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حاهیخ پذیرش9355/16/29 :

چکیده
زمینه و هدف :پژمهش حاضر با حأکقد برآموز هاى اسالمى م با بهر گقرى از بقاناو میام متظم ههبری ،به
برهسی کاهبردی حرین ابتاد فرهنگی  -اجتااعی نااز ده سه حوز «خانواد  ،حیوق م اخالق 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 سبک زندگی اسالمی م نیش نااز
ده حتاای فرهنگی  -اجتااعی این نوع سبک زندگی با بهر گقری از آیاو ،همایاو م بقاناو میام متظم
ههبری مدظله ااتاای ،حوجه دادن به نااز ده ابتاد مختلف زندگی م اهائه هاهکاه برای اصالح سبک زندگی
به همش اسالمی از اهداف م مقوههای موهد حوجه ده این نوشتاه است.
روش تحقیق :همش گردآمهی اطالعاو ده این نگاهش ،کتابخانه ای م اسنادی است م کتاب ها م میااه
های چاپ شد به زبان های فاهسی م عربی با همش حوصقفی -حقلقلی موهداستفاد قراه گرفته است.
نتیجه :با حوجه به ملااتاو انجام شد ده زمقنه حأثقر نااز ده شئون مختلف سبک زندگی م بر اساس حجزیه
م حقلقل آثاه م کاهکردهای فرهنگی م اجتااعی آن ،نتقجه میشود که «نااز» با ااتزام به حیوق خانواد ،
پایبندی به حیوق اجتااعی م حوسته اخالق اجتااعی ،باعث میشود که ابتاد مختلف فرهنگی  -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 طقبه ای گردد که ده قرآن کریم بقان شد است.
واژه های کلیدی :نماز ،مقام معظم رهبری ،تعالی فرهنگی ،سب

زندگی اسالمی ،خانواده.

 - 0کارشناس مترجمی زبهان ،عضهو پژوهشهگران دفتهر تحقیقهات کهاربردی فرمانهدهی انتظهامی اسهتان کرمهان ،ایهران .تلفهن:
 -94399952994ایمیلmohamadalizadeh@gmail.com :
عضههو پژوهشههگران دفتههر تحقیقههات کههاربردی فرمانههدهی انتظههامی اسههتان کرمههان ،ایههران .تلفههن:
 - 2ک شننس ع را ن
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مقدمه و بیان مسئله
«نااز» فریضۀ جامتی است که حاام ابتاد زندگی فرد م جامته ها ده بر داهد .به حتبقر امام
خاقنی (ه ) نااز آن «نسخه جامع» است که پرمهدگاه برای ههایی جان قدسی انسان از
قفس طبقتت ،حجویز کرد است .این نسخه کامل ،هاانند دیگر دستوهاو م احکام ااهی،
بر اساس حکات بنا شد است .هاز این جامتقت ،ده حدیث پقامبر که بقان شد است« :ال
ااصالۀ حسبقح م حهلقل م حقاقد م حکبقر م حاجقد م حیدیس م قول م دعوۀ» (مجلسی،
9414ق ) 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 حبل متقن»
(خاقنی )97 :9372 ،دانسته است.
از آنجا که ده احکام نااز باید به حیوق فردی م اجتااعی افراد حوجه شود م ده غقر این
صوهو ماکن است نااز صققح م یا میبول نباشد  -برای مثال ده صوهو غصبی بودن
مکان با اباس ناازگزاه نااز ام باطل است بنابراین با هعایت این قوانقن م با مجود استاراه
این عال عبادی ده طول همز ،ااتزام به این حیوق ،باید جزم هفتاه م خلیقاو دائای
شخص باشد م برای ام ملکه شود؛ پس نااز میحواند شاخص مناسبی برای اصالح سبک
زندگی انسان باشد.
ده اینجا ستی میشود حا به برهسی نیش نااز ده اصالح سبک زندگی م اهائه هاهبردهایی
ده جهت حتاای ابتاد فرهنگی  -اجتااعی سبک زندگی اسالمی ده هاستای بقاناو میام
متظم ههبری (دام ظلهااتاای) پرداخته شود .ضرمهو پرداختن به این مسئله از آن جهت
است که با همند هم به هشد فنامهی م گسترش هسانهها ،به حدهیج زندگی به سات سبک
غقر اسالمی پقش میهمد حا جایی که احتاال داهد شقو زندگی اسالمی کارنگ شود م به
حدهیج جای خود ها به سبک زندگی غربی دهد .ابزاههای مدهن از جاله ماهواه  ،اینترنت،
حلفنهای هارا م ...ها ها برای گسترش هر چه بقشتر فرهنگ بقگانه هاواه میکنند م این
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ده حاای است که فرهنگ غرب به عنوان ااگو انتخاب میشود .طبق فرمود میام متظم
ههبری مدظلهااتاای ،غرب ده بخشی که متن زندگی است ،پقشرفت نکرد است ،بنابراین
پقشرفتهای دیگر نقز نایحواند آن ها هستگاه کند م به آن امنقت م آهامش همانی بخشد.
ده آنجا با اینکه ثرمو ،باب احم،پقشرفتهای گوناگون علای م قدهو نظامی مجود داهد؛
اما افسردگی ،ناامقدی ،به هم هیختگی دهمنی ،نبود امنقت اجتااعی م خانوادگی ،بی هدفی
م پوچی هم هماج داهد .اصل قضقه این است که بتوان متن زندگی م سبک زندگی ،که
بخش اصلی حادن است ها اصالح کرد .این ،بخش حیقیی م اصلی حادن است ،مثل مسئله
خانواد  ،سبک ازدماج ،نوع مسکن ،نوع اباس ،ااگوی مصرف م( ...میام متظم ههبری،
اماقن اجالس سراسری نااز .)71/7 /6 ،از بقاناو متظم اه همشن میشود که غرب
نایحواند ااگوی مناسبی برای زندگی دیگران شود م این مهم ،حنها با حکقه بر احکام م
آموز های ااهی مقیق خواهد 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 نایخواهقم بافتهها م پنداههای متفکرین مادی ،سقاستاداهان غربی ها ده
زندگی خودمان به عنوان دستوهااتال بپذیریم ،ما میخواهقم حکم خدا ها بپذیریم» (میام
متظم ههبری)9388/99/6 ،
به طوه کلی دهباه «آداب م همش زندگی» با عنوان مدهن آن «سبک زندگی» که برآمد از
اندیشه مهزی چند دهه اخقر است ،منابع زیادی به نگاهش دهآمد است ،پقش از این،
علاای شقته به مباحث کلی آن پرداخته اند ،از جاله عالمه مجلسی با نگاهش «حلقۀ
اااتیقن» ،شقخ حر عاملی با حأاقف «احکام ااشریته» ،آیت اهلل جوادی آملی با اثر جدید م
کاهبردی «مفاحقح ااققاۀ ،به این امر مهم هات گااهد اند ،اما کتاب ،میااه یا اثری که به
صوهو مستیل م کاهبردی به برهسی «نیش نااز ده حتاای فرهنگی اجتااعی سبک زندگی
اسالمی با حأکقد بر دیدگا میام متظم ههبری» بپردازد ،یافت نشد .اابته الزم به ذکر است
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که میااهای با عنوان «اهاقت نااز ده کالم ههبر متظم انیالب اسالمی» ده همزنامه هساات،
شااه ( )7633-9359/6/98نگاشته شد است که بسقاه مختصر م ده حد یک صفقه
است م به طوه مسلم ،کامل م جامع به این مسئله نپرداخته است .این میااه کوشش میکند
حا بر اساس آیاو م همایاو م با حأکقد بر بقاناو میام متظم ههبری (دام ظلهااتاای) به این
پرسشها پاسخ دهد :با حوجه به مهمد فرهنگ غربی از طریق ابزاههایی مانند ماهواه ،
اینترنت ،حلفنهای هارا م غقر ده جوامع اسالمی ،نااز چه نیشی ده حتاای فرهنگی -
اجتااعی سبک زندگی اسالمی داهد؟ آیا میام متظم 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 ،بلند پایه
شدن م برحری است (دهخدا متقن؛ عاقد ،ذیل ماژ حتاای) .حتاای ده اصلالح ،متانی
مختلفی داهد .یکی از حتاهیف این است که :مضتقت با کقفقتی برای صتود م باال هفتن
هنگامی که قصد دست یابی به اهزش م هدف مهای باشد (دهخدا متقن ،عاقد ،ذیل ماژ
حتاای).
ب) سب

زندگی

سبک زندگی ماژ ای است که برای حوصقف شرای

زندگی انسان استفاد میشود م

حرکقبی از دم ماژ «سبک» م «زندگی» است« .سبک» ده اغت به متنی هااهنگی کامل مقان
اافاظ م اندیشه م «زندگی» به متنای حقاو (مقجوب )93 :9375 ،م نقز به متنای سقاای
فکر انسان م هاهی ملائن برای شناخت خلق م خوی انسان (زهین کوب )578 :9399 ،م
هاچنقن به متنای همش م نوع زندگی فرد م یا شقو زندگی که منتکس کنند گرایشها م
اهزشهای یک فرد یا گرم است (مهدمی کنی.)99 :9387 ،
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سبک زندگی» ده اصلالح عباهو است از« :اهزشها م هسمهای مشترکی که به گرم
احساس هویت جاتی میبخشد» (حوسلی .)92 :9373 ،برخی قائلاند که سبک زندگی
استیراه متقاههای هویتی ها ده چاهچوب زمان م مکان ماکن میسازد (فاضلی:9382 ،
 )53م ده بقشتر مواقع افراد یک جامته ،سبک زندگی مشترکی داهند م سبک زندگی بر
ماهقت م مقتوای خاص حتامالو م کنشهای اشخاص ده هر جامته دالات داهد م مبقن
أغراض ،نقاو ،متانی م حفاسقر فرد ده جریان عال همزمر م زندگی همزانه است (هضوی
زاد .)96 :9385 ،
سبک زندگی اسالمی دم اصل داهد« :بقنش اسالمی م منش اسالمی» .بقنش ،هاان مبانی
اعتیادی م بامههای اسالمی سبک زندگی ها حشکقل میدهد م منش دم بتد مبانی اخالقی
ماهزشهای اسالمی م حیوقی ها شامل میشوند که این دم با هم به اعاال م هفتاه
مسلاانان متنا میبخشند .مفهوم اسالمی بودن ،انتکاس «مجاوعه عیاید ،اخالق ،قوانقن م
میرهاحی است که برای اداه اموه جامته انسانی م پرمهش انسانها الزم است» (جوادی
آملی.)53 :9385 ،
) حیات طیبه
قرآن کریم سبک زندگی مللوب اسالمی ها با عنوان «حقاو طقبه» ملرح میکند:
من عال صااقا من ذکر أم أنشی م هو مؤمن فلنقققنه حقاۀ طقبۀ مانجزینهم أجرهم بأحسن
ما کانوا یتالون» (نقل« )57 :هر کس ،از مرد یا زن ،کاه شایسته کند م مؤمن باشد ،قلتا
ام ها با زندگی پاکقز ای ،حقاو میبخشقم م مسلاا به آنان بهتر از آنچه انجام مقدادند،
پاداش خواهقم داد» .حقاو طقبه ،پقراسته از هر امر ناپسندی است؛ زیرا ده مقضر خدا م
ده میام قرب خدامندی ،که هدف عاای زندگی است ،جایی برای این اموه نقست
(طبرسی.)739 ،
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برخی «حقاو طقبه» ها عبادو هارا با همزی حالل م حوفقق بر اطاعت فرمان خدا حفسقر
کرد اند (مکاهم شقرازی .)99 / 356 :9355 ،از دیدگا عالمه طباطبایی ،این آیه شریفه،
دالات داهد که خدامند سبقان ،انسان با ایاانی ها که عال شایسته انجام میدهد ،با زندگی
جدیدی که غقر از زندگی متاول مردم است ،اکرام میکند م آثاه زندگی حیقیی که هاان
علم م قدهو است ده این زندگی برایش فراهم میشود م این قدهو باعث میگردد چنقن
فرد مؤمنی ،اموه ها چنانکه هست ببقنقد؛ سپس با قلبش از اموه باطل که ده مترض فنا م
هاان زندگی دنقوی است ،همی گردان شود م چون از بند این حتلیاو دنقوی هها شد،
شقلان نایحواند ام ها ذاقل خود سازد م ده بند خود گرفتاه کند (طباطبائی/36 :9372 ،
.)92
از دیدگا میام متظم ههبری «حقاو طقبه» یتنی «زندگی گواها» .یک ملت آن مقتی
زندگی گواها داهد که احساس کند م ببقند که دنقا م آخرو ام بر طبق مصلقت ام پقش
میهمد؛ این زندگی گواهاست .زندگی گواها مقتی است که هفا مادی با عداات ،متنویت م
اخالق هارا شود م این ها فی ادیان ااهی میحوانند برای بشر حأمقن کنند .حقاو طقبه م
زندگی گواها فی

آخرو نقست .اسالم نایگوید من میخواهم زندگی اخرمی بتد 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 مواهب ااهی سرشاه شود م بشر با بهر
مندیهای مادی ده زندگی خود ،ها متنویت ها گم نکند م دهست حرکت کند (میام
متظم ههبری ،بقاناو ده حرم ملهر هضوی به مناسبت نوهمز)9383 ،
«ده اسالم هاه چقز میدمه خودسازی انسان است .هاه فرایض احکام ،حکااقف ،ماجباو،
اجتناب از گناهان م نوافل م احکام اجتااعی م فردی هاه م هاه ،میدمه حقاو طقبه است
 ...اگر بشر بر اساس حربقت ااهی که با اهاد خود ام قابل حقیق است ،قراه گقرد این حقاو
طقبه ده نفس ام به مجود خواهد آمد م مقق ها هم طقب م هم طاهر خواهد کرد .نااز
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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 مدظلهااتاای ،بقاناو ده دیداه عاومی به مناسبت عقد ستقد فلر)9377 ،
روش شناسی
میااه پقش هم بر آن است حا با مقوهیت پرسشهای ملرح شد حوس میام متظم ههبری
که ده دیداه جوانان استان خراسان شااای موهخ 9359/7/23ایراد شد  ،به برهسی نیش
نااز ده حتاای فرهنگی اجتااعی سبک زندگی بپردازد .پرسشهای مذکوه عباهواند از:
چرا فرهنگ کاه جاتی ده جامته ما ضتقف است؟ چرا ده برخی از بخشهای کشوهمان
طالق زیاد است؟ چرا ده زمقنه فرهنگ هانندگی ده خقابان ،ما مردمان منضبلی نقستقم؟
حیوق افراد ها چیده هعایت میکنقم؟ انضباط اجتااعی ده جامته چیده مجود داهد؟ چه
کنقم که حق هاسر  -چه زن م چه مرد م حق فرزندان هعایت شود؟ چه کنقم که طالق م
فرمپاشی خانواد آنچنانکه ده غرب هایج است ده بقن ما هماج پقدا نکند؟ م اینکه علت
بی اخالقیهایی مانند دهمغ ،غقبت ،پرخاشگری م بی صبری 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 برهسی
میکند .همش گردآمهی اطالعاو ده این نگاهش ،کتابخانهای م اسنادی است م از منابع
نوشتاهی اعم از کتابها م میاالو چاپ شد به زبانهای فاهسی م عربی ،استفاد شد
است.
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یافتههای تحقیق
تبعیت همه امور زندگی از نماز :ده بقاناو میام متظم ههبری مدظلهااتاای مواهدی از
جاله علت طالق م فرمپاشی خانواد ها ،حیوق اجتااعی م خانوادگی افراد ،انضباط
اجتااعی ،به چشم میخوهد که نشان از دغدغه ایشان ده امر فرهنگ م اجتااع داهد .ده
هاستای بقان اهاقت نااز م نیش آن ده سبک زندگی اسالمی ،به همایتی از امقر اااؤمنقن
اشاه میشود که ده مواهد مختلف بر این مللب حأکقد فرمود اند که «حاام اعاال ما پقرم
نااز است»؛ از جاله ده نامهای خلاب به مقادبن ابی بکر میفرماید« :م اعلم أین کل
شیء من ملک حبع 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؛ برای ناونه امام صادق (ع) ده بقان
حأثقر حشکقل خانواد بر عبودیت فرد میفرماید« :هکتتان یلقهاا متزمج أفضل من سبتقن
هکتۀ یصلقها غقر متزمج :دم هکتت ناازی که هاسر داه میخواند ،بر حر از هفتاد هکتت
ناازی است که فرد بی هاسر بخواند» (مجلسی9414 ،ق 99 /913 :م 295؛ مقادی هی
شهری)9496 ،
جایگا نااز ده حربقت م استقکام خانواد ها ده سقر متصومان میحوان مشاهد ناود.
چنانچه امام علی(ع) ده مصف حضرو هسول اکرم میفرماید« :فکان یأمر بها اهله م یصبر
علقها نفسه» (نهج اابالغه ،خلبه  )951هسول خدا خانواد اش ها به اقامه نااز امر
میفرمود م خود نقز با بردباهی به انجام آن میپرداخت» .امام صادق (ع) نقز ده باه امقر
اااؤمنقن (ع) این گونه میفرماید« :کان على (ع) قد جتل بقتا فی داه اقس بااصغقر م ال
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بااکبقر اصلوحه م اذا کان االقل ذهب مته بصبی ال یبقت مته فقصلی فقه؛ امام علی(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 برد  ،نااز میخواند» (حر عاملی،
9413ق .) 3 /999 :از این همایت بر میآید که نااز ،عالم بر حأثقر بر خود فرد ،باعث
اثرگذاهی بر افراد خانواد نقز میشود که ده ادامه ،به ذکر برخی از مهم حرین آثاه نااز ده
خانواد پرداخته میشود:
*ایجاد انسجام و همدلی در کانون خانواده :از جاله عواملی که خانواد ها پایداه
میسازد م حقاو آن ها استاراه می بخشد ،مجود انسجام ده آن است ،هر انداز هاسویی
ده آن بقشتر باشد م هادای ده آن قوو گقرد ،خانواد منسجم حر خواهد بود .یکی از
هاههای حقیق این امر ،برگزاهی نااز جااعت ده منزل است .این حرکت فاصلهها ها ده
خانواد از بقن میبرد م افراد ها ده کناه یکدیگر قراه میدهد .خانواد ای که به امر عبادو
م دستوه ااهی ملتزم است ،طالق ها مبغوض حرین حاللها میشااهد م برای اندک اختالفی
هم به جدایی نایآمهد .این مللب ،یکی از مواهدی است که میام متظم ههبری (دام
ظلهااتاای) به صراحت به بقان آن پرداخته م از آن ابراز نگرانی کرد است (بقاناو ههبری،
دیداه با جوانان خراسان شااای.)23 / 7 /59 ،
* تأمین بهداشت روانی خانواده :از دیگر اموهی که نااز ده خانواد به حقیق آن کاک
میکند ،بهداشت جساانی م همانی است؛ زیرا نااز عامل نزدیکی به خدا م موجب امنقت
خاطر آدمی است .ده این زمقنه امام على (ع) ده دعای کاقل میفرماید« :نام خدا دما م یاد
ام شفاست» که اابته این شفا ،شامل هر دم بتد جساانی م همانی میشود؛ بنابراین میحوان
گفت سالمت همانی مقصول ایجاد اهحباط متنوی با خدا است م سالمت جساانی نقز
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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 خانه ،خانواد 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 مباحثی پقرامون نااز ده بقن اعضای
خانواد ملرح میشود م به طوه طبقتی ،برای فرزندان پرسشهایی ده زمقنه نااز پقش
میآید که برای یافتن پاسخ خود به ماادین هجوع میکنند .از سویی ماادین نقز بر هفتاه
عبادی فرزندان خویش نظاهو میکنند حا آنان ها برای برگزاهی بهتر نااز یاهی هسانند م
به این حرحقب فضای بقث م گفت م گو دهباه نااز م نقز مسائل دیگر دینی آغاز میشود.
* الگوپییری فرزندان از والدین :آنچه باید به آن اهتاام میژ ای ناود ،این است که
ماادین ده خانواد ده انجام عبادو ،نیش ااگو داهند ،به طوهی که اگر ده طریق حق گام
برداهند م به عبادو خدا بپردازند ،فرزندان نقز از ماادین خویش ااهام میگقرند م آنان نقز
متاوال ده هاان طریق گام مینهند .بدین حرحقب همش انجام عبادو ماادین ده مترض
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 است .از
آیاو م همایاو چنقن استفاد میشود که کاترین بی احترامی ده میابل پده م ماده ،گناهی
بزهگ است « ...فال حیل اهاا أف مال حنهرهاا مقل اهاا قوال کریاا» (اسراء .)23 ،از این هم
نااز آن شخصی که بغض پده م ماده ها ده دل داشته باشد اثربخش نقست م موجب کاال
نایشود.
از پقامبر اسالم منیول است که فرمودند« :ال ییبل اهلل صالۀ ااتاق :نااز کسی که موهد عاق
نفرین ماادین ماقع شد باشد قبول نقست» (نوهی9418 ،ق.) 93 /332 :
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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 ستم کرد اند نگا کند،
ناازش ده پقشگا ااهی قبول نقست».
احترام به همسر :از پقامبر اسالم نیل شد است که حضرو به سه چقز بسقاه حأکقد داشتند
م به نزدیکان خود حوصقه میفرمودند« :ااصالۀ ااصالۀ م ما ملکت ایاانکم 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 شاایند» (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 ایاان م حرس از خدا ده قلب ام
بقشتر گردد م متیابال کسی که به خانواد م دیگران ظلم م ستم نااید م ده عقن حال نااز
هم بخواند ،ناازش هر چند شرط صقت ها داشته باشد مای قلتا فاقد شرط کاال است.
هاچنقن همایاو حأکقد داهند که زن برای میبواقت نااز خویش ،باید ده دست یابی به
هضایت شوهر بکوشد .خاحم پقامبران به فرمود است« :خدامند نااز پنج گرم ها
نایپذیرد :بند ای که از موالی خود فراه کرد  ،شراب خواه ،هباخواه ،کسی که عاق
ماادین قراه گقرد م زنی که شوهرش از ام هاضی نباشد» (نوهی9418 ،ق.)93 /332 :
ب) پایبندی به حقوق اجتماعی در پرتو نماز
رعایت حقوق دیگران :سبک زندگی اسالمی بر خالف سبک زندگی غربی ،فی

به

زندگی همزمر شخصی مقدمد نایشود از این هم ده آموز های اسالمی به حیوق
اجتااعی ،اهاقت بسقاهی داد شد است؛ حا آنجا که ده برخی همایاو ،شرط قبوای
عباداو ،حوجه به این مواهد ،بقان شد است .اازاماحی هاچون غصبی نبودن اباس م مکان
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ناازگزاه ،پرداخت خاس م زکاو (مجلسی9414 ،ق ،)55 /92 :پرهقز از غقبت (نراقی،
 )2 /236 :9386م عدم حجامز به مال م حیوق دیگران م  ...به عنوان شرای قبوای نااز،
این عبادو ها از یک عال فردی خاهج کرد م
آن ها به عنوان پدید مؤثر اجتااعی ده جهت حتاای م هشد ملرح ناود است.
پقامبر اکرم که ده این باه میفرماید« :کسی که یک ایاه حرام بخوهد ،نااز چهل شبش
پذیرفته نشود» (مقادی هی شهری9496 ،ق .) 3 / 9926 :امقر مؤمنان ده این زمقنه
میفرماید :جعل اهلل سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباداهلل کان
یل

مؤدیا إلى القیام بحقوق اهلل :خدای سبقان حیوق بندگانش ها بر حیوق خویش

میدم کرد است م هعایت حیوق مردم به ادای حیوق خدا خواهد انجامقد» (حاقای آمدی،
.)481 :9337
ده بقان شهقد ملهری نقز آمد است« :اسالم میگوید من پرستشی ها که ده آن حیوق
اجتااعی مقترم نباشد ،اساسا قبول نداهم .آن مقت یک نااز گزاه مقتی میخواهد نااز
بخواند ،امل فکر میکند این خانهای که من ده آن هستم به زمه از مردم گرفته ام یا نه؟
اگر به زمه گرفته ام ،ناازم باطل است ،پس اگر میخواهد نااز بخواند مجبوه است که این
خانه ها طوهی حرحقب بدهد که برایش حالل باشد یتنی از صاحب اصلی اش خرید باشد
م یا صاحب اصلی اش ها | هاضی نگه داهد ،فرش زیر پایش هاقن طوه ،اباسی که 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 مهم حرین ها های سهقم کردن دیگران ده مال
خود «زکاو م انفاق» است که پقوند عاقیی با نااز داهد .ده قرآن کریم 27 ،آیه دهباه
پقوستگی نااز با زکاو مجود داهد که ده هاه آنها ماژ «زکاو» هارا با ماژ «صالۀ» آمد
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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 جست ،از خلق خدا غافل
نای شود؛ الزمه غفلت نکردن از خلق ،هفع مشکالو آنان م از جاله برطرف کردن فیر م
نقازهای مادی م اقتصادی است که با پرداخت زکاو م انفاقهای ماای هفع میشود
(جوادی آملی.)6 /998 :9351 ،
«نااز» هابله مقکای بقن انسان م خدا ایجاد میکند م «زکاو» همز هابستگیهای
اجتااعی است م این هر دم برای پقرمز شدن بر دشان ده کناه یکدیگر الزم هستند؛ زیرا
با این دم ،همح م جسم مؤمنان نقرممند میشود (مکاهم شقرازی .)9 /991 :9375 ،بر هاقن
اساس ،زکاو یکی از اهکان اسالم است؛ چنانچه پقامبر اکرم فرمودند« :ال تته صالة إال
برکاة :نااز کامل نایشود مگر با پرداخت زکاو» (مجلسی9414 ،ق /.)55 25 :هاچنقن
امام باقر (ع) ده این باه فرمود اند« :اسالم بر پنج پایه استواه شد است :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 ناازگزاه هاستقن کسی است که هازمان با حالش
برای بهر مندی کامل از آثاه یاد خدا ده زندگی م حالش برای دستقابی به فضائل اخالقی
م اهزشهای ایاانی م اهتاام برای اقامه نااز م حیویت یاد خدا ده دل ،از مسائل جامته
غافل نباشد م ده هماب اجتااعی ،حیوق انسانی م اخالقی افراد ها نادید نگقرد م با ده
نظر گرفتن اینکه هر چه داهد از آن خداست ،به مظقفه خود ده امر زکاو م برای حیرب به
خدامند به انفاق م کاک به نقازمندان اقدام نااید.
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بحث و نتیجه گیری
دنقای غرب ،ااگوی مناسبی برای حتاای فرهنگ انسان نداهد؛ بنابراین باید دستوهااتالی
مناسب برای حتاای سبک زندگی ده نظر گرفته شود .بهترین ااگو ها آفرینند انسان ده
قااب دین اسالم به عنوان کامل حرین دین به بشر مترفی کرد است که نااز از جامع حرین
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 گزاه متجلی شود ،چنانچه همایت شد
است که از نااز ،آن مقزان پذیرفته می شود که با حضوه قلب هارا باشد .نکتهای که ذکر
آن الزم است اینکه برای حقیق م حرمیج سبک زندگی اسالمی ،اهاد جاتی نقاز است م
هاه باید با هاکاهی هم ،سبک زندگی ها حغققر دهند .اگر هر فرد حصاقم به اصالح سبک
زندگی خویش بگقرد م ده کناه آن عزم جاتی باشد ،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 خدامند قراه داهد .نااز هاه
شئون زندگی :کسب م کاه ،حقصقل ،حفریح ،متاشرو ،بهداشت ،خوهاک ،متااهی م هنر،
سخن گفتن ،حواقد م مصرف ،آهاستگی ظاهری م ...ها ده مسقر بندگی قراه میدهد م صبغه
ااهی میبخشد .نااز ،به عنوان خالصه اصول مکتب اسالم م همشنگر ها مسلاانی که نشان
دهند مسئواقتها ،حکلقفها ،ها ها م نتقجه هاست م به زندگی انسان ،سبک م برنامه
می دهد م از ام حتهد هاه جانبه ده هاه ابتاد فرهنگی م اجتااعی میخواهد .ابتادی که هر
کدام ناونهای از شاخصههای سبک زندگی اسالمی مقسوب میشود م متاایز کنند
زندگی انسان میقد از فرد بیققد به نااز است.
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ده پرحو نااز ،ده زمقنههای احترام ماادین م هاسر ،اشاعه فرهنگ دینی ده خانه م آشنایی
فرزندان با آموز های دین ،خانواد به هشد فرهنگی دست مییابد؛ بنابر این اعضای
خانواد بر حسب این فرهنگ ،حیوق یکدیگر ها هعایت میکنند .با نهادینه شدن این
فرهنگ ده افراد جامته م با ده نظر گرفتن م هعایت حیوق اجتااعی افراد ده نااز ،فرد
خود ها ده قبال اجتااع مسئول میداند .فرد نااز گزاه از طهاهو جسم به طهاهو همح
میهسد .هاچنقن نظم ده زندگی ام جریان مییابد م حقاو آن ها هدفاند م جهت داه
میکند؛ بنابر این بستر هشد فضائل اخالقی ده زندگی ام فراهم میشود م هفتاهها م
حتامالو افراد با یکدیگر ،اخالق مداه میشود.
ده زمقنه هاهکاه برای اصالح سبک زندگی به سات اسالمی شدن ،الزم است از هاان
ابزاهی استفاد شود که از طریق آن ،زندگی مردم به انقراف کشقد میشود ،یتنی «هسانه»
اعم از شبکههای ماهواه  ،اینترنت م سقناا حا ابتاد فرهنگی م اجتااعی زندگی بهبود یابد.
میام متظم ههبری انتظاه خود برای اصالح سبک زندگی ها این گونه متذکر شد اند که
اهل فکر م اهل نظر ده مراکزی که میحوانند م اهلقت م صالحقت این کاه ها داهند ،باید
ده این زمقنهها کاه م ملااته کنند .دچاه سلقی نگری م ظاهر گرایی نشوند ،دچاه
سکوالهیسم پنهان نشوند م هاه موانع ها از سر ها برداهند م فرهنگ ماتاز م متتاای م
باشکو اسالمی ها جهانی کنند.

 /037فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  37تابستان 0311

منابع
 قرآن مجقد ،حر جاه ناصر مکاهم شقرازی. نهج اابالغه ،حرجاه ناصر مکاهم شقرازی. ابن بابویه قای ،مقاد بن على (مشهوه به شقخ صدمق) (9494ق)؛ ااخصال .حقیققعلی اکبر غفاهی ،قم :جامته مدهسقن حوز علاقه ،چاپ چهاهم.
 از گلی ،مقاد ()9359؛ «دهآمدی بر گونه شناسی م حتریف حتاای منابع انسانی ده برخیمکاحب بشری» .دمفصلنامه پژمهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگا جامع امام حسقن
(ع) .)2(، 999-989
 حاقای آمدی ،عبدااواحد ()9337؛ غرهااقکم م دهه ااکلم .حهران :بی نا ،چاپ چهاهم. حشکری ،زهرا ()9389؛ زن ده نگا همشنفکران .قم :طه. حوسلی ،غالم عباس ()9373؛ نظریههای جامته شناسی .حهران :سات ،چاپ چهاهم. جوادی آملی ،عبداهلل ()9385؛ شریتت ده آینه مترفت .قم :اسراء. ()9351؛ حفسقر حسنقم ،قم :اسراء. حر عاملی ،مقاد بن حسن (9513ق)؛ مسائل ااشقته .بقرمو :داه األحقاء حراث ااتربی.خامنهای ،سقد علی ()9383
 بقاناو میام متظم ههبری مدظلهااتاای .حرم ملهر هضوی 7 /59 ( ------- -------.) 23 /
 بقاناو میام متظم ههبری مدظلهااتاای.) 28 / 91 /9377 ( ------------------- . بقاناو میام متظم ههبری مدظلهااتاای ،دیداه عاومی به مناسبت عقد فلر9388 . بقاناو میام متظم ههبری مدظلهااتاای.) 5 / 99 /71 ( --------- - . پقام میام متظم ههبری ،اماقن اجالس سراسری نااز . -خاقنی ،سقد همح اهلل ()9372؛ اسراه نااز .حهران :نشر آثاه امام خاقنی (ه ).

نقش نماز در تعالى فرهنگى -اجتماعى سب

زندگى اسالمى 033 /

 دهخدا ،علی اکبر ()9377؛ اغتنامه ،حهران :مؤسسه انتشاهاو م چاپ دانشگا حهران. هضوی زاد  ،نوهاادین ( .)9385برهسی حأثقر مصرف هسانهها بر سبک زندگی ساکنانحهران .حهران :نشر پژمهشگا فرهنگ ،هنر م اهحباطاو مزاهو اهشاد اسالمی.
 زهین کوب ،عبدااقسقن ()9396؛ نید ادبی .حهران :امقر کبقر. شرفی ،مقادهضا ()9375؛ «مبانی م آثاه همان شناختی نااز» .ماهنامه حربقت ،مزاهوآموزش م پرمهش ،شااه .96
 طباطبایی برمجردی ،سقد حسقن (بیحا)؛ جامع احادیث ااشقتۀ فی احکام ااشریتۀ .قم:ااالبتۀ ااتلاقۀ.
 طباطبائی ،مقادحسقن ()9372؛ حفسقر اااقزان .حهران :داه ااکتب اإلسالمقۀ ،چاپ پنجم. طبرسی ،فضل بن ااقسن ()9333؛ مجاع اابقان فی حفسقر اایرآن ،ابنان :صقدا ملبتۀااترفان.
 غزاای ،مقاد ()9389؛ احقاء علوم اادین ،حهران :امقر کبقر. -فاضلی ،مقاد ()9382؛ مصرف م سبک زندگی .قم :صبح صادق.

