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Abstract 
One of the main issues in encouraging young people to pray is the pathology 
of prayer. For this purpose, this article is an analytical-inferential method 
with a case study of Ardabil youth in 5 neighborhoods with the main 
component examining population density, population heterogeneity, 
inconsistency of goals and facilities, relationship with youth, and the culture 
of prayer pathology and their impact on youth. The statistical population is 
300 people who have been selected from among the youth by three-stage 
quota, cluster, and simple random sampling method. The results of the 
analysis showed that the causes of weakness in youth prayer are internal and 
external factors; the meaning of internal factors is personal characteristics in 
terms of knowledge and awareness and the type of attitude of individuals 
and lack of awareness of the philosophy of prayer, as well as the moral 
weaknesses of the person praying, which makes the performance of prayer 
less important. Developmental harms of prayer mean that which harms the 
prayer of every person in the creation and outside of existence, such as the 
devil, how he acts and influences prayer, and how to create immunity against 
it and non-developmental harms. It is something that human beings have 
provided, such as cultural, economic, and political factors, each of which can 
cause severe damage to the body of prayer. The result of inferential 
analytical research conducted by random sampling among the youth of 
Ardabil shows that the vulnerability of external factors in terms of non-
developmental with 46.3% has the highest statistics in the damage to youth 
prayer. 
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 یها بر آموزه دینماز جوانان با تأک ضهیفر یشناس بیآس یبررس

 لیدر استان اردب ینید

 رانیا ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یفقه و حقوق، واحد اردب اریاستاد   یمانیسل رانیا

  

 رانیا ل،ی، اردبلیاستان اردب یاسالم غاتیمبلغِ اداره کل تبل   یاریماهرخ اله
 

 چکیده
شناسی فریضه نماز از مسائل اساسی در ترغیب جوانان به نماز است. به همین منظور مقاله حاضر به آسیب

های اصلی؛ تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت، ناهماهنگی اهداف و  استنباطی مؤلفه –روش تحلیلی 

ها بر جوانان را موردبررسی قرار داده شناسی نماز و تأثیر آن امکانات، ارتباط با جوانان و فرهنگ آسیب

ه از بین ای و تصادفی ساد ای، خوشه ای سهمیه گیری سه مرحله است. جامعه آماری سیصد نفر با روش نمونه

ها حاکی از آن است که علل سستی در فریضه نماز جوانان: عوامل درونی  شده است. بررسی جوانان انتخاب

شامل؛ خصوصیات فردی از حیث علم، آگاهی، نوع نگرش افراد به فلسفه نماز و نقاط ضعف اخالقی فرد 

، نحوه عمل و تأثیر او در نماز، های تکوینی نماز همچون شیطان نمازگزار است. عوامل بیرونی شامل: آسیب

های غیرتکوینی؛ از قبیل عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  چگونگی ایجاد مصونیت در مقابل آن و آسیب

گیری  ای بر فریضه نماز وارد کنند. نتیجه تحقیق که با نمونه مالحظه توانند آسیب قابل است که هر یک می

پذیری نماز در  نشان داد که عوامل درونی تأثیر کمی بر آسیب تصادفی میان جوانان اردبیل صورت گرفته

درصد،  3/64پذیری عوامل بیرونی غیر تکوینی با  که آسیب جامعه آماری موردمطالعه دارند درحالی

 باالترین آمار را به خود اختصاص داده است.

 .ینیرتکویعوامل غ ،ینیعوامل تکو ،یشناس بینماز، جوانان، آس ضهیفر :ها واژهکلید
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 بیان مسئله

ترین دستور الهی که ستون دین، معراج مؤمن، نور چشم  بعد از اصول دین، اولین و بزرگ 

ترین اعمال و جلوه شکوه دین که بیانگر اوج بندگی انسان در پیشگاه  ، سازنده)ص(پیامبر

تعبیرات بار با  64خدا نامیده شده، نماز است. در اهمیت نماز همین بس که در قرآن 

اند: اسالم بر پنج چیز  فرموده )ع(مختلف از اقامه آن سخن به میان آمده است. امام باقر

( و نیز 436: 3343)مجلسی، «. )ع(بیت نماز، زکات، حج، روزه و والیت اهل»بناشده است: 

)همان، ص « نماز موجب اجابت دعا و قبولی اعمال است»فرماید:  می )ص(پیامبر اکرم

توان دریافت که نماز در اسالم به حرکات فیزیکی و  جه به عمق مفهوم نماز می(. با تو454

که نشات گرفته از  شود بلکه خلوص نیت و نقش بازدارنده آن رفتارهای خاص محدود نمی

تواند مفهوم اصلی نماز باشد.  قصد قربت است که می روح اطاعت و بندگی خداوند و به

کند.  کریم عبودیت را مسیر کمال انسان معرفی میخداوند متعال درآیات متعدد قرآن 

نـمـاز بندگی و اطاعت، خم شـدن بـرای اظـهـار بـندگی، اطاعت، یکی از فرایض دینی، 

داروی نسیان و وسیله ذکر خداوند، رابـطه معنوی مخلوق با خالق، دل کندن از مـادیـات و 

ها نهادن است. ازآنجاکه هر  نیدنیها و ش پـرواز دادن روح؛ یـعـنی پا را فراتر از دیدنی

نفس سرکش دارد، یک پیل مست اگر مراقبش باشد رفتارش  انسانی در درون خود یک

کنترل و مایة پیشرفت وی خواهد شد. لذا اگر ظلم در دنیا هست، ناشی از بدمستی غرائز و 

گر اهانت طور، ا نفسانیات یک یا چند نفر یا مجموعه است، اگر فحشاء در دنیا هست، همین

طور، اگر فقر در دنیا هست  به انسان و پایمال کردن کرامت انسان در دنیا وجود دارد، همین

و بخش عظیمی از جامعة بشری دچار محرومیت از نعم الهی بر روی زمین هستند، به خاطر 

شناسی نـمـاز است که از مسیر فلسفه نماز و  ترین گام دقت در آسیب همین است. لذا مهم

در ظهر  )ع(در جنگ صفین و امام حـسین )ع(گذرد. حضرت علیائمه معصومین می تأکید

عاشورا دست از جنگ کشیدند و به نماز ایستادند تا نشان دهند که علت وقوع جنگ عدم 

ها  های تکوینی و غیر تکوینی است؛ که اگر این آسیب دقت در تعلیم، تربیت، آسیب

شد تعهد به انجام اعمال حسنه )صداقت، وفاداری،  نبودند و نماز به معنای واقعی ادا می
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کاری(، عدم تعهد، دروغ، حیله، نیرنگ و... در  ایمان و ...( و ترک گناهان )نفاق و طمع

داد؛ که این امر مکرراً درآیات و روایات مورد  شدند هیچ جنگی رخ نمی جامعه نهادینه می

یمان )در مشکالت( از صبر و نماز فرماید: ای اهل ا تأکید قرارگرفته است. خداوند می

فرماید: )عَلَمُ االساْلمِ الصَّلوة(  نیز می )ص((. پیامبر353کمک بگیرید تا پیروز شوید. )بقره/

فرماید: )مَوضِعُ الصَّلوةِ منَ  درجایی دیگر می منزله پرچم و نشانه مکتب اسالم است. نـمـاز به

یگاه نماز در دین همانند سر است نسبت به بدن. الدّینِ کمَوضِعِ الرَّاسِ مِنَ الجَسَدِ( جا

هایی از مفاسد  البالغه گوشه نهج 394در خـطـبـه  (؛ و نیز3705، روایت 3333)پاینده، 

فرماید: نماز به هـمـه  شمارد و آنگاه می اخالقی هم چون کـبر و سرکشی و ظلم را برمی

گـردانـد، نـفس سرکش را  میها را خاضع و خاشع  بخشد، چشم وجـود انـسـان آرامـش می

در جـهان امروز که  کند. بینی را محو می ها را نرم کرده، تکبر و خودبزرگ رام و دل

ای سالمت و امـنیت جانی بسیاری از جوامع را به  طور فزاینده گسیختگی فرهنگی به لجام

ویژه  های مختلف مردم به روزه شاهد طغیان و عصیان گروه مخاطره انداخته است و همه

نوجوانان و جـوانان هستیم، کیست که فریادرس این مردم باشد؟! آیا راهی جز 

ای هست؟ که  اندرکاران، چاره ها و دقت مسئولین امر و دست شناسی نـماز و رفع آن آسیب

تواند ناجی جامعه بشری از مـنـجـالب گـنـاهان عظیم شود و  ها رفع شود میاگر این آسیب

روز در هالکت  در غیر این صورت روزبه .دره نیستی و فالکت بازدارد ها را از سقوط به آن

تـرک نماز در دنیا و آخرت، عواقب تلخی دارد.  وپا خواهد زد. یقیناً ناپذیری دست جبران

پرسند: چه چیزی شمارا روانه  فرماید: در قیامت، اهل بهشت از دوزخـیـان می خداوند می

رسـول  (.63این است که ما پایبند به نماز نبودیم )مدثر/هایشان  جهنم کرد؟ یکی از پـاسـخ

فرموده است: )مَن تَرَک الصَّلوةَ مُتَعَمِّداً فَقَد کفَرَ(؛ هرکه عمداً نماز را ترک کند،  )ص(خدا

(. هیچ انسان باوجدان و 435، ص 3، ج 3303بابویه،  شده و کافر است )ابن از اسالم خارج

اعتنا رد  ها بی سرار و ظرایف نـماز آگاه باشد ولی از کنار آنمتفکری نیست که از ابعاد و ا

خبری، مقام و منزلت دنیوی، توفیق سخن  شود، مگر کسانی کـه بـه خـاطر غفلت و بی

رغم نصوص دال بر وجوب  اند؛ که متأسفانه علی گفتن با خداوند را از خود سلب کرده
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به این فریضه مهم است لذا ازآنجا میزان رغبتی نسبت  روز شاهد بی نماز، جامعه بشری روزبه

کارگیری آن و شناسایی  ثمر دهی نماز در همة ابعاد، به نمازگزار و شناخت او از نماز و به

ها رفع شود نماز بهتر شناخته خواهد شد و بالتبع  ها بستگی دارد. لذا هرقدر آسیب آسیب

تر خواهد  از آن زیادتر و گستردهبرداری  کارآیی نماز بیشتر و میزان ثمربخشی نماز و بهره

شد برای رسیدن به این هدف تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش اصلی؛ بررسی 

های تکوینی و غیر  ارتباط علم و آگاهی و ایمان به مبانی اعتقادی و تأثیر آسیبمیزان 

لخصوص ا تکوینی در جذب جوانان به نماز است. تا بتواند به تغییر نگرش جامعه بشری علی

جوانان نسبت به نماز و ایجاد انگیزه و اشاعه و ترویج فرهنگ نماز را بیانجامد. لذا 

شناسی این امر به جدیت بیشتری نیاز دارد به همین منظور این موضوع  یابی و آسیب ریشه

 اهمیت خاصی دارد و منجر به انگیزه این پژوهش گردید.

 سؤاالت تحقیق

و آگاهی و ایمان به مبانی اعتقادی در جذب به نماز تا چه  ـ میزان ارتباط بین نقش علم 3

 حداست؟

بیت در آسیب زدن به نماز  ضعف رفتاری نبود اعتقاد و ایمان و عشق واقعی به اهل -4

 جوانان چه تأثیری دارد؟

 های تکوینی در جذب جوانان به نماز چه تأثیری دارد؟ آسیب -3

 به نماز چه تأثیری دارد؟های غیر تکوینی در جذب جوانان  آسیب -6

 پیشینه تحقیق

شناسی فریضه نماز صورت گرفته است که اغلب با  تحقیقات متعددی درزمینة آسیب

صورت خالصه  گرفته است که در ادامه به سازی انجام محوریت ترغیب، تعریف و مفهوم

 شود. تبیین می

گرایش به نماز در ( با انجام دادن پژوهش بررسی راهکارهای ایجاد 3309بهرامی )

یافته است که میان  آموزان مدارس راهنمایی استان لرستان به این نتایج دست بین دانش
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آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و گرایش  گرایش به نماز در میان دانش

 آموزان دختر به نماز نسبت به پسران بیشتر است. همچنین، وجود نمازخانه و امکانات، دانش

آموزان به نماز بسیار  آموزان و اهمیت پدر و مادر به نماز را در گرایش دانش تشویق دانش

 مؤثر دانسته است.

(، در پژوهش خود با عنوان چگونگی جذب جوانان به نماز و 3339آبادی ) فتح 

مسجد، موارد ضرورت جذب این گروه از جامعه را در توسعه و گسترش روزافزون جرائم، 

های جهانی برای فاسد کردن  انحراف و اعتیاد، توسعه تبلیغات دشمن در عرصهتوسعه خطر 

نسل جوان، وجود دوراهی و شک و تردید درزمینة مذهب، نیاز نسل جوان به پناهگاهی 

امن و مطمئن که در تنگناها و تصادمات روانی، عاطفی و حتی اجتماعی بیان کرده و 

 :عوامل اصلی جذب را در پنج دسته کلی زیر

عوامل انسانی، شامل: خانواده و دوستان، امام جماعت، هیأت امنا، خادمین  -3 

 مساجد و نمازگزاران؛

 ها؛ امکانات و فعالیت -4 

ها، ازجمله: ارتقای هویت دینی جوانان، پیوند مسجد با زندگی  طرح و برنامه -3 

 جوانان، ارائه الگوهای موفق نمازگزار به جوانان و ...؛

 ای جمعی ازجمله رادیو و تلویزیون؛ وه رسانه -6

 وپرورش، بررسی نموده است. آموزش -5

ترین  ( در پژوهش تأثیر ادبیات در جذب جوانان به نماز، یکی از مهم3339وحدانی ) 

ها در جذب جوانان به مسجد و نماز را عدم استفاده از زبان تأثیرگذار هنر معرفی  کوتاهی

ند تلنگر هنری دانسته است که بسیاری از این تلنگرها و کرده است. جوان امروز را نیازم

زند که اکثراً مستخرج از  های شوق برانگیز نماز، در آیینة ادبیات غنی فارسی موج می جلوه

تواند برانگیزانندة شوق وصال در  آیات قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار است و می

 باشد.ها، بخصوص جوانان  های مشتاق و پریشان انسان دل

( در تحقیقی میزان تأثیرپذیری فرزندان از والدین در 3339اسدی ) –آقامحمدی  
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گرایش به نماز و بررسی میزان تأثیرپذیری فرزندان از والدین در گرایش به نماز را 

درصد اطمینان گفته است که میزان تأثیر  95موردمطالعه قرار داده است که با بیش از 

دختر به نماز جماعت بیشتر از میزان تأثیر آنان در هدایت  والدین در هدایت فرزندان

پسرانشان است. بر اساس نتیجه این تحقیق والدین با رفتار و کردار خود، مدارس با ایجاد 

امکانات مناسب و جامعه نیز با تأمین نیازهای قشر جوان و رفع مشکالت آنان، در ارتباطی 

ها به نماز و  و رغبت جوانان در پایبندی آن هماهنگ و تنگاتنگ باهم عمل کرده تا میل

 اصول اعتقادی بیشتر گردد.

ای با عنوان نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی به  ( در مطالعه3339شهابی ) 

عنوان یک رفتار بر ابعاد مختلف روح پرداخته و به این نتیجه  بررسی تأثیرات نماز به

د را ستایش کند و ستایش پروردگار برای رفع و یافت که انسان نیاز دارد برتر از خو دست

 ارضاء آن است.

های اجتماعی در فضای  ای توصیفی به بررسی نقش نماز در کاهش آسیب در مطالعه

به این نتیجه  3393مجازی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب در سال 

ن شامل اهتمام جدی برای انجام نماز، های آ دست یافتند: که التزام عملی به نماز و مؤلفه

های آن را  های فضای مجازی و مؤلفه مراقبت و حضور قلب در نماز توانستند متغیر آسیب

تبیین نمایند. نتیجه کلی نشان داد که خواندن نماز با حضور قلب و مراقبت در کاهش 

بخشد.  ود میهای اجتماعی وارده از فضای مجازی مؤثر است و زندگی فردی را بهب آسیب

  (3393)نوری و همکاران، 

شناسی گرایش جوانان به نماز جماعت و ارائه  ( در پژوهشی به آسیب3395تاجدار )

راهکار پرداخته است. در این مقاله، با استناد به نظریات تجربیات نویسنده، به بررسی عوامل 

ها و  پادگان شده است. و مشکالت موجود در گرایش جوانان به نماز جماعت پرداخته

دهند که  شده است. نتایج این مطالعه نشان می عنوان جامعه هدف در نظر گرفته ها به دانشگاه

رئیسه و  گذاری و ترویج نماز، فرماندهان، هیئت تأثیرگذارترین افراد در بحث سیاست

 ها هستند. ها و دانشگاه مسئوالن بلندپایه پادگان
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 ..درنهایت هدف از انجام مطالعه حاضر .

های فوق درصدد  ها در این است که پژوهش وجه تمایز مطالعه حاضر با سایر پژوهش

ترغیب و عوامل مختلف تأثیرگذار بر اقامه نماز، تنها به یک بعد مدرسه یا خانواده 

ها به نقش عوامل متعدد والدین،  اند، ولی پژوهش حاضر عالوه بر شناسایی آسیب پرداخته

آموزان به نماز بررسی کرده و با توجه به  جذب دانش نگرش فردی، دوستان را در

 تأثیرگذاری هرکدام راهکارهایی کاربردی ارائه داده است.

 شناسی روش

نفره از بین  377گیری میدانی از کل جامعه آماری  روش تحقیق حاضر به روش نمونه 

ها  نامه طور تصادفی انتخاب شدند، پرسش عنوان نمونه به جوانان مدارس استان اردبیل به

آوری،  ها را جمع عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این رابطه داده توزیع و به

های  ل شده و درنهایت از محاسبات آماری با تعیین درصد پاسخوتحلی ارزیابی، تجزیه

نامه با  ها از طریق پرسش آوری داده شده و ارائه نمودارها استفاده شد؛ بنابراین جمع داده

ها برای تمامی سؤاالت مشترک بود، انجام  ای که گزینه صورت چندگزینه سؤاالت به

 گرفت.

آوری اطالعات تحقیق،  وش جهت جمعترین ر با توجه به هدف پژوهش، مناسب 

ای، استنادی و مصاحبه برای تحقق  نامه بوده که در کنار روش تحقیق کتابخانه پرسش

ای  گیری از روش خوشه اهداف تحقیق مؤثر بود. به این صورت که برای نمونه

 باشد، لذا ابتدا به سه شده است؛ استان اردبیل دارای سه منطقه می ای استفاده چندمرحله

منطقه شمال، مرکز، جنوب تقسیم گردیده و سپس از هر قسمت دو منطقه انتخاب شد که 

آید و بعد از هر منطقه، دو شهر و از هر شهر دو مدرسه دولتی و  شش منطقه به دست می

ها  آوری داده غیردولتی موردبررسی قرار گرفت. البته به دلیل مشکالت عدیده برای جمع

 گیری، از روش تصادفی سیستماتیک استفاده شد. مونهدر مدارس استان در روش ن

های رفتاری در  در این پژوهش، به اهمیت نقش آگاهی و علم مکفی جوانان و ضعف

های  طرف و شناسایی آسیب تعمیق باورهای دینی ازجمله فریضه پرفیض نماز ازیک
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به نماز های غیرتکوینی و نقش بسیار مهم آنان در تحقق جذب جوانان  تکوینی، آسیب

های درونی  های رفتاری، شناسایی آسیب مطرح گردید. عدم آگاهی و علم مکفی، ضعف

عنوان متغیر وابسته مدنظر است. متغیر  بینی کننده(، نمازخواندن و نخواندن به و بیرونی )پیش

 کنترل استان اردبیل است.

 بحث اصلی

 زند. امه نماز شخص آسیب میفرضیه اول: عدم علم و آگاهی به مبانی اعتقادی نماز به اق 

اصل نماز توجه قلبی است و از نماز آن مقداری قبول  آسیب عدم آگاهی و علم مکفی:

شود که در آن توجه قلبی باشد. شروع نماز با قلب و نیت است. در اصل یکی از شروط  می

های صورت گرفته در منابع  نماز همان حضور قلب است. با توجه به مطالعات و پژوهش

شوند، عبارتند از: هرزگی  تعدد، عمده عواملی که منجر به عدم حضور قلب در نماز میم

قوه خیال، دنیاپرستی، پرت شدن حواس ظاهری، وسواس در قرائت، غفلت از عظمت 

توجهی به  موقع آن، بی انگاری در ادای به پروردگار، عدم توجه به هدف نماز، سهل

؛ امام خمینی، 3306جسمانی و ... )قرائتی،  مقدمات نماز، غفلت از مرگ، ضعف قوای

( خداوند متعال در قرآن 3335؛ عزیزی تهرانی، 3397؛ ملکی تبریزی، 3330؛ قرائتی، 3396

هَلْ یسْتَوِی »فرماید: بار و دردناک معرفی نموده و می بهره از علم را اسف کریم گروه بی

تواند در  های علمی از مبانی اعتقادی می ( آگاهی9ر/زم«)الََّذِینَ یعْلَمُونَ وَالََّذِینَ لَا یعْلَمُونَ

ها مؤثر باشد چون علمی که تبدیل به معرفت شده باشد  محفوظ ماندن عبادات از آسیب

دارد. مثالً عدم آگاهی به  قطعاً عقاید درست را از آفات اعتقادات و عبادات مصون نگه می

ه همین منظور هدف قرآن تقویت شود ب ها می اصول اعتقادی موجب بروز خرافات و بدعت

و تثبیت و قطعیت باورهای اعتقادی است تا انسان به هدف خلقت نائل شود و در مسیر 

ها است تزلزل نداشته باشد. نماز  عبودیت که مصداقش علم و آگاهی به نماز و سایر عبادت

حسوب تواند آسیب م عنوان یک وظیفه دینی است. ناآگاهی از فلسفه و هدف نماز می به

ها در ارتقاء یا تنزل کیفیت نماز تأثیر بسزایی دارد. عدم  شود چراکه شناخت هر یک از آن
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شود. ازجمله  آگاهی از فلسفه و آداب نماز موجب قبول نشدن آن به درگاه خداوند می

توان به موارد زیر توجه نمود؛ همواره به یاد خدا بودن که بهترین  فلسفه و آداب نماز می

رل نفس اماره و روح طغیانگر است، اجتناب از بسیاری گناهان و فحشا و وسیله کنت

های ظاهری و معنوی، ارتباط عبد  آلودگی منکرات، رعایت نظافت و بهداشت و دوری از 

روح انضباط در انسان، رسیدن به آرامش و  نوعی تشکر از خداوند، تقویت با معبود،

قدرتی مافوق طبیعت، تقویت جسم با انجام اطمینان روحی و فکری ناشی از اتصال به 

حرکاتی موزون، گردش خون و نشاط قلب، تمرین تمرکز ذهن و حضور قلب، اخالص 

 نیت و خشوع و تواضع در نماز و...

 نقش علم و آگاهی به مبانی اعتقادی در جذب به نماز .0جدول 

 درصد تعداد 

 5.0 15 خیلی کم

 13.0 39 کم

 17.3 52 متوسط

 23.0 69 خوب

 41.7 125 خیلی خوب

 100.0 300 جمع

 35نفر پاسخگو به شاخص نقش علم کافی، تعداد  377دهد که از  نشان می 3جدول شماره 

 3073نفر ) 54درصد( گزینه کم، تعداد  33نفر ) 39درصد( گزینه خیلی کم، تعداد  5نفر )

 6370نفر ) 345تعداد درصد( گزینه خوب و  43نفر ) 49درصد( گزینه متوسط، تعداد 

 37درصد( گزینه خیلی خوب را انتخاب کرده بودند. این بدان معنی هست که بیش از 

درصد افراد پاسخگو اعتقاد متوسط به باال داشتند که علم کافی در جذب به نماز مؤثر 

درصد از جامعه  47های پرورشی در نظر گرفته شود؛ و حدود  باشد و بایستی در برنامه می

در قالب  3واره توضیحات فوق در نمودار شماره  اند. نمایش طرح ی مخالف آن بودهآمار

 شده است. نمودار ستونی نشان داده
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 فراوانی نقش علم مکفی به مبانی اعتقادی در جذب جوانان به نماز .0نمودار 

 زند. فرضیه دوم: رفتار ناشایست انسان به حضور قلب و روح نماز آسیب می

یا توجه به خدا، به معنی توجه قلبی به خداوند و احساس وجود او در حضور قلب 

ای که حاضر و ناظر دانسته شود. حضور قلب از فضایل اخالقی، روح همه  گونه جا، به همه

از  .(34، ص 3، ج 3336عبادات و از شرایط کمال عبادات محسوب شده است )فاطمی، 

، مراقبت از نفس، پرهیز از گناه، معرفت های شیطان عوامل تحقق حضور قلب؛ دفع وسوسه

است. در روایات شیعه و  و شناخت خداوند، توجه به معانی عبارات نماز و کنترل قوه خیال

مشغولی، غرق شدن در دنیا، شرم  های اخالقی برخی موانع حضور قلب عبارتند از: دل کتاب

با اهل باطل و برای وبرخاست  نکردن از خدا، فاصله گرفتن از عالمان ربانی و نشست

های روانی و جلب  حضور قلب آثاری مانند رام شدن نفس اماره، برطرف شدن آشفتگی

، به برخی از موانع دعای ابوحمزه ثمالی در امام سجاد)ع( شده است. محبت خداوند معرفی

دستورات حق، دروغ گفتن حضور قلب ازجمله رانده شدن از درگاه الهی، سبک شمردن 

وبرخاست با اهل  و نشست خدا حتی به خدا، فاصله گرفتن از عالمان ربانی، شرم نکردن از

( به عقیده برخی، 305، ص3394کرده است)رضایی آدریانی،  باطل، اشاره

 خیلی خوب خوب متوسط کم خیلی کم

Series1 15395269125

داد
تع

 

 نمودار فراوانی پاسخگویان

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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، 3303نراقی،  شد.) از خداوند و غرق شدن در دنیا مانع حضور قلب می غفلت مشغولی، دل

موانع  :کند گونه بیان می مشغولی و غفلت را این دالیل دل مالاحمد نراقی(353ص

، چشم و گوش مشغول دیدن و شنیدن بعضی چیزها باشد. نماز اینکه در حال مثل :بیرونی

این صورت دل انسان مشغول فکرهای دیگر شده و مانع از حضور قلب در 

های  خواندن نماز در مکان ، بستن چشم به هنگام نماز و یا پرهیز ازمالاحمد نراقی .شود می

آدمی وجود « قلب»اموری که در  :موانع درونی. شلوغ را موجب حضور قلب دانسته است

دارد.)  پریشانی، غفلت و عدم تمرکز شده و انسان را از حضور قلب بازمی دارد و موجب دل

وسوسه )373، ص44، ج3300(همچنین مانع جسمی) مطهری، 353، ص3303نراقی، 

روزمرگی و عادت، نامناسب بودن مکان نمازگزار، شرایط نامساعد  لقمه حرام شیطان،

( از موانع حضور قلب دانسته شده است. 307-339ش، ص3394روحی)رضایی آدریانی، 

الصانه باخدا و عبودیت و بندگی اوست اگر رذایل و سیئات اخالقی روح نماز ارتباط خ

زند و از مقام خلیفه الهی تنزل پیدا  انسان زیاد شود به حضور قلب و روح نمازش آسیب می

ماند فقط  شود و آنچه از نمازخواندن او باقی می کند و شخص از تقرب الهی دورتر می می

که حرکات نمایشی بیش نخواهد بود .ازجمله ماند  ظاهر نماز و خم و راست شدن می

 های رفتاری عبارت از: ضعف

کند که نمازگزار با خلوص نیت  اخالص نداشتن: نماز وقتی فلسفه وجودی پیدا می*

و حضور قلبی نماز بخواند یعنی در حال نماز به کسی غیر از خدا مشغول نباشد و در عمل 

منت مگذار و فزونی « وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَکثِرُ»فرماید  خداوند می شریکی برای خدا قرار ندهد.

( یعنی انجام حسنات زیاد شمرده نشود بلکه انسان نماز را توفیق بزرگ الهی 4مطلب )مدثر/

 .بداند

آید که شخص احساس نقص و کاستی نموده و  حسد: حسادت وقتی به وجود می*

آن تالش بنماید. در تفسیر اثناعشری در  آرزوی نقص در دیگران و تالش برای ایجاد

کند که علت  گونه مطرح می این« آفَهُ الدّین العُجبُ والحسدُ و الفخرُ»توضیح حدیث 

سرچشمه بودن گناهان کبیره این است که حسود درواقع معترض بر حکمت خداست که 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ا و عدم چرا به افرادی نعمت بخشیده و مشمول عنایت خود قرار داده لذا دوری از خد

(. 337، ص 3394عبدالعظیمی، سید حسین،  شود )شاه اطاعت و سرپیچی از فرامین الهی می

« خورد خورد حسد ایمان را می گونه که آتش هیزم را می همان»فرماید: می )ع(امام باقر

 (.374، ص 4، ج 3333)کلینی، 

غیر خدا( که دیگران ) ریا: ریا عمل و قصدی است که شخص با قصد ریا، برای این*

( خداوند 495، ص 3، ج 3334ببینند و خوششان بیاید هر کاری را انجام دهد. )نراقی، 

یا أَیهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکمْ بِالْمَنَِّ وَالْأَذَی کالََّذِی ینْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النََّاسِ »فرماید: می

که مال  سبب منَّت و آزار تباه نسازید مانند آن... یعنی ای اهل ایمان، صدقات خود را به 

( با استناد به آیه فوق 446توجه دیگران( انفاق کند...)بقره/ خود را از روی ریا )برای جلب

گیری و اهداف  شوند اما به دلیل نوع بهره اعمال مؤمنان مانند نماز در آغاز صحیح انجام می

ای که ریایی خوانده  د: در روز قیامت بندهفرمای می )ع(گردد. امام صادق دنیوی ابطال می

ام. پاسخ داده  گوید: پروردگارا! برای رضای تو نماز گزارده آورند. او می است را می

خواند! )پس ای فرشتگان(  شود: بلکه نماز گزاردی که بگویند: فالنی چه نماز خوبی می می

 (.4939، 3347او را به دوزخ ببرید )آمدی، 

ای دارد که اگر در آن حد و  رینش هر چیز جایگاه و حد ویژهظلم: در نظام آف*

یافته است. عدم رعایت این حد در  جایگاه قرار گرفت، عدل و اگر قرار نگرفت، ظلم تحقق

شود لذا اگر در اعمال  تمام ابعاد آن اعم از خدا و خلق خدا و خود نفس ظلم محسوب می

گیرد.  وفیق عبادت و خلوص عمل را میعبادی رخنه کند. به دلیل اینکه مانع رشد و ت

 .شود شرک و ظلم به خدا محسوب می

 : نقش ضعف رفتاری در آسیب زدن به نماز جوانان9جدول 

 درصد تعداد 

 0.3 1 خیلی کم

 16.7 50 کم

 17.0 51 متوسط

 23.0 69 خوب
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 درصد تعداد 

 43.0 129 خیلی خوب

 100.0 300 جمع

 3پاسخگو به شاخص نقش نوع رفتار، تعداد نفر  377دهد که از  نشان می 4جدول شماره 

نفر  53درصد( گزینه کم، تعداد  3470نفر ) 57درصد( گزینه خیلی کم، تعداد  773نفر )

 63نفر ) 349درصد( گزینه خوب و تعداد  43نفر ) 49درصد( گزینه متوسط، تعداد  30)

درصد  33ست که درصد( گزینه خیلی خوب را انتخاب کرده بودند. این یافته بیانگر آن ا

اند  از جامعه آماری تأثیر رفتار افراد در جامعه را باعث آسیب در گرایش به نماز دانسته

دانستند. نمایش شماتیک توضیحات  درصد آن را دخیل بر موضوع نمی 30که  درصورتی

 شده است. در قالب نمودار ستونی نشان داده 4فوق در نمودار شماره 

 
 فراوانی نقش ضعف رفتاری در آسیب زدن به نماز جوانان .9نمودار 

 های تکوینی در نماز جوانان ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه سوم: آسیب

های تکوینی یعنی آنچه در خلقت خارج از وجود هر فرد  های تکوینی؛ آسیب آسیب

است تا در روح  ضعفی در انسان به نماز او آسیب برساند مانند شیطان که به دنبال نقطه

 خیلی خوب خوب متوسط کم خیلی کم

Series1 1505169129

داد
تع

 

 نمودار فراوانی پاسخگویان
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رغبتی افراد  روزی در پی بی انسان رخنه کند. شیطان آسیب جدی در نماز است که شبانه

الخصوص جوانان نسبت به نماز و متصدی گمراهی و منصرف کردن انسان از اطاعت  علی

توان مانع اغواگری شیطان شد. انسان با  خداوند است. با مبارزه با نقاط ضعف رفتاری می

های دنیوی در زندگی این جهان نیاز به تذکر و توجه دارد که نماز این وظیفه  یمشغول دل

فَما أرْغَمُ »فرماید  کند امام زمان می مهم را بر عهده دارد و یاد خدا را جایگزین شیطان می

چیز مثل نماز، بینی  أنْفُ الشَیْطانَ بِشَی ءٍ مِثْلَ الصَّالةِ، فَصَـلِّها وَ أرْ غَـمْ أنْـفَ الشَّـیْطانَ. با هیچ

نماز را به پادار و بینی شیطان را به خاک  شود؛ پس شیطان به خاک مالیده نمی

 (334، ص 3343مجلسی، «)بمالد.

 های تکوینی در جذب جوانان به فریضه نماز نقش رفع آسیب .4جدول 

 درصد تعداد 

 2.7 8 خیلی کم

 14.7 44 کم

 17.3 52 متوسط

 25.0 75 خوب

 40.3 121 خیلی خوب

 100.0 300 جمع

های تکوینی،  نفر پاسخگو به شاخص نقش آسیب 377دهد که از  نشان می 3جدول شماره 

درصد( گزینه کم، تعداد  3670نفر ) 66درصد( گزینه خیلی کم، تعداد  470نفر ) 3تعداد 

 343درصد( گزینه خوب و تعداد  45نفر ) 05درصد( گزینه متوسط، تعداد  3073نفر ) 54

یابیم که  درصد( گزینه خیلی خوب را انتخاب کرده بودند. از این جدول درمی 6773نفر )

های تکوینی نقش بسیار باالیی  اند که رفع آسیب درصد پاسخگویان بر این باور بوده 4573

اند.  افراد مخالف این تأثیر بوده 3076درصد نظر متوسط و  3073در جذب به نماز دارد 

شده  در قالب نمودار ستونی نشان داده 3وضیحات فوق در نمودار شماره واره ت نمایش طرح

 است.
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 های تکوینی در جذب جوانان به نماز : فراوانی نقش رفع آسیب4نمودار 

های انحرافی در نماز و دور کردن  های غیر تکوینی جهت تشدید جنبه فرضیه چهارم: آسیب

 کنند. مردم از خدا نقش مهمی ایفا می

ها جهت تشدید  های غیر تکوینی یعنی آنچه انسان های غیر تکوینی؛ آسیب آسیب

های انحرافی در نماز و دور کردن مردم از خدا و دعوت به جهالت برای تثبیت  جنبه

 شود: ها اشاره می اند. اینک به برخی از این آسیب موقعیت خود در جامعه فراهم آورده

درک صحیح از دین و شرایط زمانی و مکانی معنای  های سیاسی؛ بصیرت به آسیب 

ذهَابُ الْبَصَرِ »اند:  است. امام علی در باب ضرورت بصیرت سیاسی در میان مسلمین فرموده

( 63، ص 3347بصیرتی بهتر است. )آمدی،  یعنی نابینایی از بی« خَیرٌ مِنْ عَمَی الْبَصِیرَةِ

حق و باطل و یا صالح و فساد  ترین عنصر در بصیرت و بینش افراد جامعه شناخت مهم

است. افراد بصیر کسانی هستند که در شناخت حق و باطل و صالح و فساد توانمندند و 

در حدیثی  jها و رخدادهای پیرامون را ارزیابی کنند. امام رضا  گیری توانند افراد، موضع می

های  خطبه کند که فلسفه وجودی شود و اشاره می های جمعه را یادآور می ضرورت خطبه

نماز جمعه بیان صالح و فساد و حقایق است. آن حضرت در پاسخ به این سؤال که چرا 

های فرمایند خطبه ها است؟ می شده است؟ و چرا دو خطبه برای نماز جمعه خطبه قرار داده

نماز جمعه برای آن تشریع شده است که چون روز جمعه روز حضور عمومی است؛ لذا، 

 خیلی خوب خوب متوسط کم خیلی کم

Series1 8445275121

داد
تع

 

 نمودار فراوانی پاسخگویان
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بری و هشدار از نافرمانی خدا  ای است برای موعظه و تشویق به فرمان یلهخطبه برای امام وس

رسانی ازآنچه در اطراف  و آگاهی بخشی بر آنچه مصلحت دین و دنیای مردم است؛ اطالع

بخش  تواند برای آنان سودمند یا زیان هایی که می ها اتفاق افتاده است و از نگرانی آن

ه این جهت است که یکی برای سپاسگزاری به درگاه ها بودن نیز ب باشد... . دو خطبه

ها و عذرها و تذکر به بیم و امیدها و آموزش  خداوند باشد و دیگری برای بیان نیازمندی

( لذا هر چه 333، ص 4، ج 3303ضروری و اوامر الهی و مصالح و مفاسد )شیخ صدوق،

ورهای عمیقی بین افراد بصیرت سیاسی نسبت به ابعاد مختلف نماز تقویت و عملی گردد با

گردد. لذا هرچقدر نفاق در بصیرت ظهور پیدا کند به همان اندازه بصیرت  جامعه بیشتر می

ای برای  کند. پس اگر سیاستمداران مفاهیم ارزشی دینی را بهانه دینی ضربه افول پیدا می

عی جلوه های جمعی و بهینه و شر رسیدن به اهداف شوم خود قرار داده و با تبلیغ رسانه

که در باطن از آن هدف الهی  دادن رفتار خود دست به دامن نماز ظاهری شده درحالی

های دروغین این افراد را مورد مذمت قرار  دارند؛ که قرآن و روایات تالش کامالً فاصله

ها و  شده بود راه رسوخ شبه دهند. زمانی که بسیاری از سخنان پیامبر در عمل متروک می

لَا حُکمَ »گویند: شنیدند خوارج می )ع(ملموس گشته بود وقتی حضرت علیها  کژاندیشی

ترین  دقت شود که چطور سازنده« سخن حقی است که از آن اراده باطل دارند "إِلََّا لِلََّه 

ترین ابزار نفاق و  های آسمانی زمانی که به دست افراد نادان بیفتد تبدیل به مخرب برنامه

مروزه افرادی ازنظر جهل و لجاجت چیزی از خوارج کم ندارند و شود. متأسفانه ا فساد می

با نام قرآن و اسالم با ظاهر اسالمی و تظاهر به نمازخواندن اما در محتوا برخالف جهت 

کنند. اینان عامل بسیار خطرناکی برای تهدید جامعه اسالمی  های الهی رفتار می آموزه

رنگ شدن  دن نسل جوان به واجبات و کمها موجب دلسرد ش هستند و تناقض رفتاری آن

 اعمال عبادی ازجمله نماز شده است.

های فرهنگی؛ از مسائلی که در گرایش به نماز جوانان نقش منفی اساسی دارد؛  آسیب

های فرهنگی  های فرهنگی است. آسیب عدم آگاهی آنان نسبت به فلسفه نماز و آسیب

 دودسته هستند:
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های  هایی است که ناشی از عدم رشد کافی و برداشت ها و فساد داخلی: آسیب آسیب

شود.  های متعدد و جهل در جامعه منجر می سطحی از دین که به عبادت ظاهری و بدعت

ضعف ایمان و جهلی که عامل اصلی گناه و نافرمانی پروردگار و منحرف شدن از صراط 

داند توجه به حرام و مستقیم الهی است. اگر فرد مسلمان خود را در مقابل خدا مسئول ب

سازد. )ابطحی،  حالل و نظارت خداوند بر رفتار خویش، فرد مسلمان را خودکنترل می

( به هراندازه که ایمان افراد به خدا قوی باشد، میزان پایبندی 333، ص 3333خیراندیش، 

ران، شود. )تابان و همکا ها نیز بیشتر و درنتیجه، خودکنترلی نیز شدیدتر می ها به ارزش آن

کند؛  ترین رفتار هم حساب کشی می ( با توجه به اینکه خداوند از کوچک405، ص 3393

فَمنْ یعمل مثْقالَ ذَرةٍ خَیراً یرَه و منْ یعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا »که خود قرآن فرموده است:  چنان

اه کند طلب است و از ضرر متنفر است؛ لذا باید نگ (. انسان موجودی منفعت0)زلزال/ «. یرَه

رود و در این  آید و چه چیزی از دست می و ببیند با نافرمانی خدا چه چیزی به دست می

حکم عقل کدام را باید انتخاب کرد. انسان باید بداند اینجا دنیا است و دربازکن،  قیاس به

«. کرْامِکُلُّ منْ علَیها فانٍ و یبقی وجه ربک ذُو الْجاللِ و الْإِ»چیز اال خداوند فانی است؛  همه

کرد برای حفظ آبرو کتمان کند در آخرت  ( آنچه خطاکار در دنیا سعی می44)الرحمن/

( است؛ 9)طارق/ « یوم تُبلَی السرائر»شود؛ زیرا آن روزبه تعبیر قرآن کریم  آشکار می

نهایت دارد و با باور داشتن معاد تنها به فکر آباد  بنابراین لحظات زندگی انسان ارزش بی

ین دنیا نیست و بلکه همواره در تفکر نظارت خداوند و عقوبت رفتار خودش در ساختن ا

کوشد. در نظام  صورت خودکنترل در بهبود کارها می زندگی است به همین دلیل به

شود که با مرگ انسان پایان پذیرد،  اعتقادی اسالم، هستی به این جهان مادی محدود نمی

تی است و زندگی انسان پس از مرگ، در مراتب بلکه این جهان تنها جزء کوچکی از هس

ای بر حیات ابدی اوست  کند. زندگی در این جهان مقدمه-باالتری از حیات ادامه پیدا می

و چگونگی زندگی در آن جهان بستگی به چگونگی زندگی او در این جهان دارد؛ 

از آلوده کردن کند و  نهایت پیدا می بنابراین لحظات زندگی انسان معاد باور، ارزش بی

( با توجه به اینکه 30، ص 3306کند. )علیوردی نیا و همکاران،  خود به خطا خودداری می
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های اسالمی و باورهای اسالمی موجب  ایمان به خدا و معاد باوری با تقویت نگرش

توان عامل مؤثر بر فرهنگ خودکنترلی معرفی کرد.  شود، این عامل را می جویی می کمال

اعتقاد و ایمان به سستی در نگرش و عمل به وظایف و تکالیف دینی منجر  النهایه عدم

 شود. می

ها و فساد خارجی: زمانی که جامعه جوان از منظر فرهنگی به حد رشد و  آسیب

های  استقالل و تفکر نرسیده باشد و از آزادی معنوی برخوردار نگردد زمینه ورود فرهنگ

، ص( 46، ج 3300شود. )مطهری،  تماعی متمایل میهای اج بیگانه ایجادشده و به آزادی

لذا برای ارتقاء فرهنگی باید با آزادی اندیشه و تفکر به دستور خداوند عمل کند و از 

مند گردد تا طعمه تبلیغات استعمارگران نشود و با گرفتاری در دام  کتاب راهنما بهره

لنهایه با استخفاف عقول گمراه طلبی آنان، از هدف اصلی ایمان و تقوا بازنماند و ا تنوع

 نشود.

المرءُ علی دین خلیله و : »)ص(اهلل های ناشی از روابط با دوستان بد؛ قال رسول آسیب-

روش آدمی بر طبق مذهب و سیرة »اهلل علیه وآله( فرمودند:  رسول اکرم )صلی« قرینه

همساالن  ( منظور از470، ص 6)حرانی، ج «. دوست صمیمی و رفیق دلبندش خواهد بود

ها مأنوس و  دهد. با آن ها جرگه اجتماعی را تشکیل می گروهی هستند که نوجوان با آن

سن  صورت کامل هم بازی است. این گروه ممکن است با نوجوانان به سخن و هم همراز، هم

اند. نقش گروه همساالن در حدی است که  فکر و هم اندیشه نباشند، ولی هم شرایط و هم

قائمی،  ای را واژگون کند و حتی در دین و اعتقاد افراد اثر گذارد. ) اندیشه تواند گاهی می

آموزان  ( بنابراین وضعیت اعتقادی دوستان و همساالن نیز در ترغیب دانش43، ص 3335

آموزان و تأثیرپذیری خیلی زیاد از  ای دارد. با توجه به سن دانش به نماز نقش عمده

و مدرسه باید مواظب باشند که این ارتباطات عالوه آموزان  همساالن، اولیای دانش

دهد. والدین باید سعی کنند با  ظاهری، بعد اعتقادی را نیز تحت تأثیر قرار می بعد بر

های فرزندان  وآمد داشته باشند؛ چراکه خانواده ها و افراد متدین ارتباط و رفت خانواده

اعمال کودک آنان اثر مثبت و سازنده  توانند بر افکار و متدین و نمازخوانی دارند که می
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بگذارند. همچنین الزم است کودک و نوجوان ترغیب شود تا دوستانی برگزیند که برای 

نماز و آداب اسالمی اهمیت قائل هستند؛ زیرا در مواقعی، تأثیر رفتار و گفتار کودکان بر 

نوجوان در جمع ها نمازگزاران کودک و  یکدیگر بیشتر از سایرین است. عالوه بر این

ها را ارضا نماید و تکرار  تواند احساس نیاز به شخصیت جمعی آن همساالن خود می

( 07، ص 3309گونه موارد موجب انس و عالقه آنان به نماز خواهد شد. )عبداللهی،  این

گونه که عامل مصونیت اخالقی هستند در مواردی عامل فساد و انحراف  ها همان معاشرت

سازیم که او را با دوستان و معاشران مذهبی و  بتوانیم شرایطی فراهم گردند. اگر می

یافته همدم سازیم خود بخشی مهم از این راه طوالنی و عظیم تربیت مذهبی او را طی  تربیت

(. نقش گروه معاشران یا همساالن همچنان به قوت در تمام 33، ص 3335ایم )قائمی،  کرده

های زندگی  ن در سنین بلوغ و نوجوانی بیش از دیگر دورهمراحل حیات تأثیر دارد و اثر آ

ها در این مرحله با تعصب همراه و  ها و دوستی است. تابعیت و همرنگی با دوستان، انس

غالباً ابرآلود و مبهم است. در دوران نوجوانی قواعد اخالقی خارجی و اجتماعی افراد، 

دهد و شخصیت ناپایدار نوجوان  ندگی میهای ز ها و سرمشق جای خود را به تقلید از نمونه

شود. در امر ترک نماز و زمانی هم رغبت و عادت به نماز،  مند می از اشخاص نمایشی بهره

( بررسی میزان تأثیر و نقش والدین، 49الگوها و معاشران نقش اساسی دارند. )همان، ص 

ینی، ائمه جماعت، ها، معلمان و کادر مدرسه، پیشوایان د دوستان، مدرسه و آموزشگاه

 مدیران و مسئوالن نیز قابل تأمل است و نیاز به تحقیق و بررسی مجزا دارد.

 های غیر تکوینی در نماز جوانان : نقش آسیب3جدول 

 درصد تعداد 

 4.7 14 خیلی کم

 9.3 28 کم

 17.0 51 متوسط

 29.0 87 خوب

 40.0 120 خیلی خوب

 100.0 300 جمع
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های غیر تکوینی،  نفر پاسخگو به شاخص نقش آسیب 377دهد که از  میجدول فوق نشان  

درصد( گزینه کم، تعداد  973نفر ) 43درصد( گزینه خیلی کم، تعداد  670نفر ) 36تعداد 

نفر  347درصد( گزینه خوب و تعداد  49نفر ) 30درصد( گزینه متوسط، تعداد  30نفر ) 53

نفر  377ده بودند. این بدان معنی هست که از درصد( گزینه خیلی خوب را انتخاب کر 67)

اند  های غیرتکوینی را در نماز جوانان تأیید کرده نفر تأثیر عمیق آسیب 470جامعه آماری 

اند. نمایش شماتیک توضیحات  نفر نظر بینابین داشته 53اند و  نفر مخالف این قضیه بوده 64

 شده است. داده در قالب نمودار ستونی نشان 6فوق در نمودار شماره 

 
 های غیرتکوینی در نماز نقش آسیب .3نمودار 

های هر موضوعی به خاطر مصونیت از هرگونه ضرر و زیان و خسارت است.  بررسی آسیب

منظور استحکام  همچنان که تالش در علم مهندسی برای شناختن علل تخریب و ریزش به

ساختمان دچار ریزش و خطرات شناسی و برطرف نشود  هاست؛ که اگر آسیب ساختمان

ها و آفات نماز  ناپذیری به همراه خواهد داشت در جهل و نادانی و نشناختن آسیب جبران

رغبتی نسبت به نماز و  بسا به بی انسان نیز قطعاً او را از نتیجه مطلوب آن محروم و ای

 خیلی خوب خوب متوسط کم خیلی کم

Series1 14285187120

داد
تع

 

 نمودار فراوانی پاسخگویان
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بعاد، به نمازگزار پیامدهای ناگوار حاصل از آن بیانجامد. لذا میزان ثمر دهی نماز در همة ا

ها بهتر شناسایی و رفع  های آن بستگی دارد. هرقدر آسیب و شناخت او از نماز و آسیب

تر خواهد شد. این تحقیق  برداری از آن زیادتر و گسترده شود، میزان ثمربخشی نماز و بهره

پرداخته ها و عوامل بیرونی و درونی نماز  ابتدا به ثمرات و تأثیر نمازخواندن سپس به آسیب

و آمار تحقیق فوق نشان داد که علل سستی در نماز جوانان به عوامل درونی و بیرونی 

باالترین آمار را در آسیب به  3/64بستگی دارد که عوامل بیرونی از حیث غیر تکوینی با 

 نماز جوانان به خود اختصاص داده است.

 گیری نتیجه

های درونی و بیرونی  انان عوامل و آسیبنتایج تحقیق نشان داد که علل سستی در نماز جو

است که مانع بزرگی در مسیر عبادت صحیح و قرب الهی است؛ عوامل درونی کنکاش در 

خصوصیات فردی از حیث علم و آگاهی و نوع نگرش افراد و عدم آگاهی از فلسفه نماز و 

شود.  ز میرنگ شدن اقامه نما نیز نقاط ضعف اخالقی فرد نمازگزار و درنتیجه موجب کم

های تکوینی نماز یعنی آنچه در خلقت و خارج  عوامل خارجی و بیرونی که شامل آسیب

های غیر تکوینی؛ چیزی است که  از وجود هر فرد به نماز او آسیب وارد کند. آسیب

تواند  اند از قبیل عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که هر یک می ها فراهم آورده انسان

ره نماز وارد کند. دسترسی نداشتن به فلسفه نماز در بین جوانان اردبیل آسیب سختی بر پیک

ناشی از کاستی علم بشری است. خداوند در قرآن کریم با علم مطلق و الیتناهی خود، 

ها را با اوامر و نواهی صریحاً بیان نموده است که در هر امری مصلحت و  مصالح و مفسده

های بشر نسبت به فلسفه نماز بیشتر باشد  هر چه آگاهیدر هر نهی مفسده وجود دارد و لذا 

تر و از هرگونه آفت و آسیب مصون خواهد ماند. همچنین  تر و خاضع نمازش خالص

های نفوذ شیطان و مبارزه با آفات ضرورت دارد.  شناختن عوامل تکوینی جهت بستن راه

است، فرهنگ، اقتصاد مواردی که خارج از اختیار افراد است اگر جهت اصالح جامعه، سی

تواند برای مصونیت افراد از آفات نماز  های صحیح دینی صورت گیرد می بر اساس آموزه

گیری تصادفی میان  مفید واقع شود. نتیجه حاصل از این تحقیق تحلیلی استنباطی که با نمونه
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ث پذیری عوامل بیرونی از حی آموزان استان اردبیل صورت گرفته است، آسیب تمام دانش

باالترین آمار را در آسیب به نماز جوانان به خود اختصاص داده است.  3/64غیر تکوینی با 

لذا وظیفه پدران و مادران و مربیان مدارس و سپس عالمان دین و مسئوالن جامعه، آگاهی 

دادن از اصول و فروع مذهب و معرفت سازی باورهای دینی، سپس شناسایی و رفع 

های توانمندسازی  رسد اگر برنامه های بیرونی است به نظر می های درونی و آسیب آسیب

شده از سوی پیامبر ازجمله؛ صداقت،  جوانان غنی گردد و تمام مکارم اخالقی معرفی

عدالت، انصاف، وفای به عهد، خیرخواهی، صراحت، وقار، بیداری وجدان و ... در 

ی درونی و شوق و رغبت انجام ها الگوهای مدیریتی جامعه صحیح عملی شود یقیناً انگیزه

ها و اقدام عالمانه  شناسی نماز و رفع آن اعمال عبادی در جوانان ایجاد خواهد شد. با آسیب

های اجتماعی و اخالقی و اجتماعی و  و آگاهانه این فریضه الهی شاهد کاهش آسیب

 فرهنگی جامعه خواهیم بود که همان تأثیرگذاری مثبت نماز است.

 تعارض منافع
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