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  1392 زمستان/ چهارم ، شماره سوم  سال/  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ

Culture in The Islamic University, 2014 (Winter ) 9 , Vol. 3, No.4 

  
  شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

   2 محمدعلی مظاهري؛   1 زاده توکلی محمدرضا حسن
  ٤ بخش  محمدعلی فیاض؛  ٣ سید محمد غروي

  چکیده
یافتگی نماز در بین سایر اعمال از منظر قرآن، در پی شناختن  این مقاله با بررسی سازمان :هدف

محتوا، آیات مرتبط با با استفاده از تحلیل  :روش. شناختی است اي روان    چیستی نماز به عنوان سازه
مقوله  15ابتدا این آیات به روش اکتشافی و استقرایی در . نماز در قرآن در سه مرحله بررسی شد

اي که بیشترین ارتباط را با مسئلۀ پژوهش داشت، به طور مفصل بررسی و  سپس مقوله. بندي شد طبقه
 :ها یافته. ها به صورت تکمیلی استفاده شد ها براي فهم بیشتر یافته تا آنجا که ممکن بود از سایر مقوله

اي از مفاهیم با مرکزیت  توان در قالب شبکه تحلیل نشان داد نگاه قرآن به ساخت زندگی نمازگزار را می
ایمان و تبلور آن در شش مفهوم بندگی خالصانه، صداقت، خشیت، خردورزي، عمل صالح و اجتنابها 

یافتگی بیرونی  کنندة سازمان مازگزار از منظر قرآن، توصیفساخت زندگی ن :گیري نتیجه. خالصه کرد
در این ساخت، ایمان در سه محور رابطه . دهد نماز است و ارتباط آن را با زندگی نمازگزار توضیح می

شود  بینی می پیش. شود گر می جلوه) پذیري مسئولیت(و واقعیت ) طلبی حق(، حقیقت )بندگی(با خدا 
بود نقش نماز را در ایجاد پتانسیلی در فرد براي رویارویی با مسائل زندگی بر این الگو قادر خواهد 

  .محور ایمان توضیح دهد
  .نماز، عبادت، نیایش، ایمان، قرآن: واژگان کلیدي

  

                                                
 07/06/92:  تصویب نهایی ؛ 13/10/91: دریافت مقاله . 
: نمابر / قم ، دانشگاه قرآن و حدیث : آدرس  /) نویسنده مسئول( تربیتی ؛ دانشگاه قرآن و حدیث روانشناسیدکتراي . 1

02537785045 /Email:tavakoli114@yahoo.com  
 .روانشناسی بالینی ، استاد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی  دکتراي .2
 .مدیر گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   .3
 .ه شهید بهشتی علوم تربیتی ؛ استادیار دانشگا دکتراي ..4
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628  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

   مقدمه) الف
به حیطۀ الهیات تعلق دارند، اما از این منظر که بخشی از  2و پرستش 1اگر چه نیایش

شناسی نیز خواهند بود؛ هم رفتارهاي  دهند، موضوع علم روان یرفتارهاي انسان را پوشش م
بنابر این، توجه . زیرمجموعۀ این دو، هم رفتارهایی که به نحوي با آنها در ارتباطند

اي وسیع از رفتارها و  تواند به بررسی مجموعه شناسانه به پرستش و نیایش می روان
  .یافتگی آنها منجر شود سازمان

 5؛ اسپیلکا1386 4وولف،(داند ترین جلوة ایمان دینی می ترین و واضح ایش را مهمنی )1932(3هایلر

شناسی، نیایش را در معناي محدود درخواست  اما بسیاري از تحقیقات روان. )1390و همکاران، 
میان  )1953(6جانسونبا این وجود، محققانی همچون . )1386وولف، (اند کردن چیزي در نظر گرفته

شود و نیایشی که  فندي جادویی و مکانیکی براي پس زدن قوانین هستی تلقّی مینیایشی که تر
شود احساس تعلّق به کلّیتی  اي پویا از هماهنگی درون و بیرون است و باعث می تجربه
. )1386وولف، (تر در آدمی تجدید شود و از تعارض و تنهایی برهد، تفاوت بسیاري قائلند بزرگ

اي از نیایش  اند به عنوان عملی که در عین حال نوعی پرستش و گونهتو در این بین، نماز می
  .شناس حضور یابد شود، در کانون توجه محقق روان محسوب می

براي کمک به تفکر دربارة رابطۀ عوامل عینی و ذهنی در  )1950، 1926، 1920(7پرات
خواهد با  می 8ینیاز نگاه وي، پرستش ع. اي را پیشنهاد داده است شناسی ساده پرستش، سنخ

به  9موجودي فراطبیعی رابطه برقرار کرده، احتماالً او را خرسند یا متأثر کند و پرستش ذهنی
وولف، (دنبال آن است که در وهلۀ نخست، نوعی حالت روانی خوشایند در نیایشگر پدید آورد

اي،  بهسنخهاي نیایش خودمانی، مراق )1989، 1991(1پندلتونو  10پولومااز طرفی . )1386
                                                

1. Prayer 
2. Worship 
3. F. Heiler 
4. D.M. Wulff (1997) 
5. B. Spilka (2003) 
6. P.E. Johnson 
7. J.B. Pratt 
8. Objective Prayer 
9. Subjective Prayer 
10. M.M. Poloma 
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  629 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

توان  می. )2000 2؛ آرگایل،1390اسپیلکا و همکاران، (گرایانه را از هم متمایز کردند حاجتمندانه و آیین
  شود؟ موقعیت نماز در این دستگاه مختصات چگونه ترسیم می: پرسید

شناختی دربارة نیایش را به این  هاي روان و همکارانش بخشی از مشکل نظریه اسپیلکا
اند که پژوهشگران به جاي توجه به محتوا و پدیدارشناسی نیایش، به  هواقعیت نسبت داد

در ایران نیز بسیاري از پژوهشها از این . )1390اسپیلکا و همکاران، (اند  هاي آن توجه کرده همبسته
؛ 1389الف و ب؛ محمدي، /1390اجالس سراسري نماز، : ك.ر(.اند شناسی نماز پرداخته منظر به بررسی روان

  )1387؛ مهرمحمدي، 1390؛ نصیرزاده و همکاران، 1384؛ رحیمی و نصیرزاده، 1389ی، وحدان
کوشد در شناخت واقعیت نماز سهمی ایفا کند و بر این باور استوار  پژوهش حاضر می
شناسانه نماز به رجوع به تجربه نمازخوانها و گردآوري ادراکها،  است که شناخت روان

شناخت «حاصل فرایند یاد شده، . شود این تجربه خالصه نمیاحساسها و افکار آنها دربارة 
به عنوان یک واقعیت  -توان دریافت که نماز با چنین راهبردي می. هاست نه نماز»نمازخوان

اینکه ماهیت واقعی  شود، بی سازي می   چگونه در ساختار روانی افراد مختلف درون -خارجی
شناساند؛ اما ذات و ماهیت  ي مختلف را می»زخوانهانما«چنین پژوهشی، . آن مد نظر قرار گیرد

  .شناختی آن باقی خواهد ماند نماز، بیرون از چارچوب روش

ها موکول به مرحلۀ  در واقع؛ اگر هدف، شناخت حقیقت نماز باشد، تحقیق روي آزمودنی
فراد سؤال این نیست که ا. پس از بررسی ذات نماز و به عنوان ادامه و دنبالۀ آن خواهد بود

آن -کنند، بلکه معناي حقیقی نماز  معنا می -قوالً و فعالً-مختلف چگونه نماز را براي خود 
مطرح است؛ یعنی حقیقت نماز چیست و این حقیقت  -گونه که در دین معرفی شده است

  آمیزد؟ چگونه با سازمان روانی و سبک و فلسفۀ زندگی فرد درمی

شوند که باور به  نشدنی تلقی می ات فرضی مشاهدهشناختی به عنوان واقعی هاي روان سازه
. هاي رفتاريِ دیگر را قابل فهم خواهد کرد اي از رفتارها و ارتباط آنها با مجموعه آنها مجموعه

شناختی نماز نیز از این زاویه یک سازة علمی خواهد بود که در کانون  واقعیت روان

                                                                                                              
1. B.F. Pendleton 
2. M. Argyle 
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630  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

لزم تحلیل آن مجموعه و دستیابی به اي از رفتارها قرار دارد و شناخت آن مست مجموعه
  .یافتگی عناصر آن است سازمان

یافتگی نماز در بین سایر اعمال، در پی شناختن چیستی نماز  این مقاله با بررسی سازمان
نماز . 1: گیرد که بررسی حاضر بر این اساس صورت می. شناختی است اي روان    به عنوان سازه

براي فهم واقعیت نماز در هر . 3اصلی اسالم قرآن است و منبع ) 2توصیه دین اسالم است؛ 
شناختی آن، الزم است واقعیت توصیه شدة آن در متن اصلی دین مبنا قرار  بعد و از جمله روان

هایی از تفاوتهاي فردي به این واقعیت ملحق  واضح است که در سطح عمل، گونه. گیرد
ان فرع واقعیت اصلی و نه واقعیت مبنایی در نظر ها باید به عنو گونی خواهد شد، اما این گونه

به عبارتی؛ نماز یک واقعیت بیشتر ندارد که الزم است از راه بررسی متون اصلی . گرفته شود
آنچه در سطح تفاوتهاي فردي مطرح است، تنوع و . دین شناخته شود؛ یعنی شناخت در مبدء

که در عملکرد نمازخوانها ریشه دارد، نباید فاصلۀ افراد از نماز توصیه شده است و این تنوع را 
  .شناسی نماز در معناي حقیقی آن قرار گیرد  بندي و گونه مبناي تقسیم

از این . نماز در معناي مصطلح در این پژوهش، نخستین بار در قرآن مطرح شده است
د، در این سن. ترین سند، مبناي اصلی تحلیل قرار خواهد گرفت رو، قرآن به عنوان اصیل

دار آنها به  توان امیدوار بود با تحلیل نظام اطالعات زیادي دربارة نماز موجود است که می
شناختی دست یافت و به این سؤال پاسخ داد  اي دربارة حقیقت نماز از منظر روان بینشهاي تازه

تی شناخ اي روان    بر اساس چگونگی معرفی نماز در قرآن، چه فهمی از آن به عنوان سازه: که
  آید؟ حاصل می

  

  روش) ب
اي از  جامعۀ پژوهش مشتمل بر کلیۀ آیات شامل نماز است؛ یعنی تمامی آیاتی که واژه

آیه  90بار و در  98این ماده . اند در آنها به کار رفته، در تحقیق مشارکت داده شده» صلو«ماده 
مستقل شامل نماز  اما واحد تحلیل تحقیق، آیه نیست؛ بلکه بحث. در قرآن ظهور یافته است

  .گیرد است؛ به صورتی که گاهی کمتر و گاهی بیشتر از یک آیه را در بر می
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  631 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

در مرحلۀ . تحلیل این آیات به روش تحلیل محتوا و در سه مرحله صورت پذیرفت
هایی به  اي به کار رفته است، مقوله ، در چه بافت معنایی»صلو«نخست، بر این اساس که مادة 

حاصل . هاي مرتبط مشخص شد گرفت و براي هر آیه، مقوله یا مقوله روش استقرایی شکل
بعضی از . ها ارائه شده است مقوله بود که توصیف اجمالی آنها در بخش یافته 15این مرحله، 

ها به طور مستقیم به سؤال تحقیق مربوطند، اما بعضی در ارتباط مستقیم با آن نیستند  این مقوله
بررسی . هاست که ممکن است به فهم بیشتر کمک کنند سازي هومیو صرفاً در مرحلۀ بعد مف

اولیه نشان داد که نخستین مقوله داراي بیشترین ارتباط مفهومی با سؤال تحقیق و در بر دارندة 
هاي دیگر را  همچنین این مقوله بسیاري از نکات مندرج در مقوله. حجم وسیعی از آیات است

مرحلۀ (به تحلیل گستردة آیات نخستین مقوله مبادرت شد از این رو، ابتدا . شود شامل می
در مرحلۀ سوم با مبنا قرار دادن اطالعات به دست آمده از تحلیل مقولۀ نخست و کنار ). دوم

ها اطالعات  گذاشتن اطالعات تکراري و اطالعات نامربوط به سؤال پژوهش، از سایر مقوله
  .تکمیلی استخراج شد

این تحقیق، ارائۀ مثالهایی از مواد  2و اعتبار 1براي تأمین روایی از راهبردهاي اتخاذ شده
ها و  اولیه و نحوة استخراج اطالعات از آنها در مقاله است تا تصور روشنی از نحوة تحلیل داده

دیگر اینکه، با گسترش دامنۀ مطالعه . )1385هومن، (امکان ارزشیابی عینی براي خواننده فراهم شود
رتبط با نماز، از خطر تکیه بیش از حد بر یک دادة خاص و سوگیري در به تمامی آیات م

و همکاران،  4گال(.دانست 3سازي سویه توان آن را نوعی سه استنتاج، اجتناب شد؛ روشی که می
2003(  

  

  ها یافته) ج
هاي پژوهش در سه مرحله صورت  همان طور که در روش تحقیق بیان شد، تحلیل داده

  :پذیرفت

                                                
1. Validity 
2. Reliability 
3. Triangulation 
4. M.D. Gall 
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632  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

  ها مقوله استخراج. 1

، در گام بعدي بر این ةخانواده با صلو هاي هم پس از استخراج آیات مشتمل بر واژه
هایی به روش  اي به کار رفته است، مقوله اساس که واژة مذکور در هر آیه در چه بافت معنایی

در ادامه، . هاي مرتبط مشخص شد استقرایی شکل گرفت و براي هر آیه، مقوله یا مقوله
ي مزبور در محدودة ظرفیت این مقاله معرفی خواهند شد؛ با این توضیح که تمرکز ها مقوله

ها از زاویۀ تکمیل اطالعات به دست آمده  اصلی مقاله روي مقولۀ نخست است و به سایر مقوله
  .از این مقوله نگریسته خواهد شد

  :ندباش می مورد ذیل 15شامل  ،این مقوالت در نخستین سطح تحلیل

به (مورد از آیات  35این مقوله با در بر داشتن  :بخشی از توصیف -ژگییک وی) یک
ترین مقوله  ، وسیع)آیه که هر یک نمایندة یک بحث مستقل شامل نماز هستند 35: عبارت بهتر

اي از  بندي شده در این مقوله در خالل توصیف گروهی از افراد به مجموعه آیات طبقه. است
توان از  به عنوان نمونۀ آیات این مقوله، می. کنند ط آنها نیز اشاره میها به اقامۀ نماز توس ویژگی

  .آیۀ ابتداي سوره مؤمنون یاد کرد 11

آیه، که در آنها  23این مقوله شامل  :ها زیرمجموعۀ گروهی از توصیه -یک ویژگی) دو
 43آیۀ  براي مثال. اي ارائه شده و اقامۀ نماز یکی از آنهاست هایی به صورت مجموعه توصیه

و نماز را بر پا دارید و زکات را ؛ و أَقیموا الصالةَ و آتُوا الزَّکاةَ و ارکَعوا مع الرَّاکعینَ(سورة بقره 
  .در این مقوله قرار دارد) کنندگان رکوع کنید بدهید و با رکوع

ا با هاي یاد شده در آنه دهد بسیاري از ویژگی بررسی اولیۀ آیات این مقوله نشان می
توان به این راهبرد اندیشید که ابتدا  بنابر این، می. مشترك است» بخشی از توصیف«مقولۀ 

مقولۀ نخست به تفصیل تحلیل شود و به دنبال آن، مقولۀ حاضر از لحاظ در بر داشتن 
  .اطالعات بیشتر مورد نظر قرار گیرد

وري عنوان شده و در آیات این مقوله، نماز به عنوان توصیۀ مح :توصیۀ محوري) سه
هاي مطرح شده در این آیات، فراتر از صرف یکی از عناصر  جایگاه نماز در بین سایر توصیه

سورة بقره  238توان از آیۀ  براي نمونه می. این مقوله شامل هفت آیه است. یک مجموعه است
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  633 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و  ؛تینَو قُوموا للَّه قان  حافظُوا علَى الصلَوات و الصالةِ الْوسطى(
  .یاد کرد) خاضعانه براى خدا به پا خیزید

شود که حاوي عبارات بیانگر نتیجۀ  این مقوله چهار آیه را شامل می :ذکر پیامد) چهار
و أَقمِ اتْلُ ما أُوحی إِلَیک منَ الْکتابِ (سورة عنکبوت است  45نمونۀ این آیات، آیۀ . اقامه نمازند

آنچه از کتاب به ؛ عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ و لَذکْرُ اللَّه أَکْبرُ و اللَّه یعلَم ما تَصنَعونَ  الصالةَ إِنَّ الصالةَ تَنْهى
دارد و  سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز مى

  ).کنید داند چه مى باالتر است و خدا مىقطعا یاد خدا 

پنج آیه تحت این مقوله، ضمن  :اي از نماز به عنوان بخشی از توصیف گونه) پنج
این آیات با . کند ها اشاره می توصیف گروهی از افراد، به نوع نماز آنها نیز میان سایر ویژگی

. دهد تبط با آن را گسترش میهاي مر نگاه به نماز از منظري متفاوت، شناخت از نماز و ویژگی
و ما منَعهم أَنْ تُقْبلَ منْهم نَفَقاتُهم إِالَّ أَنَّهم کَفَرُوا (سورة توبه یاد کرد  54توان از آیۀ  براي نمونه می

و هیچ چیز مانع  ؛هم کارِهونَو ال ینْفقُونَ إِالَّ و   بِاللَّه و بِرَسوله و ال یأْتُونَ الصالةَ إِالَّ و هم کُسالى
] حال[پذیرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با 

  ).کنند آورند و جز با کراهت انفاق نمى کسالت نماز به جا نمى

ها را که  اي از ویژگی این آیات نتیجۀ مجموعه :ذکر پیامد یک مجموعه شامل نماز) شش
نمونۀ آیات این مقوله، آیۀ . گیرد آیه را در بر می 9کند و  ماز در بین آنهاست بیان میاقامه ن

إِنَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و أَقاموا الصالةَ و آتَوا الزَّکاةَ لَهم أَجرُهم عنْد (سورة بقره است  277
کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و نماز بر  ؛هم یحزَنُونَربهِم و ال خَوف علَیهِم و ال 

اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بیمى بر آنان  پا داشته و زکات داده
  ).شوند است و نه اندوهگین مى

با نماز در  این آیات اشاره به احکام نماز یا سایر احکامی که به نحوي :احکام) هفت
 103توان به عنوان مثال به آیۀ  آیه است که می 14این مقوله شامل . پردازد ارتباط هستند می

جنُوبِکُم فَإِذَا اطْمأْنَنْتُم   فَإِذا قَضَیتُم الصالةَ فَاذْکُرُوا اللَّه قیاماً و قُعوداً و على(سورة نساء اشاره کرد 
در [چون نماز را به جاى آوردید خدا را  ؛الصالةَ کانَت علَى الْمؤْمنینَ کتاباً موقُوتاً فَأَقیموا الصالةَ إِنَّ

به [خاطر شدید نماز را  ایستاده و نشسته و بر پهلوآرمیده یاد کنید پس چون آسوده] همه حال
 ).به پا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات معین مقرر شده است] طور کامل
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634  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

رسد حاوي اشارات  در این آیات، عباراتی قرار دارد که به نظر می :اسرار) هشت
اشاره ... رسید به اسرار متافیزیکی، عرفانی و  آیاتی که به نظر می. رمزشناسانه دربارة نمازند

تعداد . اند داشته باشند یا ممکن است چنین تلویحاتی داشته باشند، در این مقوله فهرست شده
أَقمِ الصالةَ لدلُوك (اسراء  78توان به آیۀ  ه، پنج مورد است که براي نمونه میآیات این مقول

نماز را از زوال آفتاب تا نهایت ؛ غَسقِ اللَّیلِ و قُرْآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجرِ کانَ مشْهوداً  الشَّمسِ إِلى
] فرشتگان[حضور ] مقرون با[صبح همواره نماز صبح را زیرا نماز ] نیز[تاریکى شب برپادار و 

اشاره به مشهود بودن نماز صبح، مسائلی را در باب اسرار عرفانی و . اشاره کرد) است
هاي مفسران بدان پرداخته  کند که باید با مراجعه به روایات و گفته متافیزیکی نماز مطرح می

  .شود

ر پا داشتن نماز به عنوان هدفی که در سه آیۀ مندرج در این مقوله، ب :به عنوان هدف) نه
ها، پرهزینه  ویژگی این برنامه. شود، معرفی شده است ها تعقیب می از یک سري اعمال و برنامه

یزرع توسط یک پیامبر  بودن آنهاست، مواردي که شامل سکونت دادن خانواده در بیابانی لم
) 40ابراهیم، (اکنندة نماز بودن و دعا براي توفیق برپ) 41حج، (، تشکیل حکومت )37ابراهیم، (

تلویح این مقوله، برجسته کردن جایگاه نماز به عنوان عملی است که برپا داشتن آن . شود می
  .هاست شایستۀ صرف انواع هزینه

رسد بررسی ویژة آنها به  این مقوله شامل آیاتی است که به نظر می :بررسی خاص) ده
در طول تحلیل به نظر رسید که این شش . کند یشناختی نماز کمک خاص م شناخت بعد روان

طلبند و ممکن است بررسی انحصاري آنها براي شناخت  اي را می آیه هر یک توجه جداگانه
تعدادي از این آیات به تناسب سؤال . اي داشته باشد شناختی نماز تلویحات ویژه بعد روان

  .یشتر مورد نظر قرار گرفتها به تفصیل ب تحقیق، در بخش استفاده تکمیلی از مقوله

، )58 ه،مائد(اي که در این مقوله جاي گرفته در تنها آیه :نسبت به نماز 1بازخورد) یازده
شناسی  بازخورد گروهی از افراد نسبت به دعوت به نماز توصیف شده است که تحلیل و علت

إِلَى الصالةِ اتَّخَذُوها هزُواً و  و إِذا نادیتُم(وري آن را افزایش دهد  تواند فهم از نماز و کنش آن می
خوانید آن را به  به نماز مى] به وسیله اذان مردم را[و هنگامى که ؛ لَعباً ذلک بِأَنَّهم قَوم ال یعقلُونَ

                                                
1. Feedback 
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  635 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

بازخورد یاد شده تمسخر و به ). اندیشند اند که نمى زیرا آنان مردمى ؛گیرند مسخره و بازى مى
. توسط برخی از افراد به هنگام مشاهده دعوت مؤمنان براي نماز استبازي گرفتن نماز 

شناختی داشته باشد این است که آیه ریشۀ این بازخورد را  تواند ظرفیت روان اي که می نکته
 .عدم تعقّل معرفی کرده است

این مقوله بیانگر عمل شیطان در قبال نماز و شامل یک  :برخورد شیطان با نماز) دوازده
با توجه به اشاره به رفتار موجودي غیبی در قبال نماز، تحلیل این آیه ). 91مائده، (است آیه 

  .ممکن است به فهم جنبۀ ماورایی نماز کمک کند

در معنایی غیر از  ةدر هفت آیۀ این مقوله، واژة صلو: در معنایی غیر از نماز ةصلو) سیزده
، پرستشگاه )40حج، (و در یک مورد » دعا«در اغلب موارد این معنا . نماز به کار رفته است

شناسی  معناي خاص صلوات بر پیامبر و صلوات خداوند و مالئکه بر مؤمنان، در واژه. است
  .قرآن نیز مستلزم بحثی مبسوط و جداگانه است

تنها آیۀ این مقوله، از نماز موجوداتی غیر از انسان سخن  :نماز سایر موجودات) چهارده
أَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه یسبح لَه منْ فی السماوات و الْأَرضِ و الطَّیرُ صافَّات کُلٌّ قَد  :41 ،النور. (گوید می

در آسمانها و ] و هر چه[اى که هر که  آیا ندانسته؛ علم صالتَه و تَسبیحه و اللَّه علیم بِما یفْعلُونَ
اند  در حالى که در آسمان پر گشوده] نیز[ویند و پرندگان گ زمین است براى خدا تسبیح مى

 ).کنند داناست دانند و خدا به آنچه مى همه ستایش و نیایش خود را مى] گویند تسبیح او مى[
کُلٌّ قَد علم صالتَه و تَسبیحه دعاى  مراد از نماز در جمله«: در تفسیر این آیه گفته شده است

بنابر این، مقولۀ حاضر در تحلیل نهایی به مقولۀ . )187 :15  ج، 1374 ،اییطباطب(»تموجودات اس
 .شود ملحق می» صلوه در معنایی غیر از نماز«

و  39آل عمران، (اي که در این مقوله جاي دارند در دو آیه :روایت ماجراي خاص) پانزده

ز توسط قهرمان ، ماجرایی خاص روایت شده و ضمن این روایت، از خواندن نما)55مائده، 
  .داستان حکایت شده است

  .دهد ، آیات مندرج در هر مقوله را نشان می1جدول 
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636  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

 فهرست آیات مندرج در هر مقوله: 1جدول 

  آدرس آیات  تعداد  عنوان مقوله  شماره

1  
بخشی از  -یک ویژگی

  توصیف
35  

 -170األعراف، - 55المائدة، -162النساء، -277البقرة، -177البقرة، -3،البقرة
 -59مریم، -22الرعد، -71التوبۀ، -18التوبۀ، -11التوبۀ، - 5التوبۀ، -3األنفال،
 -5البینۀ، - 38الشورى، -29فاطر، - 18فاطر، -4لقمان، - 3النمل، - 41الحج،

 -55مریم، -43المدثر، -22المعارج، -37النور، -35الحج، -73األنبیاء،
 -9المؤمنون، -162عام،األن -34المعارج، - 23المعارج، -2المؤمنون، -92األنعام،
  15األعلى، -10العلق، -31القیامۀ،

2  
زیرمجموعه  -یک ویژگی

  ها گروهی از توصیه
23  

 -72األنعام، - 12المائدة، - 77النساء، -110البقرة، -83البقرة، -43البقرة،
 -31الروم، -45العنکبوت، -56النور، - 78الحج، -31إبراهیم، - 87یونس،
 -45البقرة، - 5البینۀ، -20المزمل، -13دلۀ،المجا -33األحزاب، -17لقمان،
  125البقرة، -2الکوثر، -55مریم، -31مریم، - 153البقرة،

  7  توصیۀ محوري  3
 -238البقرة، -45البقرة، -45العنکبوت، -14طه، -238البقرة، - 114هود،
   132طه،

  87هود، -14طه، -45العنکبوت، - 114هود،  4  ذکر پیامد  4

5  
از اي از نماز، بخشی  گونه

  توصیف
  4الماعون، - 35األنفال، -5الماعون، - 142النساء، -54التوبۀ،  5

6  
ذکر پیامد یک مجموعه 

  شامل نماز
9  

 -56النور، -59مریم، -22الرعد، -170األعراف، -12المائدة،  - 277البقرة،
  153البقرة، - 29فاطر، -18فاطر،

  14  احکام  7
 -101النساء، - 238البقرة، -78اإلسراء، -103النساء، - 102النساء، -43النساء،
 -58النور، -84التوبۀ، -110اإلسراء، -10الجمعۀ، -106المائدة، -6المائدة،
  9الجمعۀ، - 102النساء،

  9الجمعۀ، -132طه، -6المائدة، -238البقرة، -78اإلسراء،  5  اسرار  8

  41،حج -40إبراهیم، -37إبراهیم،  3  به عنوان هدف  9

  77النساء، -43البقرة، - 55المائدة، -18فاطر، -87ود،ه -45العنکبوت،  6  بررسی خاص  10

  58المائدة،  1  بازخورد نسبت به نماز  11

  91المائدة،  1  برخورد شیطان با نماز  12
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  637 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

  آدرس آیات  تعداد  عنوان مقوله  شماره

  7  صلوة در معنایی غیر از نماز  13
 -56األحزاب، -40الحج، - 157البقرة، -99التوبۀ، -56األحزاب، -103التوبۀ،

  43األحزاب،

  41النور،  1  اتنماز سایر موجود  14

  39عمران، آل - 55المائدة،  2  روایت ماجراي خاص  15

  

  تحلیل مقوله نخست. 2

شناختی و بر  اي روان از آنجا که مسئلۀ اصلی این پژوهش، شناخت نماز به عنوان سازه
ها در قرآن است، بررسی مقولۀ نخست  اساس چگونگی ذکر آن در میان سایر اعمال و ویژگی

آیاتی است که نماز در آنها بخشی از توصیف گروهی از افراد را شامل که در بر دارندة 
دلیل دیگر توجه خاص به این مقوله، وسعت آن . گیرد ها قرار می شود، در قلب تحلیل داده می

آیه، بیش از ثلث آیات دربارة نماز را شامل  35این مقوله با . هاست در مقایسه با سایر مقوله
  .شود می

. هاي مطرح شده در آیات مندرج در این مقوله استخراج شدند یژگیدر گام نخست، و
ها، در مواردي که مفهومی واحد با الفاظ مختلفی بیان شده  ضمن فرایند تکمیل فهرست ویژگی
در نهایت، . تري داشت براي درج در فهرست برگزیده شد بود، یکی از مفاهیم که جنبۀ کلی

بسیاري از این مفاهیم، بدون تمایزي از . تقل بالغ شدمفهوم نسبتاً مس 63فهرست مفاهیم به 
اما . عرض در آیات به کار رفته بودند لحاظ جایگاه علت و معلولی، در یک ساختار عطفی هم

. ساخت در بعضی از موارد نیز ساختار نحوي آیات، تمایز بین پیشامدها و پیامدها را ممکن می
 49شامل (عرض با نماز  هاي هم ویژگی: سیم شدبه این ترتیب، فهرست مفاهیم به دو قست تق

ذکر  -که نماز هم بین آنهاست -هایی که به عنوان پیامد یک سري ویژگی و ویژگی) مفهوم
  .مفهوم است 14فهرست پیامدها شامل . اند شده

عرض با سؤال تحقیق تناسب بیشتري دارند، تحلیل اصلی  هاي هم از آنجا که ویژگی
بررسی پیامدها به استفادة تکمیلی از آنها پس از دستیابی به  روي آنها متمرکز شد و

  .عرض موکول شد هاي هم یافتگی معنایی ویژگی سازمان
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638  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

هاي یادشده در آیات مقولۀ نماز به عنوان بخشی از توصیف بر  بندي ویژگی دسته: 2جدول 
  اساس فراوانی حضور

فراوانی تکرار 
  در آیات

  ویژگی
فراوانی تکرار 

  در آیات
  ژگیوی

  ...)حفاظت از نماز(اقامه نماز   31

1  

 دفع بدي با نیکی

 اطاعت از خدا و رسول

 اداي شهادت

 نترسیدن از غیر خدا

 هدایتگري

 دریافت الهام یا وحی

 مورد خشنودي خدا بودن

 توبه

 )-(ژاژخایی 

 عمل صالح

 راسخان در علم

 تالوت قرآن

 اجتناب از کبائر

 اجتناب از فحشا

 گذشت هنگام خشم

 جابت نسبت به خدااست

 شورایی بودن امرشان

 یاریگري

 بندگی خالصانه

 خالص کردن دین

 فریفته تجارت و بیع نشدن

 نیت خدایی

 تصدیق

 تکبر

  تزکیه

  ...  )زکات، صدقه و : و نظایر آن مانند(انفاق   23
  ایمان به آخرت  9

4  
 ایمان به قرآن، تمسک به قرآن

 ایمان به خدا

  )مطلق خدا یا(وفاي به عهد 

3  

 )مطلق(ایمان 

 صبر

 پاکدامنی

  ...ترس از سوء حساب، ترس از عذاب، 

2  

 ایمان به کتابهاي آسمانی دیگر

 مراعات امانت

 توکل بر خدا

 لرزه قلب هنگام یاد خدا

 افزایش ایمان هنگام شنیدن آیات

 خشیت از خدا

 امر به معروف و نهی از منکر

  یاد خدا

1  

 ایمان به غیب

 ه پیامبرانایمان ب

 ایمان به فرشتگان

 صداقت

 شکنی عدم پیمان

  یصلون ما امر اهللا به ان یوصل

  

. اند گزارش شده 2عرض با نماز بر حسب فراوانی تکرار، در جدول  هاي هم ویژگی
و پس از آن، ایمان ) یا نظایر آن(شود که بیشترین همایندي با نماز، مربوط به انفاق  مالحظه می

اي است  ها اهمیت دارد، شبکۀ مفهومی اما آنچه بیش از بررسی مجزاي ویژگی. به آخرت است
استخراج این شبکه، به فهم نگاه قرآن به نماز و . دهند که این مفاهیم در کنار هم تشکیل می
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  639 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

شاهدي بر اینکه قرآن . کند جایگاه آن در پهنۀ زندگی و در میان سایر اعمال کمک شایانی می
ختاري معرفی کرده است، حجم باالي آیاتی است که در مقوله حاضر نماز را در منظري سا

  .قرار دارند) نماز به عنوان بخشی از توصیف(

ها به نحوي بازآرایی شد که مفاهیمی که داراي فاصلۀ  در گام دوم، فهرست ویژگی
به این ترتیب که با چندین بار مرور، فهرست . اند، در کنار هم قرار گیرند مفهومی کمتري

رسیدند؛ به نحوي که مجاور هم قرار بگیرند،  هایی که از لحاظ مفهوم نزدیک به هم می واژه
جایی بیشتر احساس  شدند و این از سرگیري تا جایی که با مرور نیازي به جابه جا می جابه

اي  توان معادل کیفی نخستین گام در الگوریتم تحلیل خوشه این روش را می. نشود، تکرار شد
براي مثال؛ ایمان به خدا، ایمان به غیب و ایمان به آخرت و همچنین بندگی . آوردبه شمار 

خالصانه، فریفتۀ تجارت و بیع نشدن، یاد خدا، نیت خدایی، توکل بر خدا در کنار هم قرار 
  .گرفتند

هاي  شود که تنظیم فهرست بر اساس فاصله گفتنی است که در این مرحله، ادعا نمی
در واقع؛ نیازي هم به یک دقت کامل ریاضی نیست؛ . برخوردار است مفهومی از دقت کامل

و ) کشف مفاهیم مرتبط با هم(چرا که هدف از این مرحله صرفاً تسهیل عملیات مرحلۀ بعد 
هر گام از این تحلیل، اطالعات مرحلۀ . همین حد از دقت براي نیل به این منظور کافی است

از آنجا که مقصود از این . دهد تري از دقت پرورش میکند و در سطح باال قبل را دریافت می
گونۀ آنچه  تحلیل محصول نهایی است، نیازي به بازگشت به مراحل پیشین و تصحیح وسواس

  .در مراحل بعدي تصحیح شده است، وجود ندارد

بندي مفاهیم داراي وجه اشتراك زیاد با هم و در هر گروه،  گام سوم عبارت بود از گروه
در بعضی از موارد که هیچ . ن مفهومی که قابلیت قرار گرفتن در مرکز را داشتمشخص کرد

یک از مفاهیم از چنین جایگاهی برخوردار نبود، مفهومی تازه براي نامگذاري وجه مشترك آن 
  .دسته ابداع شد

ایمان، بندگی (ویژگی مرتبط با نماز، در هفت مقولۀ کلّی  49بندي  حاصل این عملیات، دسته

الهام، مورد خشنودي خدا بودن، (به انضمام سه مورد منفرد ) انه، صداقت، خشیت، خردورزي، عمل صالح، اجتنابهاخالص

  .بود) توبه
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640  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

ویژگی در قالب هفت مقولۀ به دست آمده  49یافتگی  گام چهارم به بررسی سازمان
هیم از در مقایسه هفت دسته، مشخص شد که مفهوم ایمان نسبت به سایر مفا. اختصاص یافت

اي  توان آن را به عنوان مفهوم محوري بنابر این، می. مرکزیت و جایگاه زیربنایی برخوردار است
به این ترتیب، شش دستۀ دیگر . شوند در نظر گرفت ها از آن منشعب می که سایر ویژگی

  .توانند به عنوان شعاعهایی از مفهوم ایمان در شبکه گنجانده شوند می

ام، مورد خشنودي خدا بودن و توبه، عالوه بر اینکه در هیچ یک از سه مفهوم منفرد اله
هیچ یک، . مفهوم دیگر متفاوتند 46گنجند، از لحاظ ماهیت نیز با  گانه نمی هاي هفت مقوله

الهام و مورد خشنودي خدا بودن در افقی باالتر از . ها نیستند اي در کنار سایر ویژگی ویژگی
ها  طوري که مورد خشنودي خدا بودن، نتیجۀ نهایی سایر ویژگی سایر مفاهیم قرار دارند؛ به

ها  که در سایر ویژگی) 73انبیا، (شود و الهام، موهبت خاصی است که به پیامبران  محسوب می
مورد خشنودي خدا «بنابر این، در شبکۀ مفاهیم، ویژگی . اند ارزانی شده است به کمال رسیده

به عنوان نتیجۀ نهایی تمامی » الهام«ها باشد و  ر ویژگیباید به نحوي که نتیجۀ سای» بودن
  .ها ترسیم شود ویژگی

ها در این است که به جاي اینکه یک ویژگی متمایز و  تفاوت ویژگی توبه با سایر ویژگی
شبیه پلی است که ایمان را به عمل . گذاري است ها باشد، یک مفهوم عرض با سایر ویژگی هم

بنابر این، در شبکۀ مفهومی، به توبه جایگاه برزخ بین . کند دایت میها ه صالح و سایر ویژگی
این ترسیم داراي این تلویح است که هر . ها اختصاص خواهد یافت ایمان و سایر ویژگی

بنابر این، هر . تغییر در رفتار، نوعی توبه است -شناسی به اصطالح روان -بازگشت یا
توان نقطۀ  یابد، حرکتی است که می ي از رفتار تبلور میا اي از ایمان که در هر زاویه گري جلوه

  .عزیمت آن را توبه نامید
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هاي مرتبط با نماز در قالب یک شبکۀ مفهومی قابل  یافتگی ویژگی به این ترتیب، سازمان
گفتنی است که این شبکه تا این نقطه . به تصویر کشیده شده است 1تجسم است که در نمودار 

شود و انواع و اقسام روابط بین  بندي مفهومی محسوب می یک نظام طبقهاز تحلیل، صرفاً 
  .گیرد مفاهیم و تأثیر و تأثّرها را در بر نمی
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نکتۀ قابل توجه اینکه، در قرآن عالوه بر ذکر نماز به عنوان یک ویژگی در کنار سایر 
از آیات، افرادي در بعضی . اي و ساختاري نیز از آن یاد شده است ها، به شکل  مجموعه ویژگی

این عنوان در سورة معارج در یک چارچوب . اند نامیده شده» مصلّین«ها  با گروهی از ویژگی
براي احتراز از . هاي مدثر و ماعون در چارچوبی منفی به کار رفته است مثبت و در سوره

 به طور خالصه. اطناب این نوشتار از ذکر جزییات تحلیل محتواي این آیات صرف نظر شد
اقامه نماز، انفاق، : عنوان مصلّین در قرآن براي افرادي با چهار ویژگی عمده به کار رفته است

وفاي به عهد، : طلبی مذکور در این آیات، عبارتند از مصادیق حق. طلبی ایمان به آخرت و حق
مراعات امانت، پاکدامنی، ترس از سوء حساب، ترس از عذاب، اداي شهادت، عدم خوض و 

  .عدم ریا

دهد از هر یک از  ، نشان می2ها با شبکۀ مفاهیم مندرج در نمودار  مقایسۀ این ویژگی
تنها مورد استثنا، . گانه، حداقل یک عنصر در این نمونه حضور دارد هاي مفهومی هفت خوشه

 »صالتهِم دائمونَ  الَّذینَ هم على«خوشۀ بندگی خالصانه است که شاید بتوان مضمون آن را در 
اي از شبکۀ مفهومی  توان زیرمجموعه هاي مصلّین را می بدین ترتیب، ویژگی. مستتر یافت

  .اي معرّف از آن را دارد دانست که حکم نمونه

  ها استفادة تکمیلی از سایر مقوله. 3

ترین شکل،  گروه با آن، در کلی هاي هم تحلیل پیامدها نشان داد که پیامد نماز و ویژگی
بشارت به «، »بشارت به حسن عاقبت«انواعی که به سه مقوله کلی . استانواعی از بشارت 
این پیامدها ). 2نمودار (قابل تقسیم است » بشارت به عدم حزن و ترس«و » رحمت پروردگار

در معرض «، »پذیري رحمت«شوند که از بین آنها،  مورد تقسیم می 14در سطح بعدي به 
  .شناختی را دارد فیت بررسی بیشتر روانظر» عدم ترس و حزن«و » هدایت خدا بودن
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  هاي شامل نماز ویژگی بندي مفاهیم ذکر شده به عنوان پیامد گروه دسته: 2نمودار 

، تنها دو »ها نماز به عنوان عضوي از مجموعۀ توصیه«شده در مقولۀ  از بین مفاهیم مطرح
با توجه به اینکه در . ارنددر شبکۀ مفهومی حضور ند »نماز به عنوان شکرانه«و  »تقوا«مفهوم 

یاد شده است » متّقین«برخی موارد مربوط به مقولۀ بخشی از توصیف، از کل مجموعه با عنوان 
. هاي آن در شبکۀ مفهومی مندرج دانست توان مفهوم تقوا را در قالب ویژگی می) 3نظیر بقره، (

تازگی دارد و  -شود تنباط میکه از سورة کوثر اس -اما مفهوم خواندن نماز به عنوان یک شکرانه
نیت شکرگزارانه . در مقایسه با مفاهیم مندرج در شبکۀ مفهومی از بعد دیگري حکایت دارد

  .کند مفهومی است که یکی از انگیزشهاي منجر به نماز را توصیف می

اینکه قرآن ریشۀ بازخورد تمسخرآمیز نسبت به نماز را عدم تعقل معرفی کرده 
  .کند تأکید می) 1نمودار (بر اهمیت جایگاه خردورزي در شبکه مفهومی ، )58مائده، (است

، به خشیت از پروردگار و اقامۀ )ص(سورة فاطر، تأثیرپذیري از تنذیر پیامبر 18در آیۀ 
کسانى را تنها ] تو[؛ إِنَّما تُنْذر الَّذینَ یخْشَونَ ربهم بِالْغَیبِ و أَقاموا الصالةَ(نماز مشروط شده است 

سخن گفتن از ). دهى دارند هشدار مى ترسند و نماز برپا مى که از پروردگارشان در نهان مى
داد نماز یک نوع آمادگی براي خوب  اي است براي این نظر که برون نماز در این بافت، پشتوانه

ه یابد و کند که باید با تالشهاي دیگر ادام اي ایجاد می به بیان دیگر نماز زمینه. بودن است
  .تکمیل شود

اي از نماز به عنوان بخشی از  گونهرابطۀ نماز با شبکۀ مفهومی با دقت در آیات مقولۀ 
هایی از نماز، بر شرط کیفیت  تعدادي از آیات با مذمت گونه. تر خواهد شد روشن توصیف،

ج فرد از در مواردي نمازِ با کسالت و ریا، عامل خرو. کنند براي تأثیرگذاري نماز تأکید می
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به عالوه، چنین نمازي در کنار عدم ایمان ). 132نساء، (عناوینی چون مؤمن قلمداد شده است 
هاي پذیرفته نشدن انفاق قلمداد  زمنیه به خدا و پیامبر و انفاق از روي کراهت، به عنوان پیش

  ).54توبه، (شده است

  

 گیري بحث و نتیجه

توان آن  ها با مرکزیت ایمان است که می ویژگیاي از  ترین یافتۀ این پژوهش، منظومه مهم
گر  در این منظومه، ایمان در سه محور جلوه. را ساخت زندگی نمازگزار از منظر قرآن نامید

محور رابطه با خدا در یک سو به . رابطه با خدا، رابطه با حقیقت و رابطه با واقعیت: شود می
. ر نیازمندي و اتّکاي بنده به خداوند استگ عظمت خداوند اشاره دارد و سوي دیگر آن جلوه

در . یابد رابطه با حقیقت در قالب اتخاذ رویکردي عاقالنه و در عین حال صادقانه تبلور می
نهایت، رابطه با واقعیت خود را در قالب مبادرت به اعمال مثبت و اجتناب از اعمال منفی نشان 

طلبی و  با عناوین بندگی، حق توان سه محور یاد شده را می). 3نمودار (دهد  می
  .پذیري نیز نامید مسئولیت

  
به تصویر کشیده شده، معرّف ساخت  3در چارچوب این پژوهش آنچه در نمودار 

اما نگاهی به مضامین به کار رفته در نماز، فرضیۀ قابلیت این الگو براي . بیرونی نماز است
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بررسی ساخت درونی نماز و توازي . کند تجسم بخشیدن به ساخت درونی آن را نیز مطرح می
الگوي به دست آمده در این پژوهش، . شود آن با ساخت بیرونی، به مجالی دیگر موکول می

ها در زندگی  اي از ویژگی شناختی نماز را از زاویۀ ایفاي نقش در برپایی منظومه جنبۀ روان
  .کند نمازگزار تعریف می

این هفت مفهوم نیز . م مرکزي قابل جمعندهاي زندگی نمازگزار حول هفت مفهو ویژگی
هاي  با توجه به اینکه ویژگی. دهند اي را با مرکزیت ایمان تشکیل می به نوبۀ خود منظومه

اي معرّف از مفاهیم مندرج در ساخت  کنندة مصلّین، زیرمجموعه استخراج شده از آیات معرفی
پیش کشید که ساخت مزبور به نحو توان این فرض را  دهند، می زندگی نمازگزار را تشکیل می

تواند تقویت شود و با پیوند یافتن نماز  اجمال در خود نماز موجود است و با تکرار نماز می
به این ترتیب، یکی از کنشهاي نماز، فراهم . با زندگی، به سایر اعمال و موقعیتها گسترش یابد

  .مۀ واحد و با محوریت ایمان استها در یک منظو آوردن موقعیتی براي پیوند یافتن این ویژگی

شناختی که ساخت بیرونی آن شامل مفاهیمی با  اي روان    نگاه به نماز به عنوان سازه
معناي اصلی و جامع . در منابع دینی هماهنگی داردة مرکزیت ایمان است با معناي واژة صلو

کاربرد اصطالحی این واژه نیز  این مفهوم در. )1374؛ طباطبایی، 1371قرشى بنایى، (، انعطاف استةصلو
و آن در . طور که از خدا به بنده توجه و انعطافى است از بنده به خدا، همان«ملحوظ است که 

واقع؛ یادآورى مخصوص خدا و رو کردن به سوى خداى عزّ و جلّ است با کیفیتى که شرع 
  )148: 4، ج 1371قرشى بنایى، (.»بیان داشته

: دة نماز در زندگی نمازگزار بیان شد، با مضمون روایاتی چونآنچه دربارة نقش برپاکنن
  .هماهنگ است )54: 3 ، ج 1429کلینى، (»الصلَاةُ عمود دینکُم«

جایگاه توبه در ساخت زندگی نمازگزار به عنوان گذرگاهی که ایمان در گذر از آن به 
سترة وسیع معناي توبه در قرآن شود، با آنچه طباطبایی پیرامون گ گر می اشکال گوناگونی جلوه

توبه الزم نیست همیشه از معصیت بوده باشد، بلکه معناى آن «: بیان داشته، هماهنگ است
طباطبایی، (»باشد بوده اشائبه دورى از خد ترین از کوچک بازگشت به خدا است که ممکن است

 هم و شود مى شامل را كشر از توبه هم خدا سوى به برگشتن معناى به توبه«و  )313: 8  ، ج1374
  )387: 4 ج  همان،(.»شود مى...  نیز دو این غیر شامل بلکه را، گناه از توبه
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646  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

سورة عنکبوت را که به نماز نسبت داده شده  45بازداري مطرح شده در آیۀ  طباطبایی
نماز «: برداشت وي از سیاق آیه این است که. داند می» نه علیت تامهو  نحو اقتضابه «است، 

آورد که آن صفت به  لى است عبودى، که به جا آوردنش صفتى در روح آدمى پدید مىعم
به عبارت . »دارد اصطالح معروف، پلیسى است غیبى و صاحبش را از فحشا و منکرات بازمى

بخشد، و نمازگزار را از فحشا  اگر مانع و یا مزاحمى در بین نباشد اثر خود را مى«دیگر؛ 
 :16  ، جهمان(»کند انعى و یا مزاحمى جلو اثر آن را گرفت، دیگر اثر نمىدارد، ولى اگر م بازمى

، به معناي بازداري »عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ  تَنْهى«در عبارت » نهی«شاید بتوان گفت ماده . )201-198
فردي؛ یعنی  گونه که نهی در نهی بین همان. بردار نباشد، نیست مطلق به نحوي که تخلف

دارد، به معناي سلب اختیار از شخص دوم و  امی که شخصی، دیگري را از کاري باز میهنگ
فردي نیز نیروي بازدارنده، یگانه عامل تعیین  سلطۀ کامل فرد نخست نیست، در نهی درون

کنندة نهایی رفتار خواهد  شود و برایند نهایی عوامل مختلف است که تعیین رفتار محسوب نمی
از یافتۀ این پژوهش مبنی بر اینکه حاصل نماز نوعی پتانسیل رفتاري است این دیدگاه . بود

رسد این نگاه بیش از همه براي فهم تأثیر نماز در محور رابطه با  به نظر می. کند حمایت می
  .اما بررسی جزییات مسئله، مستلزم پژوهشهاي بیشتر است. واقعیت مفید واقع شود

این تحقیق به بررسی . ی از محدودیتها نیستپژوهش حاضر همچون هر پژوهشی، خال
آیات قرآن محدود شد و جا دارد مسیر گشوده شده در این تحقیق، در پژوهشهایی دیگر با 

هاي این پژوهش ساخت بیرونی  از سوي دیگر، از آنجا که یافته. استفاده از روایات ادامه یابد
سی ساخت درونی نماز در پرتو این دهد، جا دارد در تحقیقی مجزّا به برر نماز را پوشش می

همچنین بررسی الگوي به دست آمده در این تحقیق به صورت میدانی و . ها پرداخته شود یافته
  .آید نیز الزم و مفید خواهد بود هایی که از افراد به دست می با تکیه بر داده
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  647 شناختی در قرآن اي روان    سازه: نماز

  منابع
نوجوانان در شهرستان تأثیر نماز در بهداشت روانی و هویت «). 1390(اجالس سراسري نماز -

مقاالت برگزیده نوزدهمین اجالس سراسري (، جلد اولنماز، مسجد و خانواده. »شبستر
 ].نا بی: [تهران). نماز، نام مؤلف در منبع ذکر نشده است

نقش الگوهاي رفتاري والدین و ترغیب فرزندان به نماز و «). 1390(اجالس سراسري نماز -
مقاالت برگزیده نوزدهمین اجالس سراسري (جلد اول، نماز، مسجد و خانواده. »مسجد

 ].نا بی: [تهران). نماز، نام مؤلف در منبع ذکر نشده است

شناسی  روان). 1390(اسپیلکا، برنارد؛ رالف دبلیو هود، بروس هونسبرگر و ریچارد گرساچ -
 .رشد: تهران. ترجمه محمد دهقانی. دین بر اساس رویکرد تجربی

هاي نماز خواندن و بازخورد دانشجویان  انگیزه«). 1384(نصیرزاده رحیمی، چنگیز و راضیه -
 ).زمستان( 6، سال دوم، ش شناسان ایرانی فصلنامه روان. »نسبت به نماز

دفتر : قم. ترجمه محمدباقر موسوي همدانی. تفسیر المیزان). 1374(طباطبایی، محمدحسین -
 .انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، چ پنجم

 .دار الکتب االسالمیه، چ ششم: تهران. قاموس قرآن). 1371(اکبر  قرشى بنایى، على -

 . دار الحدیث: قم. الکافی). ق 1429( کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق -

ترجمه . روشهاي تحقیق کمی و کیفی). 2003(گال، مردیت؛ والتر بورگ و جویس گال -
 .ید بهشتی و سمتدانشگاه شه: تهران. احمدرضا نصر و همکاران

عوامل مؤثر بر گرایش به نماز با تأکید بر نماز جماعت در بین «). 1389(محمدي، اصغر -
مقاالت برگزیده هجدهمین ( مسجد، جوانان، چالشها و راهکارها. »دانشجویان دانشگاه

 ].نا بی: [تهران). اجالس سراسري نماز

مجله مطالعات . »نگر رفتاري نیایش و نماز بر اساس رویکرد«). 1387(مهرمحمدي، مجید -
 ).بهار و تابستان( 2، ش شناسی اسالم و روان
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648  9در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

مقایسۀ نگرش و پایبندي دانشجویان ساکن خوابگاه و «). 1390(نصیرزاده، راضیه و همکاران -
فرهنگ . »دانشجویان دیگر نسبت به نماز و ادراك موانع فردي و اجتماعی و محیطی درباره آن

 ).47( 2پانزدهم، ش ، سال در دانشگاه اسالمی

مسجد، جوانان، . »تأثیر ادبیات در جذب جوانان به نماز«). 1389(وحدانی، محمدحسین -
 ].نا بی: [تهران). مقاالت برگزیده هجدهمین اجالس سراسري نماز( چالشها و راهکارها

 .رشد: تهران. ترجمه محمد دهقانی. شناسی دین روان). 1386.(وولف، دیوید ام -

 .سمت: ، تهرانراهنماي عملی پژوهش کیفی). 1385(هومن، حیدرعلی -
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