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 هچکید

توان آن را يك مكتب اي كه ميگونهدارد؛ بهترين جلوه بندگي خداوند، كاركردهايي بيش از يك عمل عبادي صرف عنوان شاخصنماز به
سازي در نظر گرفت. در اين پژوهش سعي شده است نقش نماز و آثار آن در زمينه ارتقاي فضايل اخالقي مورد بررسي قرار گيرد. انسان

و ملكات اخالقي و انساني آيا شواهدي مبني بر اينكه يكي از كاركردهاي نماز، پرورش فضايل هاي اساسي از اين قرار است كه، پرسش
هايي قابل تفكيك از يكديگر است؟ پژوهش حاضر نشان داد كه نماز با توجه به آداب، است، وجود دارد؟، اين كاركرد اخالقي در چه زمينه

، دوري از فحشا تواند به پرورش فضايل اخالقي مانند روحيه ي نظم ، احترام به يكديگرمستحبات داراي كاركرد اخالقي است و مي و احكام
، قدم برداشتن در راه خدا و و خشوع در برابر خدا، غفلت زداييو منكر، ميانه روي، درهم شكستن كبر و غرور، حس قدرت در برابر ظلم 

  .ايدمبارزه با هواي نفس كمك نم
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Abstract 

Prayer as indicators the manifestation of God's servants, Functions is more than a mere act of 

worship, so that can be considered as school of human. In this paper is tried the role of prayer and its 

effects on promoting moral virtues must be examined. The basic question is this, Is evidence that the 

one of functions of prayer, to foster of moral virtues and human, are there?, the moral function in 

what areas is separable from each other ? This study showed that the prayers with customs, laws and 

recommended - moral functioning is and  to be able to foster moral virtues such as morale of  

discipline , respect each other , away from vice , moderation , breaking haughtiness and pride , sense 

of strength against oppression and humility to God, elimination of negligence, step God's way and 

fight with sensuality.  
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  مقدمه

انسان به گونه های مختلف اظهار بندگی و نیاز خود را به خداوند اعالم می دارد با این حال مهم ترین اظهار    

بندگی و عبودیت نماز است. نماز عالوه بر تمرین وظیفه شناسی در درگاه خداوند و سپاس گزاری از او دارای آثار 

ی باشد و دارای آثار مثبت اجتماعی همچون دوری از فراوانی در تربیت، سازندگی و هدایت انسان به راه راست م

فضایل کبر و خودپسندی، انصاف و وفای به عهد، پرورش فضائل اخالقی و ... می باشد. در این مقاله  بررسی 

 مورد توجه قرار گرفته است.اجتماعی نماز  اخالقی و آثار ( به عنوان جوانمردیاخالقی) به طور مثال 

)نصیرزاده و  خته شده خود در هیچ مقطعی فارغ از دغدغه های دینی و پرستش نبوده استبشر در تاریخ شنا   

(. و این پرستش )نیایش( در اسالم تفکر و توجه روی مسئولیت هایی است که در قبال خداوند 9831عرفان منش،

مکرر با خدا بستن یعنی در حقیقت در برابرتوده های جهان داریم و نیایش در شکل رسمی اش )نماز (یک پیمان 

است پیمانی است آگاهانه با خود و با خداوند که همواره در مسیر شرافت انسانی و ناموس کاینات و قوانین خداوند 

(. چنانکه پیامبر اکرم می فرمایند اولین چیزی که خداوند بر امت من 9833) شوکتی و آریان، قدم برمی داریم

ن چیزی که از اعمال ایشان باال برده می شود نمازهای پنج گانه است و واجب کرد نمازهای پنج گانه است و اولی

نیز می  (.9833) تنهایی و خزایی، اولین چیزی که نسبت به آن مورد سوال قرار می گیرند نمازهای پنج گانه است

غذا را محبوب ه نور دیده مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من گردانید همچنانکه ئفرمایند خداوند جل ثنا

گرسنه و آب را محبوب تشنه با این تفاوت که گرسنه هرگاه غذا بخورد سیر می شود و تشنه هرگاه آب بنوشد 

(. در جای دیگر نیز می فرمایند سه کار است که 9833 )شفیعی، سیراب می شود اما من از نماز سیراب نمی شوم

اذان -9دست آوردن آن ازدحام و قرعه کشی می نمودند: اگر امت من پاداش عظیم آن را درک می کردند برای به 

)شوکتی و  در صف اول نماز جمعه و جماعت قرار گرفتن -8تسریع در رفتن برای نماز جمعه،  -2گفتن 

 (. 9833آریان،

در فرهنگنامه های فارسی برای نماز جزبه معنی صالت که عبادت خاص مسلمانان است با آداب و اوقات معین    

دیگری نیز نقل کرده اند: درود دادن و درود.در واژه نامه شایست نشایست نیاییشین به معنی نیایش ،دعا و معانی 

همچنین  (.9831)رادمنش، عبادت است و در فرهنگ لغات فرس نماز به معنی پرستش و خدمتکاری آمده است

روی  عربی آن صالت به معنی توجه، تعظیم و تقدیس نیز به کار رفته است چنان که کرنش، نماز به معانی قداست،

 سجود، آوردن و اهتمام به چیزی یا به کسی و در اصطالح شرع عبارت است از عملی مخصوص مرکب از رکوع،

 (.9833)شوکتی و اریان،  ذکر توام با نیت و شرایط خاصی که به تکبیر آغاز و به سالم ختم می گردد قرائت،

قادر  گار خویش و تجدید عهد بندگی واظهار تسلیم و سرسپردگی در برابرحقیقت نماز توجه بنده به خداوند   

بار و به هفت  902متعال است در قرآن نیز نماز به معانی متفاوتی به کار رفته است: صالة واژه عربی نماز در قران 

م صالة در قران معنی دو -2(. 991: هود   (وجه نخستین به معنی نماز است -9معنی و مفهوم به کار رفته است: 

وجه چهارم معنی صالة آمرزش  -1( 65: وجه سوم معنی صالة درود و آفرین است )احزاب -8( 902: دعاست )توبه
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: )حج وجه ششم به معنی کنشت است -5( 31: )هود معنی پنجم صالة دین است -6(. 961: )بقره و رحمت است

 (. همان) (990اسرا:  ) وجه هفتم صالة قران خواندن است در نماز -1( 10

نماز مجموعه حقایق و معانی است  نماز جلوه ای از بندگی انسان در پیشگاه خدا و مظهر عبودیت و عبادت است.   

که بشر از گذرگاه حیات می آموزد تا به نیروی ایمان و جهاد از پایگاه آدمی به اوج بی نهایت انسانیت عروج کند و 

 (.9830) عطاردی و چمنزاری، د، محرک و مثبت باشدبرای خود و جامعه و مردم مفی

امام هادی می فرمایند: حضرت  نماز برترین نوع نیایش و عبادت است که خداوند ما را به آن امر کرده است.   

موسی به خدا عرض کرد خدایا پاداش کسی که نمازها را به وقت خود انجام دهد چیست ؟ خداوند به او وحی 

امام  (.9833)شوکتی و آریان، حاجتش را به او عطا می کنم، بهشتم را برای او روا می دارمفرمود درخواست و 

فیض  .هرکس ان را کامل انجام دهد پاداش کامل دریافت می کند ؛صادق نیز می فرمایند: نماز میزان و ترازوست

رب بنده به خداست و موجب کاشانی در شرح این فرمایش می گوید منظور این است که نماز مالک و الگو برای تق

استحقاق پاداش در پیشگاه خدا می شود کسی که شروط و اداب آن را به طور کامل فرا گیرد و انجام دهد و آنچه 

شایسته نماز است رعایت کند به تمام پاداش و آثار آن می رسد و اگر در این مسیر کوتاهی کند به همان اندازه 

 )همان(. می گرد دستش از آثار و پاداش نماز کوتاه

ستون دین و  (.)همان نماز ریسمان اتصالی است که همه هستی و موجودیت آدمی رابه ملکوت پیوند می دهد   

و حقایق الهی و در  بر پاداشتن آن با حضور قلب موجب دستیابی به گنجهای اسرار نزدیک ترین راه به حق است.

نماز محکم ترین رابطه الفت بین بندگان و خداست  (.9831)رادمنش، نتیجه سبب تقرب به معشوق سرمدی است

.نماز به عنوان میراث انبیاء، هسته دین و مهم ترین شکل عملی دین داری یکی از قدیمی ترین اعمال شفا بخش، 

شیوه مقابله ای هیجان مدار ویا مسئله مدار تلقی می گردد و در تامین بهداشت روانی و سالمت جسمانی افراد 

نهج البالغه نماز خواندن را برای ایجاد شادی و  211زایی ایفا می کند.حضرت علی )ع( نیز در حکمت نقش به س

 (.9831) نصیر زاده و عرفان منش، نشاط و برطرف نمودن غم و اندوه مفید دانسته اند

ماز روبه قبله وقتی صورت ن ؛نماز دارای مراتب و مقاماتی است که در هر مرتبه نماز با مرتبه قبل فرق دارد   

 ظاهری است و روی جسم به سوی کعبه باید باطن نماز رو به صاحب کعبه باشد و روی دل به سمت خدای دل

در همین رابطه موالنا نیز ارکان و آداب نماز را صورت و قالب نمازمی داند که محدود است ولی  (.9836)قنبری،

د دارد که نماز و آداب و الفاظ آن هرچند از باورها مایه می موالنا اعتقا .جان و حقیقت نماز را نامحدود می شمرد

از این رو  (.9831)رادمنش، گیرد پایدار نیست او عبادت عارفانه و عاشقانه را بر عبادت زاهدانه ترجیح می دهد

ظر وی مولوی نماز را استغراق بی هوش عارف میداند که از همه صورت ها فراتر رفته در آنها نمی گنجد از همین من

نماز عوام قالبی باشد بی جان چه جان نماز حضور دل است » میان نماز عوام و خواص فرق می گذارد و می گوید 

 (.9836)قنبری، «صالة اال به حضورالقلب که گفته اند ال

 من این نماز حساب نماز نشمارم  اگرنه روی دل اندر برابرت دارم  

 فراق توراباتورازبگذارم غم     مراغرض زنمازآن بود که یک ساعت 

 دل به بازارم نشسته روی به محراب و    این چه نمازی بود که من بی تو وگرنه
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همچنین عنوان شده که نماز عملی دو بعدی است که باید به هر دو بعد آن توجه شود وآیاتی در قرآن کریم    

لمصلین الذینهم عن لویل : ظاهری آن نیستمطرح است که گویای این حقیقت است که مقصود از نماز تنها اعمال 

صالتهم ساهون: وای بر نماز گزارانی که از نماز خود غافل هستند و نماز را با غفلت انجام می دهند که این آیه با 

ولی به خاطر غفلتشان از نماز آنها را مذمت می کند و در جای دیگر در  ،این که آن ها را از نمازگزاران می شمارد

و از  نین می فرماید: الذینهم فی صالتهم خاشعون: مومنین کسانی هستند که در نمازشان خاشع هستند.وصف موم

رسول خدا رسیده که آن حضرت فرمود : خداوند به نمازی که نمازگزار در ان نماز قلبش را با بدنش هماهنگ 

نما و با گریه و زاری و اظهار پشیمانی و در نماز فروتنی و تواضع پیشه  نمی نگرد و در جای دیگر می فرماید: ،نسازد

التماس دستهایت را دراز نما و از خدا هرچه را که می خواهی طلب نما و کسیکه چنین نباشد نمازش نمازی ناقص 

 (. 9858) ملکی تبریزی، است

فکر وفکری البته ذکری که مقدمه  ؛نتیجه و باالخره فلسفه نماز همان یاد خداست مقدمه، روح و اساس و هدف،   

که انگیزه عمل بوده باشد. نماز وسیله شستشوی گناهان و مغفرت و امرزش الهی است . پیامبر می فرمایند: اگر بر 

بار خود را در آن شتسشو دهید آیا چیزی از آلودگی و  6در خانه شما نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز 

چرا که روح ایمان را در انسان تقویت می کند  ،رابر گناهان آینده استنماز سدی در ب کثافت در بدن شما می ماند.

در  (.9852)مجلسی، نیرومندترین سد در برابر گناه است اتقو و نهال تقوی را در دل پرورش می دهد و ایمان و

بازدارد آنجا که موکدا بر این نکته تاکید شده است که نماز واقعی باید صاحبش را از فحشا و منکر  قران کریم نیز

امام جعفر صادق نیز در حدیثی گرانقدر در همین زمینه می  «.ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر»می فرماید: 

هرکس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه ببیند که آیا نمازش او را از گناه وزشتی باز داشته است  :فرمایند

 ،ز گناه باز داشته به همان اندازه نمازش قبول شده است )شوکتی و آریانیانه؟ پس به هرقدر که نمازش او را ا

9833.) 

شرایط دخول به نماز: طهارت جسم، جامه و مکان، استقبال قبله )از آن ظاهر کعبه، از آن باطن عرش، از آن سر    

دی به اجتماع و مشاهدت(، قیام، خلوص نیت، تکبیری اندر مقام هیبت، رکوع با خشوع، سجده با تذلل، تشه

 (.9835سالمی به فنای صفت )یلمه ها، 

 آثار و برکات نماز

ابتدا آثار و برکات نماز را از زبان امیرالمومنین علی )ع( بیان می کنیم: حضرت علی در نهج البالغه در مورد    

درهای آسمان بر آنان برکات نماز می فرمایند: فرشتگان آنان را در بر می گیرند و آرامش بر آنان نازل می شود، 

می فرمایند نماز گناهان را  911(، همچنین در خطبه 22گشوده و جایگاه خوبی برایشان آماده می شود )خطبه 

می فرمایند: نماز به همه ی  915مثل برگ درخت می ریزد و انسان را از ریسمان گناه آزاد می کند و در خطبه 

و خاضع می گرداند، نفس سرکش را رام، دل ها را نرم و تکبر و  وجود انسان آرامش می بخشد، چشم ها را خاشع

الفت آنها می شود  وبزرگ منشی را محو می کند، به هنگام وحشت و اضطراب و تنهایی یاد تو موجب انس 

 .(9833)قرائتی، 

 .فردی و اجتماعی تقسیم کردآثار دسته  دو با توجه به تحقیقات آثار نماز را می توان به 

 بر سالمت روان نماز دیآثار فر
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تاثیر نماز بر افسردگی: نماز به دلیل فراهم کردن شرایط آرامش روحی میزان افسرگی و اضطراب را کاهش می  -9

دهد. در این رابطه تحقیقات علمی انجام شده در کشور نشان می دهد که بین افراد مقید به خواندن نماز و 

 )همان(.  جود داردافسردگی ارتباط آماری معکوس و معنادری و

طهارت روح: نماز با زدودن ناپاکی ها، اعضا و قلب آدمی را از تصرف شیطان و نفس نجات می دهد و آرامش و  -2

 (. 9835پاکی را برای انسان به همراه می آورد )بسیج، 

 نماز آثار اجتماعی

چرا که دقیقا باید در  ،قویت می کندنماز روح انضباط را در انسان ت نماز خودبینی و کبر را در هم می شکند.   

دو موجب بطالن نماز است. همچنین آداب و احکام دیگر در مورد نیت،  اوقات معینی انجام گیرد. تاخیر و تقدم هر

 قیام، قعود، رکوع و سجود و مانند آن که رعایت آنها پذیرش انضباط را در برنامه های زندگی کامال آسان می سازد.

سوره ی عنکبوت می فرمایند: آنچه را  16اوند در آیه دبازدارندگی نماز و دور کردن انسان از فحشا و منکر: خاثر    

از کتاب آسمانی به تو وحی شده تالوت کن و نماز را به پادار که نماز انسان را از زشتی و منکرات باز می دارد و 

ز آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید. نماز ا

یعنی اعتقاد به مبدا و معاد می اندازد اثر بازدارندگی دارد. انسان که به نماز می ایستد، تکبیر می گوید، خداوند را 

حمانیت و از همه چیز برتر و باالتر می شمارد، به یاد نعمت های او می افتد، حمد و سپاس می گوید، او را به ر

رحمیت می ستاید، به یاد روز جزا می افتد، اعتراف به بندگی او می کند، از او یاری می جوید، صراط مستقیم را از 

او می طلبد و از راه کسانی که غضب بر آنها شده و گمراهان به خدا پناه می برد. تمام این امور موجی از معنویت در 

ی در برابر گناه محسوب می شود. می توان از این بیانات نتیجه گرفت به او ایجاد می کند، موجی که سد نیرومند

میزانی که انسان نماز را از روی خشوع و خضوع بخواند بیشتر از فحشا و منکر دور می شود و بیشتر می تواند به 

 (.9811خوبی ها و پاکی ها روی آورد )مکارم شیرازی و همکاران، 

انسان تاثیر مستقیم دارد و حیطه ی وسیعی از معانی مختلف همچون یاد خدا و  نماز بر تمامی شئونات زندگی   

نیایش، رحمت حق و آمرزش الهی، معرفت و مقام بندگی آدمی، دوری از کبر و خودپسندی، انصاف و وفای به عهد، 

 (. 9833)تنهایی و خزایی، پرورش فضائل اخالقی و ... پوشش می دهد

در این مقاله به بررسی جوانمردی که یکی از فضائل  ،نماز و آثار فردی و اجتماعی آن با توجه به معانی مختلف   

 . شودپرداخته می اخالقی و همچنین آثار اجتماعی نماز است 

یعنی همه ی صفات جسمانی و  -فتوت یا جوانمردی آیینی بوده است خاص مردان. اصوال در آیین یاد شده مردی

بسیار حائز اهمیت بوده و  -مندی، دالوری و استواری که در مرد نمایان تر از زن استروحانی جنس مرد مانند نیرو

این اصطالح  (.9832)افشاری، از برای جوانمرد الزم بوده است -در حد اعالی آن -در آیین مذکور این ویژگی ها

مجازی آن سالک یا معنای  (.9810)تجلیل و ایرانمنش، )جوانمردی( در لغت به معنای بخشندگی و سخاوت است

یعنی حقیقت باطنی انسان را درک کرده و در نتیجه به مرحله ی  ؛زائر معنوی است که به منزلگه دل رسیده باشد

 (.9858 )کربن، جوانی جاودانه روح نایل گردیده باشد

انسانی جوانمردی پاالیش جان و روان از پستی ها، پلشتی ها و صفات ناپسندی است که در فرهنگ کماالت     

حالت معنوی که فتوت بر می انگیزد در واقع پیروزی نور فطرت بر  (.9810)تجلیل و ایرانمنش، جایگاهی ندارد

تاریکی های این جهان است چندان که صفات ممتاز روح آدمی شکفته می گردد و از قیدهای طبیعت و وابستگی 
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 در فتوت نامه ی نجم الدین زرکوب تبریزی  (.9858)کربن، هایی که باعث اسارت و انقیاد آدمی است رها می شود

پاس داشتن گفته ی خدای تعالی و اجرای فرمان خدا بدون چون و  -9نوع فتوت ازیکدیگر متمایز می شوند:  سه

آزادگی  با ه جوانمردی وکنیز عنوان شده است  (.)همان صحبت با اهل خدا -8پاس داشتن سنت پیامبر،  -2چرا، 

قسم است: قسمی با حق، قسمی با خلق و قسمی با خود. قسم حق یعنی به توان خود در  سه زیستن و فتوت 

بندگی کوشیدن، قسم خلق آن است که ایشان را به عیبی که از خود دانی نیفکنی، قسم خود آن است که تسویل 

 (. 9833 )پناهی، نفس خویش و آرایش و زینت وی نپذیری

نیز سابقه دارد و عارفان از این آیات و احادیث برای تعریف و ترغیب اصطالح جوانمردی در قران و حدیث    

مانند آیه ای که در آن اصحاب کهف جوانمرد نامیده شده اند: قال اهلل تعالی : انهم فتیه ؛ جوانمردی بهره جسته اند

ر که مهاجران را کمک آمنوا بربهم )ایشان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند(. همچنین انصا

ولو خود به چیزی سخت نیازمند « ) کان بهم خصاصهلو و یوثرون علی انفسهم و » کردند جوانمرد نامیده شدند: 

خداوند متعال در قصه حضرت ابراهیم نیز می  (.9833)پناهی، باشند باز مهاجران را بر خود بر می گزینند(

آنجا که  یعنی خداوند ابراهیم بت شکن را جوانمرد نامیده است و از  ؛فرمایند: سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم

طبق   (.  9833بت هر کسی نفس اوست هر که با هوای خویش مخالفت کند در حقیقت جوانمرد است)پناهی،

روایتی از امام صادق )ع( امیرالمومنین علی )ع( در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیه حضور در نماز جماعت را 

گونه است: جوانمردی در  دو یکی از عالمت های جوانمردی معرفی کرده است: بدان که جوانمردی مرد مسلمان 

ز: قرائت قرآن، همنشینی با علما، مطالعه در فقه و وطن و جوانمردی در سفر. و اما جوانمردی در وطن عبارت است ا

اعت. و اما جوانمردی در سفر عبارت است از: بخشش از زاد و توشه ی خود به دیگران، ممحافظت بر نماز ج

 (.9833مخالفت کمتر با همسفر خود و ذکر و یاد خدا در همه حاالت )مهرپرور،

همچنین از ایشان نقل شده است که رسول  پیمان جوانمردی است.امام حسین )ع( نیز می فرمایند: پایبندی به    

خدا در جواب جمعی از یهود در پاسخ به این سوال که آن هفت مزیتی که خدا تنها به تو و امتت داده چیسست؟ 

فرمودند: سوره ی حمد، اذان، جماعت در مسجد و روز جمعه، نماز میت، بلند خواندن سه نماز، تخفیف عبادات در 

همان طور که استنباط می شود  (.9812ل مرض و سفر و شفاعت برای اهل گناهان کبیره از امت )باجالن، حا

روحیه ی فتوت می گسترش تخفیف خداوند برای عبادات در حال مرض و سفر نشانه ی دیگری از جوانمردی و 

هیچ کاری نکنی در نهانی که  از امیر المومنین)ع( نیز پرسیدند که فتوت چیست؟ فرمود فتوت آن است که باشد.

اشکار نکنی که اگر آشکار شود منفعل گردی و هر آینه این وقتی باشد که سالک خدای را حاضر داند و داند که 

 (.9860)کاشفی سبزواری، هرچه می کند می بیند

 و اینجا گفته اند: 

 سرت همه دانای فلک می داند        کو موی به موی و رگ به رگ می داند

 م که به زرق خلق را بفریبی   با او چه کنیم که یک به یک می داندگیر

جوانمرد عزیزی است که دل خود را صیقل داده و آینه دل را محل تاللو صفات الهی کرده و به هویت آینگی    

رسیده است. نقل است که دزدی به خانه احمد خضرویه که به سرهنگ جوانمردی شهرت داشت رفت و بسیار 

ای برنا، دلو برگیر و آب برکش و طهارت کن و به نماز » چ نیافت، خواست نومید باز گردد، احمد گفت گشت هی

مشغول شو تا چون چیزی برسد به تو دهم تا تهی از خانه من باز نگردی. برنا همچنان کرد چون روز شد خواجه 
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دزد را حالتی پدید آمده  .ز توستصد و پنجاه دینار به خدمت شیخ آورد، شیخ گفت بگیر این جزای یک شب نما

لرزه بر اعضای وی افتاد گریان شد و گفت: راه غلط کرده بودم یک شب از برای خدای عزوجل کار کردم مرا چنین 

اکرام فرمود، توبه کرد و به خدای تعالی بازگشت و زر را قبول نکرد و از مریدان شیخ گشت. جوانمردی رمز از باال 

به رو، خود را فراتر از نیاز های روزمره دیدن و در بازی های نفس نینداختن است، تن است نه از روسنگری

جوانمردی نوعی   جوانمردی بازگشتن به هویت اصیل انسانی است همان هویت عزیزی که مقصود خلقت است، 

ان دادن شعور است شعور کوچک شمردن هر چیز جز خداوند و خود را آینه خدا دانستن و صفات الهی از خود نش

 (. 9831و از منظر خدا نگریستن )نوروز زاده چگینی،

به طور کلی می توان گفت:  فتوت بر مجموعه ای از فضائل که اهم آنها کرم، مروت، سخاوت و شجاعت است    

اطالق می شود. و جوانمردان بیانگر اصول، ارزش های انسانی، اخالق، حق و عدالت هستند که در سایه نوعی 

(. از این رو 9810ی و دگرگونی اخالقی می خواسته اند در جامعه تغییر شکل به وجود آورند)کیوانفر،تحول فکر

عارفان سلسله جنبان جوانمردان را در اسالم حضرت رسول اکرم )ص( شناخته اند، چنانکه ابوعلی گفته است: روز 

 (.9833)پناهی، «نفسی نفسی، او خواهد گفت امتی امتی»قیامت همه گویند 

شود تا نقش نماز جماعت در پرورش فضایل مشخص هایی از احترام و همراهی با جماعت ذکر میاکنون به نمونه

 گردد:

فرموده کار کنیم؟ ه اگر ما به نماز جماعت زمانی برسیم که آن ها می خواهند تشهد و سالم بگویند ما باید چ -9

)تجافی( بنشینید و تشهد را بخوانید ولی سالم ندهید و پس از می توانید اقتدا کنید و به حالت نیم خیز : شده که

توجه به این دستور،  (.9838سیستانی، حسینی )سالم آخر امام جماعت برخیزید و رکعت اول نماز را ادامه دهید

یعنی همراهی و احترام به جماعت بدون اینکه رکعتی از نماز فرد به حساب بیاید، موجب تقویت روحیه جوانمردی 

 اوتواند از رکوع جماعت، به آنها بپیوندد و تنها با این رکوع، رکعتی از نماز از است؛ چراکه آنگاه که فرد بدوا می

 .شودقبول می

نمونه دیگری از پرورش فضایل در نماز، قرار گرفتن با دیگران در یک ردیف است. پیامبر اکرم در نمازها به  -2

ها را به هم بچسبانید. یکی شدن با تراصوا، یعنی به ردیف هم بایستید و شانه دادند که استووا ومأمومین تذکر می

شود، امام جعفر صادق )ع( نیز همین یهای روزمره از دیگران در نماز، با این دستور تقویت مهم و ترک جدایی

 (.9830فرمایش رسول خدا را دستور داده اند )محمدی، 

نستعین در سوره حمد و یا السالم علیکم و السالم علینا و ایاک نعبد و ایاک توجه به اذکار جمعی نماز مانند  -8

-گرایی پسندیده را تقویت میهای مذموم را تضعیف و جماعتای فردیت، به گونهعلی عباد اهلل الصالحین در تشهد

خواهد که فقط تو را دا میکند و از خنماید. آنگاه که همه به این نکته توجه نمایند که امام جماعت با خدا نجوا می

و یکی  ، همکاریجهتیهم،خواهیم، ما همه را به راست هدایت کن، روحیه همدلیپرستیم و فقط از تو کمک میمی

 )همان(. شودمی کامال مشهودشدن قلوب 

دن جا در ای به جمع، یا توصیه به باز کرتأمل امام جماعت در رکوع و گفتن ذکری دیگر تا پیوستن از راه رسیده -1

هم پیوسته و فشرده نماز برای اضافه شدن فرد تازه وارد شده، روح پذیرندگی و در آغوش گرفتن فرد صفوف به

 کند.تازه وارد را به جمع، در جماعت منتشر می

تخفیف در قرائت حمد و سوره و اکتفا به قرائت حمد بدون سوره، برای فردی که رکعت اول و یا دوم نماز خود  -6

گرایی و توصیه به همراهی با جماعت متدینان خواند، نشانه دیگری از جماعتا رکعت سوم و یا چهارم جمع میرا ب

 (.9838سیستانی، حسینی ) است
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 (.9830ندن نماز اول وقت فرادا ارجح است )محمدی، انتظار برای شروع شدن نماز جماعت، بر خوا-5

 شود، جایز نیست )همان(.جماعت برگزار می نمازخواندن نماز به صورت فرادا در مکانی که  -1

 )همان(.اندکنند، به یهودان امت خود تعبیر کردهپیامبر اکرم از کسانی که در نماز جماعت شرکت نمی -3

که هیچ یک از به گونه ای نماز بخواند رعایت حال ضعیف ترین افراد: به این معنا که امام جماعت وظیفه دارد  -1

 )همان(. نشودافراد رنجیده 

 قرار دادن علما و افراد سالمند در صف اول نماز جماعت به منظور اکرام و احترام به آنان )همان(. -90

نماز جماعت نوعی حضور و غیاب بی تشریفات و "تعاون اجتماعی و وحدت دلها: آقای قرائتی فرمودند  -99

بیشترین و پاکترین و کم خرج ترین اجتماعات دنیاست و بهترین راه شناسایی افراد است. نماز جماعت بهترین، 

به تعبیری نوعی دید و بازدید مجانی و آگاهی یافتن از مشکالت و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی 

 )همان(. "بین آحاد مسلمین است

و احترام، جمع گرایی و همان طورکه مطرح شد نماز جماعت به علت ایجاد کردن هماهنگی، نظم، همدلی، همراهی 

و توجه به دیگران باعث  ، تعاون اجتماعی، وحدت دلها، رعایت حال افرادیکی شدن قلب های مومنان، پذیرندگی

 پرورش روحیه ی جوانمردی در افراد می شود.

 یریگجهینتبحث و 

نماز معانی مختلف همچون رحمت حق و آمرزش الهی، معرفت و مقام بندگی آدمی، دوری از کبر و خود پسندی، 

انصاف و وفای به عهد، پرورش فضائل اخالقی و ... را پوشش می دهد. اگر انسان جان و حقیقت نماز را دریابد و با 

مان اتصالی بین خداوند و فرد نمازگزار در می آید و حضور قلب آن را بر پا دارد اینگونه نماز خواندن به صورت ریس

می تواند نمازگزار را به مرتبه قرب الهی برساند و او را تا اوج بی نهایت انسانیت باال ببرد و باعث شود برای جامعه و 

د مردم فردی مفید و موثر باشد و جان و روانش از صفات ناپسندی که در فرهنگ کماالت انسانی جایگاهی ندار

مبرا شود. چنین فردی به مخالفت با نفس خویش می پردازد و به صورت بی قید و شرط دستورات خداوند را 

اطاعت می کند حتی اگر چنین کاری به ضرر و زیان وی در حیات دنیوی او بیانجامد. جوانمردی نیز مخالفت با 

دوست داری و خداترسی، جوانمردی نفس و تهذیب و خالص گردانیدن آن می باشد، جوانمردی یعنی ترک آنچه 

شعور کوچک شمردن هر چیز جز خداوند و خود را آیینه خدا دانستن و از منظر خدا نگریستن است. جوانمرد با 

مخالفت با نفس به اخالصی نایل می شود که از خلق بی نیاز شده، نیازمند حق تعالی می گردد و قبله اش خدا می 

 نماز می توان به موارد زیر اشاره کرد شود.در ارتباط با جوانمردی و 

نماز باعث می شود که فرد نماز گذار از گناه، فحشا و منکر دوری کند از ویژگی های جوانمردان نیز تقوا  -9

 می باشد. یکی از معانی تقوا از گناه دوری کردن و از نفس جدا گشتن است.

خواهیم مارا هدایت کند که در راه راست  هنگام وضو گرفتن زمانی که به مسح پا می رسیم از خداوند می -2

قدم بر داریم امام صادق )ع( نیز در هنگام مسح پا می فرمودند: خدایا روزی که پاها بر صراط می لغزند مرا ثابت 

قدم بدار سعی و تالش مرا در چیزی قرار بده که تو را خرسند سازد. اهدنا الصراط المسقیم نیز که در سوره حمد 

بر این معنی داللت دارد که خداوند ما را به راه راست هدایت کند منظور از این راه راست راه خدا، بیان می شود 
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انبیاء و راه بندگی خداست. یکی از ویژگی های جوانمردان نیز پاس داشتن گفته ی خدای تعالی و اجرای فرمان 

 خدا بدون چون و چرا است.

ان می آورد به این معنی است که به اغیار پشت پا می زند و در نماز زمانی که فرد تکبیره االحرام به زب -8

آنان را از حریم نماز دور می کند و به این گونه به مبارزه با نفس خویش می پردازد.  تکبیره االحرام عالوه بر اینکه 

نفس و شیطان  نشان دهنده ی اهمیت مبارزه با نفس است قوت قلب نماز گذار نیز می باشد تا بتواند در این نبرد بر

 فائق آید. یکی از ویژگی های جوانمردان نیز مخالفت با نفس و تهذیب و خالص گردانیدن آن می باشد.

یکی دیگر از اثار نماز یاد خدا و غفلت زدایی است به طور جزئی تر نیز در آیه مالک یوم الدین در سوره  -4

حمد نیز اثر خواندن این آیه را غفلت زدایی از قیامت ذکر کرده اند. همان طور که در متن مقاله هم آمده است 

 ا در همه حاالت است یکی از ویژگی جوانمردان طبق روایت  امام علی )ع( ذکر و یاد خد

نماز خودبینی و کبر را در هم می شکند وقتی کبر و غرور در هم بشکند انسان عیوب خود را می بیند و  -5

سعی در برطرف کردن آنها می کند به طور جزئی تر نیز در آیه ایاک نعبد در سوره حمد نیز اثر خواندن این آیه را 

ه اند. یکی از ویژگی های جوانمردان در قسم خود نیز این است کنار گذاشتن خودخواهی و شهرت طلبی ذکر کرد

 که به بازجستن عیب خویش مشغول باشی و عیب خویش بدداری .

در پایان نماز سه سالم وجود دارد: سالم نخست به رسول خدا، سالم دوم بر خود ما و بر بندگان شایسته  -5

ما به پیامبر قدرشناسی از زحمات اوست که مار را هدایت  خدا، و سالم سوم بر همه فرشتگان، مومنان و ... . سالم

 کرده و با خدا اشنا و مرتبط ساخته است. یکی از ویژگی های جوانمردان نیز پاس داشتن سنت پیامبر می باشد.

از دیگر ویژگی های جوانمردان حضور در نماز جماعت ذکر شده است و اینکه جوانمرد کسی است که  -1

گه می دارد. در نماز جماعت نیز به احترام کسی که تازه وارد شده است حمد و سوره به حرمت مسلمانان را ن

 اختصار خوانده می شود تا او نیز بتواند به جماعت نماز خود را بر پا دارد.

یکی از ویژگی های عبادت مدیریت آن و میانه روی در آن است. هنگامی روحیه ی عبادت و پرستش  -8

در انجام آن میانه رو باشد. به پیامبر اکرم )ص( خبر دادند که گروهی از امت تو به خاطر  زنده می ماند که انسان

عبادت، همسر و فرزند خود را رها کرده و به مسجد آمده اند پیامبر فریاد برآورد که این راه و روش من نیست من 

ز من نیست. در سفارشات اسالمی خودم با همسرم زندگی می کنم و در منزل ساکنم هر کس غیر از این عمل کند ا

آمده که اوقات خود را به چهار قسمت کنید و سهمی را برای تفریح و لذت بگذارید که اگر این گونه عمل کردید 

برای کارهای دیگر نشاط خواهید داشت. پس یکی از آثار نماز که جوانمردی را در فرد می سازد میانه روی در 

گر ابعاد زندگی است. همان طور که در کالم سعدی آمده است جوانمرد کسی عبادت، توجه به کسب و کار و دی

است که کسب و کار مفید دارد، بی تجربه نیست، حرام بر سر سفره اش نمی پذیرد گرچه صنف و کار وی روزی را 

عمال دعوت به جهت معاش به تنگی گذرانده باشد. می توان نتیجه گرفت که خداوند ما را به میانه روی در انجام ا

می کند به عبارت دیگر جوانمرد کسی است که عالوه بر نماز و عبادت با خدا و یاد همیشگی او قسمتی از روز خود 

 را برای کسب و کار و بودن با خانواده قرار می دهد.
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احساس قدرت: کودک مادامی که دستش در دست پدری قوی و مهربان است احساس قدرت می کند اما  -9

هر لحظه ترس و دلهره دارد که دیگران او را آزار دهند انسانی که متصل به خدا باشد در برابر خدا  اگر تنها شود

خضوع و خشوع دارد و در برابر قدرت ها، طاغوت ها و مستکبرین احساس قدرت می کند، همان طور که می دانیم 

و منبع هستی از طریق عبادت و نماز یکی از ویژگی های جوانمردان و فتیان نیز شجاعت است یعنی اتصال به خدا 

 حس خشوع و خضوع را در برابر خدا و شجاعت و قدرت را در برابر ظلم، در انسان به وجود می آورد.

نماز جماعت به علت ایجاد کردن هماهنگی، نظم، همدلی، همراهی و احترام، جمع گرایی و یکی  ،به طور خاص -01

حال افراد، تعاون اجتماعی، وحدت دلها و توجه به دیگران باعث  شدن قلب های مومنان، پذیرندگی، رعایت

 پرورش روحیه ی جوانمردی در افراد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی دینیالمللی فرهنگ و اندیشهی بین المللی بیناولین کنگره
The 1st International Congress on Religious Culture and Thought 

 
 

2020 
 

 

 

 

 

 منابع

 .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران. هيخاكسار رسائل و ها نامه فتوت ،(2831)مهران ،يافشار[1]

 (. ثواب نماز جماعت و گناه ترک آن. تهران: انتشارات برهان.2011باجالن، مجتبي) [1]

 .11 -12. 1( 21. )ياسالم معارف آموزش رشد. روح طهارت در ان نقش و نماز ،(2831) احمدرضا ج،يبس[0]

 .11 -2. 1( 2. )يفارس اتيادب و زبان نامه پژوهش. يعرفان متون در آن يها مولفه و ها مترادف ،يجوانمرد(، 2833)نيمه ،يپناه[1]

 .2-13. 22(8.)يميتعل اتيادب پژوهشنامه.ييروا ريغ و ييروا متون در ياخالق يها آموزه ،(2811)زهرا رانمنش،يا و ليجل ل،يلتج[1]

 يپژوهش-يعلم دوفصلنامه.هيقاجار و هيصفو يمحراب يها چهيقال در نماز ميمفاه انعكاس،(2833)رضوان ،ييخزا و سيان ،ييتنها[1]

 . 22 شماره.ياسالم هنر مطالعات

 (. توضيح المسائل. مشهد: انتشارات عروج انديشه.2010حسيني سيستاني، سيدعلي ) [1]

   ،7(1. )يفارس اتيادب و زبان پژوهشنامه(يمولو ديد از نماز عارفانه ليتحل) ديبشنو عالم ياجزا غلغل ،(2831) عطامحمد رادمنش،[1]

.83-104 

 آزاد دانشگاه يفارس اتيادب يتخصص فصلنامه. اتيروا و اتيآ به استناد با يمعنو يمثنو در نماز يمايس ،(2833) محمد ،يعيشف[1]

 .مشهد ياسالم

 .112 -112. 11( 7. )عرفان و انياد فصلنامه. نماز از يعرفان يها جلوه ،(2833)نيحس ان،يآر و تيآ ،يشوكت[23]

 فصلنامه. سعادت و سالمت شاهراه و عشق جلوگاه نماز ،(2831)احمد ديس ،يلوئ موريت ياحمد و يمهد ريام طالب، احمد؛ ،يعامر[22]

 .12 - 81(. 71. )هيتزك و ادب يپژوهش يعلم

 و رانيمد نقش مورد در دانشگاه يفرهنگ ينهادها وكارشناسان رانيمد نظرات يبررس،(2831) ديحم ،يچمنزار و رضايعل ،يعطارد[21]

 .2(7. )گناباد يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشكده مجله.دانشگاه در نماز اقامه در نهادها نيا



 ی دینیالمللی فرهنگ و اندیشهی بین المللی بیناولین کنگره
The 1st International Congress on Religious Culture and Thought 

 
 

2021 
 

 قرآن از ييها درس يفرهنگ مركز: تهران. نماز ريتفس ،(2833) محسن ،يقرائت[20]

 .223 -212. 1. يپژوه اسالم. يمولو نكاه در نماز حضور؛ درک ،(2832) يبخشعل ،يقنبر[21]

 (. فتوت نامهسلطاني. )به اهتمام محمد جعفر محجوب(. تهران: انتشارات بنياد فهنگ ايران.2821سبزواري، موالنا حسين)كاشفي [21]

 .نو نشر: تهران(. ينراق احسان ي ترجمه) .يجوانمرد نييآ ،(2818)يهانر كربن،[21]

 يها نييآ و تصوف يها نسبت به ينگاه با) ياسالم تصوف در يمردم يوندهايپ و ياجتماع ابعاد ،(2811)اكبر يعل وانفر،يك[21]

 .78-18. 11 شماره. «يفارس اتيادب و زبان پژوهش »يپژوهش-يعلم فصلنامه(. هيقلندر و هيمالمت ،يجوانمرد

 .ياسالم انتشارات تهران. بحارالنوار ،(2811)باقر محمد ،يمجلس[21]

 (. برترين نماز يا نماز جماعت. قم: انتشارات ائمه.2013محمدي، نورمراد) [21]

 ،يقرائت محمود؛ ،يعبداله دحسن؛يس ،يشجاع عبدالرسول؛ ،يحسن محمدجعفر؛ ،يامام محمدرضا؛ ،يانيآشت ناصر؛ ،يرازيش مكارم[13]

 .هياسالم دارالكتاب ناشر: تهران .شانزدهم جلد ونهمن ريتفس (،2871)محمد ،يمحمد و محسن

  ي. آزاد اميپ انتشارات: تهران(. زاده رجب رضا ترجمه. )صلوه اسرار ،(2878)جواد رزايم ،يزيتبر يملك[12] 

 .18 -23. هنر ماه كتاب. يجوانمرد از چند يتيروا ،(2873)تايآناه مهرپرور،[11]

 .223 -12(.  1. )يروانشناس و اسالم مطالعات فصلنامه دو. نگر يرفتار كرديرو اساس بر نماز و شياين ،(2873)ديمج ،يمهرمحمد[10]

 ادراک و نماز به نسبت يبنديپا و نگرش بر تاهل و يتيجنس يها تفاوت ،(2831)نرجس منش، عرفان و هيراض زاده، رينص[11]

 .11-17 . 1(1. )(زنان پژوهش)وهنر درفرهنگ زن.انيدانشجو در آن اقامه يتهايمحدود

 .82 -81. هنر ماه كتاب. يجوانمرد نييآ در يسعد ،(2873)بهمن ،ينيچگ نوروززاده[11]

 .211 -227. 27( 1. )عرفان يتخصص فصلنامه. عرفا دگاهيد از نماز ،(2831)احمدرضا ها، لمهي[11]

 

 

 


