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  چکیده

 منظومه محور گانهی و شالوده گذارد،یم حیات بشر کالن و خرد امور بر که یشگرف تأثیر و تیجامع از یبرخوردار جهت به ن،ید

فرهنگگ  سعهتو وپیشرفت  .است  تصمیمات فرهنگی  و  هاتیفعال  تمام  دهندهجهت  و  بخشمحتوا  ار،یمع  ن،ید  .بوده است  فرهنگ

گگام  یالهگ رامگو یاجگرا ریمسگ درکگه  این اسگتهدف از آن .  اشدب  تعالی فرهنگی  دربردارندهرسد که  انجام می  به  یزمان،  دینی

از در این مجگا   ،است خالق خویش با ارتباط خلق یحلقه نماز ازآنجاکهنماید.  ، و سعادت فرد را در دنیا و آخرت تضمینبردارد

 ، نهی ازمعروفامربه، حاکمیت دینی اصل والهی  سازیمادی، فرهنگ  و  معنویبر زندگی    تأثیراصل    همچونمتعدد فکری    اصو 

 اسگتنباط قیگتحق نیگا از شپگووه آوردره عنگوان به آنچه .آمده است  سخن به میان  -کار نشده  نسبت به آن  تاکنونکه    _  منکر

 و حیصگح انجگام در نظگر دارد، بگا مسگلمانان یبگرا نظام تربیتی اسالم نامهبر که یطیشرا با و  نماز آگاهانه  ،که  است  نیاشود  می

 ایگن. فگراه  آورنگد را تعالی فرهنگ دینی و توسعه ،زمینه پیشرفت تا دارد را در پی  ...و  یاجتماع  ،یفرد  ،اصالح فکری  ،روشمند

 مباحگ  بگا ههمگرا رویکردی جدید دارد اهتمام و شدهتدوین ،مقاالت معتبر و کتب به استناد با و توصیفی تحلیلی روش با مقاله

  .دارد  بیان  را ...و  الهی سازیفرهنگ  ،متعدد فکری اصو  ،اصو  کاربردی  همچون  مهمی

 .  ، منظومه فرهنگپیشرفت، فرهنگ دینیدین،  :  واژگان کلیدی
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 طرح مسئله .1

 بگه شدن  دهیتن با و او  تیاولو در ابطهر نیا که است شدهگذاشته بنا متعا  نداوخد با  رابطه  اساس  بر  دین اسالم  نظام

 شینمگا بگهدر طو  تاریخ خگود  معنویت اجتماعی کی جادیا در  را  یجذاب  ابعاد  ،اجتماع  و  حقوق فردی،  امور اجتماعی

 بگا رابطگه محک  کننگده که  است  متعا   خداوند  با  رابطه  یبرا  اسالم  ی و ضروریعمل   یهابرنامه  از  یکی  نماز.  گذاردیم

 هگدف از .بگردیم نیبگ از را هگایآلودگ و کندیم وشوشست  آن   در  مؤمن  که  است  ایچشمه  مانند  و  است  یهست  خالق

باشگد کگه نماز ستون دین است و مثگالش هماننگد تیگر  و سگتون خیمگه م  ،است متعا  خداوند با انسان  رابط نماز

هگا بود ول  اگر ستون سُست یا کج باشد میخ خواهد پابرجاهاى اطراف آن ها و طنابچنانچه محک  و استوار باشد میخ

 داردیگن و نید 1.(4424، ح 27 :4ج ق،1614 ،حر عاملیحسن محمدبن) باشد پابرجا  تواندنمیهاى اطراف آن  و طناب

 .نگدارد معنگا خالق با مداوم رابطه بدون  داریدین و نید عمل در و است داردین اس ، در  متعا   خداوند  با  ارتباط  بدون 

 حگ  و تعگالی فرهنگگی و، شده فرهنگ دینیسبب پیشرفت  ،جامعه در فرهنگ نماز اشاعه و جیترو تاکنون گذشته    از

 جامعگه و انسگان  نماز با و است خدا به نزدیکی انسان   نماز  فلسفه.  ساخته است  شکوفاتر  افراد جامعه  دررا    دیگر خواهی

نیازمنگد  مهگ  نیگا تحقگق کگه مبد  شگود ریفراگ و عمومیفرهنگ  کی به دیبا فرهنگ نماز  گستره و.  شودیمیمتعال

در پرتگو  فرهنگگ دینگی تبیین وحیانیمنظور از باقی است که  سؤا اینک جای این    .است  همیاری همگان   و  همکاری

 ؟چیست نماز
وضگوع اما عناوین مرتبط بگا ایگن م ؛تحقیقی صورت نگرفتهدر پرتو نماز    فرهنگ دینی  تبیین وحیانیپیرامون عنوان     

 بگه استناد با و توصیفی تحلیلی با روش مقاله . اینآمده استاهلل جوادی آملی عبد  اهللآیتانسان و دین نوشته    در مقاله

 .  شده استتدوین  معتبر، مقاالت  و کتب

زی سگاپیادهو تگر آن و اهگداف جزییدر پرتو نماز  فرهنگ دینی تبیین وحیانیهدف اصلی این مقاله آشنایی با اصو    

 چنین سبک زندگی است. و... و ه و نهی از منکر    معروفامربهاصل  کاربردی، ،  اصو  فکری

 بحث و بررسی .2

 شناسی  مفهوم. 1-2

جانگب از  هاپگرورش انسگان و   اداره جامعه انسگانی  که برایقوانین و مقررات  است    ،اخالق  ،مجموعه عقایددین  »  :دین

توجگه بگه ایگن  ابگ .(5-8، 223شگماره  :1379 ،جوادی آملگی) «دگیرمیقرار  در اختیار انسان   طریق وحیو از    خداوند

او را  شگئون زنگدگیو  یو اخالقگ گرایشگیاصو  ،و قوانین و مقررات  است که اصو  فکرى  مجموعه عقایددین    ،تعریف

 است. زندگی بشرالهی برای   دستورالعملو   دهدتحت پوشش قرار م 

 عنوان بگه فگرد هرچگه کگه و عگادات ات،یاخالق ن،یقوان ها،هنر باورها، ها،دانش از یادهیچیپ مجموعه  فرهنگ  فرهنگ:

مشگتر   راهفرهنگ  درواقع .(18-17 :تابی ،ینیاالمروح) شودیم فیتعر ،گیردفرامی شیخو جامعه از جامعه از  یعضو

 .باشدمی  کنش انسان   و شهیاند ،زندگی

معه کگه و تعامالت اجتماعی و محیطی جا  هانگرش  مجموعه  بر  حاک روح  وضع و    یعنی  فرهنگ دینی  :فرهنگ دینی

یک و مطلوب بوده و مطابق بگا »بایسته مدار« است که ن  دارای بعد  مقوله فرهنگ  باشد.  مبانی دینبرخاسته از منابع و  

 
لْعَمُودُ وَانْکَسَرَ لَمْ یَثْبُتْ وَ تَدٌ وَ  اب، وَ إذا مالَ االسالم: »الصََّالهُ عَمُودُ الدَّینِ، مَثَلُها کَمَثَلِ عَمُودِ الْفِسْطاطِ، إذا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ االَوْتادُ وَ االَطْنامام باقر علیه .   1

 «  .ال طَنَبٌ
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شگناخته و  های فرهنگگی خگود راآن است که بایسته جامعه دینیدر  و جمهور رسالت حاکمیتحق است.   عین و  عال 

تقویت،  دینی نیز به معنای فرهنگ پیشرفت .(133  :1395ی،  رستم  پور)  جامعه خود نمایند  و حاک  بر  غالب  ن را جوآ

فرهنگگ به سگمت تعگالی  جامعه دینیانسان در    روزبههای  ن قوانین و عقاید و اخالقیات، در مسیر نیازایتوسعهرشد و  

 باشد. می دینی

ادیان  مشترکات از یکی شود،یم انجام تعظی  الهی  زین  و  دعا  منظوربه  که  فعلی عبادی  عنوان به  نماز  ای  «صالت»نماز:  

منظگور، ، ابن531 :4101 ،فراهیگدی) باشگدیم متفگاوت مختلگف ان یاد در آن  انجام ینحوه و شکل هرچند است،  الهی

1414  :464).   

 نماز  در پرتو فرهنگ دینیتطور   .2-2

گگام  اوامر الهیرسد که در مسیر اجرای است، می  تعالی فرهنگیزمانی به هدف خود که همان    پیشرفت فرهنگ دینی

 (السگالملیه )عروایات معصومین و  قرآن کری   .(36:  1385)تقوی،    است  خالق خویش  با  خلق  ارتباط  حلقه  نمازبردارد.  

ی، فکری و کگاربرداصل که در ادامه، در قالب دو ند اپرداخته مه  ضهیفر نیا اقامه فرهنگی  اصو   به  یعددتم  یایزوا  از

 شود:میها اشاره مختصر  به برخی از آن 

  اصول فکری. 3-2

اصگو   اجرایگی کگردن که فکر و ذهن فگرد را آمگاده و مهیگا بگرای پگذیرش و   ، آن دسته از اصولی هستنداصو  فکری

اسگالمی،  این اصگو  در فگرد و جامعگه  و بهتربیشتر  چه  و پیشرفت هر  تأثیری مساعدی را برای  عملیاتی کرده و زمینه

 تنهاییبگه است که صرف اصو  عملیاتی و اجرایی از مقوالتی( فرهنگ دینیبالخصوص  )و. زیرا فرهنگ  فراه  می آورد

 و توسگعه (( و نیگاز بگه انتظگار پیشگرفت)چه برسد بگه  .داشته باشدافراد نقش  در    تأثیرپذیریبخشی و  اثرتواند در  نمی

 مگوارد ،اصو  فکگری .(67 :1384)صاحبی،  باشدو ذهنی نیز ضروری و الزم میفکری  هایساخت ها و زیراصو ، بنیاد

 :ازکه عبارتند  شودها اشاره میمختصر به برخی از آن   طوربهشود که در زیر  متعددی را شامل می

 سازیفرهنگ   اصل

 شگهر تمگدن  دروازه به ورود با است؛ متعا  خداوند از نوعی سپاسگزاریو    یاسالم  جامعه  یفرهنگ  یشانیپ  و  نشانه  نماز

 طور کگههمگان  .(12،41، 42 :1369)قرایتگی،  اسگت اقامگه نمگاز  و  نمگاز  مسگئله  بدرخشگد  دیگبا  آنچه  یاسالم  کشور  و

هایی هستند کگه اگگر در کنند( آن می ا یاریخدا ر آنان که) :الصَّلَاةَ أَقَامُوا  ضِاْلأَرْ فِی  مَّکَّنَّاهُمْ  إِن  الَّذِینَ»:  دیفرمایم

بگه  «تمکگین»، و«تمکگین» از مگاده «مکنا » (41/حج ). « دارندپا میروی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهی  نماز به 

و  نیگروی جسگمیو توان و  آگاهی کافییا عل  و  ادوات الزمآالت و    است، اع  از  ابزار کارو    وسایلساختن  معنی فراه 

را در اختیگار دیگگری قگرار دادن و  ابگزار کگارتمکین، قدرت بخشگیدن و   .(118  :14ج    ،1353مکارم شیرازی،  )  ریفک

نمگاز و در زمگین قگدرت بخشگیدی  تگا  عطا کردی کارها را   وسایلها  است؛ یعنی ما به آن   کردن بر انجام کارراهنمایی

    .(140  :7ج  ،1372طبرسی، ) را ادا کنند حقوق واجب مالیو   بگزارید

اسگت؛  شدهمعرفی ساختن وسایل و امکانات برای مؤمنان، برپایی نماز قبل از هر چیزبر اساس این آیه هدف از فراه    

حکومگت را برپگایی نمگاز معرفگی کگرده و ایگن بهتگرین راه   ، اولگین وییفگه مگدیران و مسگؤالن خداوند متعا   روازاین

 مگان یا ینشگانه» :نگدیفرمایم ی(العالمدیله) مقام معظ  رهبری  اساس  نیهم  بر  سازی نماز و امور دینی است.فرهنگ

 ایخامنگه اهللآیگت)بیانگات  «گگردد نمایگان تگر بروز روزباید  ما یاسالم یجامعه در نماز،  یاقامه  یعنی  صاحبان تمکّن

تگرین عامگل در تعگالی شگاید بتگوان گفگت اولگین و مه اجالس سراسری نمگاز(  ودومینبیست، پیام به 11/6/1392در
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، عقل و عرف است و این نماز است کگه انسگان را در رسگیدن خالف دینفرهنگی، گناه نکردن و پا  بودن از هر عمل  

 .  کندمییاری   فرهنگ واالبه  

بگه  تیگفیک بگا نمگاز.  دیگآیم دسگت به نماز به دن یبخش تیفیک با یاسالم جامعه سطح در  ییفضا  نیچن  اجراشدن    

 از را انسگان  کگه ینمگاز اسگت، تعالی فرهنگی متعگالیو    توسعه،  اساسی پیشرفت  عامل  سازی فردیبر خود  یرتأثدلیل  

 و حیصگح راه صیتشگخ سمت به را  انسان ،  درآورد  صدا  به  انسان   یبرا  موقعبه  را  خطر الزم  زنگ  ،کند  دور  خطا  و  خبط

)بگاقی  خواهد شد ماندگار فضا نیا در جامعه همه یعبادت اله نیا کردن یهمگان با البته و کندیم رهنمون  آن   به  عمل

 و نمگاز جیتگرو ،یاجتمگاع تالش در و است، نماز به دن یبخش  تیفیک  ،عمل شخصی  در  فه،یوی  نیا  .(136  :1378زاده،  

 چشگ ِ بگا نمگاز بگه گزارنمگاز شگود؛ ادا حضور و حا  با نماز، که است یمعن نیبد نماز  افتنی  تیفیک  .آن   کردن یهمگان

، 43: 1393)مظگاهری،  ندیبب او حضور در  را  خود  و  دیبگو  سخن  خدای خود  با  آن،  در  و  بنگرد  خدا«  با  عاد مالقاتمی»

   .(36  :1389عزیزی،  

شناسگی دارد. وی در تمدن  فلسگفی اصگو  دربارهمهمی    هایبح عالمه جعفری از آن دسته اندیشمندانی است که     

کند »تمگدن عبگارت میبیان  چنین  اسالمی    تمدن فرهنگ در ایجاد    رباره نقشدالبالغه«    کتاب »ترجمه و تفسیر نهج

های ویرانگر را منتفگی سگاخته و ها و تزاح های یک جامعه که تصادمنظ  و هماهنگی در روابط انسان است از برقراری  

هگای آن جامعگه د و گروهاجتماعی افگرای کگه زنگدگیطوربگهها بنمایگد،   مقام آن یرا قامسابقه در مسیر رشد و کما   

بگرای  شگدهانتخابی فرهنگگ عبگارت اسگت از شگیوهو    باشد  هاموجب بروز به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن 

و رویدادهای نافذ در حیات یک  های روانیپدیدهدت عوامل محیط طبیعی و و مساع گذشت زمان که با    کیفیت زندگی

در مگوارد خگاص رابطگه  جزبههر دوی آن  .(373 :1387، جعفری، 233 :1ج، 1376  جعفری،)  «آیدجامعه به وجود می

 ینیبجهگان  کگه یفرهنگگ اسگت یمانیا یسازفرهنگ راه نماز آورد؛یم  نجات فرهنگی  خود  با  نمازمستقی  باه  دارند.  

 و هاانسگان  یبرا چه یهال یسازفرهنگ دهد؛یمقرار هدف رامتعالی  و فرهنگ تیمعنو  و  کندیم  جیترو  ایدن  در  را  یاله

 در چگه و آن  بگه ورود از قبگل  چه  خود  جایجای  در  نماز  کهچرا  ست؛ین  ریپذامکان   نماز  بدون   ،ترویج معنویت  یبرا  چه

 .(37:153 ج،  1385)تقوی،   دارد  خود در را  هاانسان  یمعنو ازین  و حقوق مادی  ،همه  و  همه اذکارش در  چه  و  آن 

 خگود یسگتهیشا گگاهیجا در نمگاز یاسگالم یجامعگه در اگگر» :نگدیفرمایم (العالیمدیله) ایخامنه اهللآیت  حضرت   

 بگه را جامعگه و دیگشگایم هگاآرمان  وسگویسمت بگه را خود راه ،یمعنو و یماد یسازنده یهاتالش  یهمه  رد،یگقرار

 ریمسگ نیگا رد،یگگقرار ییاعتنگایب دمور نماز و  شود  غفلت  نماز  تیاهم  از  اگر  و  رساندیم  اسالم  مطلوب آرمانی  ینقطه

 یبشگر جامعگه یبگرا اسگالم کگه یاقلگه به رساندن  در را الزم تأثیر هامجاهدت و هاتالش  و  شد  نخواهد  یط  درستیبه

 .(15/6/1391در  ایخامنه اهللآیتبیانات ) «داشت نخواهد  است،  کرده   یترس

اسگتعداد پگذیرش مگواعا را بیشگتر   ،سبک شده  ،ر اثر این ارتباط پا ها بد   ،شودکه ارتباط با خدا برقرار میجاآن    

اسگت. فگراه   تعگالی فرهنگگی درواقگعو سگازی دینگی الهی و فرهنگو بهترین موقعیت برای رساندن پیگام هگای  دارد

  :1385)تقگوی،  های مگادیجذبگهپیگام وحگدت اسگت نگه تکثگر و   چراکگههای بشری نیست  های الهی مانند پیامپیام

اشگد قگدرت ب شگدهپا  دریگای الهگیدر  چه قگدرانسان روح را پاالیش کرده باشد و هر   چه قدرهر    درنتیجه(  71و70

یکگی از  .دهگدخگدایی می وسویسمتو با کیفیت بهتری را داراست و به زندگی فرد و جامعه،   های بیشتردریافت پیام

شگده، در در روایات بر این گزینه فراوان تأکید کهآن گذشته از با خداوند، نماز است.   ایجاد ارتباطها برای  بهترین گزینه

امگام  .برقگرار کنگداز آن طریق بگا خداونگدش ارتبگاط   تواندمیترین راهی است که انسان  میان سایر عبادات نیز، آسان 
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  را چیگزی کگه ای از بنگدگانمن، بنگده  سویبه  کندنمی  : »خداوند سبحان فرمود: نزدیکندفرمود(  السالمعلیه)  صادق

مستحبی  )نمازهای نماز نافلهمن با خواندن  سویبهباید، تقرّب بجوید تر باشد نزد من از نماز واجب، و بنده میمحبوب

شنود و باصرة او که بگا آن من سامعۀ او که با آن می  دوست داشت ، هرگاه او را  دوست بدارم( تا او را  نوافل روزانهمانند  

شد، اگگر مگرا بخوانگد او را دهد خواه و دست او که با آن کارهایی انجام میگوید، ه با آن سخن میبیند و زبان او کمی

 ،74 :4، ج1430، رازی ، کلینگی72  :4ج  ،1416،  حگر عگاملی. )ده کن  و اگر از من چیزی بخواهد به او میمی  اجابت

، مجلسگگی ،61، ح1404،32 :، اهگگوازی 7، ح12 :ق1385 ،ابگگن بابویگگه ،1047، ح454 :1ج ق،1371،برقگگی ،2742ح

 1(  21، ح22  :70ج ،  1403

آگگاه : ْلقُلُئئو ُال بِذِْکِر اللَّهِ تَطْمَئئئِنا ا »خود فرمگود:  چنانچهشود می انسان با خداوند ارتباط قلبیسبب  ذکر مداوم   

انسگان بگا  ارتباط قلبیموجب   ذکر خدامراد آیه آن است که    (28« )رعد/.کندپیدا میها آرامش  ، قلبیاد خداباشید با  

مگرا  :ی أَكُْکئئْرکُمْفَئئاكُْکُرونِ»ی دیگگر فرمگود: گردد. و در آیهانسان می  آرامش  با خدا مایه  ارتباط قلبیشود و  خدا می

انجگام در همه این امور آن است کگه بایگد اعمگالی کگه انسگان   نکته اساسی  (152« )بقره/. کنمی  کنید، شما را یادیاد

 نظر و فوایگدوگرنه با چند بار معلوم نیست، آن نورانیگت مگورد  یاهر گرددآن    اثر معنویمداوم باشد تا    طوربه،  دهدمی

شگده کگه خداونگد هگ  بگه ایگن مسگئله تصریح( السالمعلیه ) . در روایات معصومینپدید آیدها در انسان مترتب بر آن 

، 1419 دمشگق ،  ،400- 401: 2ج  ق،1383  ،)دروزه  .دوسگت داردعبادت مستمر و مداوم را گرچه ک  باشگد خیلگی  

 2(  36-37  :20، ج1364، قرطبی،265 :8ج

  توسعه معنویتبر  تأثیر اصل   

نسگبت بگه آن، از  یایگبا افگزودن  زین  یاست. معنو  شدهساخته  «یو از واژه »معنو  ،یجَعل   یدر لغت مصدر  ت«ی»معنو

 یعنگی یمعنگو ن،یاسگت. بنگابرا دهیگود و مراد اسگت، مشگتق گردبوده و مفاد آن مقص یمیکه خود مصدر م  یواژه معن

مطلگق،  ،یذاتگ ،یراسگت، اصگل   ،یقی: »حقازجمله  یگرید  یکلمه در معان  نیاست. ا  یو در مقابل لفظ  یمنسوب به معن

، ذیگل واژه، 974 :1342ذیگل واژه، عمیگد،  ،101    :15ج  ق،  1414ابگن منظگور،  )  رودیبه کار م  زین  «یو روحان  ،یباطن

. کنگدمگ  دعا خود خالق درگاه به نوبت 5یا3  روزانه  انسان نمازگزار(  ذیل واژه  ،1382، ذیل واژه، انوری،  1373خدا،  ده

ارتبگاط  نوع این .دارد را و سعادتمند زندگی شایسته به امید انتظار او از و طلبدم  خود یارى به را خدا که معنا این به

 خگود پشتوانه و امید خدای سبحان   جز  را  کس   انسان موحد  صورت  این  در  هک  ،شودم   منجر  درون   اعتقاد  به  معنوی

 و اسگت العالمینرب خالق هستی اینکه به توجه با. بود خواهد هاعرصه تمام  در  او  مایه انگیزش  احساس  این  و  داندنم 

 سگخن خود خداى با نهچگو که داده آموزش  خود  بنده  به  را  کردن   دعا  شیوه  رسیده،  بشر  به  او  جانب  از  فرهنگ  تمام 

 اسگت حیات طیبه شاهرگ منزلهبه و دین عمود عنوان بهنماز   روای   منابع  در.  نماید  مسئلت  او  از  را  چیزى  چه  و  بگوید

 
حِبََّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ  حَتََّى أُ « (  لفی مرآة العقول : » بالنواف)   ءٍ أَحَبََّ إِلَیََّ مِمََّا اِفْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنََّهُ لَیَتَقَرََّبُ إِلَیََّ بِالنََّافِلَهِوَ مَا یَتَقَرََّبُ إِلَیََّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِشَیْ  .1

 ( 1، ح  ٣٩٨  التوحید ،) .ی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُإِذاً سَمْعَهُ اَلََّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اَلََّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ اَلََّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ اَلََّتِ

 « .العمل أحبَّ إلى اللَّه؟ قال: أدومه و إن قلَّ یَّ سئل أ ( ص) عن عائشة قالت: »إن رسول اللَّه  ی و الترمذ خانیرواه الش  ثی »حد. 2

 « .هیعل م یاألعمال ما د  ریخعن رسول اهلل)ص(: »

 « .لَأُحِبُّ أَنْ أُدَاوِمَ عَلَى الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ إِنِّی یَقُولُ )ع(   قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ (ع)  عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»

 .« ما مِن شَیءٍ أحَبَّ إلَى اللَّه ِ عَزَّ و جلَّ مِن عَمَلٍ یُداوَمُ عَلَیهِ ، و إن قَلَّ»
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 در تگا گیگرد؛پگیش می سمت تعالی و رشگد را در به و محک  بنای  و کرده فراه   را  آن   مقدمات  خود  گزارنماز  بنده  که

 خواهگد بگود افزون  نیز آن  ورىبهره شود ترمحک  هرچه بنا این بنابراین،  .کند  راست  کمر  و  دهز  تکیه  آن   بر  نیاز،  هنگام

 تعگالی فرهنگگیکگه همگان  فرهنگ دینیو به هدف    شوددینی در آن نمایان می  پیشرفت فرهنگگونه است که  و این

 (39،  1380)وثوقی، .یابداست دست می

 قامُوا  الصَّالةِ یإَِل قامُوا  إِكا  وَ»: اسگت شدهشمرده منافقان  یهایوگیو از سالتک با همراه نمازخواندن   ،قرآن کری   در   

 هُمْ وَ إاِلّ الصَّالةَ أْتُونَیَ ال وَ: »زین و (142/ نساء) ستند«یایم  کسالت  یرو  از  ستند،یایم  نماز  به  کهیهنگام  و  :یکُسال 

 نشگانه و ارزشیبگ و یتهگ ن رود از ینمگاز نیچنگ  اساسگاً  (54  /توبگه)  کسگالت«  بگا  جز  آورندینم  جابه  نماز  و  :یکُسال 

قگرآن  کگهچنان  اسگت، شگده فراوان  دیتأک نماز  خواندن   وقت  او   به  اهتمام  و  نماز  به  اسالم  در.  است  نماز  به  یتوجهیب

 «. غافلنگد آن  از کگه ینمگازگزاران بگر یوا پگ  :سئئاهُونَ صَالتِهِمْ عَنْ هُمْ  نَیالَّذ  نَیلِلْمُصَلِّ  لٌیْفَوَ»:  دیفرمایم  کری 

 در را آن  گگاه و خواننگدینم را آن  گگاه غافلنگد؛ نماز  اصل  از  که  هستند  یکسان  باال،  هیآ  در  ساهون   از  مراد  (5و4)ماعون 

 و سگازنده یتگیروا در (361: 27ج ، 1353مکارم شگیرازی، ) .ندارند نماز  در  حضور قلب  کهآن   ای  و  خوانندیم  وقت  آخر

 نمگاز از ترمحبوب خداوند  نزد  هیچ کاری»  :آمده است  نماز  به  تیاهم  درباره  (السالمعلیه)  لیع  حضرت  از  دهندههشدار

 سگهو نمگاز از کگه را یگروهگ خداونگد  کگه  مشگغو  سگازد  را  شگما  ایدن  امور  از  یکهیچ  وقت نماز  در  دینبا  پ .  ستین

 «.دارنگدینم نگگه را وقگت نمگاز  یحر و دارند نماز از غفلت هانیا که است نیا  مقصود،  و  است  کرده  نکوهش  کنند،یم

حضگرت  مقابل در نماز هنگام که داشته باشد توجه دیبا انسان  ،اصل نماز به توجه بر  افزون   1(18ح  ،216  :1363ی،  قم)

 فرصگت و تأجگر طان یشگ تگا ببگرد یهمانیم نیا به را شیخو وجود تمام دیبا. دیگویم سخن  او  با  و  است  ستادهیا  حق

های پرهیزگگار، متقگی و چه توجه به این امر برای انسگان گر.  اوردین  دست  به  را  یهمانیم  نیا  از  روجخ  یبرا  یسازنهیزم

 و ممارسگت دقتبه این مقام نیست بلکه   یابیراهامیدی سایر بندگان از عدم  مجاهد امری آسان است، ولی به معنای نا

در  فرهنگگ دینگیو تعگالی  پیشرفت درنتیجهگشته و  در افراد فرهنگ دینیتبدیل به یک   مرور زمان   بهدر این موارد  

 .(434:  1394 خمینی،  موسوی) اجتماع را به دنبا  دارد

  توسعه مادیبر  تأثیر   اصل. 4-2

 یسگطح آنگان کگه. دارد مطمگئن یاپشگتوانه بگه ازیگن و ردیگگیم قگرار ییتنگناها در زندگی مادی  در  انسان   دیتردیب

 از یمعنگو پشگتوانه با را خود وستهیپ کنند،یم فکر یاله  آنان که  یول  کنند،یم  فکر  یپشتوانه ماد  به  تنها  شند،یاندیم

 کگه هاستد  بخشآرام و خدا ادی برجسته و شکوهمند جلوه نماز است، نماز هاگاههیتک نیا از یکی. رهانندیم  بستبن

یگاد  پیشرفت فرهنگو با  (28/)رعد«  هاستد بخش  دا آرامکه تنها یاد خ  آگاه شوید  :اْلقُلُو ُ  تَطْمَئِنا  اللّهِ  بِذِْکِر  أاَل»

کگه تجلگی آن در  یگاد خگدا تعالی فرهنگیو توسعه داد و خود را به   آن را رشد  ،مراحل زندگیتوان در تمامی  می  ،خدا

 . رسانید  است، زنما

 إِنَّها وَ الصَّالةِ وَ بِالصَّبِْر نُوا یعاسْتَ وَ»: دیگریبگ کمک نماز از هایگرفتار و هایسخت در که  کندیم  هیتوص  قرآن کری    

و دشگوار  بسیار بزرگ( امری حضور قلبجویید از خدا به صبر و نماز، که نماز )با  و یاری  «نَیاْلخاشِع  یعَلَ  إاِلّ  َرةٌیَلکَب

 ومامامگان معصگ ایگ و سگل اهلل علیگه و آلگه  لیصگ  پیگامبر خگدا  یوقتگ  (45« )بقگره/پرسگتان فگروتناست مگگر بگر خدا

 
الذینَ هُم عَن صَالتِهِمْ  :»  مِن الصَّالةِ، فال یَشغَلَنَّکُم عَن أوقاتِها شَیءٌ مِن اُمورِ الدُّنیا، فإنَّ اللَّه َ عَزَّ و جلَّ ذَمَّ أقواما فقالَ لَیسَ عَمَلٌ أحَبَّ إلى اللَّه ِ عَزَّ و جلَّ» .1

 «یعنی أنَّهُم غافِلُونَ استَهانُوا بِأوقاتِها «ساهُونَ
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 دارد یمانع چه» :دیفرمایم (السالملیهع)  امام صادق.  آوردندیم  یرو  نماز  به  شدند،یم  روروبه  یمشکل   با(  السالملیه ع)

 دعگا نمگاز در و دیبخوان نماز رکعت دو  د،یبرو  مسجد  به  و  دیریبگ  وضو  د،یشویم  روروبه  ایدن  یهاغ   از  یغم  با  کهیوقت

 ( 45و یاری جویید از خدا به صبر و نمگاز« )بقگره/:  الصَّلوةِ  وَ  بِالصَّبِْر  نوا یواستَع»:  است  داده  دستور  خداوند  رایز  د؛یکن

 از دور و  سسگت  همگه  ن،یگا  جگز  و  اسگت  نیهمگ  یزنگدگ  پشگتوانه  نیتگراستوار  ،یقینبه  1(  59  :1ق، ج1380)عیاشی،  

 َکمَثَئئلِ اءَیئئ أَوِْل اللّئئهِ دُونِ مِئئنْ اتَّخَئئذُوا  نَیالَّئئذ مَثَئئلُ»  :دیفرمایم  قرآن مجید  در  خداوند  گونه کههمان .  اعتمادند

خگدا را فرامگوش  آنان کگهمثل حا   :عْلَمُونَیَ  کانُوا   لَوْ  اْلعَنْکَبُوتِ  تُیَْلبَ  وتِیُاْلبُ  أَوْهَنَ  إِنَّ  وَ  تًایْبَ  اتَّخَذَتْ  اْلعَنْکَبُوتِ

ای است که عنکبگوت بنیگاد ی( حکایت خانهبنیادسستی و بی  کرده و غیر خدا را به دوستی و سرپرستی برگرفتند )در

 (41)عنکبوت/ «ترین بنا خانه عنکبوت استکند و اگر بدانند سست

 یچگارگیب روز در نه و کنندیم حل را یمشکل  نه ،یانیز نه و دارند یسود نه،  گرایماد  یهاانسان   نیدروغ  یهامعبود   

دور شگود و حگق مگردم را بگه   امور غصبیاز    در زندگی مادی،  خواند بایدکه نماز می  کسی  مثالً  .هستند  یکس  پناهگاه

زنگدگی ، حتگی بگر آثگار نمگازاست. اگر کسی مطیع نماز نباشد نباید منتظر  مطیع نمازها بازگرداند. چنین شخصی آن 

 جلگویشوند بلکه مانند سگدی نمی فرهنگ ازجملهها ت در همه زمینهو پیشرف موجب رشد تنهانهلذا    باشد  خود  مادی

 (  34،36  :1385)تقوی،    شوندی انسان در دنیا و آخرت میو سبب زیانکارگرفته  ها را پیشرفت  همه

خوشبختی و سعادت اشاره کرد. خداوند در این آیه و نیگز آیگات  مؤلفه عنوان به ؛توان به آسایشمی  آثار نماز  جمله  از   

های اخگروی از مادیگات و بهره3(29/فضل الهی )فتح 2(،4و3/)انفا  رزق کری کند که اگر انسان به بسیار دیگر، بیان می

تگوان بنابراین، با نمگاز می (6 20/مزمل5، 31/ابراهی   110،4/و معنویات نیاز دارد به نماز رو آورد و آن را برپا دارد. )بقره

ود، آرامگش و شگ؛ زیرا آرامش و آسایشی که در پی برپایی نماز نصگیب آدمگی مییافتدستبه سعادت واقعی و حقیقی 

شود و انسگان بگه ترین دغدغه بشر در طو  تاریخ، با برپایی نماز برطرف میترین و اساسیآسایش ابدی است. پ  مه 

، نمگاز را آسگان 8سگوره طگه 132و آیگه 7سوره بقره  153و  45 ازجملهخداوند در آیاتی .  رسدسعادت و خوشبختی می

 آسگانیبهتوانگد از طریگق نمگاز آن را   اگر انسگان هگر سگختی دارد میکند. پها برای انسان معرفی میکننده سختی

ها بگه نمگاز پنگاه بریگد. ایگن اسگت کگه در برابگر بالیگا و سگختی  نویسد که مقصگودتبدیل کند. زمخشری ذیل آیه می

شگود بگرخالف همگه کنگد و موجگب مینماز همچنین استقامت را در انسان تقویت می  (134  ،  1ج    ،1389زمخشری،)

 9(113و112/آورد. )هگود جابگهاست یا مطلوب باشگد  مأموررا  آنچهفشارهای درونی و بیرونی، حرکت و مقاومت کند و 

 
عْتَ اللَّه َ یَقُولُ: »وَ اسْتَعینوا بِالصَّبْرِ وَ  مِنْ غُمُومِ الدُّنْیا اَنْ یَتَوَضَّاَ ثُمَّیَدْخُلَ مَسْجِدَهُ وَ یَرْکَعَ رَکْعَتَینِ فَیَدْعُوَ اللَّه َ فیهِما؟ اَما سَمِ  ما یَمْنَعُ اَحَدَکُمْ اِذا دَخَل عَلَیْهِ غَمٌّ. 1

 الصَّالةِ«؟

 . كَ ُهمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبَِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌئِأُولَ. ونَالََّذِینَ یُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَمِمََّا رَزَقْنَاُهمْ یُنْفِقُ. 2

 ... یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللََّهِ وَرِضْوَانًا. ... ٣

 . دُوهُ عِنْدَ اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌوَأَقِیمُوا الصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّکَاةَ وَمَا تُقَدَِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِ. 4

 ... قُلْ لِعِبَادِیَ الََّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصََّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًَّا وَعَلَانِیَةً. 5

 ...  ا حَسَنًاوَأَقِیمُوا الصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللََّهَ قَرْضً. ... 6

 (. 15٣الصََّابِرِینَ) مَعَ اللََّهَ  إِنََّیَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ ( 45)  وَاسْتَعِینُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ وَإِنََّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلََّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. 7

 .  اصْطَبِرْ عَلَیْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتََّقْوَىوَأْمُرْ أَْهلَكَ بِالصََّلَاةِ وَ. ٨
 ...   وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الََّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسََّکُمُ النََّارُ. فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنََّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. ٩
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 امگور اجتمگاعی سگامان دهنگدهو مایگه قگوام و 1 (5/نماز را از عوامل پایداری و استواری در دیگن )بینگه خداوند متعا 

حگافا مصگالح جامعگه اسگت.  ار، احکام و دستورهایی اسگت کگهیکی از مصادیق دین استو چراکه2(  5و4/داند. )بینهمی

سوره اعراف، به نقش نمگاز در اصگالح فگرد و   170در آیه    صراحتبهخداوند    روازاین(  339    :20ج    ،1363،  طباطبایی)

 اقامگه نمگاز همچنگین از  3.شگودمی  دسگتازاینکند و خواهان تمسک به نماز برای رسیدن به اهدافی  جامعه اشاره می

 همگرایی اجتمگاعیهای اخوت دینی میان مردم است که خود عامل مه  در عوامل تحکی  برادری ایمانی و تقویت پایه

   .(6،  1390)امیدی،  4 (11و  7/باشد )توبهمی  انسجام جامعهو همدلی و 

 عّزتاصل   .5-2

راغگب ) .اسگت مسگتکبران  برابگر در او ست  ناپگذیری و یل  و  انسان   شدن   مغلوب  از  و مانع  ناپذیرىنفوذ  معن   به  عزّت

 او، از دوری و آفگرینعزت او، از اطاعت تردید،بی خداست، اختیار در  عزت  تمام  کهجاآن   از(  332  :1، ج1404اصفهانی،  

 عگزّت خگدا غیگر از آیگا که کندیم انتقاد روندم  غیر خدا سراغ به که کسان  از قرآن  لذا. است بارنکبت  زندگی  و  ذلت

 :جَمیعئئاً لِلَّئئهِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ عِنْدَهُمُ أَیَبْتَغُونَ اْلمُؤْمِنینَ دُونِ مِنْ أَوِْلیاءَ  اْلکافِرینَ  یَتَّخِذُونَ  لَّذینَا »  ؟خواهیدم 

. طلبند؟ عزّت همگه نگزد خداسگتآن گروه که کافران را دوست گیرند و مؤمنان را تر  گویند، آیا نزد کافران عزّت می

 عگزت حقیقگیدارای  آیات قگرآن از منظر  داشته باشدرا نسبت به خدا  حالت عبودیتآن  کسی که درواقع  (139/)نساء

 نان یو جانشگ امبریپ، دستورات الهیاز  روىیپ ب،یترت نیبد.  کندعطا میبه این افراد    خداوند متعا و این عزت را    است

 .(434  :3،ج1353)مکارم شیرازی، است  ندیعزتمى  هیاند، ماوستهیى عزت، پبه سرچشمه  هرکدامآن حضرت که  

فگردی کگه بگه معنگای  عگزت. دهگدم  عگزّت انسگان  بگه نهایگت،ب  قگدرت و عزیز مطلق  به  اتصا   که  است  طبیع    

 و اجتمگاع والگدین، ،وپرورشآمگوزش تربیت، چون  عواملی و علل اثر حیه است دررو این ازها فرد انسان  فرد  برخورداری

 سگازیفرد از ،درواقگع و قرار داده موردتوجه را عزت فردی دینی، هایشود و آموزهمی تضعیف یا تپیشرف حکومت،  نوع

برابگر جامعگه  در قالگب وییفگه افگراد در اقتصگادی و نظگامی  سیاسگی،  هگایحوزه  در  نیز،  عزت اجتماعیکند.  می  آغاز

 عزیگز هاآن  برابر در را او و ،حقیر انسان  زدن در را هاطاغوت –است   فرهنگ دینیکه روح حاک  بر    -عزت    .کندمیبروز

 مشکالت و هاسخت  در که دهدم  دستور ما به قرآن  لذادارد.  را در پی  پیشرفت فرهنگ دینی  بدین صورت  و  کندم 

از  :الهِالصئئَّ  وَ بِالصَّبِْر اسْتَعینُوا  وَ» (130:1ج ،1387 ،قرایتی. )کنی  قوّت و کسب قدرت تاعبادتبلور  عنوان به نماز از

 کنگد کگه صگبر وواقع راهنمایی میدر ذکر نمودهکه آیه استعانت از نماز را هنگامی  (45)بقره/  «جوییدیارى  نماز  و  صبر

 . خداوند استنتیجه عزت ه  از ناحیه  کندمیامر  خداوند متعا د، وقتی شومی نماز باع  عزت

 

 

 
 الْقَیَِّمَةِ.   دِینُ لِكَذَوَمَا أُمِرُوا إِلََّا لِیَعْبُدُوا اللََّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدَِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصََّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزََّکَاةَ وَ. 1

  دِینُ  لِكَذَوَمَا أُمِرُوا إِلََّا لِیَعْبُدُوا اللََّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدَِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصََّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزََّکَاةَ وَ.  وَمَا تَفَرََّقَ الََّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلََّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیَِّنَةُ. 2

 الْقَیَِّمَةِ.  

 .  حِینَوَالََّذِینَ یُمَسَِّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُوا الصََّلَاةَ إِنََّا لَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِ. ٣

فَإِنْ تَابُوا (  7)  رَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنََّ اللََّهَ یُحِبَُّ الْمُتََّقِینَکَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللََّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلََّا الََّذِینَ عَاَهدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَ . 4

 (.  11یَعْلَمُونَ )   لِقَوْمٍ الْآیَاتِ وَنُفَصَِّلُوا الصََّلَاةَ وَآتَوُا الزََّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدَِّینِ وَأَقَامُ
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 ی  کاربرداصول   .2-6

، نیگاز بگه اصگو  اصو  فکگریآمدن این در افراد، برای به اجرا در  اصو  فکری  پ  از ایجاد زمینه و شرایط الزم توسط

هگا اشگاره گیرد. در زیر به برخی از آن کاربردی متعددی است، همان اصو  کاربردی که در مقابل اصو  نظری قرار می

 شود:مختصری می

 حاکمیت دینیاصل  

نگام  ینگیاسگت، حکومگت د رفتهیمت و اداره جامعه پذرا در عرصه حکو یخاص ینیهمه جانبه د  تیکه مرجع  یحکومت

 داننگدیخاص متعهد م یو مذهب نید  یها و تعالخود را در برابر آموزه گوناگون  ینظام دولت و نهادها نی. در اردیگیم

بگط روا یهاشگکل  یو تنظ شتیسلو  با مردم و نوع معوهیو ش نیو وضع قوان ماتیو تعل  ریتا در تداب  کنندیو تالش م

هماهنگگ  نیگهگا را بگا دو آن  رندیالهام گ  ینید یاز تعال  یداشته باشند و در تمام شئون حکومت  نیددغدغه  ،یاجتماع

 یتماعاجروابط هیکل  خواهدیم یعنیاست؛  «ینی»جامعه د  یبه دنبا  تاس  ینیحکومت د  فیتعر  نیسازند. بر اساس ا

 وقتگی دینیحگاک  (28-32 :1386)واعظی، شکل دهد ینید یهاهبر اساس آموز  یاسیس  ،یاقتصاد  ،یرا، اع  از فرهنگ

 تگرجیح را دیگن اقامگه و گرفتگهنادیده را گگروه مصالح ،ببیند تعارض در دین تعالی  و احکام اجرای با را  دیگران   مصالح

 اقامه  اخصوص خداوند  بندگی  و  الهیعبودیت  سویهب  مردم  هدایت  و  تبلیغ  دینی  حاکمین  مه   ویایف  از  یکی.  دهدمی

در  فرهنگگ دینگیکرده و زمینه برای تعگالی  و توسعه پیدا پیشرفتتا از این طریق فرهنگ دینی    است  جامعه  در  نماز

لَاة  »  (57  :1386)خلیلی،      آوردپرتو نماز را فراه  خگدا را  آنگان کگه): الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِئئی اْلئئأَرْضِ أَقَئئامُوا الصئئَّ

  .(41/)حج« دارندپا میی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهی  نماز به  هایکنند( آن مییاری

 رویگن و قگدرت نیزمگ در را شگان یا اگگر کگه هستند یکسان هاآن : دیفرمایم ،دینی حاکمان  از ستا یفیتوص  هیآ  نیا   

 یصگالح جامعگه شود، هاآن  راه سد نتواند یمانع چیه و دهند انجام  بتوانند،  کنند  اراده  هر کاری  که  ایگونهبه   یببخش

 داده زکگات و داشگته بپگا نمگاز جامعگه آن  در و نگدینمایم پگا بر را احکام الهی و عیشرا آن  در  که  آورندیم  وجوده  ب  را

 آن  جهگت به برد نام را زکات و نماز  عبادات  همه  ان یم  از  کهنیا  و.  ردیگیم  انجام  منکر  از  ینه  و  معروفامربه  و  شودیم

 .اوسگت جامعگه بگا فرد ارتباط مظهر زین  زکات  و  خداست  با  بنده  ارتباط  مظهر  و  مظاهر عبودیت  نیواالتر  نماز  که  است

 مگا مگورد در آیگه ایگن» :فرمودند مزبور آیه تفسیر در( السالملیهع) حسین امام چنانچه (337 :14،ج1363 ،طباطبایی)

: 1382 حرانگی،) « .باشگندمی( علیگه و آلگه و سگل   اهللصلی)  اهللرسو   یتباهل  آن   مصداق  و  شد  ناز   بیتاهل  خاندان 

کنند بلکه بگرای رسیدند اقامه نماز می این آیه بدان معنی نیست که وقتی حاکمان دینی به حکومت و همچنین (391

 باشگدمی دیگن اولیگهاصگو   و مبگانی جگزء که امور  این  در  حاکمیت  اگر  براین.بناکنندبرپایی نماز در جامعه تالش می

 سسگت چگون نمگاز دین اساسی اصو  با حاک  پیوند و ارتباط ،داشته باشد کوتاهی و قصور راستا این در،  بورزد  تساهل

 اسگتفاده مگورد ابگزاری نحو به یا صوری  و  تصنعی  صورتبه  نباید  امر  این  چهاگر.  هست  تردید  آن   بودن   دینی  در  ،گردد

هگای ریختن بنیادنخواهد داشت بلکگه موجگب فگرو ایتوسعهو  رشد فرهنگ دینیها تن ؛ زیرا در این صورت نهدگیرقرار

 فرهنگگ دینگیو توجه به این مه ، منجر به پیشگرفت   اقامه نماز.  شوداسالمی نیز می  درنتیجه جامعهو    فرهنگ دینی

 شود.در اصل حاکمیت دینی و تقویت این اصل می  تأثیرشود. لذا همین امر باع  می
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 عدالت  اصل  

 ازجملگهکگه  عگدالت تحقگق در نمگاز اصو یک اصل فطری، در نظام تکوین و تشریع نهاده شده است.   عنوان بهعدالت  

 :  است ریپذ  تصور  قیطر  ود از های فرهنگ دینی است،لفهمؤ

عگدالت  شگرط تحقگق نیتگرمه  کگارگزاران، و مگردم در یفگرد عگدالت و اسگت  یفرد  عدالت  جادیا  عامل  نماز:  کی   

ص و توحیگد، الخگا همچگون  معگارف اسگالمیمی و الاس را قرار داده است که شعایر  نماز  خداوند متعا   .است  جتماعیا

 بودن آن، حجگتیاهر و مشهود شود؛ زیرا در ایهار این اعما  و علنی،  آشکار  نیایش خدامی، عبادت و  الهای اسارزش

شگود می شمارند مشخصمنافق و کسانی که نماز را سبک میچهره  شود و  می  شرق و غرب عال  تمام  خداوند بر مردم

 این بر افزون . باشد جایز همدیگر صالح و  عدالت  ۀچنین گواهی افراد دربارباشند. ه میالهی    دستورات  و وادار به انجام

و  5/372  ،1416،حر عاملی) داردمیرا از گناه و فساد بازبسیاری  ها را به همراه دارد وفضیلت و ترویج نماز، نیکوکاری

غیگر توجّگه را از  ،بر هر عابد واجب است در عبگادت خگود  (42  :1394ی بلداجی، مرتضوی، قنبری،  ابراهیمی، طهماسب

همان عبادت اوست،  غیر خداستمنقطع سازد، یکی از چیزهایی که   غیر خداو در بندگی برای خدا توجّه را از    عبادت

معنگای عبگادت و  ؛الیه، و توجّگه بگه عبگادتزیرا عبادت توجّه است نه متوجّه  وجّه کندتپ  عابد نباید به عبادت خود  

 .(102  :8، ج1363)طباطبایی،  بردتوجّه به خدا بودن آن را از بین می

 وسگیلۀبه اجتمگاعی تگوازن  جادیا در نماز. است ی«عموم تکافل و یاجتماع توازن » ،یاجتماع  عدالت  مه   یۀپا  دو:  دو   

 زیگن یعموم  تکافل  (531-593  :1373  الجر،  الفاخوری،).  است  تأثیرگذار...و  لباس  مکان،  نبودن   یغصب  چون   ییهاشرط

 سگویک از، درواقگع .بنگددیم صگورت جماعگت، نمگاز نیهمچن و  نماز  اوراد  و  دعاها  ها،نیایش  در  جمع  ریضما  قیطر  از

 تیگرعا شگرط نیتگرمه  سگو،گریازد. اسگت گرجلگوه گگران ید حقوق ۀهم تیرعا در یآزاد  و  عدالت  مصداق  نیتریاصل 

. اسگت مگؤثر اریبس )کنتر  درونی( عامل نیا جادیا در عبادت، نیبرتر عنوان به نماز. است یدرون کنتر   گران،ید  حقوق

 بگه اعتقگاد بگدون  گگر،ید طگرف از و دارد یاجتمگاع عگدالت و یآزاد نیتأم  در  ییسزا  به  نقش  نماز  طرفازیک  نیبنابرا

 عگدالت یبرقرار؛ زیرا است ناقص نماز، اقامه بدون  زین یدرون کنتر . ابدیینم تحقق ،یدرون کنتر  و او  یدگبن،  خداوند

 (33،51:  1385)تقوی،   .ندارد  یقیحق  وقوع  امکان   حق، درگاه  به  سپردن   سر  بدون  ، یآزاد  و

  معروف به  امر اصل  

 شگود، برپا درستیبه نماز ایجامعه در اگر. نماز از  برتر  یمعروف  چه  و  استاسالم    نید  بزرگ  هایفریضه  از  ،معروفامربه

 بگه امگر خدا، مردان  یهایوگیو از. یابدفرهنگ دینی افزایش می ،پیشرفتو زمینه برای   بنددیبرم  رخت  آن   از  منکرات

 کئئانَ وَ» :اسگت آمگده  یکگر قرآن  در (السالملیهع) حضرت اسماعیل مورد در. است معروفامربهمصداق    عنوان به  ،نماز

کگری   قگرآن  (55/)مری  کرد«یم امر زکات و نماز به را خود  خاندان   وستهیپ  امبریپ  نیا  و  :الزَّکاةِ  وَ  بِالصَّلوةِ  أَهْلَهُ  أْمُُریَ

الةِ أَهْلَئئَ  أْمُئئْر وَ» :دیفرمایم (علیه وآله و سل  اهللصلی) اسالم یگرام  امبریپ  به  خطاب طَبِْر وَ بِالصئئَّ  و :هئئایْعَلَ اصئئْ

 (132/)طه باش« بایشک آن  انجام بر  و ده دستور نماز  به را  خود خانواده

 یراهگ خگانواده،  در  نمگاز  بگه  امگر.  شوندیم  رهنمون   سالمت  و  سعادت  به  همگان   باشند،  خداجو  ایجامعه  افراد  اگر 

 نارًا أَهْلیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا  وا آمَنُ الَّذینَ أَیاهَا یا»فرمایگد: خداوند می کهچنان . دوزخ آتش از خانواده نجات یبرا  است

 و هاانسگان  آن  زمیگه کگه یآتشگ از را شیخو خانواده و خود ،ایدآورده مان یا کسانی که یا :اْلحِجارَةُ وَ النَّاسُ  وَقُودُهَا

 دانگد،یم مسگئو  را  هگاآن   و  شگودیم  یادآور  را  مادر  و  پدر  نیسنگ  رسالت  ه،یآ  نیا  (6/)تحری   «داریدنگه  هاست،سنگ
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بگا انجگام  (518: 28ج  :1372، طبرسگی) خواهنگد بگود مسگئو  زیگن یفرهنگگ ان یگمتول همه خانواده، کنار  در  چندهر

 معروفامربگه ازجملگهامگر بگه نمگاز کگه  خصگوصبهالهگی،  نگواهی ها در قبا  اوامر وهای مسئولین و خانوادهمسئولیت

 نیگا به (علیه وآله و سل  اهللصلی) اسالم یگرام امبریپ از یتیروا در شود.ریزی میپایه فرهنگ دینی  پیشرفتباشد،  می

 هگاآن  ینگهبگان مگأمور کسانی که برابر در همه و دینگهبان شما  همه  دیبدان  :است  شدهاشاره  گونهنیا  یهمگان  تیمسئول

 خگانواده نگهبان  مرد،. است مسئو  هاآن  برابر در و است مردم نگهبان  حکومت اسالمی  یری و ریام .دیمسئول د،یهست

 همه و دینگهبان شما همه دیبدان و است مسئو  هاآن   برابر  در  و  فرزندان   و  شوهر  خانواده  نگهبان   زین  زن   و  است  شیخو

 1.  (6  :1 ج:  1376 ورّام،) «دیمسئول د،یهست هاآن  ینگهبان  مأمور  کسانی که برابر در  شما

 أَقئئامُوا  اأْلَرْضِ یفِئئ   مَکَّنّاهُمْ  إِنْ  نَیالَّذ»  :شماردیبرم  نیچن  نیا  را  داوندخ  اران ی  یهایوگیو  از  یبرخ  قرآن کری    

کننگد( خگدا را یگاری می  آنگان کگه)  :اأْلُمُورِ  عاقِبَۀُ  ِللّهِ  وَ  اْلمُنْکَِر  عَنِ  نَهَوْا   وَ  بِاْلمَعُْروفِ  أَمَُروا   وَ  الزَّکاةَ  آتَوُا   وَ  الصَّالةَ

 معروف به امردهند و دارند و زکات میین به آنان اقتدار و تمکین دهی  نماز به پا میآنهایی هستند که اگر در روی زم

)حگج/  «دانند که( عاقبت کارها به دست خداسگتترسند چون میکنند و )از هیچ ک  جز خدا نمیو نهی از منکر می

 جیتگرو جهگت در مایسگ و صگدا ارتأثیرگگذ و  ریگفراگ  رسگانه  ازجمله  ش،یخو  امکانات  و  قدرت  از  خدا  مؤمنان   البته(  41

 اهگل خگود،. کوشگندیم جامعه در -است نماز هاآن   ازجملهکه    -فرهنگ دینی  و تعالی  کردن   نهینهاد  ، توسعه،پیشرفت

و تجلگی انگوار آن در  یرده و موجگب تعگالکگیم ادا را نمگاز حگق بوده و کوشا نماز  اوقات  از  محافظت  در  و  نمازند  اقامه

 .(25  :1380)قرایتی،  شوندزندگی خود و اجتماع می

 منکر اصل نهی از . 7-2

 اثگر یدارا انگدازد،یم معگاد و مبگدأ بگه اعتقگاد یعنگی بازدارنگده عامگل نیتررومنگدین ادیگ به  را  انسان   نمازکه    جااز آن 

 به که را یکس نماز،. است نماز از دوری مفاسد اخالقی و رفتاری  انحرافات  همه  منشأ.  است  منکر  و  فحشا  از  یبازدارندگ

 هگاآن  یبگرا و جاسگتپابر و مستحک  وجودش کانون  در طغیانگر زیغرا حکومت یهاهیپا و مجهز  یهوسران  لیوسا  انواع

 وَ وَالمُنکَئئِر  الفحشئئاءِ  عَنِ  یتنه  الصاالهَ  ِانَّ  الصَّالهَ  َاقِمِ  وَ»  (32  :1395عفری،  )ج  کندیم  کنتر   شناسد،ینم  یمرز

ی آر، که همانا نماز اسگت کگه )اهگل جابهو نماز را )که بزرگ عبادت خداست(    :تصنعُون  ما  علمُیَ  واهللُ  َاْکبَُر  َلذِکُراهللِ

)و برتر از حدّ اندیشه خلق( است، و خدا به هر چگه  تربزرگو همانا ذکر خدا   داردبازمینماز را( از هر کار زشت و منکر  

 .(45)عنکبوت/  «)برای خشنودی او و به یاد او( کنید آگاه است

 وَ. جَُزوعئئاً الشرا مَسَّهُ  ِاكا .  هَلوعاً  خلِقَ  االِنسانَ  انَّ»ِ  :دیفرمایم  خداوند.  است  نماز  یعیطب  اثر  گناه،  از  یدارندگباز   

 -شگدهآفریده طاقگتکگ  و صیحگر انسگان، :دائِمُئئون صَالتِهِمْ یعَل  هُمْ  نَیالَّذ.  نَیالمُصَل  ااِلّ.  مَنوعاً  ٌریْالخَ  مَسهُ  ِاكا 

 هگاآن . گزاران نمگاز مگر.  شودیم  گران ید  مانع  رسد  او  به  یخوب  کهیهنگام  و.  کندیم  یتابیب  رسد  او  به  یبد  کهیمهنگا

 یتگابیب هایبگد در. اسگت خگواهخگود و طاقگتک  و صیحر  انسان،  (23  تا19  )معارج،  «آورندیم  جابه  مرتباً  را  نماز  که

 از را هگاآن  ،خگالق یکتگا با ارتباطشان  و نمازشان  که نمازگزاران  مگر هد؛خوایم خود  یبرا  منحصراً  را  هایخوب  و  کندیم

التِهِمْ  یعَلئئ   هُئئمْ  نَیوَالَّذ»:  داردیمباز  یمنکر  و  فحشاء  هر  «دارنگد موایبگت نمگاز بگر کگه هگاآن  و :حئئافِنونَیُ  صئئَ

حضگور ) آن  روح حفگا و( آن  اتیخصوصگ و ارکان  ط،یشرا آداب،) آن  حفا یاهر با را نماز که ینمازگزاران  .(34/)معارج

 
عَلى أَهلِ بَیتِهِ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم، وَ المرأةُ لرَّجُلُ راعٍ أال کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِه؛ فَاألَمیرُ الَّذی عَلَى النَّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِهِ، وَا. »1

 « کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِهِراعِیةٌ عَلى بَیتِ بَعلِها و وُلدِهِ و ِهیَ مَسؤولَةٌ عَنهُم، وَ العَبدُ راعٍ عَلى مالِ سَیِّدِهِ و هُو مَسؤولٌ عَنهُ، أال فَ
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: فرمگود کگه آمگده نیچنگ( علیگه وآلگه و سگل  اهللصلی) اسالم گرام  امبریپ از  ث یحد  در  .خوانندیم  دای   طوربه(  قلب

قمگی، ) « (اسگت نکگرده حاصگل خدا از دورى جز نماز از اىبهره چیه نداردباز منکر و فحشاء از را او نمازش که کس »

 نگدیبب دارد دوسگت کسی کگه»: دیفرمام ( السالملیهع) امام صادق 1 (198 :79ج ،1403سی، مجل ؛   150:  2ج  :1388

 همگان  بگه نگه؟ ایگ داشتهباز منکرات و هایزشت از را او نماز نیا  ایآ  ندیبب  دیبا  نه؟  ای  شده  درگاه الهی  مقبو   نمازش  ایآ

 2.  (285 :2ج  :1372طبرسی،) «(است قبو  نمازش داشتهباز  که  مقدار

 و سگازدیم دور خود از را غضب و حرام و کردهپا  یآلودگ هرگونه  از  را  خود  انسان   ابتدا،  از  آن   انجام  یبرا  که  ینماز  

 فگریک ،عگذاب الهگی خگدا، مگردان  درجگات خگدا، بندگان صگالح اء،یاول  مقام  ،بر خداوند  سالم  و  ریتکب  ح،یتسب  حمد،  با

 و برتگر زیگچ هر از را او خدا، مقابل در امیق با و آوردیم ادی به را زیستاخر  روز  اشتباهیب  و  قیدق  یهاحساب  کاران،خطا

 متوجگه را انسان  شک بدون  طلبد،یم را  یمستق صراط او از و دیگویم سپاس را او شیهانعمت ادی با و شمردیم  باالتر

 یپرسگتایدن و یخگواهدخگو از را او و شگودیم دایگپ یپگاک و  حگق  سگویبه  یجنبشگ  درونگش  در  و  کرده  جهان معنوی

فرهنگگ  پیشگرفت حگا  نیگا در و ودریمگ کنار مقام، و هجا به عشق ،یاله  زا یال  ذات  مقابل  در  تواضع  با  و  داردیمباز

گزار نمگاز شده اعتقاد و ایمان نداردرد ذکرند ولی به مواخوانباید کسی را که نماز می  درنتیجه  .شودیم  موجب  را  دینی

 (  6  :1379)حکیمی،   داشتاو   فرهنگی را ازد دینی و انتظار رشو  نامید

  تیامناصل  

ارتقگا  را جامعگه و فگرد تگا اسگت یاجتماع و ثبات فرهنگی و تیامن دنبا  به ی دین اسالم،فرهنگ  یهایزیربرنامه  همه

هگایش، حقگوق و حجت حقوق خداوند با را هاآن  افراد، یمعنو و یدرون رشد با  و  نگاه دارد  دور  بیآس  از  را  هاآن   و  داده

 و شگود حگاک  ،حقگوق تیگرعا فرهنگگ تا شود حاک  ،عمل و عقل در یفهم سپ  .آشنا کند شان اجتماع افراد و  خود

 مخصوصگاً را نمگاز :أَقِمِ الصَّلَاةَ ِلئئذِْکرِی»  فرمایند:خداوند متعا  می.  فراگیر شود  تعالی  الهیی در سایه  فرهنگ  تیامن

 پرتگو در پروردگگار، نیراست بندگان  است کهاین  اصل امنیتنسبت آیه با  بدین ترتیب  (14)طه/  «به پادار  من  ادی  یبرا

 هگر کگهچرا داننگد؛ینم «ک بی» و «پناهبی» را خود هرگز و دهیره ینگران گونههر از ،خالق خویش با ازین  و  راز  و  نماز

 یط در بانشان یپشت و است شان یا احوا  نایر  ها،قدرت  ها،امنیت  نیباالتر  که  کندیم  یآورادی  آنان   به  نماز  شام  و  صبح

مگتکل  شگده  کگه مضگاف بگه یگاء »لئئذکری«ی واژه و بعگدازآن  این آیگهدر  »صاله«ی ی، و همچنین واژهزندگ  قیطر

کگه منجگر بگه دوری از گناهگان و شگود چراآن می سبب امنیتاست که    برای انسان   و حصاردهد نماز یک دژ  مینشان 

 آن  سگاکنان  کگه اسگت ییجگا سگکونت یبگرا  جا  نیبدتر: »ددنفرمو(  السالملیهع)  رمؤمنان یام  حضرتگردد.  سیئات می

 . (523:  2، ج تابیسینی دشتی، ح) « .امنیت نداشته باشند

 در و شگوندیم اصگالح خداونگد بگا رابطه در جامعه افراد که دهدیم فوران  را یزالل چشمه انسان،  عمق  از  مقبو   نماز  

 یفرهنگگ تیامن در سایه آن  و کنندیم تیرعا را شیهاحجت و دگاریآفر و مردم و خود حقوق و شده آگاه  عمل  و  عقل

از قِبَگلِ نمگاز  تک افگرادتکبنابراین وقتی امنیت برای  (387 :1398شایسته، ). کردخواهد دایپ یتعالو    پیشرفت  جاد،یا

 درسگاز امنیگت زمینه و مظهر بندگی خداوند، عنوان به  نماز  د.کنمی  جامعه سرایتشود، این امنیت به تمام مردمحاصل

 آرام خگدا یاد تنها که باشید آگاه :القُلو  تطمَئنَّ اهللبِذِکِر ااَل». استپیشرفت فرهنگ دینی  و معنوی  و  مادی  زندگی

 
 « هُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اهللِ إِلَّا بُعْدًامَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُ».1

 « نْهُالْمُنْکَرِ؟ فَبِقَدْرِ ما مَنَـعَتْهُ قُبِلَتْ مِمَنْ اَحَبَّ اَنْ یَعْلَمَ اَقُبِلَتْ صاَلتُهُ اَمْ لَمْ تُقْبَلْ، فَلْیَنْظُرْ َهلْ مَنَـعَتْهُصاَلتُهُ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ  ». 2
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ی قدسگ  امگور  به  وجهت  بدون   بخواهند  که  یاستمدارانیس  و  هایدیولوژیا  مکاتب،  سان،نیبد  (28هاست« )رعد/  د   بخش

   .خورد خواهند  شکست زود ای رید بپوشانند،  عمل  ۀجام  خود یشعارها  به  ،و امنیت حاصل از آن  نماز  ازجمله

 یر یگ  جهینت .3

 وسگیله بهتگرین نمگازتعالی و نزدیک شدن به معبود بگوده و بندگی حق انسان، احکام و عبادات دینی هدف از آفرینش

 خگدا به را انسان  یکنواخت و یکسان  صورتبه وسایل و وسایط همه که نیست تردیدی یول. خداست به  نزدیکی  و  تقرب

 تگأثیر کگه اسگت این آیدمی بر دینی متون  از که آنچه باشند،می مراتب و درجات دارای  کدام  هر  بلکه.  کندنمی  نزدیک

 جامعگه دینگی افراد و باشدیم واجب ن مسلما هر بر نماز ،دین اسالم اریمع اساس  بر.  است  بیشتر  و  باالتر  مراتب  به  نماز

 فرهنگگ دینگی نگهیزم در یاجتمگاع و یفرد اصالح  با  تا  کنداستوار  نماز  بر  را  خود  یاصالح  و  یفرهنگ  یبنا  ستیبایم

و  پیشگرفت اجتمگاع در فرهنگگ دینگی ،ینگید افزون روز اصالح با. شود پرداخته و ساخته  انسان   مان یا  و  کنددایپ  نمود

 دیگدگاه از فرهنگی توسعه. شودیم فراه  هاانسان  ، و...یماد،  یاجتماع  البته  و  یمعنو  شرفتیپ  موجب  و  گشته  یمتعال

 پرسگتش تکامگل محگور بگر انسگجام  بگا  همگراه  عمگل  و  اخگالق  اندیشگه،  با  تکثر  و  تنوع  که  یابدمی  تحقق  زمانی  اسالم

 بگه نسگبت مدون، یاله دگاهید کی حک   در  فرهنگ دینی.  است  آن   یفرهنگ  اتیح  گرو  در  ملت  کی  اتیح  .افتداتفاق

  .باشدیم یاشده  فراموش  یهاارزش آورامیپ  که  است  شیخو به  مخصوصاصو   با زنده  یافلسفه  جهان،

 برنامگه کگه طیشگرا بگا و  آگاهانگه  نمگاز  ،اسگت کگه  نیا  شودیم  استنباط  قیتحق  نیا  از  یپووهش  افتهی  عنوان به  آنچه   

 ،یفکگر اصگالح یبرا است یریاکس و معجزه روشمند و حیصح انجام صورت در  است  مسلمانان   یبرا  اسالم  یتیتربنظام

 روشگمند و حیصگح انجگام  بگا  که  خواهدیم  مسلمان   افراد  تکتک  از  را  نیا  اسالم  نید  و...  و  یاجتماع  ،یفردکاربردی،  

ای بگا معگهجابهدستیابی  .راه  آورندف را فرهنگ دینی توسعه نهیزم و بوده خود اعما  و هاحرف افکار،  یپاسخگو  نماز،

تعگالی  دور از دسترس نیست؛ بلکگه بگا اجگرای دقیگق  یک آرمان شهر یا مدینه فاضله به معنای ایجاد  ،متعالی  فرهنگ

 باشد.ای با فرهنگ متعالی امری بدیهی و ضروری میجامعه ، ایجادالهی

 

 خذآمنابع و م

 قرآن کریم  -     

دهی به سبک بررسی نقش نماز در جهت(. » 1394هماسبی بلداجی، اصغر، مرتضوی، سیدابراهی ، قنبری، لیال )ابراهیمی، ابراهی ، ط  -

 .   42، ص 12سا  سوم، شماره  رضوی،پژوهشی فرهنگفصلنامه علمی «،می در سیره رضویالزندگی اس

. تهگگران: شگگرکت عبدالحمیگگد آیتگگی :تشگگخیصترجمگگه و  ؛تاریخ فلسفه در جهان اسئالمی  (.1373الجر، خلیل )  الفاخوری، حنا،  -

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

 . 6، ص20022شماره  روزنامه کیهان، «،نماز و آثار مادی و معنوی آن(. »1390امیدی، سلمان ) -

 تهران: انتشارات سخن. روز سخن؛ فرهنگ(. 1382انوری، حسن ) -

 شر مشهور. چاپ او .ق : ن برگی از دفتر آفتا ؛  (. 1378باقی زاده، رضا ) -

 شماره دینی، نوین اندیشه نشریه ،«دینی فرهنگ» در «دین» و «فرهنگ» معنایی ترابط و (. »چیستی1395حامد ) رستمی،  پور  -

 .11 ص ،47

 (، به سفارش نشر نخیل. السالمعلیهنوراالیمه )تهران: موسسه فرهنگی رسالت و جایگاه نماز جمعه؛(. 1385تقوی، سید رضا ) -

 . اریانتشارات قانون تهران: ؛ انسان یو آثار نماز در زندگ تیاهم(. 1395جعفری، شهین ) -
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 .دفتر نشر فرهنگ اسالمیتهران:  ،1ج  ؛ترجمه و تفسیر نهج البالغه (.1376) جعفری، محمدتقی -

 اسالمی. چاپ او .انتشارات فرهنگ و اندیشه تهران:ها؛ تکاپوگر اندیشه(. 1378)  --------- -

 . 5-8، صص223 ، شماره2دوره  اسالم، پاسدار ماهنامه(. انسان ودین، 1379اهلل )عبد آملی، جوادی -

 ؛ تهران: موسسه فرهنگی آرایه. معاریف و معارف فرهنگتا. سید مصطفی، بی دشتی، حسینی -

 ی. چاپ ده .دفتر نشر فرهنگ اسالم :تهران ؛نیدانش مسلم (.1379محمدرضا ) ،یمیحک -

 . چاپ چهارم. السالمآستان مقدس حضرت معصومه علیهازایر. ق : نشر   نقش نماز در شخصیت جوانان،(. 1386یلی، مصطفی )خل -

 (.دی)چاپ او  از دوره جددانشگاه تهران.  تهران: موسسه چاپ و انتشارات نامه دهخدا؛لغت(. 1373دهخدا، علی اکبر و همکاران ) -

 ؛ تهران: انتشارات عطار. (شناسیمردم و فرهنگی شناسیانسان در تألیفی)شناسیفرهنگ زمینهتا. االمینی، محمود، بیروح -

 او . ، تهران: انتشارات ققنوس. چاپ1. ج خوشابریمسعود انصارمترج : تفسیرکشاف؛ (. 1389زمخشری، محمود بن عمر ) -

 تهران: انتشارات نیستان. چاپ او . مهارت حضور در نماز؛(. 1398شایسته، منصوره ) -

 ؛ تهران: انتشارات طبع و نشر. رانایجامعهو فرهنگ در  نیمناسبات د(. 1384صاحبی، محمدجواد ) -

 چاپ شش . ق : انتشارات صاله.؛ امتیو برزخ و ق ایآثار و برکات نماز در دن(. 1389عزیزی، عباس ) -

 کبیر. چاپ او .تهران: انتشارات امیر فرهنگ فارسی عمید؛(. 1342عمید، حسن ) -

 ی. اسالم غاتیجا، سازمان تبل یب  ؛جوانان یراز نماز، برا. (1369) محسن  ،یقرایت -

 . هایی از قرآنتهران: مرکز فرهنگی درس؛ یکصدوچهارده نکته درباره نماز(. 1380)  -------- -

 هایی از قرآن.؛ تهران: مرکز فرهنگی درسنور تفسیر(. 1387)  -------- -

 .(الم اهلل علیهاالزهرا )س یمطالعات یموسسه فرهنگاصفهان:  عاطفی با خداوند؛ارتباط(. 1393مظاهری، حسین ) -

 او .االسالمیه. چاپ  الکتبانتشارات دار ، تهران:27و14، 3ج نمونه؛ تفسیر(. 1353ناصر ) شیرازی،مکارم -

رحمگگه خمینی )مؤسسه تنظی  و نشر آثار امامتهران:  حدیث(؛ اربعینشرح چهل حدیث ) (. 1394) روح اهللسید خمینی،  موسوی  -

 .(علیهاهلل

 مدیریت حوزه علمیه ق . چاپ پنج .ق : مرکز؛ حکومت اسالمى درسنامه اندیشه سیاسى اسالم(. 1386واعظی، احمد ) -

 .39، ص 240شماره  ماهنامه پاسدار اسالم،آثار فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نماز جماعت، (. 1380وثوقی، فاطمه ) -

 تهران: انتشارات علمیه اسالمیه.  زنجانی. احمد،: ترجمه ؛الخصال (.1363قمی، محمد بن علی )  بابویه  ابن -

 ق : انتشارات المکتبه الحیدریه. علل الشرائع؛ ق(.1385)  --------- -

 :بیگگروت ،8شم  الدین، ج محمدحسین تحقیق:  ؛تفسیر القرآن العنیم)ابن کثیر( (.1419) مشق ، اسماعیل بن عمروابن کثیرد  -

 چاپ او .  .منشورات محمدعل  بیضون ه،دار الکتب العلمی

 چاپ سوم. .دار صادر: انتشارات بیروت ،14 و15ج؛ لسان العر  ق(.1414) محمد بن مکرم ابن منظور، -

 . الشریف(اهلل تعالی فرجهمهدی)عجلامام ق : انتشارات مدرسه  المومن؛ ق(.1404ین بن سعید )اهوازی، حس -

 چاپ دوم.  ق : انتشارات دارالکتب االسالمیه.، 1ج المحاسن؛ ق(.1371برقی، احمدبن محمد ) -

  الحدی .ق : انتشارات دار العقول؛ تحفه .(1382) حرانی، ابن شعبه -

چاپ . السالم الحیاء التراثالبیت علیه آ  مؤسسهنشر :ق ، 4ج ؛الصلوةالشیعه، کتا  وسایل ق(.1416) حسن حرعاملی، محمدبن -

 سوم.

 ه. دار إحیاء الکتب العربی :، قاهره2ج  ؛التفسیر الحدیث ق(.1383) ، محمد عزتهدروز -

 چاپ دوم. نشر الکتاب.ق : دفتر المفردات فی غریب القرآن، (.1404بن محمد )راغب اصفهانی، حسین  -

 حگگوزه مدرسگگین  جامعگگه  اسگگالمیانتشاراتدفتر  ،قگگ :20و14و  8ج  ؛  التفسیرالقرآن  فی  المیزان  (.1363حسین )محمد  طباطبایی،  -

 چاپ پنج . علمیه. 

 چاپ سوم. خسرو.انتشارات ناصر ان:، تهر28و2ج ؛البیان مجمع تفسیر (.1372طبرسی، فضل بن حسن ) -

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&lang=fa
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&lang=fa
https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&lang=fa
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 تهران: انتشارات مکتبه العلمیه االسالمیه.  تفسیر عیاشی؛ ق(.1380عیاشی، محمدبن مسعود ) -

 چاپ دوم. . انتشارات هجرت :ق  ،7ج ؛کتا  العین ق(.1410) فراهیدی، خلیل بن احمد -

 چاپ او .. انتشارات ناصرخسرو :هران، ت20ج  ؛الجامع ألحکام القرآن (.1364) قرطب ، محمد بن احمد -

 تهران: انتشارات خانه کتاب. ؛ قمی تفسیر (.1388علی بن ابراهی  ) قمی، -

 .والنشر هدار الحدی  للطباع، ق : انتشارات 4ج الکافی؛ (.1430) محمّد بن یعقوب، رازیکلینی -

 چاپ دوم. لوفاء. ا مؤسسه بیروت: ،70و79؛ ج األنوار بحار (.1403محمد باقر ) مجلسی، -

 ق : انتشارات دارالکتب االسالمیه.  ؛ورّام مجموعۀ (.1376ابوالحسن ) ورّام، -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


