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 اسـتاندار توسعه مديريت و منابع معاونخن ـس �

با توجه به روش هاي متعدد آموزشي در دستگاه هاي اجرايي و گاهاً ضرورت  حركت همگرا و تعاملي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي با رويكرد 
 نمايد. توان افزايي اين دو محور علمي ، تدوين سازو كارهاي انجام اين مهم در دستگاه هاي اجرايي ضروري مي

با رويكرد بهره گيري از مشاركت اعضاء هيات علمي و »»»»معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري ««««
مدرسان حوزه هاي مختلف از يك سو و كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه از سوي ديگر به منظور تحقق عملكرد  تعاملي نظام آموزش و 

نشست هاي تخصصي با  بهره گيري از فندر توضيح   نمود. "نماز"با محوريت "نشست تخصصي تحليلي و آموزشي"گزاري برپژوهش اقدام به 
كه بايد حقايق ديني مورد  بوجود آمدهبين نخبگان علمي و بيشتر مردم، اين آگاهي و اشتياق بايد اذعان نمود كه  محوريت مفاهيم و معارف ديني

ر يك گفتمان قابل دفاع و معقول، بازانديشي شوند و در يك همزيستي باز گشوده، مشاركت داده شوند تا بشر بتواند توجه جدي قرار گيرند، و د
 به خأل معنوي و بحران معرفتي و وجودي خود پاسخ دهد.

نشست هاي برگزار شده به مديران و كارشناسان تهيه شده است و دبيرخانه نشست  محتوايبه منظور ارائه منظم و كاربردي  »»»»نشستنشستنشستنشست    گزارشگزارشگزارشگزارش««««
نوسازي و تحول اداري استانداري آمادگي الزم جهت دريافت نظرات كاركنان  دفتر برنامه ريزي، پژوهشو  آموزش هاي مذكور واقع در معاونت

 داشت. اينگونه نشست ها نشست هاي آتي؛ گام مؤثري در راستاي اهداف محوري  و مخاطبان اين برنامه را داشته تا بتوان با غني تر نمودن سلسله

 

 
 ليال محمديان                                                                                

 معاون توسعه مديريت و منابع استاندار                 

 استانداري چهار محال و بختياري                                           
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 خالصه اجرايي �

تخصصي  نشست دستگاه هاي اجرايي براي افزايش دانش كاركنان در حوزه هاي تخصصي و عمومي، و پژوهش با عنايت به رسالت واحد آموزش  
رابطين با هدف بررسي اين مفهوم از ابعاد مختلف  فقهي، تربيتي و روانشناسي  به منظور ارتقاء دانش  "نماز"حليلي و آموزشي با محوريتت

 مقوله  نسبت به از يك سو و ايجاد نگرش غني تر  استانداري و فرمانداري هاي تابعه  "اقامه نماز "و  "امر به معروف و نهي از منكر "ستادهاي
مولوي، خانم دكتر عزيزاهللا آقاي  با حضورخانواده ها؛ در به عنوان والدين آنها  نقش هدايت گري تر موثرايفاي  براي همين مخاطبان درنماز 

جمعي از مديران  با حضور معاونت عمراني استانداريدر محل سالن  16/06/1398مورخ  شنبهروز  دكتر الهام شريفي، خانم دكتر شيرين پوالدي
  برگزارشد. تابعه فرمانداري هاياستانداري و  ارشناسان وك

به بررسي اين مفهوم از بعد  و بررسي انگاره هاي موجود بر مفهوم نماز "انگاره"مولوي به طرح مفهوم در اين نشست ابتدا دكتر به طور اجمالي؛ 
و روش هاي مختلف تربيت ديني كودكان و نوجوانان بر اساس سيره پيامبر   "تربيت ديني "پرداخت، سپس خانم دكتر شريفي به بيان مفهوم  فقهي 

ان بي ين نوع تربيت ادر را ساختار شخصيتي آنها و نقش مهم والدين  شكل گيريو اهميت تربيت ديني فرزندان را در اسالم و ائمه اطهار پرداختند
ارتقاء سبك زندگي  افراد كه منجر به  "طيب گزيني و حيات طيبه "،"هوش معنوي"و تبيين مفاهيم  ، در پايان خانم دكتر پوالدي با طرح ودند نم

 .پرداخت نقش نماز در تعالي و پرورش اين بعد از هوش به و نهايتا   مي گردد
 داده شد.به سواالت شركت كنندگان در حين مباحث سه گانه نيز پاسخ  

        ويويويويهوش معنهوش معنهوش معنهوش معن، معنويت، ، معنويت، ، معنويت، ، معنويت، ، حيات طيبه، ، حيات طيبه، ، حيات طيبه، ، حيات طيبه،     ره اهل بيتره اهل بيتره اهل بيتره اهل بيتسيسيسيسي، سبك زندگي ديني، ، سبك زندگي ديني، ، سبك زندگي ديني، ، سبك زندگي ديني، سبك زندگي، سبك زندگي، سبك زندگي، سبك زندگي،     ديني، ديني، ديني، ديني، ،تربيت ،تربيت ،تربيت ،تربيت انگاره، تربيت انگاره، تربيت انگاره، تربيت انگاره، تربيت نماز، نماز، نماز، نماز، كليدي:  واژگان

    گذري بر مفاهيم كليدي: �

 آنها  اشاره شده مي پردازيم. مفاهيم اساسي كه در نشست به به تعريف  در اين بخش به طور اجمالي 
 در لغت به معناي پرستش، نياز، سجود و بندگي است و بزرگ ترين عبادت و مهم ترين سفارش انبياست. نماز:----
به معني پرورش دادن و پرورش يافتن است و عبارت است از پروراندن قواي جسمي و روحي براي وصول به كمال مطلوب     تربيت:    ----

 و انتقال طرز تفكر و احساس و عمل يك جامعه به آيندگان.
به منظور آشنا ساختن افراد با جريان كسب معرفت ايماني و عقايد ديني است و همچنين پذيرش سنت ها و اعمال ديني،   تربيت ديني:----

 توجه به مالحظات اخالقي و رفتاري مورد تأييد دين و به عبارت ديگر ايجاد يا پرورش ايمان در افراد  را در بر مي گيرد.
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اشاره دارد،     وش زندگي مردم و بازتابي  كامل از ارزش هاي اجتماعي، طرز برخورد و فعاليت هاسبك زندگي به ر    سبك زندگي:----
 جامعه پذيري به وجود آمده است. در سراسر زندگي كه در پي فرآيند همپچنين تركيبي از الگوهاي  رفتاري و عادات فردي

اي نسبتاً هماهنگ و منسجم از كليه امور ديني و ذهني زندگي فرد يا گروه است كه در آن باور به  مجموعه  سبك زندگي ديني:-
جهان آخرت به عنوان غايت خلقت و نگاه به دنيا، به عنوان پلي براي رسيدن به سعادت جاويدان اخروي، بن مايه همه بينش ها و گرايش 

    جهت مي دهد. هاست و به همه رفتارها و انتخاب هاي فرد و گروه
سيره بر وزن فعله و ِجلسه واژه عربي است ، كه بر نوع و كيفيت وقوع عمل و نيز مرّه براي بيان دفعات انجام     سيره اهل بيت:-

 است. همان روش مستمر و رويه معمول دائمي معصوم بوده پيامبر و اهل بيت(ع) سيره.كار داللت دارد
است از حياتي واقعي و جديد كه خداوند به آناني كه سزاورند افاضه مي فرمايد و اين  حيات طيبه در اصطالح عبارت    حيات طيبه:-

حيات جديد و اختصاصي جداي از زندگي سابق كه همه در آن مشترك اند نيست، در عين اين كه غير از آن است، همان است تنها اختالف 
ن تر و واجد دارد بلكه زندگي اش قوي تر روشندو نوع زندگي  است، يآن چنان زندگ به مراتب است نه به عدد، پس كسي كه دارا ي

 .آثار بيشتر است
راهي دروني كه شخص را قادر به كشف ماهيت هستي با عميق ترين  ؛معنويت به حقيقت نهايي يا غيرمادي اشاره دارد معنويت:-

 .ارزش ها و معاني زندگي مردم مي سازد
 زمينه؛عبارت است از ميزان فهم افراد از واقعيت زندگي و حقيقت امور و انسان استخاص هوش معنوي كه منحصراً     هوش معنوي:-

    .تمام آن چيزهايي است كه به آنها اعتقاد و باور داريم
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 مقدمه �

و اينكه غايت گرايش به نماز باشد  طيبه مينشست مذكور بررسي  ارتباط بين نماز، تربيت ديني ، هوش معنوي  و حيات  مباحث هدف از
 معنويت و اهميت دادن به تربيت ديني رسيدن به حيات طيبه ميباشد كه باالترين درجه حيات ميباشد. و

و در لسان شرع براي فعل عبادي خاص يعني نماز  كو  و درود و تعظيم است در لغت به معناي دعا، استغفار، رحمت و مغفرت، ثناي نيصاله 
به كار مي رود كه عبارت است از مجموعه اي از اذكارو حركات خاص كه به عنوان ستايش و توجه بنده به خداوند انجام ميگيرد، از 

 ) 208، 1379اين اصطالح در لغت عربي به صاله و در لغت فارسي به نماز تعبير شده است( حسيني، 

ئيكه خداوند سرشت انسان را خداپرست آفريده و خداشناسي و خداگرايي فطري است لذا بشر در طول تاريخ همواره به دنبال از آنجا
ن يپرستش و عبادت معنوي بوده است كه مظهر و نمود عيني آن عبادات در اديان الهي در نماز تجلي يافته است و در تمام اديان به عنوان برتر

حتي در اديان غير وحياني هم مسأله آن در اديان مختلف متفاوت ميباشدنويت مطرح بوده ، هرچند شكل و نحوه انجام آئين عبادي و ركن مع
 نيايش به ويژه نماز مطرح بوده است .

ي و يكنماز نخستين عبادتي است كه در مكه بر پيامبر و پيروانش واجب شد كه در متون ديني و قرآن از آن به عنوان(ستون دين) ياد شده 
از واجبات ديني است كه اداي آن مورد پذيرش تمامي مذاهب اسالمي است و در بين همه مسلمانان درباره نماز بعنوان يك واجب ديني توافق 

 عناصر وحدت بخش جهان اسالم  محسوب كرد. را يكي از اساس مي توان نماز و بر همين كاملي وجود دارد
في  مكَّّناهم	الَّذين إِن« يد:اقامه نماز را اولين وظيفه الهي معرفي مي نما حتي نماز تصريح نموده اند ت به اهميخداوند در قرآن كريم، بارها 

ّالهوا الصسوره حج) 41آيه  -(» األَرضِ أَقام 
اسباب تشكر از خدا اسباب تشكر از خدا اسباب تشكر از خدا اسباب تشكر از خدا ----2222نشانه اصلي دين نشانه اصلي دين نشانه اصلي دين نشانه اصلي دين ----1111امير المؤمنين علي (ع) در نهج البالغه ازجمله فلسفه هاي مهم نماز  را چنين عنوان ميكند:امير المؤمنين علي (ع) در نهج البالغه ازجمله فلسفه هاي مهم نماز  را چنين عنوان ميكند:امير المؤمنين علي (ع) در نهج البالغه ازجمله فلسفه هاي مهم نماز  را چنين عنوان ميكند:امير المؤمنين علي (ع) در نهج البالغه ازجمله فلسفه هاي مهم نماز  را چنين عنوان ميكند:

    پاك شدن از تكبر.پاك شدن از تكبر.پاك شدن از تكبر.پاك شدن از تكبر.----5555پاك كننده گناهان  پاك كننده گناهان  پاك كننده گناهان  پاك كننده گناهان  ----4444تقرب متقين  تقرب متقين  تقرب متقين  تقرب متقين  ----3333
  .كنده، كاركردهاي خود را ايفا مينماز به عنوان يك فريضه، از بعد فردي خارج شده و در ابعاد اجتماعي و وسيع جامع

شناسان شناسان، جامعهاند. به ويژه بسياري از روان، انديشمندان به طور گسترده درباره نماز و نيايش بحث كردهنيز در قرن حاضر
 كند.شناسان تربيتي بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه توجه به خدا و نماز و دعا، بسياري از امراض رواني را درمان ميو كار
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ر انسان افسرده و مجرم و تبهكار هزاشناس معروف انگليسي ـ پس از تحقيقات گسترده باليني كه بر روي بيش از دههنري لنك ـ روان
كنم و از ميان اينك به خوبي اهميت اعتقاد ديني [نماز و ساير فرايض ديني] را در زندگي انسان درك مي«گويد: انجام داد، چنين مي

اي در ارتباط باشد از هام كه هركس به دين و اعتقاد ديني گردن سپارد يا با عبادتكدها، اين نتيجه مهم را به خوبي يافتهتمامي آزمايش
  ».شخصيت انساني واالتري برخوردار است و در مقايسه با آن كس كه ايماني ندارد و با عبادتي در تماس نيست كرامت خاصي دارد

    نري لنك، كتاب بازگشت به ايمان.)نري لنك، كتاب بازگشت به ايمان.)نري لنك، كتاب بازگشت به ايمان.)نري لنك، كتاب بازگشت به ايمان.). برگرفته از دكتر ه. برگرفته از دكتر ه. برگرفته از دكتر ه. برگرفته از دكتر ه29292929ش، صش، صش، صش، ص1380138013801380( عفيف عبدالفتاح طياره، روح الصالة في االسالم، ترجمه: ناصر طباطبايي، نشر احسان، تهران، ( عفيف عبدالفتاح طياره، روح الصالة في االسالم، ترجمه: ناصر طباطبايي، نشر احسان، تهران، ( عفيف عبدالفتاح طياره، روح الصالة في االسالم، ترجمه: ناصر طباطبايي، نشر احسان، تهران، ( عفيف عبدالفتاح طياره، روح الصالة في االسالم، ترجمه: ناصر طباطبايي، نشر احسان، تهران، 
 

برگرفته از تصور و نگرش ذهني است كه انسان به اين موضوع نماز؛ مفهوم عبادت و در اينجا به صورت خاص گرايش ياعدم گرايش به 
، به صورت قابل توجهي برگرفته از و  از جمله هوش معنوي  دارد كه اين نوع نگرش و تصور ضمن بهره گيري از خصوصيات فردي

ني  نگرش او به مفاهيم ديهمچنين  باشد در توضيح اين موضوع بايد گفت كه  هرچه تربيت انسان و و بالخص تربيت ديني نيز ميتربيت 
يعني معرفتي كامل به تمام ابعاد دنيوي و اخروي دين حاصل شود  و انسان  در انتخاب  مولفه هاي جامع االطراف تر و كامل تر بوده 

به گزينش هاي متعالي تر با رنگ و  به اصطالح طيب گزيني نموده و زندگي با انتخاب و اختياري كه خداوند به انسان موهبت نموده 
حيات طيبه است نائل مي گردد   دگاني به يك نوع سبك زندگي متعالي تر كه همان مسير زندر طي نمودن  نتيجتاً  يازد بوي خدايي  دست 

 بود.خواهد تاثير گذاركه اين نوع حيات نيز به نوبه خود در پرورش و ارتقاء گرايشات فردي و هوش معنوي آنها 
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 :ضرورت و اهميت �

نظير به فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي؛ اقتضائاتي را در امروزه شرايط پيچيده، تعدد منابع معرفت افزايي ، دسترسي زياد و بي 
 همه حوزه هاي معرفتي از جمله مفاهيم دين ايجاد كرده است.

در عصر جديد اعتقادات ديني نه تنها در صدر نمي نشيند كه حتي همواره مورد هجمه ها و تاخت و تازهايي قرار مي گيرد و دينداران 
انجام مي دهند يك نظامي از معرفت و ادله و براهين را عرضه  تارهايي كه بر مببناي اين باورهايشانميبايست در مورد باورها و رف

در  دهند و با توجه به اين خصلت مؤلفه ديني در عصر فراصنعتي ضرورت مطالعات بين رشته ايي در اين زمينه ها را موجب شده است.

 "رفتار نماز–شكافهاي اجتماعي باور "ن معرفتي و تربيتي و... از يك سو و نيز لذا پرداختن به موضوع نماز با توجه به آثار فراوا
و هجمه هايي كه اخيراً برمفاهيم ديني از جمله نماز وارد مي آيد از سوي ديگر، ضرورت و اهميت تبيين  اين فرضه الهي را كه از آن 

ت هاي متوليان آموزش دستگاه هاي اجرايي عالوه بر پرداختن اينكه  يكي از رسال مضافاً .به عنوان ستون دين ياد مي شود را مي نماياند
در حاليست كه موضوع  ترويج فرهنگ  به آموزش  هاي تخصصي، اجراي آموزش هاي عمومي و از آن جمله مفاهيم ديني ميباشد و اين 

ميباشد كه  "اقامه نماز "و "امر به معروف و نهي از منكر "نماز يكي از  ماموريت هاي استانداري و احدهاي تابعه در قالب ستاد هاي 
 ضرورت پرداختن به اين مفهوم را هم از بعد تربيتي و هم  ماموريت سازماني دو چندان ميكند. 
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 بخش اول:

 
 

    
 

 مباحث آقاي دكتر عزيزاهللا مولوي: -1-1

     انگاره:
    "هيچ اقدامي نيست مگر آنكه بايد با شناخت انجام شودهيچ اقدامي نيست مگر آنكه بايد با شناخت انجام شودهيچ اقدامي نيست مگر آنكه بايد با شناخت انجام شودهيچ اقدامي نيست مگر آنكه بايد با شناخت انجام شود"بحث را بادو مورد حديث آغاز ميكنم آنجا كه امام علي (ع) به كميل فرمودند:

رود) رود) رود) رود) آگاه و جاهل مثل سير كننده در غير راه است (و بيراهه ميآگاه و جاهل مثل سير كننده در غير راه است (و بيراهه ميآگاه و جاهل مثل سير كننده در غير راه است (و بيراهه ميآگاه و جاهل مثل سير كننده در غير راه است (و بيراهه ميي غير بصير و نا ي غير بصير و نا ي غير بصير و نا ي غير بصير و نا عمل كنندهعمل كنندهعمل كنندهعمل كننده و يا روايت امام صادق (ع) كه فرمودند :
 ....افزايد مگر دوري از مسير و راه راافزايد مگر دوري از مسير و راه راافزايد مگر دوري از مسير و راه راافزايد مگر دوري از مسير و راه راو عمل بدون علم سرعتي نميو عمل بدون علم سرعتي نميو عمل بدون علم سرعتي نميو عمل بدون علم سرعتي نمي

در جهان پست مدرن امروزي نيز ، سلوك دينداري ؛ نياز به معرفت و يك سري شناخت ها نسبتاً جامع دارد ، رفتارهاي ديندارانه بايد 
باشد و دست دينداران نيز بايد از مجموعه ايي از حجت هاي منطقي پر باشد زيرا كه از آنها داليل و مباني منطقي هم معلل و هم مدلل 

در همين راستا در بخش اول اين جلسه به يكي از پرنقش ترين مقوله ها ي مؤثر در رفتارهاي انسان كه  لبه خواهد شد،باورهايشان مطا
در  معرفت شناختي يك مبناي  به مقوله  "انگارهانگارهانگارهانگاره"ري شده است مي پردازيم.و به  معاني و  مفهوم در آثار انديشمندان انگاره نامگذا

و كاهلي ويج نماز اين عامل ناپيدا مي زند چرا كه به اعتقاد بنده حرف اول و آخر را در امر ترخت نماز خواهيم پرداآموزش و ترويج 
 در نماز خواني برخاسته از اين مقوله است .و ساهلي در نماز و متقابال جديت و همت و شورمندي 

گذاشته  اصل طاليياصل طاليياصل طاليياصل طالييامروزه يك اصل فراشناختي وجود دارد كه رفتارشناسان، روانشناسان و دانشمندان حوزه تعليم و تربيت نام آنرا 
 است.�"تاً ثير انگاره بر رفتار تاً ثير انگاره بر رفتار تاً ثير انگاره بر رفتار تاً ثير انگاره بر رفتار "اند و آن اصل 

طرح  - 5حساب ، دفتر حساب .  - 4اندازه ، مقياس .  - 3داستان ، سرگذشت .  - 2پندار، وهم ، گمان .  - 1در لغت به معناي  انگاره
 .آنهاست مانند و بينش ، عقيده ، نقشه ، طرح معني به 	در زبان عاميانه	كاره ميباشد.يا نقاشي نيمه 

ديني و اخالق حرفه اي)ديني و اخالق حرفه اي)ديني و اخالق حرفه اي)ديني و اخالق حرفه اي)        ( عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد، پژوهشگر حوزه مطالعات( عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد، پژوهشگر حوزه مطالعات( عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد، پژوهشگر حوزه مطالعات( عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد، پژوهشگر حوزه مطالعات آقاي دكتر عزيزاهللا مولوي  

 مباحث اساتيد:مباحث اساتيد:مباحث اساتيد:مباحث اساتيد:
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ذهني، تصوير پردازي ها، ارزيابي و قضاوت هايي كه انسان از ذهني است ، يعني صورت پردازي هاي در حقيقت طرحي  انگاره يا ايدهانگاره يا ايدهانگاره يا ايدهانگاره يا ايده
كسي، چيزي، موضوعي يا واقعه ايي دار كه اين شرح و تصور عامل تعيين كننده اي در رفتارهاي انسان ميباشد كه باعث پسنديده شدن 

  يا پسنديده نشدن موضوعات مختلف در ذهن انسان مي شود.
فاهيم مهم دين نيز يك سري انگاره هايي وجود دارد كه  كششها و رانش ها و مواجهه هاي مختلفي كه در مورد نماز به عنوان يكي از م

تي در اينجا به  ده مورد از اين انگاره هاي رايج و خطاهاي شناخهاست؛در مورد نماز وجود دارد  خواه نا خواه متأثر از اين انگاره 
 يح كه بايد به آن تأمل و توجه كنيم را توضيح مي دهيم:سپس انگاره صحمحتمل در  آنها خواهيم پرداخت و 

 تكليف انگاري نماز  انگاره اول: -1-1-1

 "ك تكليف ديني عادت شده استنماز ي"يعني نگاهمان اين باشد كه : 
اسالم به  در همه اديان، مذاهب، نحله ها و فرقه ها يك سري رفتارهاي ديني و عبادي با يك نظم خاص صورت مي پذيرد كه در دين

بر اين اساس عده اي با فرض اين استمرار و نظم زماني ، نماز را يك رفتار ديني  ر وقت هاي پنجگانه صورت مي پذيرد؛عنوان نماز و د
بخاطر تكليف بودن انجام مي دهند  و فقط نماز را ودن نماز نگاه پر رنگ تري مي شودعادت شده مي پندارند.در اين نگاه بر جنبه تكليف ب

 مين نگاه تكليفي و اجباري و فرمايشي ،موجب فاصله گرفتن و بعضاً مقاومت گروهي از افراد بويژه جوانان در اين رفتار شده است.ه
 رنج انگاري نماز خواني  :دومانگاره  -1-2-1

 . "ك رفتار ديني اجباري زحمت آور استنماز ي"
يعني ذهن ما هنگامي كه به نماز مي انديشد زخواندن تمركز ذهني صورت مي گيرد هاي ناشي از نما شتر بر زحمتدر اين نگاه نيز بي

ردن د را ترك كسريعا به معاني نظير صبح زود با سختي بلند شدن،لباس پوشيدن و يا لباس خواب را تعويض كردن ،خواب نوشين بامدا
داشت.امروزه در نظر انديشمندان  با نماز خواهيم اي ما چه برخورديشن است كه بر مبناي چنين انگاره روو ...منتقل مي شود 

كنولوژي فكر و موفقيت ايجاد حلقه هاي ارتباطي مثبت و خوشايند  ذهني ،از مهمترين راهكاري ايجاد و استمرار يك خصلت پسنديده ت
 هاي بيزار كننده است.  نگاه مان اين انگاره جايگزين كردن انتقال هاي ذهني جذاب و دلنشين با ايندرهاي ناصواب است؛  وترك عادت

 يوگا انگاري نماز  :سومانگاره  -1-3-1

كه انسان سعي ميكند با انجام يك سري رفتارها و تمرين هاي منظم براي كسب نوعي تجربه به "نماز نوعي مديتيشن و مراقبه است"
در اين انگاره نماز خواندن چيزي جز  دهد؛درك جهان متافيزيكي انجام مي آرامش و رسيدن به يك آگاهي ناب و يك خالًمعرفتي و 
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در طي رفتارهاي مختلف در نماز چاكراه هاي مختلف بدن انسان پاكسازي شده و ما هاي مثبت با انرژي هاي منفي نيست تبادل انرژي 
زمين نيز تبادل  فلسفه گذاشتن هفت عضو از اعضاي بدنمان در روزيبيعت و فرا طبيعت دريافت مي كنيم؛ انرژي هاي ناب جديد از ط

 انرژي  و تحريك فعاليتهاي چشم سوم  يا پل ارتباطي بين فيزيك و متافيزيك است .
 سماع انگاري نماز :چهارمانگاره  -1-4-1

نوعي رفتار ريتميك با يك سري اذكار كه براي آن خواص عصبي و فيزيولوژيكي در ؛ "نماز نوعي رقص و سماع درويشانه است"
 كه اين خواص باعث بهبود كاركرد روزانه مي شود.نظر گرفته شده است 

 انگاره ابزار انگارانه .نردبان ترقي انگارانه يا پل انگارانه  :پنجمانگاره  -1-5-1

رفتار  ،در اين انگاره منفي". نماز يك رفتار شعارگونه و ريا كارانه و ابزاري است براي رسيدن به اهداف سياسي، اجتماعي و..."
 خوانان به ذات اين فعاليت تعميم داده شده است. كه سرشار از خطاهاي منطقي است. صنفي از  نماز

 پوچ و بي معنا  انگاري نماز  :ششمانگاره  -1-6-1

البته اين "نماز رفتاري بي مفهوم و سليقه ايي براي طيف خاصي از مردم است كه دوست دارند اوقات خود را به اين صورت پر نمايند."
مباني فكري  و پيش فرضهاي معرفت شناختي و هستي شناختي خاصي استوار است كه بايد مورد باز بيني و بررسي قرار رفتار بر 

 گيرند.
 انگاره نماد گرايانه  :هفتمانگاره  -1-7-1

وجود و   نم هانمي دادر اين نگاه "نماز يك رفتار پر از سمبل و نمايه و ساخته و پرداخته انبياست كه وجاهت آن ثابت نشده است."
 ولي همين كه نمادگرائي در اين رفتارپي برده شده است از نقاط قوت آن مي باشد. كديگر عوض كرده اندجايشان را با ي نداردها

 همدلي انگاري با انسان هاي عرفاني  :هشتمانگاره  -1-8-1

آمدن به  شبه مكاشفاتي كه براي پيامبران و اولياء حاصل تالش براي نائل به تعبيري "	نماز نوعي مشاركت در احوال انبياء و اولياست "
 مشاركت در تجربه هاي معنوي و عرفاني و باطني قديسان بزرگ عالم غايت اين رفتار تلقي شده است. مي شد.

اند. يا چون پيامبر (ص) نماز مي خو"به عبارت ساده در اين نگاه اگر از كسي سؤال كنيم كه چرا نماز مي خواني؟ جواب مي دهد 
 چون فالن انسان بزرگ و عارف واصل  نماز مي خواند . 
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 انگاره كاركرد گرايانه روانشناختي  :نهمانگاره  -1-9-1

رفتاري است كه تجربه هاي معنوي به همراه دارد و تنها توجيه و تبيين محتمل بر آن تبيين هاي ديني و معنوي است و جز آثار نماز 
در اين نماز بيشتر آثار روانشناختي و هيجان هاي معنوي دل انگيز ناشي از نماز خواندن در ي آثار ديگري براي آن وجود ندارد؛ معنو

 نظر مي آيد.

 نگارياجامع  :دهمانگاره  -1-10-1

نام نهاده ام؛ يك انگاره چند بعدي در حوزه معرفت  به  نماز  است و حقايق  مربوط به نماز را در كه من آن را گنج انگاري انگاره دهم 
نماز يك دستورالعمل جامع براي ارتباط با عالم معنا و براي فراتر رفتن از خود است همه ابعاد وجودي آنها بررسي نموده .در اين نگاه 

است؛نوعي رفتار ديني جامع االطراف است كه هم داراي مباني شناختي، فلسفي و اسرار ، و كاركردهاي شناختي و رواني و ديگر آثار 
بيان تعريفي جامع و كامل  به خاطر همين متافيزيكي بوده و هم داراي آثار دنيوي، اخروي،فردي، اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و... است

در چگونگي روند  و از مرگ انسان تأثيرات زيادي داردرگ و بعد زندگي، م ابعاد مختلف  از نماز بسيار دشوار است، چون نماز در
ي حدود نماز از امام درباره» رزام مولي خالد بن عبداهللا«در حديثي آمده است كه فردي شقي به نام .حيات اجتماعي بسيار مؤثّر است

 ».آنها را ادا كني تواني يكي ازنماز چهار هزار حد دارد كه تو نمي«فرمايند: ايشان در پاسخ مي كنددق ـ عليه السالم ـ پرسش ميصا
لذا در اينجا بايد اذعان نمود انگاره دهم نيز صرفا توصيه به نگرش جامع به نماز نموده وليكن نتوانسته تعريف كامل و جامعي از نماز 

 ارائه نمايد.
 خطاهاي شناختي: -1-11-1

  كژي فكري است در حاليكه انسان فكر ميكند درست است. خطاي شناختي نوعي
ذكر شده در خصوص نماز؛ نوعي خطاي شناختي  كامال محسوس، مشهود ميباشد كه ناشي از نگرش تك بعدي به موضوعاتي  انگاره 9در 

 ذاشته و از يكديگر نيز متاثر گرديده اند.است كه داراي ابعاد مختلفي بوده كه اين ابعاد هركدام به نحوي بريكديگر تاثير گ

تحويلي نگري يا فرو  ياد ميكنند خطاي شناختي "طاعون معرفتي"اين نوع خطاي شناختي  كه دانشمندان عصر جديد از آن به عنوان 
مشاهده است؛ در توضيح . اين خطا در اكثر شبهات كالمي ، اعتراضات، قضاوتها و تحليل هاي مربوط به مفاهيم ديني قابل تكاستن اس

اين خطا بايد گفت كه در اين نوع از خطاي شناختي ، انسان در مقام قضاوت و تحليل يك موضوع، مفهوم، مقوله يا.... كه داراي ابعاد 
اي ه خط. غالبا اينگونمتعدد است از ساير ابعاد غفلت نموده و مي پندارد كه حقيقت چيزي نيست جز همان يك بعد كه ايشان بيان ميكند

شناختي  كه در نظام سكوالريزم  هم مشاهده مي شود ناشي از پرداختن صرف به ابعاد مادي حقايق بوده، هرچند نپرداختن به همه يا 
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به انكار بسياري از باورها و اعتقادات مذهبي و  خطاي شناختي اينبرخي ابعاد مادي موضوعات چند بعدي هم خارج از تصور نيست.
هيچ رمزي در جهان وجود ندارد و هيچ اخالقيات عام و :داردجاميد، تا آنجا كه سارتر به صراحت، اظهار مياخالقي در غرب ان

 .هاي مطلقي كه مترتب بر وجود خداوند باشد، هم وجود نداردارزش

، تربيتي، روانشناختي، در مورد نماز اگر آنرا صرفاً  به عنوان يك رفتار عادت شده بدانيم  باعث غفلت از تمام آثار معرفت شناختي
 رفتاري و اخالقي و.... خواهيم شد. 

ت آور  نشأت گرفته از نقصان مباني شناختي رفتارهاي ديني و نوعي سطحي نگري و ساده متصور نماز به عنوان يك رفتار اجباري زح
 انگاري در اين حوزه است.

انجام يك سري رفتارهاي همراه با اذكار خاص براي رسيدن به يك تجربه و چنانچه نماز را نوعي مديتيشن و يوگا بدانيم كه انسان با 
آرامش انجام مي دهد  اين خطا حاصل درآميختن مفهوم فايده و هدف است كه منجر به ايراد اين شبهه مي شود كه اگر نماز نوعي مراقبه 

اوصاف چه  ايده هاي مشابه را جايگزين آن كرد كه با اينو مديتيشن است كه با آن به آرامش مي رسيم چرا نتوان ساير موارد مشابه با ف
حصري نگري و نگاه تك بعدي به نماز و غفلت از ساير ابعاد و آثار و علل و چهره هاي نماز در اين انگاره حاجت به اداي نماز است لذا؛

 نيز مانند ساير انگاره ها موج مي زند.

براي نماز  و تبيين هاي صرف  براي آن نيز  همان اجحاف در خصلت جامع  وي صرفمعنيا   فيزيولوژي  و جسمانيفرض نمودن  اثرات 
 االطرافي مقوله نماز است.

در توضيح خطاي محتمل بر انگاره هايي كه نماز را يك رفتار ديني بي مفهوم سليقه ايي يا رفتاري پر از سمبل و نمايه متصور مي شوند 
حقيقي و نفس االمري دارد و اينها ابداً قراردادي و سليقه   مفسده هاييك سري مصلحت ها و بايد گفت  اوامر و نواهي شرعي ريشه در 

همين موضوع داشته كه خداوند هيچ  اشاره به "	حكيم و عليم و خبير و لطيف"ايي و وضعي نيستند و اسماء و صفات الهي از جمله 
نماز نيز تمام  مالحظات، مقارنات  و آداب و شرايط آن صرفاً يك دستوري را بيهوده و بي مفهوم وضع نكرده است. در مورد موضوع 

نوع لق لقه زبان و بيهوده نبوده بلكه حروف و اعداد مترتب بر حروف، حركات و اوقات نماز هركدام داراي بار معنايي حقيقي و اسراري 
ر يكي از از آنها جابجا يا حذف گردد نوعي نقصان در هستند كه  مانند دندانه هاي يك كليد  يا شماره هاي يك تماس عمل مي كنند كه اگ

اين ارتباط صورت خواهد گرفت كه نهايتا يا ارتباطي صورت نگرفته و دري گشوده نخواهد شد يا ذاتاً ارتباطي ديگر صورت خواهد 
موضوع را تاييد گرفت. در خصوص اسرار حروف و اعداد تحقيقات زيادي در حوزه هاي مختلف علمي صورت گرفته كه صحت اين 

 ميكند.
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تصور نمودن نماز به عنوان رفتاري شعارگونه و ابزاري معلول شرايطي بوده كه  به دليل عدم وجود بن مايه هاي معرفتي عميق در 
خصوص نماز منجر به تحت الشعاع قراردادن ابعاد حقيقي نماز گرديده و خطاي معرفتي تك بعدي نگري در اين خصوص باعث پرداختن 

بعاد غير حقيقي نماز كه صرفا زائيده  و محصول برخي سوء استفاده ها وكژروي هاي جامعه  در حوزه مفاهيم ديني بوده مي شود و به ا
 نهايتا  باعث غفلت از ابعاد حقيقي آن مي گردد.

همانگونه كه براي پيامبران و تصور نمودن نماز به عنوان تالش در انجام رفتاري ديني كه باعث نيل به شهود و مكاشفاتي مي گردد 
  اولياء وجود داشته، اين هم نوعي تك بعدي نگريستن به پديده يا مفهومي چند بعدي است.

تمام فرقه ها و نحله هاي فكري عالم اعم از سكوالر تمام فرقه ها و نحله هاي فكري عالم اعم از سكوالر تمام فرقه ها و نحله هاي فكري عالم اعم از سكوالر تمام فرقه ها و نحله هاي فكري عالم اعم از سكوالر     در راستاي تكميل مبحث مربوط به خطاهاي شناختي در حوزه نمازبايد گفت كهدر راستاي تكميل مبحث مربوط به خطاهاي شناختي در حوزه نمازبايد گفت كهدر راستاي تكميل مبحث مربوط به خطاهاي شناختي در حوزه نمازبايد گفت كهدر راستاي تكميل مبحث مربوط به خطاهاي شناختي در حوزه نمازبايد گفت كه
ند كه عالم داراي ساز و كارهاي متافيزيكي هست  و هر كنش با يك واكنش مشابه از سوي كائنات ند كه عالم داراي ساز و كارهاي متافيزيكي هست  و هر كنش با يك واكنش مشابه از سوي كائنات ند كه عالم داراي ساز و كارهاي متافيزيكي هست  و هر كنش با يك واكنش مشابه از سوي كائنات ند كه عالم داراي ساز و كارهاي متافيزيكي هست  و هر كنش با يك واكنش مشابه از سوي كائنات و ديني در اين اصل اتفاق نظر دارو ديني در اين اصل اتفاق نظر دارو ديني در اين اصل اتفاق نظر دارو ديني در اين اصل اتفاق نظر دار

از بارزترين اصول تمايز معتقدين به نماز با منكران يا كاهالن نماز آنست كه معتقدين به نماز بر اين از بارزترين اصول تمايز معتقدين به نماز با منكران يا كاهالن نماز آنست كه معتقدين به نماز بر اين از بارزترين اصول تمايز معتقدين به نماز با منكران يا كاهالن نماز آنست كه معتقدين به نماز بر اين از بارزترين اصول تمايز معتقدين به نماز با منكران يا كاهالن نماز آنست كه معتقدين به نماز بر اين     مواجه است در حوزه نماز نيزمواجه است در حوزه نماز نيزمواجه است در حوزه نماز نيزمواجه است در حوزه نماز نيز
مراتب و حقايق و جلوه هاي ديگري هم هست و توقف در بعد ماترياليستي و مشهود مراتب و حقايق و جلوه هاي ديگري هم هست و توقف در بعد ماترياليستي و مشهود مراتب و حقايق و جلوه هاي ديگري هم هست و توقف در بعد ماترياليستي و مشهود مراتب و حقايق و جلوه هاي ديگري هم هست و توقف در بعد ماترياليستي و مشهود     باورند كه دنيا همه آن چيزي نيست كه ما مي بينيم وباورند كه دنيا همه آن چيزي نيست كه ما مي بينيم وباورند كه دنيا همه آن چيزي نيست كه ما مي بينيم وباورند كه دنيا همه آن چيزي نيست كه ما مي بينيم و

    و محسوس و منحصر كردن حقايق و اسرار عالم در محسوسات از جمله لغزشگاه هاست.و محسوس و منحصر كردن حقايق و اسرار عالم در محسوسات از جمله لغزشگاه هاست.و محسوس و منحصر كردن حقايق و اسرار عالم در محسوسات از جمله لغزشگاه هاست.و محسوس و منحصر كردن حقايق و اسرار عالم در محسوسات از جمله لغزشگاه هاست.
    

 
 خانم دكتر الهام شريفيمباحث -2-1

باشد الزم است در ابتدا يك تعريف اختصاري  با توجه به آنكه مباحث بنده حول محور تربيت ديني بر اساس سيره پيامبر و اهل بيت(ع) مي
 :اين دو مفهوم كليدي داشته باشيم از
ين معني شامل همه ابعاد تربيتي در يك ا"تربيت ديني تربيت ديني تربيت ديني تربيت ديني "در خصوص مفهوم  در لغت، به معناي پرورش دادن است تربيت تربيت ديني:تربيت ديني:تربيت ديني:تربيت ديني:----

اي آموزش گونهمراد اين است كه كودك ، نوجوان يا جوان مسلمان به؛مترادف دانست تربيت اسالمي توان آن را بابستر ديني شده و مي
شود كه شخصيت او با اهداف ديني مطرح شده در قرآن شريف و روايات همگوني داشته باشد و نهايتا آنگونه شود كه ببيند و تربيت 

شود،  به مسائل اعتقادي، معنوي و يا اخالقي نمي بتوان او را مسلمان به معناي واقعي كلمه دانست. در اين اصطالح، تربيت ديني محدود

اسالمي اسالمي اسالمي اسالمي (دكتراي فقه و مباني حقوق اسالمي، مدرس حوزه و دانشگاه، مدير دبيرستان علوم و معارف (دكتراي فقه و مباني حقوق اسالمي، مدرس حوزه و دانشگاه، مدير دبيرستان علوم و معارف (دكتراي فقه و مباني حقوق اسالمي، مدرس حوزه و دانشگاه، مدير دبيرستان علوم و معارف (دكتراي فقه و مباني حقوق اسالمي، مدرس حوزه و دانشگاه، مدير دبيرستان علوم و معارف خانم دكتر الهام شريفي
 شهيد مطهري استان)شهيد مطهري استان)شهيد مطهري استان)شهيد مطهري استان)
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گيرد و در يك كلمه بلكه رفتار وانديشه آدمي را در ساير ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عاطفي و هيجاني نيز در بر مي
 دهد.شخصيت انسان را پوشش مي

است ، كه بر نوع و كيفيت وقوع عمل و نيز مرّه براي بيان  سه واژه عربيجلسيره بر وزن فعله و  ::::پيامبر و اهل بيت (ع)پيامبر و اهل بيت (ع)پيامبر و اهل بيت (ع)پيامبر و اهل بيت (ع)سيره سيره سيره سيره ----
 است. همان روش مستمر و رويه معمول دائمي معصوم بوده پيامبر و اهل بيت(ع) سيره.دفعات انجام كار داللت دارد

 پرداخت.بيت (ع) در تربيت ديني كودكان و نوجوانان خواهيم  در ادامه به بيان مواردي از سيره و روش پيامبر و اهل
 با توجه به آنكه مقوله آموزش و تربيت ديني اهميت زيادي دارد لذا آشنايي با روشها و سبك هاي مختلف تربيتي نيز مهم است.

دوران كودكي را طاليي ترين دوران تربيت  قالب شخصيتي انسان در سه دوره شكل مي گيرد كه دوره اول از همه مهم تر است. اسالم 
تربيت كودكان و نوجوانان را به سه دوره تقسيم نموده نيزست و آنرا از وظايف پدر و مادر مي داند. امام صادق(ع) ديني معرفي كرده ا

و مي فرمايد: فرزندت را هفت سال اول رها كن تا بازي كند، هفت سال دوم او را تربيت كن، هفت سال سوم  او را با خود مالزم و همراه 
  كن.

معنا  نتربيت ديني بايد گفت كه مهم ترين و تاثير گذارترين روش ها در تربيت ديني روش الگويي است به ايدر زمينه روش هاي موثر 
كه قطعا برنامه ريزي هاي دقيق تر در اين خصوص توفيقات بيشتري را به  ، الگوي  عملي فرزندانشان باشندكه والدين در مفاهيم ديني

ش تربيتي مي بايست صحنه هايي براي كودكان پديد آورد كه ميل و گرايش كودك به براي اجراي اين نوع رو همراه خواهد داشت.
 ال برود.مسائل ديني با

 محبت بايد مهم به تعبيري آموزش مفاهيم ديني بايد با كلمات محبت آميز باشد  با توجه به آنكه جاي اصلي تربيت در دل كودكان است
تواند مانع از بالفعل شدن آميز ميكالم خشونت خشونت در مورد فرزندان بايد پرهيز نمود.از و   ترين ابزار در اينگونه تربيت باشد

تواند كودكان را نسبت به يك موضوع خاص بسياري از استعدادهاي بالقوه شود. ايراد گرفتن و اصرار ورزيدن بر امور مختلف مي
 ميل و رغبت كند به نحوي كه اثر آن در بزرگسالي نمود يابد.بي

در دوره ي اول رشد كه آغاز تكلم است، والدين به عنوان ولي كودك الزم است بهترين كلمه ها، كالم ها و شيواترين راه هاي ارتباطي 
لذا  .را به كودك آموزش دهند تا كودك، رحمت الهي را از اين طريق دريافت كرده و راه براي شكوفايي استعدادهايش هموار گردد

رزق كودك محبتي است كه در قالب كلمات و رفتارهاي طيب به كودك رسيده و طيب گزيني را در راه و از بخشي  در اين دوره، 
 .درسم زندگي او ترسيم مي نماي
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همانگونه كه پيامبر الگوي كامل   به هر ميزان كه بتوان از روش محبتي در تربيت فرزندان استفاده كرد نتايج  بهتري حاصل  خواهد شد
  ."به غير از اين روش براي دين تبليغ نكنيد"ن حتي كودكان غيرمسلمان بود و خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: محبت به كودكا

ابزار هنر كلمات محبت آميز ، با بهره گيري از (س) اشاره شده كه ايشان غالباً با استفاده از در جاي جاي سيره تربيتي حضرت زهرا 
هاي كالمي و رفتاري والدين ايجاد بستري امن براي تربيت شايستگيرار مي كرد. خود ارتباط برقو با زبان لطيف شعر با فرزندان 

 .كودك است
 احترام همه جانبه و رعايت حقوق آنهاست.در تربيت فرزندان ،(ع) ائمه اطهارسيره نبوي و از رموز اصلي  

بازي هاي آنها و سپردن نقش هاي كليدي به آنها از جمله اين بايست محوريت با خود فرزندان باشد، شركت در  در تربيت فرزندان مي
ء جزهاي كالمي در اين ميان بازياست تقويت حواس مختلف در تربيت از اهميت برخوردار البته با توجه به آنكه  موارد است.

 .شوندبهترين راهكار تربيتي محسوب مي
  

 
 
 
 
 

 شيرين پوالديخانم دكتر مباحث -3-1

 و ديني هوش معنوي از منظر مطالعات روانشناسي-1-3-1

اما آنچه امروزه بيش از پيش احساس  آدمي موفق بوده است نيازهاي ماديدنياي نوين در ايجاد پيشرفت هاي علمي و تأمين رفاه نسبي و 
دلمشغولي هميشگي بشريت به معناي زندگي، طرح معنويت را به يكي از موضوعات مهم در ؛ شود خألهاي باطني و اخالقي است مي

 حوزه هاي مختلف علمي تبديل كرده است. 
توان بشريت را نجات داد. عدم اعتقاد با ماديات نمي:ابق، يادآورد شدندسره در پيام خود به گورباچف، رهبر شوروي سامام خميني قدس

و شرح » نامه امام به گورباچف«ترين دردهاي جامعه بشري در غرب و شرق است(ر.ك. امام خمينى، آواى توحيد به معنويت از اساسي
 ).1369، الّله جوادى آملى تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينىنامه به قلم آيه

مدرس دانشگاه، داراي تخصص كودك،نوجوان و بازي درماني، مشاور مدرس دانشگاه، داراي تخصص كودك،نوجوان و بازي درماني، مشاور مدرس دانشگاه، داراي تخصص كودك،نوجوان و بازي درماني، مشاور مدرس دانشگاه، داراي تخصص كودك،نوجوان و بازي درماني، مشاور (دكتراي روانشناسي، (دكتراي روانشناسي، (دكتراي روانشناسي، (دكتراي روانشناسي، خانم دكتر شيرين پوالدي
تخصصي كودك و نوجوان راه نو در شهركرد)تخصصي كودك و نوجوان راه نو در شهركرد)تخصصي كودك و نوجوان راه نو در شهركرد)تخصصي كودك و نوجوان راه نو در شهركرد)    كلينيككلينيككلينيككلينيك  
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اهميت دين و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورت روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به 
، بعد چهارم، يعني  2000و ميل جهاني به موضوعات معنوي موجب شده كه سازمان جهاني بهداشت در سال  توجهخود جلب كرده است. اين 

در ذيل طبقه بندي كلي هوش ارائه                    ؛در رشد و تكامل انسان مطرح كردبعد معنوي را در كنار ابعاد جسماني، رواني و اجتماعي 
 مي گردد:

 ::::IQهوش عقالني يا هوش عقالني يا هوش عقالني يا هوش عقالني يا  �
اي از توانايي هاي عقالني مانند: تفكر، برنامه ريزي، خالقيت، سازگاري، حل مسأله، تصميم گيري و يادگيري است كه  جموعهم

 موجب سازگاري و انطباق بهتر با محيط پيرامون مي شود.

 ::::Eqهوش هيجاني يا هوش هيجاني يا هوش هيجاني يا هوش هيجاني يا  �
 ديگران.توانايي در مديريت و كنترل هيجانات و عواطف خود و ديگران، برقراري روابط سازنده با 

 هوش معنوي :هوش معنوي :هوش معنوي :هوش معنوي : �

 .هوش و معنويت)( تعريف گردندو اختصار اجزاي اين مفهوم به تفكيك  بايست ميهوش معنوي، پرداختن به مفهومدر ابتدا قبل از 
توانائي استفاده از نمادها و مفاهيم اشاره دار  -3يادگيري متمركز -2سازگاري با محيط -1سه خصلت كلي مترتب بر تعريف هوش شامل: •

 است. 

پارگامنت و ماهوني، معنويت را يك فرآيند مي دانند فرآيندي كه در برگيرنده تالش هايي است كه هدف آن كشف امر قدسي و در نتيجه  �
 حفظ آن است. انسانها براي كشف و حفظ امر قدسي مي توانند راه هاي مختلفي را انتخاب نمايند. 

راي كامل ترين توسعه فردي به كمك موجودي مافوق بشري است كه همواره معنويت، تجربه دروني و منحصر به فرد شخص در جستجو ب
معنويت يعني يافتن هدف .)Delbecq ,1999,346شامل احساس تعلق به كلي برتر و احساس كاميابي و موفقيت كامل با رسيدن به ان است(

 Korac- Kakabadse et al(نهايي زندگي و زيستن بر اساس آن
هوم هوش كه مانع از عرضه نمودن يك تعريف معين در اين خصوص مي گردد وليكن با نظر اجمالي به تعاريف باتوجه به گستردگي مف •

موجود  ميتوان گفت هوش معنوي بر خالف هوش منطقي كه در رايانه ها هم هست و هوش هيجاني كه در حيوانات نيز ديده مي شود 
زمينه ي تمام آن چيزهايي و  ميزان فهم افراد از واقعيت زندگي و حقيقت امورهوش معنوي عبارت است از  خاص انسان است.منحصراً 

چرايي و سؤال ؛ است كه به آنها اعتقاد و باور داريم و نقش باورها، هنجارها و عقايد فرد را در فعاليت هاي زندگي بر عهده مي گيريد
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انتخاب  ،حل مشكالت روزمره با نگاه معنايي و ارزشي، پيرامونهايي در مورد هدف و معناي زندگي. انعطاف پذيري در برابر تغييرات 
 از جمله تعاريف اين موضوع ميباشد.  درست از ميان راههاي موجود يا تشخيص راه  درست از غلط

ارزشي و "و  "توانائي"مصاديق هوش معنوي در آموزه هاي اسالم بيشتر با مفاهيم و مصاديقي همخواني دارد كه بيانگر دو عنصر
است. بر اين اساس ؛ هوش معنوي در جستجوي معناي زندگي، استفاده از نمادها و سمبل هاي ديني، تبديل مشكالت به مسائل و  "معنويي

 نمود پيدا ميكند. وي و سازگاري مؤثر با خود، محيط و خدا، سبك زندگي سالم، مطلوب، هدفمند و رضايت بخش حل آنها با كمك منابع معن
فراست، حكمت و كياست را ميتوان معادل و  ،در آيات قرآني و متون اسالمي مفاهيمي همچون؛ عقل قدسي، عقل نوري، عقل رحماني، لب 

 مترادف با مفهوم هوش معنوي دانست.

 فراد داراي هوش معنوي:فراد داراي هوش معنوي:فراد داراي هوش معنوي:فراد داراي هوش معنوي:ويژگي اويژگي اويژگي اويژگي ا �

 يخودآگاه •
 شهامت •

 انديشيدن به چرايي امور •

 قابليت مواجهه با مشكالت و ناماليمات  •

 خودكنترلي •

 پرداختن به سجاياي اخالقي و درك معنويات و اررزش ها در زندگي شخصي و اجتماعي •

 رهايي از لغزش ها و دام هاي شيطاني •

 تعادل در زندگي مادي و معنوي •

) در پژوهشي بيان كردند افراد داراي هوش معنوي قوي در مقايسه با افراد داراي هوش معنوي 1390زارعي متين (عسكري وزير و 
هايي همچون عالقه به داشتن يك زندگي آرام و دلنشين، عشق به كار و زندگي، خالقيت و نوآوري به كار و ضعيف داراي ويژگي

) روي 1395اطرافيان هستند. در اين راستا، نتايج پژوهش نقوي، آذر و اسعدي ( زندگي، تشنة خدمت به همنوعان و عدم وابستگي به
دهد بين هوش معنوي با رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد. به طوري كه افراد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان نشان مي

) و ذبيحي و 1396هاي سالمي و نجفي (چنين پژوهشداراي هوش معنوي بيشتر رضايت شغلي و تعهد سازماني بيشتري دارند. هم
 دهد كاركناني كه هوش معنوي بيشتري دارند تعهد شغلي بيشتري در كار دارند.) نشان مي1392ساغرواني (
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    ؟    آيا هوش معنوي را مي توان رشد دادآيا هوش معنوي را مي توان رشد دادآيا هوش معنوي را مي توان رشد دادآيا هوش معنوي را مي توان رشد داد �
 با يك تجربه ي انساني.ما موجودات انساني اي نيستيم كه تجربه معنوي دارند، بلكه موجودات معنوي اي هستيم 

هرچند با ظرفيت هاي و يكي از توانائي هاي ذاتي و فطري انسان است  دارد هوش معنوي در تمام انسان ها به صورت فطري وجود 
هوش معنوي قابل رشد و  بنابراين ، كه همانند ساير هوش ها چنانچه مورد توجه قرار گيرد مي تواند پرورش و توسعه يابدمتفاوت

فروتني، فروتني، فروتني، فروتني،     ،،،،درس گرفتن از اشتباهات فرديدرس گرفتن از اشتباهات فرديدرس گرفتن از اشتباهات فرديدرس گرفتن از اشتباهات فردي    ،،،،انديشيدن انديشيدن انديشيدن انديشيدن     ،،،،خودخودخودخودررررتأمل دتأمل دتأمل دتأمل د        ،،،،نيايشنيايشنيايشنيايش    ،،،،نمازنمازنمازنماز    پرداختن به اعمال معنوي مانند:پرداختن به اعمال معنوي مانند:پرداختن به اعمال معنوي مانند:پرداختن به اعمال معنوي مانند:.بخشيدن استغنا 
 موجب تسهيل در رشد هوش معنوي مي شود. موجب تسهيل در رشد هوش معنوي مي شود. موجب تسهيل در رشد هوش معنوي مي شود. موجب تسهيل در رشد هوش معنوي مي شود.     مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني     وووو    شكيبايي، بخشندگيشكيبايي، بخشندگيشكيبايي، بخشندگيشكيبايي، بخشندگي

اشاره كرد كه اعتالء  "حيات طيبه"به مفهومي تحت عنوان  و ارتباط آن با مقوله نماز بهتر است ابتدا در راستاي تكميل مبحث هوش معنوي 
  ن سبك از زندگي تاثير زيادي دارد.به اي نائل آمدن دستورات جامع ديني حاصل مي شود در انجام هوش معنوي كه در اثر اهتمام به 

 يات طيبه:ح -2-3-1

 ؛شناسي شوندمفهوم» طيبه«و » حيات«دو واژه ابتدا بايد حيات طيبه  مفهوم راي درك ب
، 1404اند (راغب، بودن است و آن را نيروي رشد و حركت و احساس نيز گفته معناي زندگي و زندهدر مقابل موت، به حياتحياتحياتحياتواژه واژه واژه واژه  �

 انساني است.حيات در نظر قرآن كريم اعم از حيات نباتي، حيواني و ). 269ص

طور طبيعي به آن تمايل دارد. در مقابل خبيث و ناپاك كه انسان  به معناي پاك و پاكيزه و آن چيزي است كه انسان به طيبه يا طيبطيبه يا طيبطيبه يا طيبطيبه يا طيبواژه واژه واژه واژه  �
 ).563، ص1، ج1414منظور، باشد (ابناز آن متنفر است، مي

كار كريم بهبار در قرآن 184ريشه حيات به معناي زندگي،  معناي زندگي پاكيزه و خالص از هر آلودگي است.در لغت به حيات طيبه �
) آمده است. 255) و خدا (بقره: 49) طبيعت (فرقان: 66مورد آن به معناي زندگي نبوده و به معاني، انسان (حج:  15رفته كه تنها 

زه (نحل: )، زندگي پاكي172هاي پاكيزه (بقره: كار رفته است و برخي از معاني آن شامل: خوردنيبار در قرآن به 50ريشه طيب نيز 
  ).24) و گفتار پاكيزه (حج: 72مسكن پاكيزه (توبه:  )، 26)، رزق پاكيزه (انسان: 38و آل عمران:  97

من عملَ صالحا من «، خداوند ميفرمايد: سوره مبارك نحل مي باشد  97آيه  قرآن به بيان شده است كه در حيات طيبه  مهمترين آيه درباره 
ُأنثى لُونَ ذََكٍر َأومعا َكانُواْ ينِ مسم ِبأَحَرهأَج منهِزيلَنَج ةً ووةً طَيبيح نهِييَفلَنُح نْؤمم وه هر كس كارشايسته اي انجام دهد، خواه مرد »و  :

 .»ه انجام مي دادند خواهيم دادباشد يا زن، در حالي كه مومن است، او را به حياتي پاك زنده ميداريم و پاداش آن ها را به بهترين اعمالي ك

 صالحسبب عملحيات طيبه درواقع نتيجه و پاداش عمل آدمي بوده كه به، از نظر قرآن مرتبه باالي سبك زندگي در حيات طيبه است
 شهودنيز سبب » حيات طيبه«سبب حركت در همه موجودات است » حيات«ز آن جهت كه ا شودمشروط به ايمان راستين، نصيب انسان مي

 .دنبال داردو نوراني را براي آدمي به متعاليتعالي و سير در تجليات انوار الهي شده و سبك زندگي حق
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علت اينكه چرا قرآن آن زندگى را با وصف طيب توصيف فرموده، چون حياتى «گويند: مرحوم عالمه طباطبايي در اشاره به اين معنا مي 
ات طيبه، همين حيات دنيوي است كه مقارن با قناعت و رضا به حي).494، ص12، ج1374اطبايي، (طب» خالص است كه خباثتى در آن نيست

 )3،84، 1373ترين زندگي است (حويزي، قسمت خداي سبحان باشد؛ زيرا چنين حياتي پاكيزه
توانند حقيقت اشيا را نويسد: پرهيزگاران در حيات طيبه داراي علم و قدرتي هستند كه ميآثار حيات طيبه مي در عالمه طباطبايي 

كنند كه زندگي مادي دنيا و آنان از امور باطل دوري مي .شودرو، اشيا در نگاه آنان، به دوگونه حق و باطل نمودار ميببينند، از اين
هاي شيطان و هوا و جويند. وقتي عزت پرهيزگاران از خدا شد، ديگر وسوسهخداوند اعتزاز ميظواهر فريبنده آن است و به عزت 

پذيرند. صاحبان حيات هايش فنااند كه دنيا و نعمتتوانند آنها را ذليل كنند؛ زيرا دريافتههاي دنيا نميهاي نفس اماره و فريبندگيهوس
آنها تنها از عذاب  .دارندخواهند و جز تقرب به درگاه او را دوست نمياو را نمي اند و جزطيبه دل در گرو پروردگار خويش سپرده

كند و در اي سراغ دارند كه جز پروردگار بخشنده و مهربان آن را اداره نميخدا در هراسند و براي خويشتن زندگي پاك و جاودانه
بينند. وقتي انسان به چنين جايگاهي برسد، در نفس خود با ميمسير زندگي خود، جز معصيت و نافرماني خدا، همه چيز را جميل و زي

توان توصيفش كرد. و چرا اينگونه نباشد و حال اش گرفت و نه ميتوان اندازهيابد كه نه مينور، كمال، قوت، عزت، لذت و سروري مي
همه، آثاري است خالي از شقاوت غرق است؟ و اين آنكه او در حياتي جاودانه و نعمتي فناناپذير و لذتي خالص از درد و كدورت و سعادتي

حقيقي و ماندگار از آن حيات طيبه. بنابراين، زندگي پاكيزه، حياتي است خالص كه هيچ خباثتي در آن نيست تا آن را فاسد و يا آثارش را 
 ).343-342: 12تباه كند (همو: 

 
 ارتباط نماز، حيات طيبه و هوش معنوي:-3-3-1

تقيد به نماز موجب دوري  »همانا نماز از زشت يها و منكر باز مي دارد«سوره عنكبوت مي فرمايد:  45قرآن كه در آيه طبق نص صريح 
اين تنها بدان معني نيست كه    و فرد به سمت يك سبك زندگي مترتب بر حيات طيبه پيش مي رود. ها و ناهنجاري ها مي شوداز زشتي 

زادگاه همه اعمال خوب است، نماز بهترين كار است چون همه كارها ي خوب از نماز آغاز مي شود، يا بهترين عمل نماز است، بلكه نماز 
چيزي كه در قيامت  بنده براي آن مورد حسابرسي  نخستين)143، 1377بهتر بگوييم نماز تمرين خوب شدن و خوب ماندن است( سنگري، 

 مالش نيز پذيرفته مي شود.قرار مي گيرد نماز است؛ اگر نماز پذيرفته شد ساير اع

ركن اصلي در رسيدن به سبك زندگي و  دستيابي به حيات طيبه و پاك است. فطرت انسان كه داراي گرايش  ،جايگاه نماز در سبك زندگي
هاي برتر پيش از تولد است، سرمايه اي همگاني است كه در اختيار همگان قرار گرفته است و زمينه اي است كه بر اساس آن مي توان 



١٩ 

 

من عملَ «از نظر قرآن مرتبه باالي سبك زندگي در حيات طيبه است. ي خير را داشت  انتظار آمادگي خدا پرستش و نياش و انجام كار ها
أُنثى ا من ذََكرٍ َأوحاللُون صمعا كَانُواْ ينِ مسم ِبأَحَرهأَج منهِزيلَنَج ةً ووةً َطيبيح نهِييَفَلنُح نؤْمم وه 97(نحل: » و.( 

اگر با  آداب و شرايطش به جا آورده شود، انسان را نه تنها به آرامش كامل مي رساند، كه او را به تدريج از سطوح نماز «در دين اسالم 
ين پاي پايين به باال برده و به سطح متعالي مي رساند ؛ اين نشان مي دهد كه نماز توان ايجاد حركتهاي استعاليي را دارد، اين حركت از سطح

ز يك سبك زندگي غير ديني به سمت يك سبك زندگي ديني و متعالي نشان از تاثير نماز بر سبك زندگي  دارد بنابر به باال ؛ يعني حركت ا
   .اين نسبت ميان تقيد به نمار با سبك زندگي اسالمي نسبتي وثيق و رابطه اي دوسويه يا ديالكتيكي برقرار است

هوش معنوي عبارت است از ميزان فهم  هوش معنوي كه اذعان مي داردحال با توجه به تعاريف و ويژگي هاي ذكر شده در خصوص 
زمينه ي تمام آن چيزهايي است كه به آنها اعتقاد و باور داريم و نقش باورها، هنجارها و عقايد و  افراد از واقعيت زندگي و حقيقت امور

انعطاف پذيري در برابر تغييرات  ؛هدف و معناي زندگي چرايي و سؤال هايي در مورد؛ فرد را در فعاليت هاي زندگي بر عهده مي گيريد
، طيب  انتخاب درست از ميان راههاي موجود يا تشخيص راه  درست از غلط ،حل مشكالت روزمره با نگاه معنايي و ارزشي، رامونپي

گزيني و انتخاب طيبات و  از آن جمله  اهتمام به نماز جهت نيل به حيات طيبه از آثار هوش معنوي و پرورش اين وديعه الهي در سايه 
 اختيار و انتخاب نوع انسان است.
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    دوم:دوم:دوم:دوم:بخش بخش بخش بخش 
    پرسش و پاسخ:پرسش و پاسخ:پرسش و پاسخ:پرسش و پاسخ:    ----2222----1111

با توجه به محور نشست حاضر و مخاطبين خاص آن كه رابطين  ستادهاي (امر به معروف و نهي از منكر) و (اقامه نماز) با توجه به محور نشست حاضر و مخاطبين خاص آن كه رابطين  ستادهاي (امر به معروف و نهي از منكر) و (اقامه نماز) با توجه به محور نشست حاضر و مخاطبين خاص آن كه رابطين  ستادهاي (امر به معروف و نهي از منكر) و (اقامه نماز) با توجه به محور نشست حاضر و مخاطبين خاص آن كه رابطين  ستادهاي (امر به معروف و نهي از منكر) و (اقامه نماز) ----2222----1111----1111
در در در در     اختن و نگرش خاص به مساله نمازاختن و نگرش خاص به مساله نمازاختن و نگرش خاص به مساله نمازاختن و نگرش خاص به مساله نمازتوضيحات جنابعالي در خصوص پردتوضيحات جنابعالي در خصوص پردتوضيحات جنابعالي در خصوص پردتوضيحات جنابعالي در خصوص پردتوجه به توجه به توجه به توجه به     و با و با و با و با     داري هاي تابعه ميباشندداري هاي تابعه ميباشندداري هاي تابعه ميباشندداري هاي تابعه ميباشنداستانداري و فرماناستانداري و فرماناستانداري و فرماناستانداري و فرمان
 ؟ميتوان در دستگاه هاي اجرايي نگرشي درخور به اين موضوع داشت ميتوان در دستگاه هاي اجرايي نگرشي درخور به اين موضوع داشت ميتوان در دستگاه هاي اجرايي نگرشي درخور به اين موضوع داشت ميتوان در دستگاه هاي اجرايي نگرشي درخور به اين موضوع داشت     ، چگونه، چگونه، چگونه، چگونهموقعيت هاي مختلفموقعيت هاي مختلفموقعيت هاي مختلفموقعيت هاي مختلف

اي اجرايي آن است كه رابطين منتسب به نماز و نيز رابطين امر به معروف و نهي از يكي از  شيوه هاي دعوت به نماز در دستگاه ه
، گفتار ها، رفتارها و اخالقيات مجهز بوده تا بتوانند با گزينش شيوه هاي كارآمد مطابق با منكر ميبايست به پيشرفته ترين مهارت ها

اين  هيم مذكور توفيق يابند، مناديان نماز بايد با عمل و مهارت خود اقتضائات روز در بوجود آوردن فضاي متناسب و نيز دعوت به مفا
مسؤليت را انجام دهند و به عنوان افرادي با هوش معنوي باال نمود يابند؛ لذا مسؤلين دستگاه هاي اجرايي در انتخاب مناديان و رابطين 

رين، با اخالق ترين و قطعاً متعهدترين افراد را انتخاب نمايند ، زبده تالزم را مبذول نموده و باهوش ترينرفتارهاي ديني دقت و وسواس 
 حق اين مهم را به نحو بهتري اداء نمايند، بنابراين از انتخاب افراد تنبل، بي نظم، كم مهارت و ... بايد اجتناب نمود. دتا بتوانن

 

بخشي از اصول يا مولفه هاي تربيتي كه توسط جامعه و از سوي نهادهاي آموزشي، فرهنگي و رسانه ها صورت مي گيرد با بخشي از اصول يا مولفه هاي تربيتي كه توسط جامعه و از سوي نهادهاي آموزشي، فرهنگي و رسانه ها صورت مي گيرد با بخشي از اصول يا مولفه هاي تربيتي كه توسط جامعه و از سوي نهادهاي آموزشي، فرهنگي و رسانه ها صورت مي گيرد با بخشي از اصول يا مولفه هاي تربيتي كه توسط جامعه و از سوي نهادهاي آموزشي، فرهنگي و رسانه ها صورت مي گيرد با ----2222----1111----2222
    اصول و مباني تربيتي خانواده به صورت كلي يا بخشي سازگار نميباشد؛ نقش خانواده ها در اين ميان چه بوده است؟اصول و مباني تربيتي خانواده به صورت كلي يا بخشي سازگار نميباشد؛ نقش خانواده ها در اين ميان چه بوده است؟اصول و مباني تربيتي خانواده به صورت كلي يا بخشي سازگار نميباشد؛ نقش خانواده ها در اين ميان چه بوده است؟اصول و مباني تربيتي خانواده به صورت كلي يا بخشي سازگار نميباشد؛ نقش خانواده ها در اين ميان چه بوده است؟

خانواده اولين مدرسه تربيت اخالقي و ديني است و كودك بر اساس مشاهدات روزمره، پايه هاي اخالقي خود را پي ريزي مي نمايد، 
از سوي فرزند و تقويت آنها به عهده والدين است، نگرش مذهبي والدين زمينه سازي اوليه فراگيري و به كارگيري آموزه هاي ديني 

در تربيت ديني فرزندان تاثير مستقيم داشته و رعايت آداب ديني از سوي والدين با تربيت ديني فرزندان آنها رابطه معنا داري دارد. در 
 .ر گذار ديگر غلبه كردپرتو تربيت ديني مي توان بر بسياري از دوگانگي ها و عوامل مخرب و تاثي

 

    ؟؟؟؟لت وجوب نماز و ذكر و حمد خدا چيستلت وجوب نماز و ذكر و حمد خدا چيستلت وجوب نماز و ذكر و حمد خدا چيستلت وجوب نماز و ذكر و حمد خدا چيستعععع----2222----1111----3333
له اينكه دلها با آن آرام مي در قرآن و احاديث داليل و فوايد زيادي در خصوص عبادت و به طور خاص نماز ذكر شده است؛ از جم

گيرد، باعث تقرب به خدا مي شود، توفيقات دنيوي و اخروي بر آن مترتب است ولي اگر بخواهيم از ديدگاه هستي شناختي به اين 
قرآن همه عالم به حمد و تسبيح خداوند مشغولند، همه موجودات هستي، همه موضوع بپردازيم آن است كه طبق آيات متعدد و صريح 
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و ان من شي ء اال "آيات و نشانه هاي عالم به صورت تكويني ذاكر هستند چنانچه خداوند در سوره  بني اسرائيل با صراحت مي فرمايد: 
و يا در سوره نور خطاب به پيامبر مي  ")هيچ چيزي نيست مگر آنكه خدا را تسبيح مي كند (يسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبيحهم

هر كس در آسمانها و زمين است تا مرغ كه در هوا پر گشايد همه به تسبيح و ثناي خدا مشغولند و همه آنها صالة آيا نديدي كه گويد:(
بيانگر آن است كه مجموعه نظام كه با همين مضمون بيان شده  قرآنساير آيات با توجه به آيات مذكور و نيز )... دانندميو تسبيح خود 

و ماه و خورشيد و ستارگان و درختان و چارپايان و انسانها و... همگي مشغول تسبيح  پرندگان كوهها وآفرينش مانند زمين و آسمان و 
و چگونه است كه عي نماز  و به طور كلي عبادت سريان دارد يعني در كل نظام عالم نو .ستايندباشند و او را به پاكي ميخداوند متعال مي

همه موجودات تسبيح خدا را ميكنند و انسان كه اشرف مخلوقات است و مقام خليفه اللهي دارد ذكر خدا را به جاي نياورد و البته صراحت 
وجودات اعم از انسان و غير آن وجود دارد. مهم تر در آيات مذكور عنوان كلمه نماز براي حمد و تسبيح است كه فطرتا در ذات همه م

 لذا زمانيكه انسان به نماز مشغول است با هارموني موجود در كائنات هم آهنگ و هم آوا مي شود. 
    علت الزام به رعايت ظاهر نماز مانند وضو ، اركان ، اذكار و... چيست؟علت الزام به رعايت ظاهر نماز مانند وضو ، اركان ، اذكار و... چيست؟علت الزام به رعايت ظاهر نماز مانند وضو ، اركان ، اذكار و... چيست؟علت الزام به رعايت ظاهر نماز مانند وضو ، اركان ، اذكار و... چيست؟----2222----1111----4444

يكي از علتهاي تشريع احكام از طرف خداوند بر بندگانش، امتحان كردن آنهاست. خداوند از بين بندگان، آنان را كه روحيه اطاعت 
 مل مي كنند در امتحان اطاعت از خدا نمره قبولي مي گيرندكامل دارند بر مي گزيند و آنان كه بي چون و چرا به فرمانهاي خدايشان ع

بادت (بندگي) در اين است كه آن چه امر شده، به آن گونه كه امر شده، به انجام رسد و اگر كسي جز اين انجام دهد، خود و در واقع ع
خودش است، نه پيرو و تابع رسول اهللا صلوات  و پيرو و تابع اميال -هواي نفس خود را عبادت و بندگي كرده است و نه خداوند متعال را 

باشد و قطعاً تفاوت بسياري است بين اهللا عليه و آله. البته بديهي است كه هيچ امر خدا، بدون حكمت و آثار مثبت مترتبه بر انسان نمي
 .هاي ديگربا كالم» كالم وحي«مفاهيم و نيز روح و آثار 

    چيست؟چيست؟چيست؟چيست؟    "عبوديت جوهره اي دارد كه مي رسد به ربوبيتعبوديت جوهره اي دارد كه مي رسد به ربوبيتعبوديت جوهره اي دارد كه مي رسد به ربوبيتعبوديت جوهره اي دارد كه مي رسد به ربوبيت"ادت مي فرمايد: ادت مي فرمايد: ادت مي فرمايد: ادت مي فرمايد: فلسفه اينكه امام صادق درخصوص عبفلسفه اينكه امام صادق درخصوص عبفلسفه اينكه امام صادق درخصوص عبفلسفه اينكه امام صادق درخصوص عب----2222----1111----5555
الك؛ لذا اگر انسان عبادتش به جا باشد در اثر آن به حدي يعني صاحب اختيار و م "رب"حديث مي گويد كه  شهيد مطهري درتفسير اين

مي رسد كه تسلط بر خويشتن پيدا مي كند و اين مالكيت در چند مرحله اتفاق مي افتد: در مرحله اول؛ تسلط بر اعضاء و جوارح خود 
مفروض گرديده حاصل مي شود، در كه در نماز پيدا مي كند كه با پرهيز از اعمالي مثل خنديدن، حركت نكردن و نگفتن هر آنچه 

 ؛مرحله بعد تسلط بر نفس پيدا مي شود در توضيح آن بايد گفت بسياري از مواردي كه انسان به آن تمايل دارد را در نماز نبايد انجام داد
كه اين تسلط بر  تري پيدا مي شود كه آن تسلط بر ذهن و خيال هست چون در نماز بايد حضور قلب پيدا كرددر مرحله بعد تسلط باال

خيال از طريق تسلط بر اراده در انسان اتفاق مي افتد، در مرحله بالتر انسان به مرحله ايي مي رسد كه توانايي تسخير بر عالم هستي 
  پيدا مي كند و اينها همه رموزي است كه در نماز وجود دارد.
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    از تكنيك هاي اصلي معرفي نماز و تبليغ و ترويج آن چيست؟از تكنيك هاي اصلي معرفي نماز و تبليغ و ترويج آن چيست؟از تكنيك هاي اصلي معرفي نماز و تبليغ و ترويج آن چيست؟از تكنيك هاي اصلي معرفي نماز و تبليغ و ترويج آن چيست؟----2222----1111----6666
ناديده گرفت چرا كه رسانه با پيوند دادن هنر و علم نقش و تاثير روز افزون رسانه را در هويت سازي و سبك سازي زندگي نميتوان 

و تكنولوژي داراي قابليت زيادي در ارائه مفاهيم دارد لذا تصميم گيران حوزه ديني ميبايست با تجميع قوا از حيث ابعاد سه گانه مذكور 
 در ترويج اين مفهوم ديني اهتمام نمايند.

    نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:----2222----2222
يابي به زندگي انساني و حيات طيبه و تخلّق به اخالق كريمه و رهايي از يأس و افسردگي انسان براي گريز از زندگي حيواني و راه �

روحش را در كنترل و تسخير خود قرار دهد، پرهيز از انحراف و جنايت را بر او الزام و  مند است كهبه يك عامل مهاركننده نياز
گردد، او را طراوت بخشد. روح تعاون و نوع دوستي، عاطفه و محبت را به وي الهام كند و هنگامي كه پژمرده و افسرده مي

رد. بر همين اساس، در منابع روايي اسالم  از امام صادق (ع) بنابراين، نماز در تأمين نياز دروني  و رواني انسان نقش به سزايي دا
رو شديد، وضو بگيريد و به مسجد رفته نماز بخوانيد و در بهفرمود: هنگامي كه با غمي از غمهاي دنيا رو نقل شده كه به يارانش

 حال نماز دعا كنيد. 

، »توجه به خدا و نماز و دعا«بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه شناسان تربيتي نيز شناسان و كاربسياري از روان شناسان، جامعه
 كند. بسياري از امراض رواني را درمان مي

آثار ارزشمند اين فريضه الهى، جنبه بازدارندگى آن از فحشا و منكر و جبران از گناه است. البته بايد توجه داشت كه: خاصيت  �
اي كه هر قدر انسان نماز را بيشتر به خدا و فرمان او و خاصيت معنوى آن است؛ به گونهبازدارندگى نماز به دليل همان توجه قلبى 

با حضور قلب و توجه به معنا و فلسفه نماز و محتواى آن بجاي آورد، به همان اندازه براى او سازنده است و به حالش مؤثر و مفيد 
برد، بايد ببيند نماز تا چه اندازه در عمل و رفتارش اثر گذاشته مى خواهد بود، و اگر انسان بخواهد بداند كه از نماز چقدر بهره

 است.
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    پيشنهادات:پيشنهادات:پيشنهادات:پيشنهادات:    ----2222----3333
با توجه به اصل بسيار قوي و محكم ((تĤثير انگاره بر رفتار )) و همچنين اصل (( تĤثير حلقه هاي ارتباطي مثبت ذهني بر استمراريك  �

شرطي سازي ذهن )) در امر ترويج نماز چه در بزرگساالن و چه در جوانان و رفتار يا ترك يك عادت نامطلوب  ))  يا تكنيك  ((
و در نخستين گام بايد تالش كرد؛ بجاي تمركز ذهني بر زحمتهاي ناچيز نماز خواندن  مانند  را عوض كردخردساالن بايد نگاهها 

ن صبحگاهي ،مدام بين نماز و حاالت و احساسها وضو گرفتن وقت گذاشتن و ترك موقت فعاليتهاي روزانه يا برخواستن از خواب نوشي
و هيجانات مثبت و تغييرات شگرف همه جانبه او نظير معرفت دهي ، نجات بخشي وهدايت بخشي وعزت دهي و آرامش آفريني و ساير 

ي ذهني دست يابيم كه تأثيرات شيرين كه در جنبه هاي متعدد نماز وجود دارد ارتباط ذهني برقرار كنيم و با تكرار اين روش به الگو
به محض شنيدن نام  نماز ،ذهنها بصورت خود كار جنبه هاي لذت بخش و دلنشين و شادي آور اين رفتار را تداعي كنند.  عامل شناخت 
و آموزش  مستمر يكي از مهمترين اقدامات براي كاميابي در اين مهارت است كه بصورت پيوسته چه  بصورت مطالعات نظام مند فردي 

 گروهي چه بصورت برگزاري دوره هاي آموزشي مي تواند انجام شود. فراموش نكنيم كه تكرار مادر تمام مهارتها است. يا

         در تربيت ديني كودكان بايد دين به نحوي  به فرزندان معرفي شود كه آنرا دوست داشتني، جذاب و پرنشاط دريافت نمايد و �
آموزه هاي آنرا با عالقه و عشق پذيرفته و انجام دهند چرا كه دين خشك و بي روح نه تنها جذابيتي براي كودكان نخواهد داشت 

با روشي  دين را ، كه انعطافي هم در مقابل آن نخواهند داشت اين مهم به خوبي در سيره اهل بيت و پيامبر اكرم ديده مي شود ايشان 
 ي بازي، شعر، گفتگو هاي چهره به چهره، معما، مسابقه و ... به كودكان آموزش مي دادند.در قالبهامحبت آميز 

   از اصل محبت بيشترين استفاده  -2از نقش الگو پذيري غافل نبود   جهت آموزش آموزه هاي ديني به كودكان -1لذا پيشنهاد مي گردد:   
مفاهيم ديني  -3نصر  مهم در تربيت مورد عنايت ويژه قرار مي گيرد. شرح صدر و حسن خلق مربي دو ع -3را در اين زمينه برد 

در اين زمينه از توليد محتواهاي جذاب و عميق در فضاي مجازي استفاده شود  -4در قالب روشهاي نو و جذاب به كودكان منتقل شود 
آنچه گفته شد با عنايت به فرهنگ ديني جامعة  با توجه بهگفتگوها و ارتباطات  چهره به چهره در آموزش مورد اهميت قرار گيرد. -5

شود،پيشنهاد مي شود به موضوع هوش ما و ضمن آنكه تعمق و پرداختن به اعمال ديني و معنوي موجب تسهيل در رشد هوش معنوي مي
 معنوي، اثرات آن در زندگي شخصي و كاري و چگونگي تربيت كودكاني با هوش معنوي باال پرداخته شود. 
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