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چکیده
زمینه و هدف :پژمهش حاضر با حأکقد برآموز هاى اسالمى م با بهمر گقمرى از بقانماو میمام متظمم
ههبری ،به برهسی کاهبردیحرین ابتاد فرهنگی  -اجتااعی نااز ده سه حموز «خمانواد  ،حیموق م اخمالق
اجتااعی» میپردازد م ده صدد بقان اثباو نیش مؤثر نااز ده اصالح سبک زندگی ،از سبک زندگی غربی م
سکواله ،به سات سبک زندگی اسالمی است .برهسی ابتاد فرهنگی م اجتااعی سمبک زنمدگی اسمالمی م
نیش نااز ده حتاای فرهنگی  -اجتااعی این نوع سبک زندگی با بهر گقری از آیاو ،همایاو م بقاناو میام
متظم ههبری مدظلهااتاای ،حوجه دادن به نااز ده ابتاد مختلف زندگی م اهائه هاهکاه برای اصمالح سمبک
زندگی به همش اسالمی از اهداف م مقوههای موهد حوجه ده این نوشتاه است.
روش تحقیق :همش گردآمهی اطالعاو ده ایمن نگماهش ،کتابخانمهای م اسمنادی بما اسمتفاد از همش
حقلقل مقتوای کتابها م میااههای مرحب با موضوع حقیقق با همش حوصقفی -حقلقلی موهد استفاد قمراه
گرفته است.
نتیجه :با حوجه به ملااتاو انجام شد ده زمقنه حأثقر نااز ده شئون مختلف سبک زنمدگی م بمر اسماس
حجزیه م حقلقل آثاه م کاهکردهای فرهنگی م اجتااعی آن ،نتقجه میشود کمه «ناماز» بما ااتمزام بمه حیموق
خانواد  ،پایبندی به حیوق اجتااعی م حوسته اخالق اجتااعی ،باعث میشود که ابتاد مختلمف فرهنگمی -
اجتااعی سبک زندگی انسان حتاای یابد م جامته اسالمی میحواند ده سایه آن به شکوفایی م هشد فرهنگی
م اجتااعی برسد م موجب حقیق حقاو طقبهای گردد که ده قرآن کریم بقان شد است.

کلید واژهها :نماز ،مقام معظم رهبری ،تعالی فرهنگی ،سبک زندگی اسالمی ،خانواده.
 - 0کارشداب مترجمی زبان ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان ،تلفانخ -81188833880
ایمیلخ mohamadalizadeh@gmail.com
 - 3کارشداب عمران ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان ،تلفن81118071111 :
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مقدمه و بیان مسئله
«نااز» فریضۀ جامتی است که حاام ابتاد زندگی فرد م جامته ها ده بر داهد .بمه حتبقمر
امام خاقنی (ه ) نااز آن «نسخه جامع» است که پرمهدگاه برای ههایی جان قدسی انسمان
از قفس طبقتت ،حجویز کرد است .این نسخه کاممل ،هااننمد دیگمر دسمتوهاو م احکمام
ااهی ،بر اساس حکات بنا شد است .هاز این جامتقت ،ده حدیث پقمامبر کمه بقمان شمد
است« :ال ااصالۀ حسبقح م حهلقل م حقاقد م حکبقر م حاجقمد م حیمدیس م قمول م دعموۀ»
(مجلسی9414 ،ق ) 82 /239 :یتنی نااز ،هم حسبقح م هم «ال ااه اال اهلل» م هم ستایش م
هم حکبقر ،حیدیس ،گفتگو م هم دهخواست است .امام (ه ) نااز ها «متجون ااهی م حبمل
متقن» (خاقنی )97 :9372 ،دانسته است.
از آنجا که ده احکام نااز باید به حیوق فردی م اجتااعی افراد حوجه شمود م ده غقمر
این صوهو ماکن است نااز صققح م یا میبول نباشد  -برای مثمال ده صموهو غصمبی
بودن مکان با اباس ناازگزاه نااز ام باطل است بنابراین با هعایت این قوانقن م بما مجمود
استاراه این عال عبادی ده طول همز ،ااتزام به این حیوق ،بایمد جمزم هفتماه م خلیقماو
دائای شخص باشد م برای ام ملکه شود؛ پس نااز میحواند شاخص مناسبی برای اصالح
سبک زندگی انسان باشد.
ده اینجا ستی میشود حا بمه برهسمی نیمش ناماز ده اصمالح سمبک زنمدگی م اهائمه
هاهبردهایی ده جهت حتاای ابتاد فرهنگی  -اجتااعی سبک زنمدگی اسمالمی ده هاسمتای
بقاناو میام متظم ههبری (دام ظله ااتاای) پرداخته شود .ضرمهو پرداختن به این مسمئله
از آن جهت است که با همند هم به هشد فنامهی م گسترش هسانهها ،به حدهیج زندگی بمه
سات سبک غقر اسالمی پقش میهمد حا جمایی کمه احتامال داهد شمقو زنمدگی اسمالمی
کارنگ شود م به حدهیج جای خود ها به سبک زنمدگی غربمی دهمد .ابزاههمای ممدهن از
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جاله ماهواه  ،اینترنت ،حلفنهای هارا م ...ها ها برای گسترش هر چمه بقشمتر فرهنمگ
بقگانه هاواه میکنند م این ده حاای است کمه فرهنمگ غمرب بمه عنموان ااگمو انتخماب
میشود .طبق فرمود میام متظم ههبری مدظلهااتاای ،غرب ده بخشمی کمه ممتن زنمدگی
است ،پقشرفت نکرد است ،بنابراین پقشرفتهای دیگر نقز نایحواند آن ها هستگاه کند م
به آن امنقت م آهامش همانی بخشمد .ده آنجما بما اینکمه ثمرمو ،بامب احم،پقشمرفتهای
گوناگون علای م قدهو نظامی مجمود داهد؛ امما افسمردگی ،ناامقمدی ،بمه همم هیختگمی
دهمنی ،نبود امنقت اجتااعی م خانوادگی ،بیهدفی م پوچی همم هماج داهد .اصمل قضمقه
این است که بتوان متن زندگی م سبک زندگی ،که بخش اصملی حامدن اسمت ها اصمالح
کرد .این ،بخش حیقیی م اصلی حادن اسمت ،مثمل مسمئله خمانواد  ،سمبک ازدماج ،نموع
مسکن ،نوع اباس ،ااگوی مصرف م( ...میام متظم ههبری ،اماقن اجالس سراسمری ناماز،
 .)71/7 /6از بقاناو متظماه همشن میشود کمه غمرب نامیحوانمد ااگموی مناسمبی بمرای
زندگی دیگران شود م این مهم ،حنها با حکقه بر احکام م آموز همای ااهمی مقیمق خواهمد
شد« :ما میخواهقم ملتی باشقم که مسلاانی ها ده عال  -نه فی ده ادعا  -ثابت کنقم ،به
احکام ااهی عال کنقم .میخواهقم جامته ،جامته مسلاان م اسالمی باشد .ما نایخمواهقم
بافتهها م پنداههای متفکرین مادی ،سقاستاداهان غربی ها ده زنمدگی خودممان بمه عنموان
دسمتوهااتال بپممذیریم ،ممما مممیخممواهقم حکمم خممدا ها بپممذیریم» (میممام متظممم ههبممری،
)9388/99/6
به طوه کلی دهباه «آداب م همش زندگی» بما عنموان ممدهن آن «سمبک زنمدگی» کمه
برآمد از اندیشه مهزی چند دهه اخقر است ،منابع زیادی به نگاهش دهآمد اسمت ،پمقش
از این ،علاای شقته به مباحث کلی آن پرداختهاند ،از جالمه عالممه مجلسمی بما نگماهش
«حلقۀ اااتیقن» ،شقخ حر عاملی با حأاقف «احکام ااشریته» ،آیت اهلل جموادی آملمی بما اثمر
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جدید م کاهبردی «مفاحقح ااققاۀ ،به این امر مهم هات گااهد اند ،اما کتاب ،میااه یا اثمری
که به صوهو مستیل م کاهبردی به برهسی «نیش نااز ده حتاای فرهنگی اجتااعی سمبک
زندگی اسالمی با حأکقد بر دیدگا میام متظم ههبری» بپردازد ،یافمت نشمد .اابتمه الزم بمه
ذکر است که میااهای با عنوان «اهاقت ناماز ده کمالم ههبمر متظمم انیمالب اسمالمی» ده
همزنامه هساات ،شااه ( )7633-9359/6/98نگاشته شد است کمه بسمقاه مختصمر م ده
حد یک صفقه است م به طوه مسلم ،کامل م جامع به این مسمئله نپرداختمه اسمت .ایمن
میااه کوشش میکند حا بر اسماس آیماو م همایماو م بما حأکقمد بمر بقانماو میمام متظمم
ههبری(دامظلهااتاای) به این پرسشها پاسخ دهد :با حوجه به مهمد فرهنگ غربی از طریق
ابزاههایی مانند ماهواه  ،اینترنت ،حلفنهای هارا م غقمر ده جواممع اسمالمی ،ناماز چمه
نیش می ده حتمماای فرهنگ می  -اجتامماعی سممبک زنممدگی اسممالمی داهد؟ آی ما میممام متظممم
ههبری(دام ظلهااتاای) به این مسئله پرداخته م هاهکاههایی اهائه داد اند؟
پیشینه و مفاهیم
الف) تعالی :حتاای ،اسم مصده از هیشه ع ل ی ،به متنای بلند شدن ،برحر شدن ،بلنمد
پایه شدن م برحری است (دهخدا؛  .)9351حتاای ده اصلالح ،متانی مختلفی داهد .یکی از
حتاهیف این است که :مضتقت با کقفقتی برای صتود م باال هفتن هنگامی که قصمد دسمت
یابی به اهزش م هدف مهای باشد (دهخدا ،9351 ،ذیل ماژ حتاای).
ب) سبک زندگی
سبک زندگی ماژ ای است که برای حوصقف شرای زندگی انسان استفاد ممیشمود م
حرکقبی از دم ماژ «سبک» م «زندگی» است« .سبک» ده اغت بمه متنمی هاماهنگی کاممل
مقان اافاظ م اندیشه م «زندگی» به متنای حقاو (مقجوب )93 :9375 ،م نقمز بمه متنمای
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سقاای فکر انسان م هاهی ملائن برای شناخت خلق م خوی انسان (زهین کوب:9399 ،
 )578م هاچنقن به متنای همش م نوع زندگی فرد م یا شقو زندگی کمه ممنتکس کننمد
گرایشها م اهزشهای یک فرد یا گرم است (مهدمی کنی.)99 :9387 ،
سبک زندگی» ده اصلالح عباهو است از« :اهزشها م هسمهای مشترکی که به گرم
احساس هویت جاتی میبخشد» (حوسلی .)92 :9373 ،برخی قائلاند کمه سمبک زنمدگی
استیراه متقاههای هویتی ها ده چاهچوب زمان م مکان ماکن ممیسمازد (فاضملی:9382 ،
 )53م ده بقشتر مواقع افراد یک جامته ،سبک زندگی مشترکی داهند م سمبک زنمدگی بمر
ماهقت م مقتوای خاص حتامالو م کنشهای اشخاص ده هر جامته دالات داهد م مبمقن
أغراض ،نقاو ،متانی م حفاسمقر فمرد ده جریمان عامل همزممر م زنمدگی همزانمه اسمت
(هضوی زاد .)96 :9385 ،
سبک زندگی اسالمی دم اصل داهد« :بقنش اسمالمی م ممنش اسمالمی» .بقمنش ،هامان
مبانی اعتیادی م بامههای اسالمی سبک زندگی ها حشکقل میدهد م ممنش دم بتمد مبمانی
اخالقی م اهزشهای اسالمی م حیوقی ها شامل میشوند که این دم بما همم بمه اعامال م
هفتاه مسلاانان متنا میبخشند .مفهوم اسالمی بودن ،انتکماس «مجاوعمه عیایمد ،اخمالق،
قوانقن م میرهاحی است که برای اداه اموه جامته انسانی م پرمهش انسمانها الزم اسمت»
(جوادی آملی.)53 :9385 ،
ج) حیات طیبه
قرآن کریم سبک زندگی مللوب اسالمی ها با عنوان «حقاو طقبه» ملرح میکند:
«من عال صااقا من ذکر أم أنشی م هو ممؤمن فلنقققنمه حقماۀ طقبمۀ مانجمزینهم أجمرهم
بأحسن ما کانوا یتالون» (نقل« )57 :هر کس ،از مرد یا زن ،کماه شایسمته کنمد م ممؤمن
باشد ،قلتا ام ها با زندگی پاکقز ای ،حقاو میبخشقم م مسلاا به آنان بهتر از آنچه انجمام
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میدادند ،پاداش خواهقم داد» .حقاو طقبه ،پقراسمته از همر اممر ناپسمندی اسمت؛ زیمرا ده
مقضر خدا م ده میام قرب خدامندی ،که هدف عاای زندگی است ،جایی برای این امموه
نقست (طبرسی.)739 ،
برخی «حقاو طقبه» ها عبادو هارا با همزی حالل م حوفقق بمر اطاعمت فرممان خمدا
حفسقر کرد اند (مکاهم شمقرازی .)99/356 :9355 ،از دیمدگا عالممه طباطبمایی ،ایمن آیمه
شریفه ،دالات داهد که خدامند سبقان ،انسان با ایاانی ها که عال شایسته انجام میدهمد،
با زندگی جدیدی که غقر از زندگی متاول ممردم اسمت ،اکمرام ممیکنمد م آثماه زنمدگی
حیقیی که هاان علم م قدهو است ده این زندگی برایش فراهم میشمود م ایمن قمدهو
باعث میگردد چنقن فرد مؤمنی ،اموه ها چنانکه هست ببقنقمد؛ سمپس بما قلمبش از امموه
باطل که ده مترض فنا م هاان زندگی دنقوی است ،همی گردان شود م چون از بند ایمن
حتلیاو دنقوی هها شد ،شقلان نایحواند ام ها ذاقل خود سازد م ده بند خود گرفتاه کنمد
(طباطبائی.)92 /36 :9372 ،
از دیدگا میام متظم ههبری «حقاو طقبه» یتنی «زندگی گواها» .یک ملمت آن مقتمی
زندگی گواها داهد که احساس کند م ببقند که دنقا م آخرو ام بر طبق مصملقت ام پمقش
میهمد؛ این زندگی گواهاست .زندگی گواها مقتی است که هفا مادی با عداات ،متنویمت
م اخالق هارا شود م این ها فی ادیان ااهی میحوانند برای بشر حأمقن کنند .حقاو طقبمه
م زندگی گواها فی آخرو نقست .اسالم نایگوید من میخواهم زندگی اخرمی بتمد از
مرگ مردم ها آباد کنم .دنقای آنها هر جوه شد ،شد .این منلق اسالم نقست .منلق اسالم
این است که زندگی جامته اسالمی باید از مواهمب ااهمی سرشماه شمود م بشمر بما بهمر
مندیهای مادی ده زندگی خود ،ها متنویت ها گم نکند م دهست حرکت کنمد (بقانماو
میام متظم ههبری ،ده حرم ملهر هضوی به مناسبت نوهمز)9383 ،
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«ده اسالم هاه چقز میدمه خودسازی انسمان اسمت .هامه فمرایض احکمام ،حکمااقف،
ماجباو ،اجتناب از گناهان م نوافل م احکام اجتااعی م فردی هاه م هاه ،میدمه حقماو
طقبه است  ...اگر بشر بر اساس حربقت ااهی که با اهاد خود ام قابمل حقیمق اسمت ،قمراه
گقرد این حقاو طقبه ده نفس ام به مجود خواهد آمد م مقق ها هم طقمب م همم طماهر
خواهد کرد .نااز برای خاضع کردن انسان است .هاه حرکاو م سکناو م عال م سکون
م اقدام م هر آنچه ده اسالم است ،برای این است که ما بر نفس خودمان حسل پقدا کنقم»
(میام متظم ههبری مدظله ااتاای ،بقاناو ده دیداه عاومی به مناسمبت عقمد سمتقد فلمر،
)9377
روش تحقیق
میااه پقش هم بر آن است حا با مقوهیت پرسشهای ملرح شمد حوسم میمام متظمم
ههبری که ده دیداه جوانان اسمتان خراسمان شمااای مموهخ  9359/7/23ایمراد شمد  ،بمه
برهسی نیش نااز ده حتاای فرهنگی اجتااعی سبک زندگی بپمردازد .پرسمشهای ممذکوه
عباهواند از :چرا فرهنگ کماه جاتمی ده جامتمه مما ضمتقف اسمت؟ چمرا ده برخمی از
بخشهای کشوهمان طالق زیاد اسمت؟ چمرا ده زمقنمه فرهنمگ هاننمدگی ده خقابمان ،مما
مردمان منضبلی نقستقم؟ حیوق افراد ها چیده هعایمت ممیکنمقم؟ انضمباط اجتاماعی ده
جامته چیده مجود داهد؟ چه کنقم که حق هاسر  -چه زن م چمه ممرد م حمق فرزنمدان
هعایت شود؟ چه کنقم که طالق م فرمپاشی خانواد آنچنانکه ده غرب هایج است ده بقن
ما هماج پقدا نکند؟ م اینکمه علمت بمیاخالقیهمایی ماننمد دهمغ ،غقبمت ،پرخاشمگری م
بیصبری ده مقان بتضی از ما چقست؟ (میام متظم ههبری.)59 /7 /23 ،
این نوشتاه با همش حوصقفی -حقلقلی ،نیش نااز ده سبک زندگی اسالمی ها برهسمی
میکند .همش گردآمهی اطالعاو ده این نگاهش ،کتابخانهای م اسنادی اسمت م از منمابع
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نوشتاهی اعم از کتابها م میاالو چاپ شد به زبانهای فاهسی م عربمی ،بما اسمتفاد از
همش حقلقل مقتوی استفاد شد است.
یافتههای تحقیق
تبعیت همه امور زندگی از نماز:
ده بقاناو میام متظم ههبری مدظله ااتاای مواهدی از جاله علت طمالق م فرمپاشمی
خانواد ها ،حیوق اجتااعی م خانوادگی افراد ،انضباط اجتااعی ،به چشمم ممیخموهد کمه
نشان از دغدغه ایشان ده امر فرهنگ م اجتااع داهد .ده هاستای بقان اهاقت نااز م نیمش
آن ده سبک زندگی اسالمی ،به همایتی از امقمر ااامؤمنقن اشماه ممیشمود کمه ده ممواهد
مختلف بر این مللب حأکقد فرمود اند که «حاام اعاال ما پقمرم ناماز اسمت»؛ از جالمه ده
نامهای خلاب به مقادبن ابی بکر میفرماید« :م اعلم أیمن کمل شمیء ممن ملمک حبمع ل
الحک :بدان که حاام کرداه نقکت حابع نااز حوست» (نهج اابالغه ،نامه .)27
الف) التزام به حقوق خانواده در پرتو نماز
بر اساس آموز های اسالمی «خانواد » نخستقن کانون هشد م آهامش بشر است (همم،
 .)29همایاو متتددی بر اهاقت خانواد حأکقد کرد اند؛ بمرای ناونمه اممام صمادق (ع) ده
بقان حأثقر حشکقل خانواد بر عبودیت فرد میفرماید« :هکتتمان یلقهاما متمزمج أفضمل ممن
سبتقن هکتۀ یصلقها غقر متزمج :دم هکتت ناازی که هاسرداه میخواند ،بر حمر از هفتماد
هکتت ناازی اسمت کمه فمرد بمیهاسمر بخوانمد» (مجلسمی9414 ،ق 99 /913 :م 295؛
مقادی هی شهری)9496 ،
جایگا نااز ده حربقت م استقکام خمانواد ها ده سمقر متصمومان ممیحموان مشماهد
ناود .چنانچه امام علی(ع) ده مصف حضرو هسول اکرم میفرماید« :فکان یأمر بها اهلمه
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م یصبر علقها نفسه» (نهج اابالغه ،خلبه  )951هسول خدا خانواد اش ها بمه اقاممه ناماز
امر میفرمود م خود نقز با بردباهی به انجام آن میپرداخت» .امام صادق (ع) نقمز ده بماه
امقر اااؤمنقن (ع) این گونه میفرماید« :کان على (ع) قد جتل بقتا فی داه اقس بااصغقر م
ال بااکبقر اصلوحه م اذا کان االقل ذهب مته بصبی ال یبقت مته فقصلی فقمه؛ اممام علمی(ع)
ده خانه خود احاق متوسلی برای نااز خود اختصاص داد بود .شبها برای نااز خواندن
طفل کوچکی ها که نایخوابقد با خود به آن احاق بمرد  ،ناماز ممیخوانمد» (حمر عماملی،
9413ق.)3 /999 :
از این همایت بر میآید که نااز ،عالم بر حأثقر بر خود فرد ،باعث اثرگذاهی بمر افمراد
خانواد نقز میشود که ده ادامه ،به ذکر برخی از مهمحرین آثاه ناماز ده خمانواد پرداختمه
میشود:
*ایجاد انسجام و همدلی در کانون خانواده :از جاله عواملی کمه خمانواد ها پایمداه
میسازد م حقاو آن ها استاراه میبخشد ،مجود انسجام ده آن است ،هر انداز هاسمویی
ده آن بقشتر باشد م هادای ده آن قوو گقرد ،خانواد منسجم حمر خواهمد بمود .یکمی از
ها های حقیق این امر ،برگزاهی نااز جااعت ده منزل است .این حرکمت فاصملهها ها ده
خانواد از بقن میبرد م افراد ها ده کناه یکدیگر قراه میدهد .خانواد ای که به امر عبادو
م دستوه ااهی ملتزم اسمت ،طمالق ها مبغموضحرین حاللهما ممیشمااهد م بمرای انمدک
اختالفی هم به جدایی نایآمهد .این مللب ،یکی از مواهدی است که میام متظم ههبمری
(دام ظلهااتاای) به صراحت به بقان آن پرداخته م از آن ابراز نگرانی کمرد اسمت (بقانماو
ههبری ،دیداه با جوانان خراسان شااای.)9359/17/23 ،
* تأمین بهداشت روانی خانواده :از دیگر اموهی که نااز ده خمانواد بمه حقیمق آن
کاک میکند ،بهداشت جساانی م همانی است؛ زیرا نااز عامل نزدیکی به خدا م موجمب
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امنقت خاطر آدمی است .ده این زمقنه امام على (ع) ده دعای کاقل میفرماید« :نمام خمدا
دما م یاد ام شفاست» که اابته این شفا ،شامل همر دم بتمد جسماانی م همانمی ممیشمود؛
بنابراین میحوان گفت سالمت همانی مقصول ایجاد اهحباط متنوی با خدا است م سالمت
جساانی نقز زمقنه ساز سالمت همانی است م هر گا اعضای خانواد ده هر دم بتد جسم
م همان از سالمت برخوهداه باشند ،فضای خانواد نقز از سالمت برخوهداه خواهد شد.
*توسعه و تعالی فرهنگ دینی در خانواده :برپایی نااز ده فضای خانمه ،خمانواد ها
ده حوسته م حتاای فرهنگ دینی یاهی میهساند؛ زیرا ناازگزاه برای ادای این فریضه ،باید
بر میدماو ،اهکان م احکام نااز ماقف شود .ده این مقان مبماحثی پقراممون ناماز ده بمقن
اعضای خانواد ملرح میشود م به طوه طبقتی ،برای فرزندان پرسشهایی ده زمقنه ناماز
پقش میآید که برای یافتن پاسخ خود به ماادین هجوع میکنند .از سویی ماامدین نقمز بمر
هفتاه عبادی فرزندان خویش نظاهو میکنند حا آنان ها بمرای برگمزاهی بهتمر ناماز یماهی
هسانند م به این حرحقب فضای بقث م گفت م گو دهباه نااز م نقمز مسمائل دیگمر دینمی
آغاز میشود.
* الگوپذیری فرزندان از والدین :آنچه باید به آن اهتاام میژ ای ناود ،این است کمه
ماادین ده خانواد ده انجام عبادو ،نیش ااگو داهند ،به طوهی که اگر ده طریق حق گمام
برداهند م به عبادو خدا بپردازند ،فرزندان نقز از ماادین خویش ااهام میگقرند م آنان نقمز
متاوال ده هاان طریق گام مینهند .بدین حرحقب همش انجام عبمادو ماامدین ده متمرض
دید فرزندان قراه داهد م به حدهیج خ مشی آنان ده زندگی میشود.
احترام متقابل در خانواده« :احترام به ماادین» سفاهش اکقد اسالم به مسلاانان اسمت.
از آیاو م همایاو چنقن استفاد میشود که کاترین بیاحتراممی ده میابمل پمده م مماده،
گناهی بزهگ است « ...فال حیل اهاا أف مال حنهرهاا مقل اهاا قوال کریاا» (اسراء .)23 ،از
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این هم نااز آن شخصی که بغض پده م مماده ها ده دل داشمته باشمد اثمربخش نقسمت م
موجب کاال نایشود.
از پقامبر اسالم منیول است که فرمودند« :ال ییبل اهلل صالۀ ااتاق :نااز کسی کمه مموهد
عاق نفرین ماادین ماقع شد باشد قبول نقست» (نوهی9418 ،ق.)93 /332 :
امام صادق (ع) نقز فرمودند« :من نظر اای ابویه نظر ماقت م هاا ظاااان اه ام ییبل اهلل
اه صالۀ :هر کس با چشم بغض م کقنه به پده م ماده خود که به می سمتم کرد انمد نگما
کند ،ناازش ده پقشگا ااهی قبول نقست».
احترام به همسر :از پقامبر اسالم نیل شد است که حضرو به سه چقمز بسمقاه حأکقمد
داشتند م به نزدیکان خود حوصقه میفرمودنمد« :ااصمالۀ ااصمالۀ م مما ملکمت ایامانکم ال
حکلفوهم ما ال یلقیون م احیوا اهلل فی اانساء فائه عوان فی ایدیکم :نااز ،نااز بگزاهید م به
زیردستان به نقکی هفتاه کنقد م از خدا بترسقد ده کاه زنان که آنان اسقران دست شماایند»
(غزاای.)2 /51 :9389 ،
به نظر میهسد که اهحباط این سه امر ده این باشد که نااز ماقتی موجب میشود نااز
گزاه از ظلم م حتدی به حیوق دیگران دمهی نااید م دهجاو ایامان م حمرس از خمدا ده
قلب ام بقشتر گردد م متیابال کسی که به خانواد م دیگران ظلم م ستم ناایمد م ده عمقن
حال نااز هم بخواند ،ناازش هر چند شرط صقت ها داشته باشد مای قلتما فاقمد شمرط
کاال است .هاچنقن همایاو حأکقد داهند کمه زن بمرای میبواقمت ناماز خمویش ،بایمد ده
دست یابی به هضایت شوهر بکوشد .خاحم پقامبران به فرمود است« :خدامنمد ناماز پمنج
گرم ها نایپذیرد :بند ای که از موالی خود فراه کرد  ،شراب خواه ،هباخواه ،کسمی کمه
عاق ماادین قراه گقرد م زنی کمه شموهرش از ام هاضمی نباشمد» (نموهی9418 ،ق/332 :
.)93
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ب) پایبندی به حقوق اجتماعی در پرتو نماز
رعایت حقوق دیگران :سبک زندگی اسالمی بر خالف سبک زندگی غربی ،فیم بمه
زندگی همزمر شخصی مقدمد نایشمود از ایمن هم ده آموز همای اسمالمی بمه حیموق
اجتااعی ،اهاقت بسقاهی داد شد است؛ حا آنجما کمه ده برخمی همایماو ،شمرط قبموای
عباداو ،حوجه به این مواهد ،بقان شد است .اازاماحی هاچون غصبی نبودن اباس م مکمان
ناازگزاه ،پرداخت خاس م زکاو (مجلسی9414 ،ق ،)55 /92 :پرهقز از غقبمت (نراقمی،
 )2 /236 :9386م عدم حجامز به مال م حیوق دیگران م  ...به عنوان شرای قبموای ناماز،
این عبادو ها از یک عال فردی خاهج کرد م آن ها به عنوان پدیمد ممؤثر اجتاماعی ده
جهت حتاای م هشد ملرح ناود است.
پقامبر اکرم که ده این باه میفرماید« :کسی که یک ایامه حمرام بخموهد ،ناماز چهمل
شبش پذیرفته نشود» (مقادی هی شهری9496 ،ق .)3 /9926 :امقر مؤمنان ده این زمقنمه
میفرمایمد :جعل اهلل سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عبراداهلل کران
ذلک مؤدیا إلى القیام بحقوق اهلل :خدای سبقان حیوق بندگانش ها بمر حیموق خمویش
میدم کرد است م هعایت حیوق مردم بمه ادای حیموق خمدا خواهمد انجامقمد» (حاقامی
آمدی.)481 :9337 ،
ده بقان شهقد ملهری نقز آمد است« :اسالم میگوید من پرستشی ها که ده آن حیموق
اجتااعی مقترم نباشد ،اساسا قبول نداهم .آن مقت یک نااز گزاه مقتی ممیخواهمد ناماز
بخواند ،امل فکر میکند این خانهای که من ده آن هستم به زمه از مردم گرفتمهام یما نمه؟
اگر به زمه گرفتهام ،ناازم باطل است ،پس اگر میخواهد نااز بخوانمد مجبموه اسمت کمه
این خانه ها طوهی حرحقب بدهد که برایش حالل باشد یتنی از صاحب اصملیاش خریمد
باشد م یا صاحب اصلیاش ها | هاضی نگه داهد ،فرش زیر پایش هاقن طوه ،اباسمی کمه
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به حن داهد هاقن طوه م حتی اگر حیوقی از فیرا به ام حتلق گرفته است ،خاس یا زکاو
آن ها باید بدهد م اگر ندهد ناازش باطل است» (ملهری.)83-86 :9373 ،
سهقم کردن دیگران ده مال خود :یکی از مهمحرین ها های سهقم کردن دیگران ده مال
خود «زکاو م انفاق» است که پقوند عاقیی با نااز داهد .ده قمرآن کمریم 27 ،آیمه دهبماه
پقوستگی نااز با زکاو مجود داهد که ده هاه آنها ماژ «زکاو» هامرا بما ماژ «صمالۀ»
آمد است .فرمان به ادای زکاو پس از فرمان به نااز ،از این همست که نااز گزاهی که با
برپایی نااز با خدای منتم اهحباط برقراه کرد م به ام حیرب جسمت ،از خلمق خمدا غافمل
نایشود؛ الزمه غفلت نکردن از خلق ،هفع مشکالو آنان م از جاله برطرف کردن فیمر م
نقازهای مادی م اقتصادی است که با پرداخمت زکماو م انفاقهمای مماای هفمع ممیشمود
(جوادی آملی.)6 /998 :9351 ،
«نااز» هابله مقکای بقن انسان م خدا ایجاد میکنمد م «زکماو» هممز هابسمتگیهای
اجتااعی است م این هر دم برای پقرمز شدن بر دشان ده کناه یکدیگر الزم هستند؛ زیرا
با این دم ،همح م جسم مؤمنان نقرممنمد ممیشمود (مکماهم شمقرازی .)9/991 :9375 ،بمر
هاقن اساس ،زکاو یکی از اهکان اسالم است؛ چنانچه پقامبر اکرم فرمودند« :ال تته صالة
إال برکاة :نااز کاممل نامیشمود مگمر بما پرداخمت زکماو» (مجلسمی9414 ،ق.)55 25 :
هاچنقن امام باقر (ع) ده این باه فرمود اند« :اسمالم بمر پمنج پایمه اسمتواه شمد اسمت:
گواهی دادن بر یگانگی اهلل م هساات مقاد م اقامه نااز م دادن زکاو م حج خانه خدا م
همز همضان» (ابن بابویه9494 ،ق )9/317 :بنابر این نامازگزاه هاسمتقن کسمی اسمت کمه
هازمان با حالش برای بهر مندی کامل از آثاه یاد خدا ده زندگی م حالش بمرای دسمتقابی
به فضائل اخالقی م اهزشهای ایاانی م اهتاام برای اقامه نااز م حیویت یاد خمدا ده دل،
از مسائل جامته غافل نباشد م ده همابم اجتاماعی ،حیموق انسمانی م اخالقمی افمراد ها
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نادید نگقرد م با ده نظر گرفتن اینکه هر چه داهد از آن خداست ،به مظقفه خمود ده اممر
زکاو م برای حیرب به خدامند به انفاق م کاک به نقازمندان اقدام نااید.
بحث و نتیجه گیری
دنق مای غممرب ،ااگمموی مناسممبی بممرای حتمماای فرهنممگ انسممان نممداهد؛ بنممابراین بای مد
دستوهااتالی مناسب برای حتماای سمبک زنمدگی ده نظمر گرفتمه شمود .بهتمرین ااگمو ها
آفرینند انسان ده قااب دین اسالم به عنوان کاملحرین دین به بشر مترفی کرد اسمت کمه
نااز از جامعحرین حتااقم آن است .نااز زمانی سبب حتاای فرهنگی م اجتااعی میشود که
صرفا عال ظاهری نباشد ،بلکه باطن نااز که با حضوه قلب مقسر میشود ،ده نااز گمزاه
متجلی شود ،چنانچه همایت شد است که از نااز ،آن مقزان پذیرفته میشود که با حضوه
قلب هارا باشد .نکتهای که ذکر آن الزم است اینکه برای حقیق م حرمیج سمبک زنمدگی
اسالمی ،اهاد جاتی نقاز است م هاه باید با هاکاهی هم ،سبک زندگی ها حغققمر دهنمد.
اگر هر فرد حصاقم به اصالح سبک زندگی خویش بگقرد م ده کناه آن عزم جاتی باشمد،
سبک زندگی بهبود مییابد.
از آنجا که نااز فریضهای است که هم جنبه فردی م هم جنبه اجتااعی داهد ،بنابر این
میحوان برای اصالح سبک زندگی از نااز بهر برد .سبک زندگی انسان ناازگزاه ،بر طبق
آداب اسالمی م انضباط هفتاهی است که بر پایه عبودیت خدامنمد قمراه داهد .ناماز هامه
شئون زندگی :کسب م کاه ،حقصقل ،حفریح ،متاشرو ،بهداشت ،خوهاک ،متااهی م هنر،
سخن گفتن ،حواقد م مصرف ،آهاستگی ظماهری م ...ها ده مسمقر بنمدگی قمراه میدهمد م
صبغه ااهی میبخشد .نااز ،به عنوان خالصه اصول مکتب اسالم م همشنگر ها مسملاانی
که نشان دهند مسئواقتها ،حکلقفها ،ها ها م نتقجههاست م به زندگی انسمان ،سمبک م
برنامه میدهد م از ام حتهد هاه جانبه ده هامه ابتماد فرهنگمی م اجتاماعی ممیخواهمد.
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ابتادی که هر کدام ناونهای از شاخصههای سبک زندگی اسمالمی مقسموب ممیشمود م
متاایز کنند زندگی انسان میقد از فرد بیققد به نااز است.
ده پرحو نااز ،ده زمقنههای احترام ماادین م هاسر ،اشماعه فرهنمگ دینمی ده خانمه م
آشنایی فرزندان با آموز های دین ،خانواد به هشد فرهنگمی دسمت ممییابمد؛ بنمابر ایمن
اعضای خانواد بر حسب این فرهنگ ،حیوق یکدیگر ها هعایت میکنند .با نهادینه شمدن
این فرهنگ ده افراد جامته م با ده نظر گرفتن م هعایت حیوق اجتاماعی افمراد ده ناماز،
فرد خود ها ده قبال اجتااع مسئول میداند .فرد نااز گزاه از طهماهو جسمم بمه طهماهو
همح میهسد .هاچنقن نظم ده زندگی ام جریان مییابد م حقاو آن ها هدفانمد م جهمت
داه میکند؛ بنابر این بستر هشد فضائل اخالقی ده زندگی ام فراهم میشمود م هفتاههما م
حتامالو افراد با یکدیگر ،اخالق مداه میشود.
ده زمقنه هاهکاه برای اصالح سبک زندگی بمه سمات اسمالمی شمدن ،الزم اسمت از
هاان ابزاهی استفاد شود که از طریق آن ،زندگی مردم به انقراف کشقد میشمود ،یتنمی
«هسانه» اعم از شبکههای ماهواه  ،اینترنت م سقناا حا ابتاد فرهنگمی م اجتاماعی زنمدگی
بهبود یابد .میام متظم ههبری انتظاه خود برای اصالح سبک زندگی ها ایمن گونمه متمذکر
شد اند که اهل فکر م اهل نظر ده مراکزی که میحوانند م اهلقت م صالحقت ایمن کماه ها
داهند ،باید ده این زمقنهها کاه م ملااته کنند .دچاه سلقی نگری م ظاهر گرایی نشموند،
دچاه سکوالهیسم پنهان نشوند م هامه موانمع ها از سمر ها برداهنمد م فرهنمگ ماتماز م
متتاای م باشکو اسالمی ها جهانی کنند.
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