نقش محوری نماز در تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن كریم
محمد

چکيده
نماز ،از سویی اولین ،مهمترین و با اولویتترین واجبات الهی است که از زمیان خلقیت حضیرت
آدم علیه السالم وضع شد تا از این طریق ،رابطهی انسانها را در تمام طول شبانه روز بیا خیالق
هستی زنده نگه دارد و عامل اصالح رفتار ،گفتار و کردار و به اصیطالح ،تعیالی فرهنیگ آنهیا
باشد .نماز ،مقدسترین رابطهی میان خالق و مخلوق است .نماز ،برترین عبادتهاسیت؛ اگیر در
درگاه خداوند پذیرفته شود ،همهی عبادتهای دیگر پذیرفته خواهد شد و اگیر پذیرفتیه نگیردد،
عبادتهای دیگر ارزشی ندارد .از سوی دیگیر ،نمیاز ،معبیر اصیلی هیدایت و تعیالی فرهنگیی و
مهمترین راه فرهنگسازی الهی و یک هنرنمایی الهی است کیه خداونید تمیام ارزشهیا را بیه
نحوی در آن قرار داده است .نتایج این پژوهش که بیه روش توصییفی و بیا بررسیی تحلیلیی-
توصیفی آیات قرآن انجام شده گویای این است که نماز با مالحظهی آداب و شیرایط آن ،نقیش
محوری در فرهنگ سازی و تعالی فرهنگی در بین انسانها و خصوصاً جوامع اسیالمی دارد و در
دین اسالم ،همه اهداف فرهنگی از قبیل اخالص و یکرنگی؛ تعاون و همکیاری؛ ایثیار و انفیاق؛
جهاد و شهادت؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ عفاف و حجاب؛ نظم و انضباط اجتماعی ،برابیری
و برادری و همچنین فرهنگ تربیت دینی بر پایهی نماز بنا نهاده شده است.

واژگان کلیدی :نماز ،قرآن ،فرهنگ ،تعالی فرهنگی.
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مقدمه
تالشهای همه انبیای الهی از آدم تا خاتم از آغاز اساساً یک انقالب فرهنگی و با هویت دینی و فرهنگی
بوده است .بهیقین میتوان گفت اولیین و مهیمتیرین دسیتور خداونید از زمیان آدم تیا خیاتم ،بیه همیه
فرستادگانش در جهت تعالی و رشد انسانها در همه جوانب و بهویژه فرهنگ دینی ،امر به اقامیهی نمیاز
بوده است .نماز ،مهمترین و مقدسترین رابطهی میان خالق و آفریدهها و نقشه راه زندگی است کیه هیم
وظیفه خطیر فرهنگ سازی را به عهده دارد و هم نقش محوری در تعالی فرهنگی دارد.
مسائل فرهنگی نیز شامل مؤلفههای زیادی از قبیل عفاف و حجاب ،تعیاون و همکیاری؛ ایثیار و انفیاق؛
جهاد و شهادت؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ نظم و انضیباط اجتمیاعی ،تربییت دینیی رعاییت حقیوق
دیگران و ...میشود که در همه جوامع انسانی ،فرهنگ در کنار دین ،مطرح بوده است و مییتیوان گفیت
مهمترین نقش در تعالی فرهنگی را دین و تکالیف دینی ایفا میکرده است.
از میان تکالیف دینی که از سوی خداوند متعال برای رشد و تعالی انسانها رسیده اسیت؛ «نمیاز» ،نقیش
محوری در تکالیف دینی و سایر امور زندگی و از جمله ،مسائل فرهنگیی دارد .نگارنیده در ایین پیژوهش
میکوشد با محور قرار دادن آیات قرآن کریم و بررسی تطبیقی و موضوعی آیات نماز ،مهمترین نقشهایی
را که نماز میتواند در تعالی فرهنگی یک جامعه اسالمی ایفا کند ،واکاوی نماید.
گرچه تاکنون کتاب ها و مقاالت متعددی از طرفی در موضوع نمیاز و اهمییت آن و نقیش آن در زنیدگی
انسان ها و از طرف دیگر در موضوع فرهنگ و جایگاه آن در زندگی انسانها به رشیته تحرییر درآمیده 1و
همچنین همایشها و اجالسهایی در این دو موضوع برگزار شده است؛ ولی تا کنون توجه خاص و وییژه
به موضوع نقش محوری نماز در تعالی فرهنگی بر اساس آموزههای قرآن کریم نشیده اسیت؛ از ایین رو
انجام این تحقیق ،با توجه به شرایط روز و کمی توجه به نماز و نقش آن در تعیالی و پیشیرفت فرهنگیی
امری ضروری مینماید.

مفهوم شناسی
منظور از تعالی ،بلند شدن ،برتر شدن ،پیشرفت و ترقی است (دهخدا ،1379 ،ذیل واژه؛ معین ،1375 ،ذییل واژه)

و تعالی فرهنگی یا اعتالی فرهنگی یعنی رشد فرهنگ دینی و افزایش آگاهی و توسعه و ترویج فرهنیگ
 1به عنوان نمونه ،آقای عباس عزیزی ،کتابی با عنوان« :تفسیر و پیام آیات نماز» (عزیزی)1378 ،؛ آقای فضل اهلل خالقیان ،مطلبی بسیار
مختصر با عنوان« :جایگاه نماز در قرآن کریم ،سنت و سیره معصومین علیهم السالم» (خالقیان)1392 ،؛ آقای روح اهلل صمدی ،مقالهای
با عنوان« :قرآن کریم فرهنگ عفاف و حجاب :بررسی اهمیت نماز و عفاف از دیدگاه قرآن و روایات» (صمدی )1389 ،به رشته تحریر
درآوردهاند .همچنین در اجالسهایی که هرسال با موضوع نماز برگزار میگردد ،به بررسی بخشی از ابعاد نماز میپردازند.
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و معارف اسالمی و دینی است .حدود پانصد معنا از سوی جامعه شناسان بیرای واژهی «فرهنیگ» بییان
شده که مهمترین و جامعرین تعیاریف فرهنیگ عبیارت اسیت از -1 :فرهنیگ دربرگیرنیدهی اعتقیادات،
ارزشها و اخالق و رفتارهای متأثر از این سه ،و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعرییف
میشود -2 .در گونهای دیگر از تعاریف ،آداب و رسوم شالوده اصلی فرهنگ تلقی میشود و صرفاً ظیواهر
رفتارها ،بدون در نظر گرفتن پایههای اعتقادی آن ،به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی میگردد -3 .نزد
گروهی دیگر ،فرهنگ به عنوان «عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت مییدهید» شیناخته مییشیود
(مصباح یزدی ،1396 ،ص .)150

نماز؛ راه فرهنگ سازی الهی
نماز نشانه و نماد فرهنگی و پیشانی فرهنگی جامعه اسالمی اسیت .آن چیه در ییک جامعیهی متمیدن و
دارای فرهنگ متعالی باید نمایان باشد ،مسأله نماز و اقامه نماز است .خداوند متعال میفرماید« :الَّذِینَ إِن
مَّکنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ» ﴿حج :﴾41 :کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم ،نمیاز را
برپا میدارند.
" مکنا" از ماده" تمکین" ،و" تمکین" به معنی فراهم ساختن وسائل و ابزار کیار اسیت ،اعیم از آالت و
ادوات الزم یا علم و آگاهی کافی و توان و نیروی جسیمی و فکیری (مکیارم شییرازی :1384 ،ج  ،14ص .)118
تمکین ،قدرت بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار دادن و راهنمایی کردن بر انجیام کیار اسیت؛
یعنی ما به آنها وسائل کارها را عطا کردیم و در زمین قدرت بخشیدیم تا نماز بگزارنید و حقیوق واجیب
مالی را ادا کنند (طبرسی :1372 ،ج  ،7ص .)140
بر اساس این آیه هدف از فراهم ساختن وسایل و امکانات برای مؤمنان ،برپیایی نمیاز قبیل از هیر چییز
معرفی شده است؛ از این رو خداوند متعال ،اولین وظیفه مدیران و مسؤالن حکومت را برپایی نماز معرفی
کرده و این بهترین راه فرهنگ سازی نماز و امور دینی است.

نماز؛ مانع گناه در راه تعالی فرهنگی
شاید بتوان گفت اولین و مهمترین عامل در تعالی فرهنگی ،گناه نکردن و پاک بودن از هر عمل خیالف
دین ،عقل و عرف است و این نماز است که انسان را در رسیدن به فرهنگ واال یاری میکند.
گناهان ،اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی میگذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای
نیک و خدائی کاهش میگیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش مییابد .متقابالً عبادت و بندگی و در ییاد
خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش میدهد ،میل و رغبت به کار نیک را افزون میکند و از مییل و
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رغبت به شر و فساد و گناه میکاهد.
به تعبیر پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) نماز همانند رودخانهای جاری بر در خانه است که انسان در هیر شیبانه روز
پنج بار خود را در آن شستشو میدهد غسل میکند و هیچ آلودگی و چرکی بر بیدن او بیاقی نمییمانید و ایین
چنین نماز هم انسان را از گناه نگه میدارد و هم اثر گناهان را با خود میبرد (صدوق ،1413 ،ج 1 ،ص.)316 :
خداوند در قرآن

میفرماید« :وَ أَقِمِ الصلَوةَ طرَفی النهَارِ وَ زُلَفاً مِّنَ الَّیلِ إِنَّ الحَسنَاتِ یذْهِبنَ السةیئَاتِ ذَلِةك

ذِکرَی لِلذَّکرِینَ» ﴿هود :﴾114 :نماز را در دو طرف روز و اوائل شب برپا دار ،چرا که حسنات ،سیئات (و آثار
آنها را) بر طرف میسازند ،این تذکری است برای آنها که اهل تذکرند .در این آیه ،نخست فرمیان بیه
اقامه نماز داده و سپس برای اهمیت نماز روزانه خصوصاً و همه عبادات و طاعات و حسنات عموماً چنیین
میگوید :حسنات ،سیئات را از میان میبرند.
همچنین بر اساس آیه «إنَّ الصلوةَ تنهی عنِ الفحشاء و المنکرِ» ﴿عنکبوت ﴾45 :میتوان گفت طبیعت نمیاز
از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معیاد مییانیدازد ،دارای اثیر
بازدارندگی از فحشاء و منکر است .به اعتقاد یکی از مفسران معاصر ،بیدون شیک در قلیب و روح چنیین
انسانی جنبشی به سوی حق و حرکتی به سوی پاکی و جهشی به سوی تقوا پییدا مییشیود .بیرای خیدا
«رکوع» میکند ،و در پیشگاه او پیشانی بر خاک مینهد ،غرق در عظمت او میشیود و خودخیواهیهیا و
خود برتربینیها را فراموش میکند .شهادت به یگانگی او و گواهی به رسالت پیامبر (صیلی اهلل علییه و آلیه)
میدهد .بر پیامبرش درود میفرستد و دست به درگاه خدای بر میدارد که در زمره بندگان صالح او قیرار
گیرد (تشهد و سالم) .همه این امور موجی از معنویت در وجود او ایجاد میکند ،موجی که سد نیرومنیدی
در برابر گناه محسوب میشود (مکارم شیرازی ،1384 ،ج  ،16ص).

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ اخالص و یکرنگی
خداوند متعال در مذمت نماز برخی نمازگزاران میفرماید« :فَوَیلٌ لِلْمُصَلِّینَ ،الَّذینَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُونَ،

الَّذینَ هُمْ یراؤانَ» ﴿ماعون« :﴾6-4 :پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهلانگاری میکننید ،همیان
کسانی که ریا میکنند» .همچنین خطاب به پیامبر اسالم (صیلی اهلل علییه و آلیه) مییفرمایید« :قاةلْ إِنَّ
صَالتی وَ ناسُکی وَ مَحْیای وَ مَماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ ،ال شَریك لَهُ وَ بِذلِك أامِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلا الْمُسْلِمینَ» ﴿انعیام:

« :﴾163-162بگو همانا نماز و تمام عبادات و زندگی و مر من ،همه بیرای خداونید پروردگیار جهانییان
است -شریکی برای او نیست ،و به همین دستور یافتهام ،و من نخستین مسلمان هستم».
در این دو آیه سفارش به اخالص شده و از هرگونه شرک نهی شده است .روح و مغز نماز ،اخالص اسیت
و اگر عمداً کوچکترین راه نفوذی ،از آلودگی شرک و ریا را به حریم پاک و باصفای نمیاز راه بیدهیم آن
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نماز باطل خواهد شد ،و نه تنها به صورت کالبدی بی روح و جسدی بی انگیزه و فاقد اثر معنوی درخواهد
آمد ،بلکه کانون شرک و انحراف خواهد گردید (دستغیب :1386 ،ص .)143
در سوره انعام ،نماز از سایر عبادات ،مقدم داشته شده و به خصوص ذکر گردیده است؛ زیرا «نسیک» بیه
معنی عبادات است و منظور از جمله «إِنَّ صَالتِی وَ ناسُکی وَ مَحْیای وَ مَماتِی لِلَّهِ» این است کیه آن جنیاب،
اخالص بندگی خود را در نماز و عبادات دیگر و زندگی و مر اظهار کند (طباطبایی :1417 ،ج  ،7ص  )393و
نیز نماز و عبادت بر زندگی و مر مقدم داشته شده است ،و این تقیدم بییانگر ارزش فیوق العیاده ،نمیاز
نسبت به سایر عبادات و موضوعات است.
آیات فوق روشنگر روح اسالم و حقیقت تعلیمات قرآن است ،از نظر عقییده و ایمیان ،دعیوت بیه صیراط
مستقیم ،دعوت به آئین خالص ابراهیم بتشکن ،و دعوت به نفی هر گونه شرک و دوگانگی و چندگانگی
و از نظر عمل ،دعوت به اخالص و خلوص نیت و همه چیز را برای خدا بجا آوردن اسیت ،بیرای او زنیده
بودن و در راه او جان دادن ،و همه چیز را برای او خواستن ،به او دلبستن و از غیر او گسستن ،به او عشق
ورزیدن و از غیر او بیزاری جستن است (مکارم شیرازی :1384 ،ج  ،6ص .)62

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ نظم و انضباط
اشاره کرده است« :وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَی النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیلِ»

خداوند متعال در آیات متعددی به وقت نماز،
﴿هود :﴾114 :و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستین شب برپا دار که یقیناً نیکیها بدیها را از مییان
میبرند ،این برای یادکنندگان تذکر و یادی است« .أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلاوک الشَّمْسِ إِلةی غَسَةقِ اللَّیةلِ وَ قاةرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قارْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً» ﴿اسراء :﴾78 :نماز را از ابتدای تمایل خورشیید بیه جانیب مغیرب [کیه
شروعِ ظهرِ شرعی است] تا نهایت تاریکی شب بر پا دار ،و [نیز] نماز صبح را [اقامه کن] کیه نمیاز صیبح
مورد مشاهده [فرشتگان شب و فرشتگان روز] است.
نماز ،روح نظم و انضباط در انسان را تقویت میکند (فخیر رازی :1420 ،ج  ،21ص  .)382چیون نمیاز بایید در
اوقات معیّنی از روز و شب انجام بگیرد که تقدم و تأخر آن موجب بطالن میشود؛ واضح است مقید بودن
به رعایت وقت ،انسان و جامعه را منظم میکند .از این رو ،نماز مهمترین عامل در ایجاد و تعالی فرهنگ
نظم و انضباط در جامعه است.

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ تعاون و همکاری
خداوند در سوره حج میفرماید« :فَأَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتاوا الزَّکاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّه» ﴿حج :﴾78 :پس نمیاز را برپیا
دارید ،و زکات را بدهید ،و به خدا تمسّک جویید.
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همکاری و تعاون افراد جامعه با یکدیگر غالباً در نماز جماعت بیش از سایر اجتماعات به چشم مییخیورد.
مراعات حقوق یکدیگر ،یاری رساندن به همنوع ،رسیدگی به مشکالت برادران دینی و ...در نماز جماعیت
مطرح شده است .نمازگزاران با حضور خود در صفوف نماز جماعت به آیه «اعتصموا بةه حبةل اهلل» جامیه
عمل میپوشانند .از نتایج این وحدت و یکپارچگی ،نیکی و خوشرفتاری با یکیدیگر اسیت .چنانچیه امیام
صادق (ع) میفرمایند« :به هم بپیوندید و با هم نیکی کنید و به هم مهربانی کنید و بیرادران خوشیرفتاری
باشید ،چنانکه خدای عزوجل به شما فرموده» (کلینی :1407 ،ج  ،3ص .)269
مسلمان با نماز شناخته میشود و یکی از ویژگیهای مسلمان ،اهتمام و توجه بیه دیگیر مسیلمانان اسیت.
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :من اصبح ال یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم» (همان ،ص  :)251هر کس
صبح کند و اهتمامی به کار مسلمانان ندارد ،پس مسلمان نیست» .
بر اساس این آیات ،ارتباط نماز با روحیه تعاون و همکاری این است که مسیلمانی کیه بیه نمیاز اهمییت
میدهد می فهمد که اوالً اهمیت نماز به اقامه و جماعت بودن آن و شرکت در نماز جماعت است و نتیجه
حضور در جماعت ،آشنایی با مشکالت دیگران و در نتیجه کمک به یکیدیگر خواهید بیود؛ همچنیین بیر
اساس روایت ذکر شده ،مسلمانی که به امور سایر مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست و نمیاز و
سایر عبادات او قبول نخواهد بود؛ از این رو شرط قبولی نماز ،توجه به سایر شروط قبولی نماز و از جملیه
توجه به سایر انسانها و دادن زکات و ...میباشد.

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ ایثار و انفاق
آمدهاند« :وَ الَّذینَ صَبَراوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقاةوا

در برخی از آیات ،نماز و انفاق قرین هم
مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِیهً» ﴿رعد :﴾2 :و آنها که به خاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی مییکننید؛ و
نماز را برپا میدارند؛ و از آنچه به آنها روزی دادهایم ،در پنهان و آشکار ،انفاق میکننید« .الَّذینَ یقیمُةونَ
الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقاونَ» ﴿انفیال :﴾3 -4 :و نماز را با حضور قلب بپا میدارند و از هرچیه روزی آنهیا
کردیم ،انفاق میکنند.
در این آیات ،یکی از شرایط نماز ،انفاق در راه خداوند است .توجه به شیرط قبیولی نمیاز ،باعیث تشیویق
نمازگزار در انفاق و رفع نیاز از همنوع خود میشود .مؤمن عالوه بر ایجاد رابطه نزدییک بیا خیدا کیه بیه
وسیله نماز صورت میگیرد ،در بهینه سازی رابطه خود با جامعیه نییز تیالش مییکنید کیه ییک راه آن
پرداختن حقوق مالی از قبیل زکات و خمس و دادن صدقات است (جعفری ،بیتا :ج  ،4ص .)325
سوره انسان و خصوصاً آیه «وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْةکیناً وَ یتیمةاً وَ أَسةیراً» ﴿انسیان :﴾8 :و غیذای
(خود) را با اینکه به آن عالقه (و نیاز) دارند ،به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» میدهنید! درشیأن اولیین
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نمازگزارانی است که خداوند ایثار آنها را مدح میکند.
از این آیات استنباط میشود که کسانی میتوانند توفیق انفاق و ایثار داشته باشند که نمازگزار باشند و این
نماز است که عامل بهوجود آمدن روحیه انفاق و ایثار و تعالی این فرهنگ در بین انسانها اسیت .چراکیه
بارها تأکید شده که شرط قبولی نماز ،توجه به سایر شرایط نماز از جمله دادن زکات و انفاق و . .میباشد؛
گرچه شاید کسانی که نماز نمیخوانند ،روحیه انفاق را دارند؛ اما در نمازگزار واقعی ،این روحیه بیشتر و بیا
اخالص بیشتر همراه است.

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ جهاد و شهادت
خداوند متعال در سوره حج ،یکی از فلسفههای جهاد را جلوگیری از تخریب نمازخانهها و عبادتگاهها بیان
میکند« :وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یذْکرا فیها اسْمُ اللَّهِ
کثیراً﴿ » ...حج :﴾40 :و اگر خداوند بعضی از مردم را بهوسیله بعضی دیگر دفع نکند ،دیرها و صومعههیا ،و
معابد یهود و نصارا ،و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده میشود ،ویران میگردد!
بر اساس این آیه حتی به قیمت خون دادن ،باید از مکان نماز و عبادات ،حفاظت و حراست کرد .این آییه در
مقام تعلیل ،نسبت به تشریع قتال و جهاد قرار دارد و حاصلش این است که تشیریع قتیال بیه منظیور حفیظ
مجتمع دینی از شر دشمنان دین است که میخواهند نور خدا را خاموش کنند؛ زیرا اگیر جهیاد نباشید همیه
معابد دینی و مشاعر الهی ویران گشته عبادات و مناسک از میان میرود (طباطبایی :1417 ،ج  ،14ص .) .384
همچنین در سوره نساء میخوانیم« :أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ قیلَ لَهُمْ کفُّوا أَیدِیکمْ وَ أَقیمُوا الصَّةالةَ وَ آتاةوا الزَّکةاةَ

فَلَمَّا کتِبَ عَلَیهِمُ الْقِتالا إِذا فَریقٌ مِنْهُمْ یخْشَوْنَ النَّاسَ کخَشْیةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیة» ﴿نساء :﴾77 :آییا ندییدی
کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد( :فعالً) دست از جهیاد برداریید! و نمیاز را برپیا کنیید! و زکیات
بپردازید!» (امّا آنها از این دستور ،ناراحت بودند) ،ولی هنگامی که (در مدینه) فرمان جهاد به آنهیا داده
شد ،جمعی از آنان ،از مردم میترسیدند ،همان گونه که از خدا میترسند ،بلکه بیشتر!
خداوند در این آیه به مسلمانان دستور میدهد که دست به شمشیر نبرند ،و هم چنان به اقامه شعائر دیین
(نماز و زکات) بپردازند تا استخوانبندی دین محکم شود ،و نیروی مقابله با کفار را پییدا کننید ،آن وقیت
است که خدای تعالی به آنان اجازه جهاد خواهد داد (طباطبایی :1417 ،ج  ،5ص .)6
اقامه ی نماز در خودسازی و آمادگی برای جهاد و فداکاری نقش محوری دارد و تا نماز جایگاه خیود را در
جامعه نیابد ،شرایط برای مبارزه و جهاد آماده نمیشود (هاشمی رفسنجانی :1386 ،ج  ،3ص .)476
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نماز؛ تعالی بخش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
لقمان حکیم ضمن

بیان سفارشاتی به پسرش ،به او توصیه مییکنید کیه« :یةا بُنَةی أَقِةمِ الصَّةالةَ وَ أْمُةرْ

بِالْمَعْراوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکرِ وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَك إِنَّ ذلِك مِنْ عَزْمِ الْأامُورِ» ﴿لقمان:﴾17 :ای پسرک من ،نماز
بگزار ،و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر هر چه بر تو رسد صبر کن که این از کارهیایی اسیت کیه
نباید سهلش انگاشت.
نماز مهمترین پیوند با خالق است ،نماز قلب را بیدار و روح را مصفی و زندگی روشن میسازد .آثار گناه را
از جان نمازگزار میشوید و انسان را از فحشاء و منکرات باز میدارد.
بعد از برنامه نماز به مهمترین دستور اجتماعی یعنی" امر به معروف و نهی از منکر" پرداختیه مییگویید:
"مردم را به نیکیها و معروف دعوت کن و از منکرات و زشتیها باز دار .و بعد از ایین سیه دسیتور مهیم
عملی به مسأله صبر و استقامت که در برابر ایمان همچون سر نسبت به تن است ،پرداخته میگوید« :در
برابر مصائب و مشکالتی که بر تو وارد میشود ،صابر و شکیبا باش که این از وظائف حتمیی و کارهیای
اساسی هر انسانی است« :وَ اصْبِرْ عَلی ما أَصابَك إِنَّ ذلِك مِنْ عَزْمِ الْأامُورِ».
مسلم است که در همه کارهای اجتماعی مخصوصاً در برنامه امر به معروف و نهیی از منکیر ،مشیکالت
فراوانی وجود دارد ،و سود پرستان سلطهجو ،و گنهکاران آلوده و خودخواه ،به آسانی تسلیم نمییشیوند ،و
حتی در مقام اذیت و آزار ،و متهم ساختن آمران به معروف و ناهیان از منکر بر میآیند که بیدون صیبر و
استقامت و شکیبایی هرگز نمیتوان بر این مشکالت پیروز شد (مکارم شیرازی :1384 ،ج ،17ص .)53
در سوره عنکبوت میخوانیم« :وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهی عَةنِ الْفَحْشةاءِ وَ الْمُنْکةرِ وَ لَةذِکرا اللَّةهِ أَکبَةرا»

﴿عنکبوت :﴾45 :و نماز را برپا دار ،که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه بازمیدارد ،و یاد خدا بزر تر است.
نماز ،در تعالی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نقش بسیار کلیدی دارد؛ چون طبیعت نماز از آنجا که
انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد میاندازد دارای اثیر بازدارنیدگی از
فحشاء و منکر است .هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار اسیت نهیی از
فحشاء و منکر میکند.
انجام نماز لطف پروردگار بر انسان است چون موجب میشود تا فعل زشت و معصیت که نیه عقیل جیایز
میداند و نه شرع آن را اجازه میدهد ،از انسان سر نزند و انسانی که نماز را با توجه بیه معنیی و خشیوع
قلب بخواند ،جنبه سازندگیش آن چنان قوی است که انسان را خود به خود از رذائل و گناهان باز میدارد
(طبرسی :1372 ،ج  ،8-7ص .)445
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ممکن نیست کسی نماز بخواند و هیچگونه اثری در او نبخشد هر چند نمازش صوری باشید و هیر چنید
آلوده گناه باشد ،البته این گونه نماز تاثیرش کم است ،این گونه افراد اگر همان نماز را نمیخواندند از این
هم آلودهتر بودند.
اما آنها از این حقیقت غافل شدهاند که نهی در اینجا فقط" نهی تشریعی" نیست ،بلکه" نهی تکیوینی"
است ،ظاهر آیه این است که نماز اثر بازدارنده دارد ،البته مانعی ندارد که بگوئیم نماز هم نهی تکیوینی از
فحشاء و منکر میکند و هم نهی تشریعی (مکارم شیرازی :1384 ،ج ،16ص .)286

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ عفاف و حجاب
خداوند متعال در قرآن کریم در توصیف مؤمنان ،پاکدامنی و عفت را بعید از نمیازگزار بیودن آنهیا آورده
است« :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِناونَ ،الَّذینَ هُمْ فی صَالتِهِمْ خاشِعُونَ ،وَ الَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضاةونَ ،وَ الَّةذینَ هُةمْ
لِلزَّکاةِ فاعِلاونَ ،وَ الَّذینَ هُمْ لِفاراوجِهِمْ حافِظاونَ» ﴿مؤمنون :﴾5-1 :مؤمنان رستگار شدند ،آنها که در نمازشان
خشوع دارند ،و آنها که از لغو و بیهودگی رویگرداناند ،و آنها که زکات را انجام میدهند ،و آنها کیه
دامان خود را (از آلودهشدن به بیعفتی) حفظ میکنند.
در لسان العرب ذیل واژه عفّت چنین آمده است« :الکفّ عمّا ال یحلّ و ال یجمل؛ عفّ عن المحةارم و االطمةاع

الدنیة» (ابن منظور :1997 ،ج  ،9ص  :) .252خودداری از آنچه که زیبیا و شایسیته نیسیت ،خیودداری از حیرامهیا و
طمعهای پست .همچنین در قاموس المحیط میخوانیم« :عفّ :کفّ عمّا ال یحلّ و ال یجمل کاستعفّ و تعفّةف»
(فیروز آبادی ،بیتا :ج  ،3ص  :)177خودداری از آنچه زیبا و شایسته نیست مانند استعفّ و تعفّف.
آنچه از جستجو در کتابهای لغت میتوان فهمید این است که «عفّت» به معنای نگیه داشیتن نفیس از
ارتکاب معاصی و کارهای حرام است« .عفاف» حالتی درونی و نفسانی است که غرایز را تعیدیل و تحیت
کنترل خود در میآورد ،و «حجاب» نیز به عنوان یکی از مهمترین ابعاد عفّت به کنترل درآوردن و تعدیل
غریزه خودنمایی و جلوه گری در زنان میباشد.
نماز حقیقتی است که ظاهر و باطن انسان را در گردونه طهارت و پاکی مادی و معنوی قیرار مییدهید و
درون و برون را زینت میبخشد و برای نمیازگزار ،نیورانیتی خیاص ایجیاد مییکنید (انصیاریان.)21 :1382 ،
مهم ترین ویژگی مؤمنان نمازگزار آن است که بر حالل خود اکتفا مییکننید و خیود را بیه زنیا و ...آلیوده
نمیکنند (امین :1361 ،ج  ،12ص  .)106قطعاً بهوسیله نماز میتوان کنترل غریزه نمود و دامن را از بیعفتیی
و گناه حفظ کرد (عزیزی :1389 ،ص .)113
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نماز؛ تعالی بخش فرهنگ برابری و برادری
در قرآن کریم میخوانیم« :وَ أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتاوا الزَّکاةَ وَ أَقْرِضاوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» ﴿مزمل :﴾20 :و نماز بیه
پا دارید و زکات بدهید و به خدا قرض نیکو دهید و برای خدا به محتاجان قرض الحسینه دهیید« . ...قاةلْ
أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقیمُوا وُجُوهَکمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِدٍ» ﴿اعراف :﴾29 :بگو« :پروردگیارم امیر بیه عیدالت کیرده
است؛ و توجّه خویش را در هر مسجد (و به هنگام عبادت) به سوی او کنید!».
هرگاه انسان نماز را با نیت خالص و با حفظ تمام ارکان آن و با مداومت اقامه کرد آنگیاه همیه چییز را از
خدا و به سوی او میداند و لذا مال خود را انفاق میکند و به نیازمندان قرض الحسنه میدهد .حال چیون
از همه بدیها پیراسته شده ،در جهت آراسته شدن جامعه به صفات انسانی ،تالش و کوشیش مییکنید و
حتی از بذل جان خود نیز دریغ نمیورزد .نیز هرگاه از او در امری نظر بخواهند ،بیدون سیوء نییت ،تمیام
اطالعات و دانستههای خود را بدون کم و کاست در اختیار آنها قرار میدهد و به این ترتیب در برقراری
عدالت در تمام شئونات آن کمک میکند.
با توجه به آیه اخوت که خداوند متعال میفرماید« :إِنَّمَا الْمُؤْمِناونَ إِخْةوَةٌ» ﴿حجیرات ﴾10 :بایید گفیت همیه
مؤمنان برادر یکدیگرند ،و نزاع و درگیری میان آنها باید جای خود را به صلح و صیفا بدهید .از ایین رو،
نمازگزار واقعی که خود را مؤمن میداند به خوبی درک میکند که مؤمنان برادر یکدیگرند و در خوشیهیا
و ناخوشیها یکدیگر را درمییابند ،به یکدیگر قرض الحسنه میدهند ،ربا نمیگیرند ،با قسیط و عیدل بیا
یکدیگر برخورد میکنند.

نماز؛ تعالی بخش فرهنگ تربيت دینی
تربیت ،زمینه ساز شکوفایی و تقویت رفتارها و اخالق و آداب صیحیح و از همیه مهیمتیر ییک فرهنیگ
متعالی است .خداوند میفرماید« :یا أَیهَا الَّذینَ آمَناوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَکمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِةی وَ ال تَجْهَةراوا لَةهُ
بِالْقَوْلِ کجَهْرِ بَعْضِکمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالاکمْ وَ أَنْةتامْ ال تَشْةعُراونَ» ﴿حجیرات:﴾2 :ای کسیانی کیه ایمیان
آوردهاید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید ،و در برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد نزنیید)
آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا میکنند ،مبادا اعمال شیما نیابود گیردد در حیالی کیه
نمیدانید.
در این آیه شریفه اشاره به حفظ حرمت مربی شده که متربی ملزم به رعایت آن است .به ایین معنیا کیه
هرگاه انسانهای هدایت نیافته و تربیت نشده به دیدهی عظمت به مربی خود ننگرند ،در سخنان تربیتیی
او راهکارهای تربیتی پیدا نخواهند کرد.

نقش محوری نماز در تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم 31 

اقامهی نماز مورد رضای خداوند ،نمازگزار را در بسیاری از موارد ،تربیت میکند :رعاییت حقیوق دیگیران،
احترام به امام جماعت و دیگران ،خصوصاً افراد مسن و حتی کودکان ،نظم و ترتیب ،بلند نکردن صدا و...
از طرف دیگر ،حضور در نماز جماعت و جمع تربیت شده میتواند آداب و اخالق مقبول جامعه اسالمی را
به نمازگزار بیاموزد.
علمای تربیتی به این مطلب معترفاند که التزام به قواعد و قوانین اخالقی ،نوعی در قیید شیدن اسیت و
انسانهای خویشتن دار بهتر میتوانند این قید را بر خویشتن تحمیل کنند .مناسیک دیین نیوعی تمیرین
برای خویشتن داری و تحمل قیود است و میتواند مقاومت در برابر جاذبههای نفسانی را افیزایش دهید و
موانع زیست اخالقی را کم کند (حاجی ده آبادی :1378 ،ص .)101

نتيجهگيری
نماز از سویی مقدسترین رابطهی میان خالق و مخلوق و برترین عبیادتهاسیت؛ اگیر در درگیاه خداونید
پذیرفته شود ،همهی عبادتهای دیگر پذیرفته خواهد شد و از سوی دیگر معبر اصلی هدایت و مهمترین
راه فرهنگسازی الهی و یک هنرنمایی الهی است که مهمترین نقیش را در تعیالی فرهنگیی ایفیا کیرده
است.
با محور قرار دادن آیات قرآن کریم و بررسی تطبیقی و موضوعی آیات نماز ،مهمتیرین نقشیهایی را کیه
نماز میتواند در تعالی فرهنگی یک جامعه اسالمی ایفا کند ،عبارتاند از:
نماز؛ تعالی بخش فرهنگ اخالص و یکرنگی؛ تعالی بخش فرهنگ نظم و انضباط؛ تعالی بخش فرهنیگ
تعاون و همکاری؛ تعالی بخش فرهنگ ایثار و انفاق؛ تعالی بخش فرهنگ جهاد و شهادت؛ تعیالی بخیش
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر؛ تعالی بخش فرهنگ عفاف و حجاب؛ تعالی بخش فرهنگ برابیری
و برادری؛ تعالی بخش فرهنگ تربیت دینی.
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