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بررسي نقش نماز در جهتدهی
به سبك زندگي اسالمي در سیره رضوي

چکیده

فرهنگ رض��وي مجموعهای از باوره��ا و ارزشها و بایدها و نبايدهايي اس��ت كه از
سيره علمي و عملي امام رضا(ع) و آموزههای ديني سرچشمه میگیرد .از منظر فرهنگ
رضوي نماز یکی از فرمانهایی اس��ت که به زندگی معنای اسالمی بودن را میدهد؛ از
یک نظر میتوان نماز را یک مؤلفه عملی در س��بک زندگی محسوب کرد و از طرف
دیگر خود نماز شاخصهای است که بهتمامی جوانب زندگی جهت میدهد و در تمامی
حیطههای زندگی معنای اسالمی بودن را متجلی میکند .از یکسو اعتقادات نمازگزار
را نهادینه میکند و در هر ش��بانهروز نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهم خود میکند؛
از س��ویی دیگر با نقش ارتباطی بین خالق و مخلوق با ارائه رویکردهای رفتاری سبک
زندگی نمازگزار را در مقابل مشکالت مقاوم و در سختترین شرایط زندگی به فریاد
میرسد .عالوه بر این نماز نقش بیبدیلی در ارائه رویکردهای عملی و اجتماعی در زندگی
دارد که درمجموع میتوان گفت کلیت و فرع زندگی اس�لامی در پرتو نماز به معنای
واقعی شکل میگیرد .جستار پيش رو مباني نماز مطلوب و تأثیرگذار 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 كه شاخصهای نماز در سبك زندگي اسالمي را
در ابعاد فردي و اجتماعي بيان داشته است؛ نتيجه آنكه در فرهنگ رضوي نماز با داشتن
مؤلفههای خاص ،بهعنوان ركن دين به تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي سمتوسو
میدهد و با ارائه ش��اخصهای فردي و اجتماعي كمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم
میکند.
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مقدمه
نماز يكي از اركان اسالم است كه بر هر فرد مسلمان واجب شده است .در آيات مختلف
قرآن كريم به وجوب اين ركن عبادي و اهمیت آن تأکید شده است 1.در روايات امامان
معصوم(ع) نيز اهمیت وااليي براي اين عمل قائل شده است؛ همچنانكه در بينش امام
رضا(ع) نيز شرط قبولي ساير اعمال ،نماز است 2.نقش واالی نماز در ارائه سبک زندگی
اسالمی زمانی روشن میشود که نماز ،زندگی نمازگزار را از دنیای کفر و ضاللت به نور و
هدایت مبدل میکند ،پیامبر اکرم(ص) در اين باره میفرماید :مرز ميان كفر و ايمان ترك
نماز است(م ّتقي هندي1409 ،ق)279/7 :؛ بنابراین اولین و مهمترین 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 نیز جهت میدهد .اعتقادات که اصول دین هستند در پرتو
نماز نمود عملی پیدا میکنند .رویکردهای رفتاري و عملی در زندگی با اقامه نماز شکل
میگیرد؛ وحدت و انسجام امت اسالمی در پرتو اقامه نماز جماعت ظهور پیدا میکند و
درنهایت تقارن سیاست و دیانت دین اسالم در پرتو اقامه نماز جمعه متجلی میشود .از
کوچکترین جزء زندگی تا بزرگترین آن ،نماز نقش شکلدهی 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 میتواند 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 تحلیلی و به روش کتابخانهای این موضوع را با
تكيه بر آموزههای رضوي در دو قسمت بررسي کرده است .در قسمت اول اين جستار مباني
نماز مطلوب و تأثیرگذار از منظر فرهنگ رضوي بيان شده و در قسمت دوم به شاخصهای
فردي و اجتماعي نماز در سبك زندگي اسالمي اشاره شده است.

( - 1بقره( )3/بقره()45/بقره()238 /اسراء()78/عنكبوت( )45/لقمان( )17/مريم( )31/ابراهيم .)37/
ت ُقب َِل ما ِسواها«(نوری طبرسی1407،ق )54 :3 :اولين چيزي كه بنده را با آن مورد محاسبه قرار
الصال ُه فاِن ُقب ِ َل ْ
ب ب ِه ال َعبدُ َّ
حاس ُ
«: - 2ا َّو ُل َمايُ َ
میدهند،نمازاست؛اگر نمازش قبول شود اعمال ديگرش را بپذیرند.

بررسي نقش نماز

1-111مفهوم شناسي فرهنگ
براي واژه «فرهنگ» معاني مختلفي در فرهنگ لغت ذكر شده است .اين واژه مركب از
«فر» و «هنگ» است« .فر» به معناي بينش ،شأن ،شكوه و زيبايي است(دهخدا/10 :1373 ،
14993؛ معين« )1715 /2 :1371 ،هنگ» به معناي كشيدن ،سنگيني ،وقار ،قدرت ،هوش،
لشكر و غمخواری است(عميد .)907 :1388 ،واژه فرهنگ درمجموع به معناي جلوكشيدن،
علم و دانش ،ادب ،معرفت ،تعليم و تربیت به كار رفته است(دهخدا15109 /10 :1373 ،؛
معين .)1745 /2 :1371 ،در زبان عربي واژه فرهنگ با كلمه «الثقافه» بيان میشود؛
اين واژه مصدري از باب «ثَ ُق َف -يث ُق ُف» به معناي متبحر و حاذق شدن است(ابن منظور،
1411ق20 /9 :؛ زبيدي .)60 :1406 ،معادل انگليسي فرهنگ كلمه Cultureاست كه به
معناي پروراندن و تقويت خاك ،عمل بار آوردن كاري در جهت توليد و حاصلخيز كردن
است(وثوقي.)116 :1386 ،
درباره مفهوم اصطالحي فرهنگ اختالفات زيادي وجود دارد و در این باره تعاريف
مختلف و متعددي ارائه شده است؛ برخي از  300تا  500تعريف براي اين اصطالح ذكر
کردهاند(نك :روحاالمینی .)147 :1374 ،برخي در تعريف فرهنگ به شيوه زندگي و عادات
و رسوم همراه با كاالهاي مادي كه توليد میکنند اشاره کردهاند(گيدنز.)36 :1383 ،
برخي ديگر در تعريف فرهنگ ،شیوههای زندگي افراد را كه از نسلي به نسل ديگر انتقال
مییابد لحاظ میکنند(كوئن )72 :1375 ،دائره المعارف الروس مفهوم اصطالحي فرهنگ
را اینگونه بيان میکند :فرهنگ عبارت است از مجموعه اموري كه به تمدن خاص يك گروه
اجتماعي مربوط میشود .به بيان ديگر ،فرهنگ به مجموعهای اطالق میشود كه شامل
معارف ،اعتقادات ،هنر ،اخالق ،قوانين ،آداب و رسوم و هر نوع مقررات و عادات ديگري باشد
كه انسان بهعنوان عضوي از جامعه آن را كسب كرده است(رفيع .)266 :1373 ،درمجموع
میتوان فرهنگ را مجموعهای از باورها ،ارزشها ،رفتارها و قوانيني دانست كه از مشتركات
يك ملت محسوب میشود.
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1-111فرهنگ رضوي
با توجه به تعاريفي كه از فرهنگ ارائه شده ،از نگاهي میتوان فرهنگها را به دو دسته
تقسيم کرد :فرهنگهایی كه در ادراكاتشان واقعيت را فقط واقعيت مشهود میدانند و
اجتماعاتي كه عالوه بر واقعيت مشهود ،به واقعيت غيب نيز باور دارند .در دسته اول وسايل
شناخت در خدمت دريافت ،فقط واقعيت قابل مشاهده است و در دسته دوم اين ابزار براي
دريافت واقعيت قابل مشاهده و نيز واقعيت غيب به كار میرود .كساني كه به هر دو نوع
واقعيت قائل هستند از اديان تبعيت میکنند .ازنظر پيروان دين اسالم كه هر دو نوع واقعيت
را قبول دارند ،تعليمات ارائهشده توسط رسول اكرم(ص) کاملترین نوع دستورات الهي است؛
اما در مقابل دسته ديگر فقط به واقعيت مشهود باور دارند ،دنیاگرا هستند و در اصطالح به
آنان سكوالر میگویند(زاهد )83-82 :1390 ،در جامعهای كه 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 میشود و حاكميت بالمنازع انسان بر ديگر موجودات توجيه
میشود(زاهد .)213 :1387 ،در بينش اسالمي ،فرهنگ عالوه بر اتكا به غيب و شهود به
مجموعهای از ارزشها ،الگوهاي رفتاري و رفتارهاي انساني گفته میشود كه ريشه در مبدأ
و معاد دارند و براي به فعليت رساندن قابلیتهای فطري انسانها ،شرايط مساعد به وجود
میآورند .عقل و خرد بهعنوان مهمترین ويژگي انساني در ارزيابي و پيشرفت دایمي ارزشها
و بلوغ فرهنگ نقش مؤثر دارد(عليزاده.)46 :1384 ،
از منظر نگارندگان فرهنگ رضوي مجموعهای از باورها ،رفتارها ،ارزشها ،بايدها و نبايدها
و قوانيني است كه از سيره علمي و عملي امام رضا(ع) و قرآن و عترت سرچشمه میگیرد؛
بهگونهای كه محوريت سبك زندگي اسالمي در همه ابعاد عبادي ،فردي ،اخالقي ،اجتماعي،
اقتصادي و سياسي بر پايه اين فرهنگ شكل میگیرد.
.2

2مباني نماز مطلوب و تأثیرگذار از منظر فرهنگ رضوي

بدون شك نمازي میتواند در زندگي فردي و اجتماعي مؤثر باشد كه با آداب و شرايط
اقامه شود ،همچنین از منظر فرهنگ رضوي عناصری در نماز مطلوب تأثیر بهسزایی دارد و
میتواند در تعالي فردي و اجتماعي مؤثر باشد .ازجمله:

بررسي نقش نماز

اهل بیت(ع) به نماز اول وقت اهتمام ویژهای داشته و بر آن بسیار تأکید کردهاند .در سيره
علمي و عملي امام رضا(ع) به نماز اول وقت و آثار آن تأکید شده است بهطوریکه در اهمیت
نماز اول وقت میفرماید :همانا بهجا آوردن نماز در اول وقت باعث خشنودی خدا و در آخر
وقت موجب عفو خدا خواهد بود(اسالمی جهرمی )762 /2 :1383،امام رضا(ع) در اهميت
و نقش نماز اول وقت در محافظت معنوي از انسان میفرماید :شیطان همواره از مؤمنی که
مواظب انجام نمازهای پنجگانه است بیمناک است .وقتی انسان به نماز بیاعتنا شود در گناه
میافتد(صدوق1404،ق /2 :باب )31شیطان دشمن انسانیت انسان است؛ نمیخواهد انسان
تقرب یابد؛ به همین دلیل سعی دارد که به بهانههای مختلف انسان
به کمال برسد و به خدا ّ
را از عبادت خدا دور کند و لو اینکه بتواند او را به وقت نماز بیاعتنا کند .بیاعتنایی به

حضور بهموقع در پیشگاه خداوند ،این امید را در دل شیطان تقویت میکند که او بتواند بنده
خدا را نسبت به اصل حضور و عنایت بهغایت و کمال مطلق هستی بیاعتنا سازد(اصفهانی،
1388ش .)84 :به همین دلیل است که امام رضا(ع) اهتمام به نمازهای پنجگانه ،آن هم در
اول وقت را عامل خوف شیطان و مانع از تسلّط او بر انسان میداند .علت اين امر را میتوان
در دو بعد اعتقادي و عملي دانست .به لحاظ اعتقادي اقامه نماز اول وقت به اين نکتۀ مهم
تاکید میکند كه در سبك زندگي اسالمي اولين و مهمترین كار و فلسفه آفرينش عبوديت
است؛ به اين معنا كه در هر لحظه و در هر مكان مهمترین امور بندگي خداوند است .نمونه
بارز اين مطلب اقامه نماز امام حسين(ع) در روز عاشورا با آن همه سختي است كه نشانگر
اهميت عبوديت در هر شرایطی است .به لحاظ بعد عملي ،نماز معرف جامعه اسالمي است به
اين معنا كه اقامه نماز در اول وقت نمودي عملي از دعوت به نماز يا امر به معروف است كه
با عمل نمازگزارن ديگران نيز به اين فريضه دعوت میشوند و اين کار مهم بيانگر اين مطلب
است كه در زندگي اسالمي هیچچیز مهمتر از خداوند نيست .اين نکته در سيره عملي امام
رضا(ع) متجلي است .در سیره عملی امام رضا(ع) نیز اهتمام کامل به نماز اول وقت حتی
در حساس ترین شرایط وجود داشته است؛ ابراهیم بن موسای قزارگوید :روزی در خراسان
در مسجد در خدمت امام رضا(ع) بودم .بر چیزی که از آن حضرت میخواستم اصرار کردم.

سال سوم شماره دوازدهم ،زمستان 1394

 .1-2اهتمام به نماز اول وقت
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در این هنگام امام برای پیشواز یکی از جماعت طالبيین 3بیرون رفت .در راه وقت نماز شد
و امام به جنب ساختمانی که در آنجا بود روی آورد و در زیر صخرهای که در نزدیکی آن
ساختمان بود فرود آمد و تنها من در خدمت ایشان بودم .ایشان فرمودند :اذان بگو .عرض
کردم :منتظر باشید تا اصحاب به ما بپیوندند؛ امام فرمودَ «:غ َفر ُهّ
الل ل َ َ
ک! اَلتُ َؤخِّ َر َّن َصلو ًة َعن
َ
ا َ َّو ِل َوقتِها اِلی ِ
الو ِ
آخر َِوقتِها ِمن غَی ِر ِعلَّ ٍة َع َ
قت» :خداوند تو را بیامرزد! هرگز نماز
لیک اَب َ ًداب ِ َا َّو ِل َ
را از اول وقت آن به آخر وقت آن بدون علت به تأخیر میفکن ،هیچگاه اول وقت را از دست

مده .پس اذان گفتم و نماز خواندیم(سپهرلسان الملک 1398،ق.)68 /14 :
در یکی از جلسات مناظرهای بین امام رضا(ع) و عمران صابی بود ،امام(ع) استداللی کرد
که او تسلیم 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 ،چنین
فرصتی پیش نمیآید ،امام فرمود :اول نماز .او که این تعهد را از امام دید ،عالقهاش بیشتر
شد ،بعد از نماز گفتگویش را تکمیل کرد و ایمان آورد(.مجلسی .)175 /49 ،1366،تمام
اين موارد حاكي از كليدي بودن نماز آن هم در اول وقت آن در سبك زندگي اسالمي است.
 .2-2اهتمام به نماز با حضور قلب
نماز بهعنوان ستون دین و در رأس همه عبادتها آدابی دارد که مهمترین آن حضور
قلب و توجه کامل در پیشگاه خداوند سبحان است .خداوند در قرآن کریم در آیات
ذين ُه ْم في َصالت ِ ِه ْم
ون ال َّ َ
متعدد به این نکته اشاره فرموده است .ازجملهَ « :ق ْد أَ ْفلَ َح ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
خاشِ ُعون»(مؤمنون )1-2:آيات آغازين سوره مؤمنون به صفات مؤمنان واقعي اشاره میکند

که يكي از اين صفات نماز است و در دنباله آن نمازي كه با خشوع و خضوع تمام باشد.
امام صادق(ع) در اين باره میفرماید« :اذا كنت في صالتك فعليك بالخشوع و االقبال علي

ذين ُه ْم في َصالت ِ ِه ْم خاشِ ُعون» (حرعاملي1403 ،ق)684 /4 :چون
فان اهلل يقول*ال َّ َ
صالتك ّ
به نماز پرداختي بر تو باد به خشوع و حضور قلب كه خداي تعالي میفرماید :همانان كه در
نمازشان فروتناند .در مقابل ،خداوند نمازگزاراني را كه در نمازهای خود حضور قلب ندارند و
ذين
ين ال َّ َ
دچار غفلت میشوند مورد نكوهش قرار میدهد آنجا كه ميفرمايدَ « :ف َويْ ٌل لِلْ ُم َصل ِّ َ

3

 -ساداتی از نسل امام علی(ع)

یا برادران آن حضرت.
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میزانَ ،من و ّفی ا ِس َتوفی»(صدوق:1376،
«الصال ُه
ٌ
در این باره پیامبررحمت(ص) میفرمایدّ :

 )33/1نماز میزان و الگو است ،هرکس آداب آن را به طورشایسته و کامل رعایت کند ،پاداش
کامل دریافت میکند .امام رضا ع) نیز به خلوص نیت و حضور قلب در عبادات و نماز اهميت
خاصی قائل هستند .ايشان حدیثی از امیر مؤمنان(ع) نقل میکنند که فرمودهاند« :طوبی
ُناه َو لَم
ص للِِهّ العبا َد َة َو ُّ
ل ِ َمن اَخ َل َ
سم ُع اُذ ُ
راه َع ُ
عاء َو لَم یَش َغل قَلبُ ُه بِماتَ ُ
نس ِذکرِاهلل ِ بِماتَ َ
الد َ
یناه َو لَم یَ َ
َیر ُه»(کلینی : )16 /2 :1362،خوشا به حال کسی که پرستش و نیایش
یَح َزن َص ُ
در ُه بِمااُع ِط َی غ ُ
خود را برای خدا خالص گرداند و قلبش را بهوسیلۀ آنچه دیدگانش میبیند مشغول نکند و

یاد خدا را بهوسیله آنچه گوشهایش میشنود از یاد نبرد و دلش به خاطر آنچه به دیگران
اعطا شده ،اندوهگین نشود .همه این احادیث بیانگر این نکته است که قبولی نماز ،مشروط
به توجه قلبی به سوی خداوند و روی گرداندن از غیر اوست همچنان كه قبولی نماز سبب
قبولی سایر اعمال است.
امام رضا(ع) آداب و شرايط نماز با حضور قلب را اینگونه بيان میکند :اگر بر نماز
ایستادی تالش کن با حالت کسالت و خوابآلودگی و سستی و تنبلی نباشد؛ بلکه با آرامش
و وقار نماز را بهجای 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 بین بیم و امید ایستادهای و پیوسته
با طمأنینه و نگران باشی ،همانند بنده گریخته وگنهکارکه در محضر موالیش ایستاده در
پیشگاه خدای عالمیان 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 میبینی که اگر تو او را نمیبینی ،او
تو را میبیند(امام رضا(ع) .)101 :1406،به دلیل آثار مهم حضور قلب و اخالص در نماز است
كه در فرهنگ رضوي بر آن تأکید شده است؛ چراکه اخالص نفي هرگونه شرك و رسيدن
به توحيد خالص در تمام مراتب آن است و حضور قلب نزديك شدن به خداوند و آراستگي
به صفات الهي است .اين دو نکته زندگي اسالمي را از زندگي غير اسالمي جدا میکند .در
زندگي كساني كه نماز و آثار آن دیده نمیشود ،محوريت و ركن مهم الهي بودن و در راه
خدا بودن نیز نیست و اين آفت بزرگی است كه به جاي خدابيني ،خودبيني را محور زندگی
افراد قرار میدهد.
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ون»(ماعون)5-4:
ُه ْم َع ْن َصالت ِ ِه ْم سا ُه َ
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 .3-2اهتمام به نماز جماعت
يكي ديگر از مباني نماز مطلوب در فرهنگ رضوي ،اقامه نماز به جماعت است .اقامه
نماز جماعت در مسجد ،عالوه بر ثواب غیرقابل وصف و آثار ارزندهای که دارد ،دارای کارکرد
تربیتی بسیار مهمی نیز است و آن اینکه انسان از طریق نماز جماعت ،ضمن بهرهمندی
از صفا و طراوت و قداست مکان باشکوهی مانند مسجد ،با قشرهای مختلف مردم ارتباط
صمیمی برقرار میکند .خداوند سبحان از طریق نماز جماعت ،انسانها را از تنهایی و
بیخبری از یکدیگر میرهاند و بین قلوب آنان پیوند ایجاد میکند که این خود نقش تربیتی
و اجتماعی قابل توجهی دارد(نبی نژاد1389،ش )110-109 :در بینش معصومین(ع) نماز
جماعت اهمیت ویژهای دارد و به آثار مهم معنوی ،اجتماعی و تربیتی آن اشاره فراوان شده
است .امام رضا(ع) دربارۀ ارزش معنوی نماز جماعت میفرماید« :ف ُ
الجما َع ِة َع َلی ال َفر ِد
َضل َ

کعة»(نوری طبرسی )487 /1 :1407،برتری نماز جماعت بر نماز فرادا ،هر
کع ٍة ا َ ُ
لف َر َ
ب ِ ُک ِّل َر َ

رکعت به هزار رکعت است.

ایشان دربارۀ دیگر آثار نماز جماعت میفرماید :خداوند متعال نماز جماعت را قرار
داده است که شعائر اسالمی و معارف اسالمي همچون اخالص و توحيد ،ارزشهای اسالمي،
عبادت و نیایش 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 .همچنین دوچهره و منافق و کسانی که
نماز را سبک میشمارند مشخص میشوند و وادار به انجام دستورات الهی باشند .همچنین
گواهی افراد دربارۀ عدالت و صالح همدیگر جائز باشد .افزون بر این نماز جماعت نیکوکاری
و ترویج فضیلتها را به همراه دارد و خیلیها را از گناه و فساد باز میدارد(حرعاملی:1403،
.)372 /5
در فرهنگ رضوي نماز جماعت عالوه بر داشتن بعد معنوی ،درحیطه اجتماعی و
فرهنگی نیز کاربرد فراوانی دارد .اگر نماز جماعت در جامعه کاربردی و همگانی شود،
بسیاری از فسادها ریشهکن میشود و جای خود را به فضیلتها و خوبیها میدهد .نماز
جماعتي كه در فرهنگ رضوي بر آن تأکید شده است محور اتحاد و همدلي و همزبانی
افراد جامعه است كه در آن اختالفها از بين میرود و برادري و برابري در جامعه نهادينه
میشود .نماز جماعت اين نتیجۀ مهم را براي جامعه اسالمي به ارمغان میآورد كه همه در
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برابري و زدودن حقارت افراد ناتوان جامعه در مقابل توانگران میشود كه اين آثار در جامعه
غير اسالمي يافت نمیشود.
.3

3شاخصهای فردي نماز در سبك زندگي

برخي از تأثیرات نماز در زندگي جنبه فردي دارد؛ البته اين به معناي بیارتباط بودن آن
با اجتماع نيست بلكه با تهذيب و تزكيه فردي موجبات پويايي و كمال جامعه فراهم میشود،
منظور از شاخصهای فردي ،اعمال و رفتاري است كه به لحاظ اجرایي جنبه فردي دارد
اما غايت آن تكامل فردي و اجتماعي است .در فرهنگ رضوي ،نماز با متأثر كردن زندگي
فردي ،عالوه بر تأمین كمال و سعادت فردي به زندگي اجتماعي نيز سمتوسو میدهد.
برخي شاخصهای فردي نماز در زندگي اسالمي عبارتاند از:
 .1-3ایجاد آرامش در انسان
اقامه نماز از شاخصهای مهم سبك زندگي اسالمي است .اقامه نماز حد و مرز جامعه
اسالمي با جوامع غيراسالمي را مشخص میکند .در فرهنگ رضوي ،نماز مهمترین ركن
دين بیانشده و اهميت آن تا جايي است كه قبولي آن شرط قبولي ساير اعمال است(نوری
طبرسی )54 :3 :1407،از منظر امام رضا(ع) هیچ عملی برتر و ارزشمندتر از نماز نیست،
«الصالةُ قربان کل
زیرا بهترین راه برای رسیدن به قرب الهی است ،آنجا که میفرمایندَّ :
تقی» (حرعاملی )43 /4 :1403،نماز هر انسان باتقوایی را به خداوند نزدیک میکند .دلیل
ٍّ

اين موضوع سعادت و كمالبخشی نماز است .قرآن کریم یکی از ویژگیهای سبک زندگی
متقین را اقامه نماز معرفی میکند« :ذل ِ َ
ون
ذين يُ ْؤ ِمنُ َ
تاب ال َر ْي َب في ِه ُه ً
قين *ال َّ َ
دى ل ِ ْل ُمتَّ َ
ك ال ْ ِك ُ
ون(بقره )3-2:كسى كه شبانهروز حداقل پنج بار در
ون َّ
الصال َة َو ِم َّما َر َز ْقنا ُه ْم يُ ْن ِف ُق َ
قيم َ
بِال ْ َغ ْي ِب َو يُ ُ

برابر خداوند قرار مىگيرد و با او به راز و نياز مىپردازد ،فكر او ،عمل او ،گفتار او ،همه خدايى
مىشود و چنين انسانى چگونه ممكن است برخالف خواست او گام بردارد(مکارم شیرازی،
 .)73 /1 :1372عالوه بر این ،نماز روح انسان را در برابر سختیها مقاوم میکند .چنانکه
قرآن میفرماید« :إ َِّن إْ ِ
*و إِذا َم َّس ُه ال ْ َخ ْي ُر َمنُوع ًا
سان ُخلِ َق َه ُلوع ًا *إِذا َم َّس ُه َّ
النْ َ
الش ُّر َج ُزوع ًا َ
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يك صف در برابر خداوند میایستند و تفاوتي بين انسانها وجود ندارد .اين مطلب باعث
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*إِ َّ
ذين ُه ْم َعلى َصالتِه ِْم دائ ِ ُمون»(معارج )23-19:در بسياري از موارد نماز
ين *ال َّ َ
ال ال ْ ُم َص ِّل َ
باعث حل بحران انسان ميشود همچنان كه اين راهكار در قرآن كريم نيز بيان شده است:
ير ٌة إِالَّ َع َلى ال ْ َخ ِ
الص َ
ين»(بقره )45:امام علی(ع) در این باره
الص ْب ِر َو َّ
«و ْاستَ ِعينُواْ ب ِ َّ
اش ِع َ
َ
ال ِة َوإِن َّ َها ل َ َكبِ َ

میفرماید :نماز به همه وجود انسان آرامش میبخشد ،چشمها را خاشع و خاضع میگرداند،
ل را نرم و تکبر و خودبزرگبینی را محو میکند(نهجالبالغه ،خطبه
نفس سرکش را آرام و د 
 )196پروفسور توماس هایس در این باره میگوید :نماز بهترین وسیلهای است که تاکنون
برای توسعه اطمینان و تسکین اعصاب و آسایش و نشاط شناخته شده که زمینه بیخوابی
را برطرف میگرداند و به عبارت دقیقتر مهمترین وسیله آرامش در روان و اعصاب نماز
است(صادقی اردستانی )23 :1347 ،تمام اين موارد حاكي از آثار نماز در سبك زندگي
اسالمي است و نكته مهم اینکه اين نماز با همان مباني نماز مطلوب در فرهنگ رضوي
اقامه شود .در زندگي عصر حاضر با وجود دغدغههای زياد نياز به آرامش مهمترین عامل
در سالمت جسماني و روحاني انسان است .نماز روح و جسم انسان را آرام و قلب وي را به
خداوند مطمئن میکند .به دلیل نقش ارزنده نماز است كه در فرهنگ رضوي بر آن تأکید
شده است.
 .2-3تقویت امید و نشاط در زندگی و منع ناامیدی
از آثار نماز در زندگی تقویت امید و نشاط و منع ناامیدی است .در فرهنگ رضوي به
تقويت اميد و نشاط در زندگي و نااميد نبودن از رحمت خداوند تأکید شده است(حميري،
بیتا .)380:انسان نمازگزار در سایه اقامه نماز خود را غرق در رحمت بیانتهای خداوند
میبیند و هیچچیز نمیتواند باعث ناامیدی او شود .کسی که اقامه نماز میکند یاس و
ناامیدی برای او مفهومی ندارد؛ زیرا ناامیدی از نشانههای کافران است همچنان که قرآن آن
َ
َ
هَّ
س ِم ْن َر ْو ِح
را از ویژگیهای بارز کافران معرفی میکندَ « :و ال تَ ْيأ ُسوا ِم ْن َر ْو ِح الل ِ إِن َّ ُه ال يَ ْيأ ُ
هَّ
الل ِ إِالَّ ال ْ َق ْو ُم الْكافِ ُرون»(یوسف.)87:
سبک زندگی اسالمی بهگونهای است که روح امید و نشاط در هر زمان و در هر شرایط

در آن حکمفرماست و تحت هیچ شرایطی یاس و ناامیدی در آن راه ندارد؛ زیرا انسان
مؤمن در دشوارترین حاالت بر خدا تکیه میکند و به رحمت او امیدوار است .این مهم در
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مطلق قدرت ایمان دارند و با انجام فرایض دینی آرامش پیدا میکنند در هنگام ترخیص از
بیمارستان بهصورت معناداری دارای درجه پایینتری از افسردگی هستند(سادوک:1376 ،
 )41انسان مؤمن در هر شرایطی هدف الهی او مهمتر از هر چیز دیگر است و در سختترین
شرایط نیز خداوند را از یاد نمیبرد و به رحمت او امیدوار است .امام صادق(ع) میفرماید:
مؤمن از کوه پایدارتر و استوارتر است زیرا کوه بهوسیله کلنگ کاستی میپذیرد ولی دین
مؤمن با هیچ کلنگ کاستی و سستی نمیپذیرد(حرعاملی )424 /11 :1383 ،بسياري از
خودکشیهایی كه در ميان انسانها اتفاق میافتد بر اثر نااميدي و ياس از زندگي است .نماز
از چند جهت اميد و نشاط را در شرايط مختلف در وجود انسان ايجاد میکند .اول آنكه
انسان در سختترین شرايط زندگي هم به فضل و رحمت خداوند اميدوار میشود با زمزمه
اك ن َ ْعبُ ُد َو إِي َّ َ
«إِي َّ َ
عين» حلقه اتصال بنده و خدا قطع نمیشود و اين در دفع نااميدي
اك ن َ ْستَ ُ
مؤثر است .دوم اینکه در شرايط سخت زندگي انسان با اقامه نماز و ذكر«مالك يوم الدين»

به اين مطلب پي میبرد كه زندگي دنيوي كوتاه و موقت است و زندگي ابدي و دور از
ناماليمات در جهاني ديگر است كه خداوند به آن وعده داده است اين مطلب باعث میشود
انسان سختیهای دنيوي را موقت بداند .جهت ديگر اينكه نماز روح اميد را در انسان زنده
نگه میدارد و اين باعث میشود در ناماليمات زندگي به آينده اميدوار باشد چراكه بعد از
هر سختي آساني است.
 .3-3نماز و ارتباط بين خدا و انسان
از تأثیرات 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 فیض مطلق بهره
میگیرد .نماز با دعا عجین شده است .قنوت و تعقیبات 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 میان خدا و انسان است که خود را در همه شرایط محتاج
«و إِذا َس َأل َ َ
ك ِعبادي َعنِّي
خداوند میبیند .خداوند متعال خطاب به بندگانش میفرمایدَ :
ُ
اع إِذا َد ِ
عان فَ ْليَ ْستَجيبُوا لي َو لْيُ ْؤ ِمنُوا بي ل َ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُش ُدون»(بقره.)186 :
جيب َد ْع َو َة ال َّد ِ
فَ ِإن ِّي قَ ٌ
ريب أ ُ
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در اين آيه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمير متكلم(من) تكرار شده و آيهاى با
چنين اسلوب در قرآن منحصر به همين آيه است(طباطبایی )32 /2: 1367،و از اين راه
نهايت پيوستگى و قرب و ارتباط و محبت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته است(مکارم
شیرازی )638 /1 :1372 ،امام رضا(ع) در اهميت دعا و درخواست از فضل و رحمت خداوند
میفرماید :آنكه از خدا فضل و احسان نخواهد فقير میگردد(طبرسي .)2/2 :1365 ،امام
صادق(ع) میفرماید :زياد دعا كنيد زيرا دعا كليد بخشش خداوند و وسيله رسيدن به هر
حاجت است ،نعمتها و رحمتهایی نزد پروردگار است كه جز با دعا نمىتوان به آن رسيد
و بدان هر در را كه بكوبى عاقبت گشوده خواهد شد(کلینی )468/2 :1388،پروفسور ژول
البوم در این باره مینویسد :اسالم واسطه میان انسان و خدا را از میان برد و برای نخستین
بار ایجاد ارتباط مستقیم میان دو قطب را اعالم کرد .در پذیرش عبادت و نماز الزم نیست
شخصی از یک گروه مشخص مقام وساطت میان مردم و خدا را داشته باشد بلکه هر انسانی
میتواند خودش اعمال عبادی را انجام دهد(پورترکمانی )19 :برخی پژوهشها نشان میدهد
که یکی از رفتارهای مذهبی که با سالمت و تندرستی ارتباط دارد دعاست(مالونی2000 ،م:
 .)258بنابراین از مهمترین موارد زندگی اسالمی که در سختترین شرایط به مؤمنان کمک
شایانی میکند دعا یا همان استمداد از قدرت بیکران الهی است كه در نماز اين رابطه تجلي
و نمود کاملتری پيدا میکند .در يك نظر میتوان خود نماز را استمداد از خداوند دانست
چراکه در ذكرهای نماز ،عبوديت و فقر و نياز متجلي است .انسان با اقامه نماز نهتنها در مسير
كمال و سعادت گام برمیدارد بلكه بسياري از خواستههای دنيوي و اخروي وي در پرتو نماز
برآورده میشود .زمزمه «اهدنا الصراط المستقيم» نمونه تام از دعاست كه در نماز نمود عملي
پيدا میکند .انسان نمازگزار با اين ذكر راه كمال و سعادت را از خداوند میخواهد و از زندگي

ضاللت و گمراهي نجات پيدا میکند.
 .4-3نماز و اعتماد به خداوند
از نشانههای مؤمن نمازگزار توکل و اعتماد به خداوند است .در نماز توکل به معنای
اك ن َ ْعبُ ُد َو إِي َّ َ
واقعی هویدا است .ذکر «إِي َّ َ
عين» نمونه تام توکل است .استعانت فقط
اك ن َ ْستَ ُ
از خداوند متعال نشانه رها کردن تمامی تقیدات و غیرخداییهاست که با این ذکر تنها و
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در فرهنگ رضوي تا آنجاست كه يكي از اركان ايمان را به خود اختصاص داده است؛ امام
رضا(ع) در اين باره میفرماید :ايمان چهار ركن دارد :توكل بر خداي عزوجل ،راضي بودن
به قضای الهي ،تسليم در برابر دستورات خداوند و واگذاري كارها به خداوند(حميري.)354 :
در بينش امام رضا(ع) مرز توكل اینگونه است كه انسان مؤمن بهجز خداوند از هیچکس
ديگر نبايد هراس داشته باشد(صدوق .)50/2 :1404 ،قرآن در آیات متعددی انسانها را
به توکل به خداوند فرا خوانده است و این نکته را بیان فرموده که هر کس به معنای واقعی
«و َم ْن يَتَو َّك ْل َع َلى هَّ
الل ِ فَ ُه َو َح ْسبُه»(طالق)3:؛
توکل کند خداوند برای او کافی است .ازجملهَ :
َ
الل ِ َو َكفى ب ِ هَّ
«و تَو َّك ْل َع َلى هَّ
الل ِ َوكي ً
ال»(نساء )83:و آیات دیگر(نک :آلعمران160 :؛ مائده11 :؛
َ َ

هود88 :؛ الممتحنه)4 :

توکل صحیح و واقعی عبارت است از کوشش و تالش بیدریغ در راه هدف و در عین

حال داشتن اعتماد کامل و خالص به خدا و امید قطعی و استوار به او و سپردن نتیجه امور
به دست توانای او(هاشمزاده هریسی )124 /1 :1386,بیشک ماحصل نماز همان توکل به
معنای واقعی است که انسان نمازگزار را از همه نوع قید و تقیدی میرهاند و تنها نقطه اتصال
و اتکا را قادر متعال معرفی میکند.
 .5-3نماز و كمال و سعادت انسان
نماز از چنان ارزشی برخوردار است که هیچ عبادتی مانند آن نیست .اگر نماز با تمام
شرایط و جزئیات خود بهصورت کامل و خالص اقامه شود ارزش واالیی پیدا میکند .ارزش
نماز نمازگزار تا آنجاست که وی را به مقام قرب الهی میرساند و رحمت خداوند متعال را
نازل میکند .در فرهنگ رضوي نماز صله و موهبتی از طرف خداوند متعال و راه رحمت و
عنایت برای بنده بيان شده است تا جايي كه نماز مطالبه وصال و تقرب بنده بهسوی خداوند
است(مجلسی1366،ش.)246 /84 :
امام رضا(ع) در اهمیت نماز و تأثیر آن در كمال و سعادت انسان میفرماید :برای
نمازگزار سه ویژگی است -1 :خیر و خوبی بر او از آسمان تا فرق سرش پاشیده گردد-2.
فرشتگان از جایگاه قدمش تا کرانه آسمان او را احاطه کنند -3.منادی فریاد برآورد :اگر
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نمازگزار بداند چه فضیلت و کرامتی برای اوست هرگز از نماز دست برندارد .هنگامیکه بنده
در نمازش تکبیرةاالحرام گفت ،خداوند به لطف خویش بر او روی میآورد و فرشتهای را بر او
میگمارد تا قرآن را از دهان او بازگیرد ،پس اگر این شخص روی گردانید ،خداوند از او روی
میگرداند و او را به فرشته واگذار میکند؛ اگر با تمام وجود به نمازش توجه داشته و حضور
قلب او کامل باشد ،نمازش بهطور کامل باال برده میشود ،ولی اگر به خود مشغول شود و در
توجهی کرده و غفلت ورزیده است کاسته
آن غفلت ورزد ،از نماز او به همان اندازه که بی ّ
میشود و آن مقداری که حضور قلب داشته باال برده میشود و خدا به قلب غافل چیزی عطا

نمیکند و همانا نافله قرار داده شد تا بهوسیله آن فریضه کامل شود(همان.)243 :
اقامه نماز يكي از مهمترین عوامل سعادت انسان است .همانطور كه در كالم عالم آل
محمد(ع) بيان شد نماز رحمتي از جانب خداوند است .اين رحمت شامل كساني میشود كه
به دعوت خداوند لبيك بگويند و نماز را خالصانه براي وي اقامه كنند .اقامه نماز جنبۀ عملي
ايمان است اگر ايمان را اعتقاد قلبی و اقرار زباني و تایيد عملی بدانيم نماز به لحاظ عملي
ايمان را كامل میکند .از سويي ديگر كسي كه اقامه نماز میکند به بياني ،به آنچه بايد ايمان
بیاورد ایمان آورده است؛ یعنی به خداوند ايمان آورده كه با اقامه نماز ايمان خود را نشان
میدهد .سعادت انسان در هر دو جهان با اقامه نماز است .در دنيا آرامش و الهي بودن را به
ارمغان میآورد و در آخرت رضايت الهي نصيب نمازگزار میشود.
 .6-3نماز و تقويت صبر و استقامت در برابر مشكالت
زندگی هر انساني سرشار از فراز و نشیبهایی است که تنها ایمان واقعی میتواند وی را
در مقابل مشکالت و سختیها مقاوم کند .نماز از مهمترین عوامل تقویت صبر و استقامت
انسان نمازگزار است و این مهم در سیره معصومان(ع) نمایان است .امام رضا(ع) در تبيين
اين موضوع میفرماید :حقيقت ايمان در انساني كامل نمیشود مگر آنكه سه خصلت در
او باشد :شناخت عميق دين ،تدبير و اندازهگیری درست کار و زندگي ،صبر و بردباري در
ها(حرانی )446 :1402،امام رضا(ع) صبر و بردباري را مقدمه گشايش و فرج بيان
مصیبت
ّ
نمودهاند(حميري )380 :صبر به معنای استقامت و مقاومت ورزیدن و پایداری در راه هدف
است .خداوند در آیات مختلف انسانها را به صبر و استقامت دعوت میکند .ازجمله« :يا
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سفارشها و نویدهای قرآنی موجب میشود که انسان در حوادث زندگی خود را تنها احساس
نکند .اگر انسان در برابر مشکالت و فشارهای زندگی مقاوم نباشد مشکالتش پیچیدهتر
میشود و چهبسا یک مشکل کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود(نورمحمدی و دیگران،
 )59 :1390بدون شک رعایت این موارد تأثیرات مفید و متقنی در زندگی بهجا میگذارد
که تمام جوانب زندگی انسان را دربرمیگیرد و آثار مثبتی بر آن میگذارد؛ چراکه بسياري
از مشكالت و اتفاقات ناگوار براي انسان بهدلیل کمطاقتی و نبود صبر است .نماز در زندگي
اسالمي تقويت صبر و پايداري در برابر مشكالت را فراهم میکند .غايت نماز در اين باره در
جنبۀ فردي ،پايداري در برابر مشكالت و حل بحران است و در جنبۀ اجتماعي ،پايداري در
برابر دشمنان و رسيدن به پيروزي است.
 .4نماز و جهتدهی به سبک و سیاق زندگی اسالمی در بعد اجتماعی
انسان موجودی اجتماعی بوده و حضور در اجتماع یکی از نیازهای اساسی وی است.
دين اسالم تنها ديني است كه با صراحت پايه بناي دعوت خود را بر اجتماع گذاشته و
در هیچیک از شئون خود ،مقولۀ اجتماع را فراموش نكرده است .اسالم همه احكام خود
را در قالب اجتماع ريخته و روح اجتماع را در همه اين احكام تا آخرين حد ممكن دميده
است(طباطبايي )8-7 :نماز به زندگی اجتماعی جهت میدهد و از اصلیترین 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 میشود.
 .1-4امر به معروف و نهی از منکر
اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر از نشانههای حکومت صالحان
الر ِ َ
الصال َة َو آتَ ُوا
قاموا َّ
است .قرآن کریم در این باره میفرماید« :ال َّ َ
ضأ ُ
ذين إ ِْن َم َّكنَّا ُه ْم فِي أْ َ ْ
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الصال ِة إ َِّن هَّ
رين»(بقره )153:در آیه دیگر فالح
اللَ َم َع َّ
الص ْب ِر َو َّ
آمنُوا ْاستَعينُوا ب ِ َّ
الصاب ِ َ
أَيُّ َها ال َّ َ
ذين َ
اصبِ ُرواْ
آمنُواْ ْ
و رستگاری را به صبر متعلق میگرداند آنگاه که میفرماید« :يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
َو َصابِرواْ َو َراب ِ ُطواْ َوات َّ ُقواْ َهّ
ون»(آلعمران )200:و در آیات دیگر به اهمیت و تأثیر
الل ل َ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
ُ
صبر در زندگی اشاره میکند(نک :بقره143 :؛ آلعمران186 :؛ رعد24 :؛ نحل .)96 :این
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وف َو ن َ َه ْوا َعنِ ال ْ ُم ْن َك ِر َو للِهَّ ِ عاقِبَ ُة أْ ُ
ال َّزكا َة َو أَ َم ُروا بِال ْ َم ْع ُر ِ
ال ُمو ِر»(حج )41:امر به معروف و نهي

از منكر نیز از اعمال عبادی یک شخص است كه آثار آن بهخوبی در فرد و جامعه نمايان
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن
ون إِلَى ال ْ َخ ْي ِر َويَ ْأ ُم ُر َ
«ولْتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُع َ
است .قرآن کریم میفرمایدَ :
َعنِ ال ْ ُم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ون» (آلعمران )104:در آيه ديگر خداوند ميفرمايدُ « :ك ْنتُ ْم َخ ْي َر
ك ُه ُم ال ْ ُم ْفلِ ُح َ
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
أُ َّم ٍة أُ ْخر َِج ْت لِلنَّ ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ْ ُم ْن َكرِ(»...آلعمران )110 :در اين آيه امر به
اس تَ ْأ ُم ُر َ
معروف و نهي از منكر از مسائل زيربنايي اسالم مطرح شده است .بهتر بودن امت اسالم كه
براي خلق نمونه كامل است بر سه پايه استوار است .ايمان به خداوند ،امر به معروف و نهي از
منكر .دو اصل مهم توبيخ و تشويق ،نگهبان جامعه است و بايد جامعه داراي حافظه باشد و
سوابق افراد خود را حفظ كند و هميشه نيكوكاران را پاداش و بدکاران را كيفر دهد تا فساد
و تباهي در آن ريشه نزند(كمالی دزفولي )368 :1370،در سيره علمي و عملي امام رضا(ع)
به اين نکتۀ مهم توجه زيادي شده است.
برخورد امام رضا(ع) با مأمون درباره نحوه وضوگرفتن(مفيد )315 :1413،تذكر به يكي
از خدمتگزاران درباره اسراف(مجلسي )103-102 :1362،نمونههای عيني از اجرایي
كردن اين فريضه الهي توسط امام رضا(ع) است .در اهميت امر به معروف و نهي از منكر
میفرماید :يا امر به معروف و نهي از منكر كنيد يا (اگر چنين نكنيد) بدكاران بر شما
حاكم خواهند شد (كه اگر اينگونه شد) خوبان شما هم اگر دعا كنند پذيرفته نخواهد
شد(كليني:1388،ج.)56/5
بدون شك يكي از تأثیرات نماز در بعد اجتماعي توجه به امر به معروف و نهي از منكر
است كه اهتمام به اين فريضه الهي عامل مهمي در سعادت فردي و اجتماعي جامعه است.
ارتباط میان آن دو را میتوان بدین گونه تقریر کرد :طبق صریح آیۀ قرآن ،نماز از فحشا و
الصال َة تَ ْنهى َعنِ
الصال َة إ َِّن َّ
منکر بازمیدارد .خداوند در آیۀ  45سورۀ عنکبوت میفرماید :اَقِ ِم َّ

ال ْ َف ْحشا ِء َو ال ْ ُم ْن َكرِ(عنکبوت .)45:نماز دربردارندۀ ذکر خداست؛ این ذکر ،از یکسو توحید،
نبوت و معاد و استعانت از پروردگار در راهیابی به هدایت و دوری از ضاللت را به او تلقین
میکند و از سوی دیگر او را وادار مىكند تا با روح و جسم خود متوجه خدا شود ،پروردگار

خود را با حمد و ثنا و تسبيح و تكبير ياد آورد و در آخر بر خود و هممسلکان خود و بر همه
بندگان صالح سالم بفرستد و نیز او را وادار میکند تا از آلودگی جسمی و روحی خود را پاک
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در انجام آن تا حدى نيت صادق داشته باشد ،باعث مىشود تا ملكه پرهيز از فحشا و منكر
در او پيدا شود(طباطبایی ،1374 ،ج.)197 :16
برای بازداشتن مردم از منکرات و امر کردن آنان به امور پسندیده ،از روشهای مختلفی
میتوان بهره گرفت .بهطورکلی میتوان آن را به دو دسته تقسیمبندی کرد که عبارتاند از:
روشهای قولی و روشهای فعلی .شخصی که با ادای نماز ،پرهیز از فحشا و منکر برای او
ملکه شده باشد ،وقتی با زبان خود امر به معروف و نهی از منکر میکند ،مسلما این سخن
او تأثیری چند برابر دارد ،زیرا مردم همخوانی میان فعل و قول او را با چشم خود میبینند و
همین امر اثربخشی این فریضه را چند برابر میکند و در ترویج آن در جامعه موثر است .از
سوی دیگر ،امر و نهی فعلی ،تأثیری بهمراتب بیشتر 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 میشود که در حدیث شریف «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم»(مصطفوی)370 :1360 ،
نیز به این مطلب اشاره شده است.

 .2-4نماز مانع فساد و تباهي جامعه
عبادت حقیقی ،عبادتی است که انسان را در ظاهر و باطن در مقام بندگی حق راه
میبرد و بستر همه کماالت انسانی است .عبادت در قالبهای خاص آن بهترین هیئت و
صورت و محتوا را برای تحول آدمی از خودخواهی و خودبینی به خداخواهی و حق بینی
دارد؛ از همین رو یکی از عوامل رشد و پیشرفت انسان در زندگی بهجا آوردن نمازهای
پنجگانه است(ماجراجو.)112 :1388 ،
از منظر فرهنگ رضوي اقامه نماز عامل مهمي در جلوگيري از فساد و تباهي در جامعه
است .امام رضا(ع) با تبیین این مسئله ،علت وجوب و تشریع نمازهای واجب را اینگونه بیان
میکند :علت تشریع نماز و وجوب آن ،اقرار به ربوبیت خداوند تبارکوتعالی و رها کردن

همتایان و حضور در پیشگاه خداوند مقتدر با اظهار ذلّت و بیچارگی و درخواست گذشت از
گناهان گذشته و نهادن چهره بر خاک هر روز بهعنوان بزرگداشت خداوند عزیز و واالمقام
است و اینکه همواره به یاد او باشد ،نسبت به او فراموشی و سرکشی نداشته باشد ،فروتن
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مقرر نمودن و مداومت بر
و مشتاق و خواهان زیادتی در دین و دنیا باشد یا آنچه در آن ّ
یاد خدا در شب و روز است تا آنکه بنده ،سرور و مدبّر و آفریننده خویش را فراموش نکند
که درنتیجه دچار سرکشی و طغیان گردد و یاد پروردگار و حضور در پیشگاه او بازدارنده

او از نافرمانیها و مانع او از فسادها و تباهیهاست(حرعاملی )4 /3 :1403،با همین محتوا
و مضمون از ایشان نقل شده که فرمودند :نماز در هر شبانهروز واجب شد تا اینکه انسان
مدیر و خالقش را فراموش نکند ،تا بر اثر فراموشی سرگردان شود و طغیان و ظلم کند .نماز
واجب شد تا بشر مطیع خداوند باشد و ایستادن در برابر حقتعالی باعث جلوگیری از گناهان
میشود و سپر و مانع انواع فساد میگردد(.صدوق )11 /2 :1380،در کالم امام رضا(ع) نماز،
خشوع و خضوع در برابر پروردگار جهانیان است که این خضوع و خشوع و اطاعت انسان
را در راه حق هدایت میکند و باعث جلوگیری از طغیان و سرکشی او میشود .نماز در هر
شبانهروز باعث مداومت یاد انسان بر معبود خود میشود و این ذکر مانعي محكم در مقابل
طغيان و فساد و تباهي انسان است .چرایی نماز در عدم طغیان انسان و مانع بودن آن در
فساد و تباهی جامعه را باید در عبودیت نمازگزار جستوجو کرد .اینکه امام رضا(ع) چرایی
وجوب نماز را مانع فساد و تباهی جامعه میداند این است که جامعه از افراد تشکیل شده
است زمانی که عبودیت در وجود انسان نهادینه شود همه کارهای او سمتوسوی خدایی
میگیرد؛ جهتگیریهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی وی صبغه الهی میگیرد .وقتی همه
کارها در جامعه رنگ خدایی گرفت ،ظلم و ضایع کردن حق دیگر افراد جامعه نیز از بین
میرود و همین عامل مهمی در کمال و سعادت جامعه میشود.
 .3-4همكاري در امور اجتماعي
انسان باالضطرار یا بالطبع موجودی اجتماعی است و روابط او با سایر انسانها میتواند
نمودهای مختلفی داشته باشد؛ گاهی این رابطه در راستای امور خیر است و گاهی بر محور
اونُوا َع َلى إْ ِ
ال ْث ِم
اونُوا َع َلى الْبِ ِّر َوالتَّ ْق َوى َو اَل تَ َع َ
«وتَ َع َ
امور شر میچرخد .خداوند ميفرمايدَ :
اللَ إِ َّن هَّ
ان َوات َّ ُقوا هَّ
َوال ْ ُع ْد َو ِ
يد ال ْ ِع َق ِ
اب» (مائده )2:آنچه در اين آيه مبارك در زمينه تعاون
اللَ َش ِد ُ
آمده يك اصل كلي اسالمي است كه سراسر مسائل اجتماعي و حقوقي و اخالقي و سياسي

را در برمیگیرد .طبق اين اصل مسلمانان موظفاند در كارهاي نيك تعاون و همكاري كنند
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مرتكب شوندۀ آن ،دوست نزديك يا برادر انسان باشد .در سیره علمی و عملی معصومان(ع)،
همکاری و تعاون در کارهای خیر و نیک نمایان است .براء پسر عازب گويد :در جنگ خندق،
رسول خدا(ع) را مشاهده کردم که مانند ديگران ،خاک حمل میکرد و گرد و غبار ،سر و
رويش را پوشانده بود(حسيني فیروزآبادی.)171 /1 :1402،
در اسالم نمازهای مختلفی تشریع شده است که برخی از آنها جزو فرایض و برخی
دیگر جزو نوافل است .جای هیچ تردیدی وجود ندارد که کسی نماز اقامه میکند که به
خداوند ایمان آورده باشد .ایمان به خداوند که به بارزترین شکل خود در نماز نمود پیدا
میکند ،عامل اخوت و برادری میان مؤمنان است ،چنانکه در قرآن کریم میفرماید« :إِن ََّما
ون إ ِْخ َوة»(حجرات .)10 :برادری میان مؤمنان نیز در قالب همکاری اجتماعی خود را
ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ

نشان میدهد .عالوه بر این نکته ،نماز واجب یومیه که از مهمترین اقسام نماز است در متون
اسالمی ،بر اقامۀ آن بهصورت جماعت بسیار تأکید شده است .معنای حقیقی نماز جماعت،
پیوند داشتن دلهای نمازگزاران با یکدیگر است .وقتی این پیون ِد میان دلها در نماز شکل
میگیرد و با تکرار این فریضه در شبانهروز استمرار مییابد ،سبب میشود تا عالوه بر وقت
نماز ،این پیوند به بستر اجتماع نیز کشیده شود و بهصورت تعاون اجتماعی در میان مردم
خود را نشان دهد .عالوه بر این ،بسیاری از گردهماییها و تجمعات در مساجد بعد از اقامه
نماز جماعت یا جمعه بوده است .همچنان که در امور اجتماعی و فرهنگی نماز بهعنوان حلقه
اتصال نمازگزاران بوده که بسیاری از مشکالت در پرتو این اجتماع حل شده است.
 .4-4مسجد و وحدت اجتماعي
يكي از اساسيترين محورهاي حفظ يك جامعه در راه كمال و سعادت ،اتحاد و
يكپارچگي و پرهيز از تفرقه و نفاق است .محور اتحاد در يك جامعه بايد خداوند باشد
«وا ْعتَ ِصموا ب ِ َحبلِ هَّ
الل ِ َج ِم ًيعا َو اَل تَ َف َّرقُوا»(آل عمران )103:امام علی(ع)
همچنان كه ميفرمايدَ :
ُ
ْ
میفرماید :اصالح اختالفها از تمامی نمازها و روزهها برتر است(نهجالبالغه ،وصیت )47
امام محمدباقر(ع) در این باره میفرماید :هان ای گروه مؤمنان ،مأنوس و متحد باشید و به
هم مهربانی کنید(كليني )345/2 :1388 ،مناظرات امام رضا(ع) با ديگر مذاهب بهگونهای
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بود كه منجر به تحريك احساسات مذهبي نشود؛ ايشان همواره جانب اتحاد و يكپارچگي
مسلمانان را در نظر داشتند(مجلسي )195/81 :1362،وحدت و دوري از تفرقه يك وظيفه
و نعمت بزرگ الهي است .جامعهای كه دچار تفرقه و پراكندگي شود ،بخش مهمي از نيرو
و توان خود را در کشمکشها و درگیریهای داخلي از دست خواهد داد .بر همين اساس بر
عنصر وحدت در جامعه اسالمي فراوان تأكيد شده است .مسجد در اين زمينه از نقش اساسي
برخوردار است .مسجد كانوني است كه همهروزه مؤمنان از قشرهای مختلف جامعه در آن
حضور مییابند .همه مسلمان با هر منصبی در مسجد در صفي واحد و یکساناند .مسلمانان
در مسجد فرامیگیرند كه همه با هم و همدوشاند(نوبهار )247-246 /2 :1373،بنابراين
يكي از نقشهای اساسي نماز و مسجد در حوزه اجتماعي حفظ وحدت و تشويق به وحدت
است؛ وحدتي كه نفاق را تضعيف و جبهه حق را قویتر میکند؛ آنچنانکه امام صادق(ع)
میفرماید :رسول خدا(ص) پس از آنكه نماز را با اصحاب خويش بهجاي آورد ،رو به آنان
كرد و با ذكر نام درباره افرادي سؤال كرد كه آيا به نماز جماعت حاضر شدهاند يا نه؟ گفتند:
نه اي رسول خدا .پيامبر اكرم(ص) فرمود :هيچ نمازي براي منافقان شکنندهتر از نماز صبح
و عشا نيست ،اگر مؤمنان میدانستند كه اين دو نماز چه فضيلتي دارد با حالت سینهخیز
هم كه بود خود را میرساندند و در آن شركت میکردند(مسلم.)154 /5 :1401،
 .5-4نماز و رفع فقر از جامعه
جامعه دارای الیهها و طبقاتی است که قشر فقیر و محروم یکی از آنهاست .اسالم
برای رفع مشکل این طبقه راهکارهایی دارد که مهمترین آنها صدقه ،انفاق ،اطعام ،زکات
و خمس است(جوادیآملی .)219 /17 :1388 ،پرداخت زكات و خمس ،زدودن فقر از
جامعه و آسیبهای اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن را به همراه دارد .توسعه اقتصادي
و رفع محروميت و فقر از ثمرات پرداخت زكات و خمس است .بر همين اساس از اولین
وظایف حکومت صالحان رسیدگی به فقرا در سایه پرداخت زکات است« :الذین ان ّ
مکناهم

الصالة و آتوا ال ّزکاة»(حج )41 :سيره عملي امام رضا(ع) نمودي عيني از
فی االرض أقاموا ّ
انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان است .ايشان در خراسان تمام داراییهای خود را ميان

مستمندان تقسيم نمودند(مجلسي .)97/49 :1362،امام رضا(ع) در تمامي شرايط زندگي

بررسي نقش نماز

نماز و زکات در کنار هم در آیات قرآن کریم از نشانههای 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 نشانههای اقامه نماز معرفی شده است .امام رضا(ع) در این باره میفرماید:
هرکس نماز بخواند ولی زکات را نپردازد نمازش قبول نمیشود( مجلسی/96 :1372 ،
 )12پیامبر اکرم(ص) سوگند یاد کرد که جز مشرک کسی دربارۀ پرداخت زکات خیانت
نمیکند (مجلسی )29 /96 :1366 ،در جای دیگر خطاب به امیر المومنین(ع) میفرماید:
یا علی 10 ،گروه از ا ّمت من کافر میشوند که یکی از گروهها کسانی هستند که زکات

نمیپردازند(مجلسی )30 /96 :1366 ،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 کمدرآمد و آسیبپذیر را یاری نمایند چه به لحاظ اشتغالزایی چه به لحاظ
امدادرسانی بسیاری از معضالت جامعه حل میشود .بهعنوان نمونه بسیاری از بزهکاریها و
اعمال ناشایست نظیر دزدی از جامعه تا حد زیادی رخت برمیبندد؛ به لحاظ معنوی هم در
تحکیم بنیان خانواده و آرامش روانی خانواده در سمتوسو پیدا کردن بهسوی کمال است.
از طرف دیگر عامل مهمی در امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه میشود که نتیجه این امر
به خود انفاقکنندگان بازمیگردد .بنابراین پرداخت زکات و انفاق به فقرا يكي ديگر از آثار
نماز در زندگي اجتماعي است كه میتواند از بسياري از آسیبهای اجتماعي و اقتصادي در
جامعه جلوگيري كند و عامل مهمي در تعالي جامعه باشد.
 .6-4نماز و تقویت روحیه مساوات و برابری در جامعه
از مهمترین تأثیرات نماز در زندگی اجتماعی ایجاد روحیه مساوات و برابری است که این
مهم در زندگی اجتماعی مسلمانان نمود پیدا میکند .مساوات در اصل انسانيت و مساوات
در حقوق و اجراي قوانين ،از مواردي است كه قرآن كريم به آن اشاره میکند:
ُ
َ
ارفُوا إ َِّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد
اس إِن َّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَبَائ ِ َل لِتَ َع َ
«يَا أيُّ َها النَّ ُ
هَّ َ
هَّ
ير» (حجرات)13:
الل ِ أتْ َقا ُك ْم إ َِّن اللَ َعلِ ٌ
يم َخبِ ٌ
«إ َِّن هَّ
اللَ يَ ْأ ُمر ُك ْم أَ ْن تُ َؤ ُّدوا أْ َ
ال َمان َ ِ
ات إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم ب َ ْي َن النَّ ِ
اس أَ ْن تَ ْح ُك ُموا بِال ْ َع ْد ِل إ َِّن
ُ
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اللَ ن ِ ِع َّما يَ ِع ُظ ُكم ب ِ ِه إِ َّن هَّ
هَّ
يرا» (نساء)58:
اللَ َك َ
ْ
ان َس ِم ًيعا ب َ ِص ً

پیامبر اکرم(ص) میفرماید :مسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

جز به تقوی(متقی هندی ،1409 ،ج  )149 :1امام رضا(ع) در اين باره میفرماید :حق برادران
واجب و فرض است كه از خود و اموالتان براي آنان سرمایهگذاری كنيد و در هر چيز مساوات
و برابري با آنان رواست ،به برابري و مساوات رفتار كنيد(مجلسي )227-226/74:1362،نبود
مساوات در حقوق انسانها ،يعني قرار دادن گروهي از مردم مافوق گروهی دیگر ،چيزي است
كه براي قانون وضع آشفتهاي به وجود میآورد و از هيبت و عظمت آن ميكاهد و هدف از
قانون كه تنظيم روابط افراد و صالح امور جامعه است بهکلی منتفي میشود .این اجتماعی
که در اسالم مقرر شده بهترین وسیله برای رفع اختالفات طبقاتی است .زیرا مؤثرترین راه
برای اینکه این اختالفات طبقاتی ریشهکن شود از بین بردن بداندیشیها و بدبینیها به
یکدیگر است و این خاصیت در پرستش دست جمعی به نحو احسن موجود است .زیرا کسی
که عبادات خداوند را با اخالص انجام میدهد جز با خدا با کس دیگری سروکار ندارد .درهای
رحمت پروردگار به روی همه باز است و خزانه بیپایان نعمت او تمامشدنی نیست و ساحت
قرب او بدون مانع و مزاحم همه را به خود میپذیرد و درنتیجه انس و الفت و مهر و محبتی
که واسطه اجتماع به هنگام عبادت در مردم پدید میآید برای رفع کدورت و اختالف بهترین
وسیله است(قرضاوی.)110 :1379 ،

بررسي نقش نماز

نماز يكي از اركان دين است كه در بينش امام رضا(ع) قبولي آن برابر با قبولي ساير
اعمال است؛ اين تأکید به خاطر اهمیت نماز در زندگي دنيوي و اخروي است .در فرهنگ
رضوي نماز به تمامی جوانب زندگي انسان سمتوسو میدهد و آن را در مسير كمال و
سعادت رهنمون میسازد؛ از منظر امام رضا(ع) نمازي میتواند مطلوب و مؤثر باشد كه
داراي مؤلفههایی مانند اول وقت بودن ،حضور قلب داشتن و با جماعت اقامه كردن باشد.
اين مؤلفههای كلي كه از آنها با عنوان مباني نماز مطلوب ياد میشود ،تأثیرات عمیقی در
سبك زندگي اسالمي دارند.
سبك زندگي اسالمي مشتمل بر بايدها و نبايدها و راهكارهايي است كه در زندگي
نمود پيدا میکنند .از منظر فرهنگ رضوي نماز با داشتن شرايط و آداب ،زندگي فردي و
اجتماعي را تحتالشعاع خود قرار میدهد كه غايت آن تعالي فردي و اجتماعي است .نماز
در بعد فردي با ارائه شاخصهایی مانند ایجاد آرامش در انسان ،تقویت امید و نشاط در
زندگی و منع ناامیدی ،تقويت ارتباط بين خدا و انسان ،توكل و اعتماد به خدا و تقويت صبر
و استقامت در برابر مشكالت ضمن تأثیرات واال در زندگي فردي ،زندگي اجتماعي را نيز
تحت تأثیر قرار میدهد.
در فرهنگ رضوي نماز جماعت و مسجد با ارائه رويكردهاي خاص ،تعالي جامعه را
به همراه دارد ،شاخصهای نماز در بعد اجتماعي از یکسو با ارائه رويكردهايي مانند
نهادینهسازی امر به معروف و نهي از منكر ،مانع از فساد و تباهي جامعه میشود ،همچنان كه
تقارن نماز با زكات در بينش رضوي اين مهم را به ارمغان میآورد كه نمازگزاران با پرداخت
زكات و كمك به اقشار کمدرآمد جامعه مانع محكمي در پيشگيري از آسیبهای اجتماعي و
اقتصادي در جامعه شوند .از سويي ديگر نماز در بعد اجتماعي با شاخصهایی مانند تقويت
مساوات و برابري ،برابري همگاني در برابر قانون و ايجاد وحدت در بين مسلمانان تعالي
جامعه را به همراه دارد.
بازخواني و بازكاوي شاخصهای نماز در زندگي اسالمي و تبيين و اجرایي كردن آن با
تکیهبر فرهنگ رضوي ،میتواند نقش مؤثری در تكامل فرد و خانواده و اجتماع داشته باشد.
تبيين شاخصهای نماز و سبك زندگي اسالمي از یکسو و اجرایي كردن آن در سطح فردي
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و اجتماعي با استفاده از روشهای صحيح و كاربردي از سويي ديگر دو عامل مهم و كليدي
در نهادینهسازی زندگي اسالمي بايسته و شايسته در جامعه است .نهادینهسازی مؤلفههای
سبك زندگي اسالمي در ابعاد فردي و اجتماعي نتايجي مانند تعالي و كمال و سعادت
خانواده و اجتماع را به همراه دارد كه میتواند از بسياري از آسیبهای اجتماعي و اقتصادي
بكاهد و جامعه را در مسير كمال و سعادت رهنمون سازد.

بررسي نقش نماز

قرآن کریم.

نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم :انتشارات الهادی.

ابن منظور ،محمد بن مكرم(1970م) لسان العرب ،بيروت :دارلسان العرب.

الدجی ،قم :دارالتفسیر ،چاپ دوم.
اسالمی جهرمی ،شیخ محمود( )1383مصابیح ّ

اصفهانی ،محمد نصر( ،)1388هدیه معنوی از گنجینه رضوی ،قم :انتشارات مبارک.

امام رضا(ع)(1406ق) ،الفقه یافقه الرضا(ع)(منسوب به امام رضا(ع)) ،تحقیق مؤسسه آل البیت(علیه
السالم)االحیاءالتراث ،مشهد ،انتشارات المؤتمرالعالمی لالمام الرضا (ع)چاپ اول.

پورترکمانی ،احمد(بیتا) ،نماز خوبان ،موسسه فرهنگی انتشاراتی مشهور.

جوادي آملي ،عبداهلل (1387الف) انتظار بشر از دين ،قم :مركز نشر اسراء ،چاپ پنجم.

 )1388 (..................................تفسیر موضوعی قرآن کریم ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ دوم.

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

حرانی ،محمد بن شعبه (1402ق ) تحف العقول ،تهران :انتشارات اسالمیه.
ّ

محمدحسن(1383ق) وسائل الشيعه ،تهران :مكتبه االسالميه.
حرعاملي ،شيخ ّ
ّ

حسینی فیروزآبادی ،سید مرتضی(1402ق) فضائل الخمسه من الصحاح الستّه ،بیروت :موسسه االعلمی

للمطبوعات.

حميري ،عبداهلل بن جعفر(بیتا) قرب االسناد ،قم :موسسه آل البيت(ع).

دهخدا ،علیاکبر( )1373لغتنامه دهخدا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.
رفيع ،جالل ( )1373فرهنگ مهاجم ،فرهنگ مولد ،تهران :انتشارات اطالعات.

روح االميني ،محمود ( )1374مباني انسانشناسی ،تهران :انتشارات عطار.

ریشهری ،محمد ( )1375ميزان الحكمه ،قم :انتشارات دارالحديث ،چاپ اول.

زاهد ،سيد سعيد ( )1387امر به معروف و نهي از منكر با تأکید بر حقوق شهروندي ،مجموعه مقاالت،

ستاد امر به معروف و نهي از منكر شيراز.

زاهد ،سيد سعيد ( )1390مقايسه پرستش فردي و اجتماعي ،دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تطبيقي
فرهنگ اسالم و ايران ،سال ،1شماره.1

زبيدي ،سيد محمد مرتضي( )1406تاج العروس من جواهر القاموس ،بيروت :داراحياء التراث العربي.
سپهرلسان الملک ،میرزامحمدتقی(1398ق) ناسخ التواریخ ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.

شمس ،مرادعلي( )1384با عالمه درالميزان ،قم :انتشارات اسوه.

صادقی اردستانی ،احمد ( )1374جلوههای نماز در قرآن و حدیث ،تهران :نشر مطهر.

صدوق ،محمد بن علی ( )1380علل الشرایع ،ترجمه و تحقیق سیدمحمدجواد ذهنی تهرانی ،قم :انتشارات
مؤمنین.

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

1389(.......................................ق) ثواب االعمال و عقاب االعمال ،تهران :مکتبه الصدوق.
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1404(.............................................ق) عیون اخبار الرضا ،بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.

طباطبایي ،محمد حسين ( )1367الميزان في تفسير القرآن ،ترجمه سیدمحمدباقر موسوی ،تهران:
انتشارات بنياد علمي و فکری عالمه طباطبايي ،چاپ چهارم.

( ........................................بیتا) روابط اجتماعي در اسالم ،تهران :انتشارات آزادي.

طبرسي ،فضلاهلل ( )1377جوامع الجامع ،ترجمه جمعی از مترجمان ،مشهد :انتشارات بنياد پژوهشهاي
اسالمي آستان قدس رضوي ،چاپ دوم.

طيب ،عبدالحسين ( )1378اطيب البيان في تفسير القرآن ،تهران :انتشارات اسالم ،چاپ دوم.

عليزاده ،حسين و همكاران ( )1384دولت و فرهنگ ديني بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري ،تهران:

انتشارات عرش پژوه.

قرائتي ،محسن ( )1384تفسير نور ،تهران :مركز فرهنگي درسهایی از قرآن ،چاپ يازدهم.

قرضاوی ،یوسف ( )1379عبادت در اسالم ،ترجمه محمد ستاری خرقانی ،تهران :نشر احسان.

قمی ،شیخ عباس( )1355سفینه البحار ،بیروت :دار المرتضی.

كليني ،محمد بن يعقوب(1388ق) اصول كافي ،تهران :دارالكتب االسالميه.

كمالی دزفولي ،علي( )1370قرآن و جامعه سازي ،قم :انتشارات اسوه.

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

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

متقي هندي ،عالءالدین (1409ق) كنز العمال ،بيروت :مؤسسه الرساله.

مجلسي ،محمدباقر( )1362بحاراالنوار ،تهران :انتشارات دارالكتب االسالميه.

مصباح يزدي ،محمدتقی( )1388انسانسازی در قرآن ،قم :انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام

خميني(ره).

مصطفوی ،حسن( )1360ترجمه مصباح الشریعه ،تهران :انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
مطهری ،مرتضی( )1383احیای تفکر اسالمی ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ بیست و یکم.
 )1378(..........................سیری در نهجالبالغه ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ نوزدهم.

معين ،محمد ( )1371فرهنگ فارسي ،تهران :انتشارت اميركبير ،چاپ هشتم.
مفيد ،محمد بن نعمان (1413ق) االرشاد ،قم :موسسه اهل بيت.

مكارم شيرازي ،ناصر( )1372تفسير نمونه ،تهران :انتشارات درالكتب االسالميه ،چاپ سیام.

نبی نژاد ،محمدباقر( )1389آثار عجیب نماز ،قم :انتشارات زائر ،چاپ دهم.

نوری طبرسی ،میرزا حسین (1407ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم :مؤسسه آل البیت(علیه
السالم)الحیاءالتراث.

وثوقي ،منصور ،نيك خلق ،علیاکبر ( )1386مباني جامعهشناسی ،تهران :انتشارات خردمند ،چاپ سيزدهم.

