پيشگفتار

کليدراهگشايارتقايسالمتمعنويجامعهازديدگاهمقاممعظمرهبري

سالمت نعمتيالهي روبه كمال ،در ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي در فرد ،خانواده و جامعه و طبيعت است؛ كه زيربناي آن سالمت معنووي اسوالمي
است .سالمت معنوي اسالمي وضعيتي است كه در آن بينش ،گرايش و كنش فردي ،خانوادگي و اجتماعي انسان در راستاي قور و رضواي الهوي قورار
گيرد .تاكنون محققان زيادي در تبيين سالمت معنوي بحثها و مقاالتي را ارائه دادهاند .اما از ديدگاه صاحبنظران و كارگزاران نظام اسوالمي چگوونگي
رصد و ارتقاي اين بعد مهم سالمت در فرد ،خانواده و جامعه مورد سؤال و توجه بوده است .سؤاالتي از قبيل اينکه سالمت معنوي را در فورد ،خوانواده و
جامعه چگونه ميتوان تأمين كرد و وابسته به چيست؟ بهترين راه براي ارتقاي سالمت معنوي آحاد مردم و جامعه كدام است؟ چه افرادي نقش بسوزايي
در صحت و سالمت معنوي و فکري جامعه و يا ابتالء و بيماري آن به عهده دارند؟ وظيفه مسئوالن دستگاههوا و دارنودگان امکانواا موادي و معنووي و
مديريتي براي ارتقاي سالمت معنوي جامعه چيست؟ شاخصهاي رصد كالن ارتقاي سالمت معنوي جامعه كدامند؟
خوشبختانه پاسخ به سؤاالا فو در پيامها و بياناا مقام معظم رهبري بصورا روشن و واضح آمده است كه ميتوانود بوهعنووان ك يود راهگشواي
سالمت معنوي در جامعه ما باشد .لذا در اين نوشته بصورا مستند به توصيههاي راهگشاي ايشان دراينخصوص ميپردازيم .اميد است كه در پيشوبرد
ارتقاي سالمت معنوي جامعه ،سر لوحه كارگزاران نظام اسالمي قرار گيرد.

وابستگي سالمت معنوي هر فرد به نماز
سالمت معنوي هر فرد وابسته به نماز است و صراط مستقيم و حياا طيبه هر جامعه نيز تنها با اقامه نماز در آن تحقق مييابود .نمواز ،دري گشووده بور روي
همه آحاد امت است كه از آن ميتوان به هدايت و رحمت خداوند رسيد و زندگي را در سمت و سوي درست و سرشار از خير و بركت قرار داد .اين همه تأكيود بور
اقامه نماز در كتا و سنت ،هدفي جز اين ندارد كه اين با رحمت بر روي فرد و جامعه مس مان گشوده بماند و فرصت بهرهمندي از آن دست دهد)1( .

نماز ،تأمينکننده سالمت معنوي
امروز جوانهاي ما بايستي ،هم سالمت جسمي و هم سالمت معنوي و هم سالمت فکري را با هم داشته باشند و براي خودشان نگه دارند .سوالمت
جسمي را با ورزش و با تغذيه مناسب؛ سالمت معنوي و ق بي را هم با توجه به خدا ،با نماز ،با دعا ،بوا توسول ،بوا يواد شوهدا؛ سوالمت فکوري را هوم بوا
كتا خواني تأمين كنيد؛ از كتا هاي خو  ،راهگشا ،راهنما  -كه از سوي متفکران و نويسندگان خو ما تهيه شده و در اختيار ما گذاشته شده -استفاده
كنيد و بخوانيد .اين موجب ميشود كه نسل نوجوان ما هم سالمت جسمي داشته باشد ،هم سالمت معنوي و روحي داشته باشد ،هم سوالمت فکوري و
عقالني داشته باشد؛ آنوقت اين ،آينده كشور را تأمين ميكند)2( .

نماز ،عامل تعالي روحي و معنوي فرد و جامعه
نماز برترين چيزي است كه ميتواند همهي افراد جامعهي مس مان را به تهذيب اخالقي و تعالي روحي و معنوي برساند .سه خصوصيت عمده در نماز
هست كه نقش برتر آن را در تهذيب نفس و پرورش رواني انسانها پديد ميآورد .نخست آن كه نماز ،با شک ي كه در اسالم براي آن معين گشته يعنوي
حركاا و اذكار مخصوص ،بهطور طبيعي نمازگزار را به دوري از گناه و آلودگي فراميخواند :ان الص وه تنهي عن الفحشاء و المنکر .اين فراخواني پيوسته،
توانايي آنان را دارد كه هر كس را از منجال ها رها سازد و عروج

بخشد.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
* عضو پيوسته و رياست گروه پژوهش و عضو گروه ع وم دارويي فرهنگستان ع وم پزشکي
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سيدمحسن فروتن

*

دوم آن كه در او روح پرستش و خضوع در برابر حضرا باري تعالي را كه محبو حقيقي و فطري هر انسان است ،زنده ميكند و غبار فراموشوي از
اين حقيقت درخشنده را كه در ژرفاي فطرا او نهاده شده است

ميسترد.

سوم آن كه به جان و دل نمازگزار ،آن آرامش و اطميناني را كه شرط اص ي موفقيت در همه عرصههاي زنودگي اسوت ،هديوه مويكنود و تزلوزل و
اضطرا را كه مانع بزرگي در راه اقدام مجدانه براي پرورش اخالقي است ،از او دور ميسازد .هر يک از سه خصوصيتي كه گفته شد در خور آن است كه
با تدبر و ژرفنگري ديده و سنجيده شود و از اين راه بسياري از معارف نماز آشکار خواهد

شد.

اكنون هنگامي كه ميبينيم نماز با اين ويژگيها و كارسازي استثنايياش ،گستردگي به اندازه گستره همه جامعه اسالمي ،دارد ،يعنوي هموه در هور
نيکبختي يک م ت و يک جامعه ،چقدر زياد

است.

حقيقت اين است كه هرگاه در ميان مردمي ،نماز و با همه شرايطش و رواج داشته باشد همين يک واجب الهي آنان را تدريجاً به همه نيکبختويهوا
ميكشاند و خيمه دين را در زندگي آنان برپا ميسازد)3( .

نماز ،برترين و کارآمدترين وسيله براي تأمين نياز به رابطه معنوي با خدا
نياز به رابطه معنوي با خداوند رحيم و كريم ،امروز براي مردم دنيا از هميشه حادتر و جديتر است؛ و نماز برترين و كارآمدترين وسي ه براي توأمين
اين نياز است .بشريت امروز به نماز خالص و كامل و پرشور اسالمي ،از هميشه نيازمندتر است و شما مسئووالن امر ترويج نماز ،بايد به كمک الهي بتوانيد،
نه فقط نسل رو به رشد و بالنده جوان كشورمان ،ب که همه جانهاي نيازمند و كامهاي تشنه بشر متحير در سراسر جهان را اشباع كنيد و از سرچشومه
فياض نماز بهرهمند سازيد)4( .

ترويج نماز ،يکي از بهترين راهها براي سالمت معنوي جامعه و يکي از موٍثرترين راههاي کاستن آسيبهاي اجتماعي
انتظار اينجانب آن است كه همه بهويژه مسئوالن دستگاهها و دارندگان امکاناا مادي و معنوي و مديريتي ،عظمت اين مسأله را بهدرستي دريابند و
گام در راه عمل نهند .همه بدانند كه يکي از مؤثرترين راهها براي كاستن آسيبهاي اجتماعي ،ترويج نماز است .به اينكوه حتوي يوک نفور از جوانوان و
نوجوانان كشور ،در نماز سهلانگاري نکند همت گماريد .اين يکي از بهترين راهها براي سالمت معنوي و روحي مردم ما و جامعه ما است

(.)5

نماز ،عمود دين
عموم مردم ،آنچنانكه بايد و شايد ،قدر نماز را نميدانند .نماز به معناي واقعي ك مه عمود دين است؛ معناي عمود اين است كه اگر نبود ،سقف فرو
ميريزد؛ بنا شکل بنايي خود را از دست ميدهد؛ نماز اين است .بنابراين پيکره عظيم دين متوقف است به نماز .كدام نماز ميتواند ايون پيکوره را حفو
كند؟ آن نمازي كه داراي خصوصياا مط و خود باشد :قُربانُ كُلِّ تَقي ،ناهي از فحشا و منکر ،نمازي كه با ذكر همراه باشد؛ وَ لَذِكرُاهللِ اَكبَر؛ اين ذكري را
كه در درون نماز است ،هم بايد عمل كنيم ،هم بايد ترويج كنيم)6( .

نماز ،معبر اصلي براي رسيدن به خوشبختي دنيا و اخرت و يکي از عوامل مهم انضباط و انتظام اجتماعي
بايد گفت كه نماز معبر اص ي براي س وک انسان در راهي است كه اديان الهي در برابر آدمي نهاده اند تا بتواند از آن به هدف و غايوت اصو ي حيواا
يعني رستگاري و خوشبختي دنيا و آخرا دست يابد .نماز اولين قدم س وک الياهلل است؛ ولي ظرفيت اين عامل الهي به اندازهاي است كه در اوج كمال
بشري نيز مي تواند بال پرواز انسان عرشي شود ،تا آنجا كه برترين انسان تاريخ يعني پيامبر گرامي اسالمي مي فرمايد" :نماز نور چشوم مون اسوت" و در
هنگام فرارسيدن وقت نماز از مؤذن خود ميخواهد كه با سردادن بانگ اذان ،جان او را كاميا و سرشار از راحت و امنيت سازد .شايد بتوان گفت كه هيچ
عامل عبادي ديگري اينگونه در همه مراحل تکامل معنوي انسان براي او كارگشا و نيروبخش و پيشبرنده نيست .نماز از آنجوا كوه اوالً سوالمت و تعوالي
اخالقي و معنوي به افراد جامعه ميبخشد و ثانياً از آن رو كه با شکل و محتواي ويژه خود نمازگزار را به انضباط ميكشاند و از بيهودگي و ولنگاري نجاا
ميدهد ،به حق بايد يکي از عوامل مهم انضباط و انتظام اجتماعي شناخته شود)7( .

نماز ،راه رسيدن جامعه به نقطه مطلوب آرماني اسالم
اهميت نماز را بايد به درستي فهميد .اين كه فرموده اند :اگر نماز در درگاه خداوند ،مقبول افتد ،ديگر خدماا و زحماا نيز پذيرفتوه شوده و اگور نمواز موردود
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حال و هر جا وظيفه دارند آن را به جاي آورند و هيچکس ،هرگز از ق مرو اين فريضه الهي بيرون نيست ،در مييابيم كه اندازه تأثير آن در توأمين شورط

باشد ،هرچه جز آن نيز مردود گشته است ،حقيقتي بزرگ را به ما مينماياند .آن حقيقت اين است كه اگر در جامعه اسالمي نماز در جايگاه شايسوتهي خوود قورار
گيرد ،همه تالش هاي سازنده مادي و معنوي ،راه خود را به سمت و سوي آرمان ها مي گشايد و جامعه را به نقطه مط و آرماني اسالم مي رساند و اگور از اهميوت
نماز غف ت شود و نماز مورد بياعتنايي قرار گيرد ،اين مسير بهدرستي طي نخواهد شد و تالشها و مجاهداها تأثير الزم را در رساندن به ق هاي كوه اسوالم بوراي
جامعهي بشري ترسيم كرده است ،نخواهد داشت .اين حقيقت به همه ما هشدار ميدهد و وظيفهاي سنگين را به ياد ما ميآورد)8( .

نماز ،نابترين و کاملترين نمونه و وسيله ذکر
انسان در زندگي شخصياش ،گاه بر اثر محنتها و شداها و مصيبتها ،و در زندگي جمعياش گاه با حوادث تحولآفرين مانند حركت عموومي بوه
سوي جهاد يا انفا يا كمک به نيازمندان ،به عامل ذكر نزديک ميشود ،و گاه با سرگرميهاي هوس آلود و غر شودن در سرخوشوي و اشورافيگوري و
عيش بارگي ،از آن دور ميافتد .عنصري كه ميتواند در همه اين احوال او را به بهشت «ذكر» نزديک يا نزديکتر كند ،نماز است .نماز در حاالا آمادگي
روحي ،به آدمي عروج و حال و حضور بيشتر ميبخشد و در حاالا غف ت و ناآمادگي ،در گوش او زنگ آماده باش موينووازد و او را بوه آن وادي نووراني
نزديک ميسازد .لذا نماز در هيچ حالي نبايد ترک شود .در عين شدا و محنت ،در بحبوحه ميدان جهاد ،در هنگام فورا و آسوايش ،و حتوي در ميوان
محيط لجنآلودي كه انسان با هوسها و كينهها و شهواها و خودخواهيها ،پيرامون خود پديد آورده است ،نماز يک شربت مقوي و شفابخش است ،بايد
آن را با دل و جان خود نوشيد و از هر نقطه كه در آن واقع شدهايم ،يک گام يا يک ميدان به بهشت رضوان نزديوک شود .از ايون روسوت كوه نوه حَوي
ع يالجهاد و نه حَي ع يالصوم و نه حَي ع ياإلنفا  ،نگفتهاند ،ولي در هر روز بارها سرودهاند :حي ع يالصالة)9( .

نماز ،مستحکمترين و دائميترين وسيله براي ارتباط ميان انسان و خدا
هيچ وسي هاي مستحکمتر و دايميتر از نماز براي ارتباط ميان انسان با خدا نيست .مبتديترين انسانها رابطه خود با خدا را بوه وسوي ه نمواز آغواز
ميكنند .برجستهترين اولياي خدا نيز بهشت خ وا انس خود با محبو را در نماز ميجويند .اين گنجينه ذكر و راز را هرگز پاياني نيست و هر كه با آن
بيشتر آشنا شود ،ج وه و درخشش بيشتري در آن مييابد .ك ماا و اذكار نماز ،هريک خالصهاي است كه به بخشي از معارف دين اشاره ميكند و به طور
مکرر و پيدرپي آن را به ياد نمازگزار ميآورد .نمازي كه با تدبر در معاني و بدون سهو و غف ت گزارده شود ،انسان را روزبهروز با معارف الهي آشناتر و به
آن دلبستهتر ميسازد)11( .

حفظ سالمت معنوي عامل آسيبناپذيري در مقابل دشمن
ما باي د خودمان مراقب باشيم كه از درون پوک نشويم؛ از درون پوسيده نشويم .آن وقتي كه ما سالمت معنووي خودموان را حفو كورديم،
راهي را كه اسالم و جمهوري اسالمي به ما نشان داده ،پيش رفتي م و از آن راه منحرف نشديم ،از دشمن بيروني ،مط قاً ترسوي نوداريم؛ بوه موا
آسيبي نميزند؛ نميتواند آسيب بزند)11( .

اقشار تأثيرگذار در صحت و سالمت معنوي و فکري جامعه
قشر وسيع روشنفکر از جم ه ع ما ،مب غان ،استادان و نويسندگان ،نقش بسزايي در صحت و سالمت معنوي و فکري جامعه و يا ابتالء و بيمواري آن
برعهده دارد)12( .

شاخصهاي اداء شدن حق نماز (عامل تعالي سالمت معنوي جامعه)
نشانهها و شاخصهايي هست كه هرگاه و هرجا ديده ميشوند ميتوان گفت :حق نماز ،گزارده شده است.
 .1همگاني شدن نماز :ناسپاسي بزرگي است كه كسي در محيط اسالمي به سر برد و نماز را كه برترين وظيفهي هر مس مان است ،به جا نياورد .چنين
كسي نزد خدا و نزد بندگان خدا روسياه و در حق خود ،مقصر است ،چرا كه خويش را از بركاا نماز محروم ساخته و دربارهي نماز كوتاهي كرده است.
آنگاه كه در جامعه اسالمي همگان از پير و جوان و نوجوان و در هر موقعيت اجتماعي يا خانوادگي ،و در همه شرايط زمواني و مکواني و جووي ،و در
آسايش و در رنج و شادي و غم ،نماز را چون پايه دين و بخشي از زندگي يک مس مان ،به جاي آوردند و بوه هويچ بهانوه ،عموداً آن را تورک نکردنود،
مهمترين نشانه حقگزاري نماز آشکار شده

است.
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نماز با تركيب هماهنگ دل و زبان و حركت ،نا ترين و كاملترين نمونه و وسي ه ذكر

است.

 .2نيکو به جاي آوردن نماز :يعني با توجه به معني و مفهوم ك ماا نماز و همراه با خشوع و حضور .و اين روح نماز است كه بودون آن ،نمواز كالبودي
است بيجان
 .3آبادي مساجد و افزايش نمازهاي جماعت :اين به معناي بروز بركاا نماز در سطح همکاري و همدلي اجتماعي

است.

 .4مطرح شدن نماز در عرصه مطالعات و تحقيقات علمي :همانطور كه بحث فقهي درباره نمواز و مقودماا آن ،طووالنيتورين مباحوث فقهوي در
حوزههاي ع ميه را تشکيل ميدهد ،بحث كالمي ،عرفاني و اجتماعي نماز نيز بايد س س ه مهمي از مباحث ديني مطرح در سطح جامعه را پديود آورد.
آگاهان ديني و محققان و نويسندگان در اين باره مقاالا و تحقيقاا و كتا هايي فراهم كنند و بحث نماز بهطور مکرر در همه جايگاههاي تب يغ دين،
و متيني درباره نماز گنجانيده شود.
 .5بزرگان جامعه و كساني كه چشم ها به آن ها دوخته شده و انگشت ها آن ها را نشانه كرده است ،در مراكز همگاني نماز دي ده شوند و نمواز
خانه هاي مراكز عمومي ،وي ژه آدم هاي بيکار ي ا فرودست شمرده نشود .و نشانه هاي ديگري كه با تدبر مي توان بدان ها دست يافت .هر گواه
اين نشانه ها همه در جامعه اي پديد آيد ،به حق باي د گفت كه حق نماز در آن جامعه ادا شده است ،و هرچه اين نشوانه هوا بي شوتر باشود
گرايش به حق گزاري نماز بيشتر است)13( .

موضعگيري در برابر حرکات ضدديني ،يکي از شاخصهاي سالمت معنوي جامعه
شايد [در ميان] كساني كه مثالً صد سال پيش زندگي ميكردند ،ايمانهاي قرصي در بين مردم متدين وجود داشت لکن ج وه عم ي نداشت .شوما
مالحظه كنيد شيخ فضلاهلل نوري با آن عظمت را ،مالي به آن بزرگي را ،اينجا وسط تهران به دار كشيدند ،آن كسي هم كه او را به دار كشيد يک ارمني
بود  -يک افسرِ ارمني ايراني؛ يعني غيرمس مان بود  -عدهاي هم گوشه كنار يک اشکي ريختند ،اما هيچ حركتي انجام نگرفت؛ با اينکه آن وقت رضاخاني
هم سركار نبود كه حاال بگوييم مثالً حکومت ديکتاتوري آنچنانياي بود؛ يعني تحرک وجود نداشت .حاال اين را مقايسه كنيد با اين شهيد ط به همداني
ما؛ يک ط بهي همداني ،در خيابان با مظ وميت به شهادا رسيد؛ شما ديديد همدان چه غوغايي شد براي تشييع او! چه انعکاسي در ايران پيدا كرد؟ همه
احساس همدردي كردند ،همه احساس عالقه كردند؛ اگر آن جنازه مطهر در تهران يا در مشهد يا در اصفهان يا در تبريز تشوييع مويشود ،هموين جوور
اجتماع عظيمي به وجود ميآمد؛ امروز مردم اين جوري هستند .حاال يک عدهاي تب يغ ميكنند كه مردم از دين فاص ه گرفتهاند؛ نخير ،به هيچ وجه اين
جوري نيست .ما آن زمان را هم ديدهايم ،آن زمان هم ط به بوديم)14( .

وظايف کارگزاران نظام در ترويج نماز ( عامل ارتقاي سالمت معنوي جامعه)
ترويج نماز با همه شي وه ها ي اثرگذار ،در شمار وظاي ف بزرگي است كه ه مه باي د بدان اهتمام ورزيم (  ) 15د عوا به نماز ،دعووا بوه
زي باتري ن ج وه ها ي زندگي است ،زي را نماز ،فص ي از زندگي است كه در آن انسان در برابر آفري ننده و دارنده همه ني کي ها و زيبايي ها ،به
عرض ني از ي عاشقانه مي پردازد و بر عي ار زيبايي و ني کي روان و دل خوي ش مي افزاي د  .اي ن حجم عظوي م و زبوان موؤث ر ِ توصوي ه بوه ذكور
و نماز در قرآن و حدي ث ،نشانه همي ن وي ژگي در دعوا به نماز است  .بندگان صالح و ني کوكار خداوند باي د اي ن را درسي برا ي خود بدانند
و به نماز دعوا كنند  .مسئوالن مؤمن در نظام اسالمي باي د امکاناا گسترده خود را در خدمت اي ن د عوا بگذارند  .روحاني  ،مع ّ م م ،مرب ي ،
مدي ر و مسئول در همه جا مخاطبان و داي ره نفوذ خود را به اي ن سو بکشانند و از آنان دعوا كننده به خدا و نماز بسازند  ) 16 ( .به اي ن كه
همگان فرا بگي رند و عادا كنند كه نماز را با خشوع و حضور ق ب به جاآورند ،همت گماري د  .اي ن ها همه كارها ي ممکني است كه با عزم
راسخ و كار مداوم شما دست اندركاران ،محقق خواهد شد ،ان شاءاهلل  ) 5 ( .تالش ها ي فرهنگي و هنر ي و برنامه ري ز ي ها ي آموزشي و غي ره،
همه باي د به گونه ا ي طراح ي و اجرا شود كه نماز ،با كي في ت مط و  ،روزبه روز در مي ان مردم به وي ژه جوانان و نوجو انان رونق گي رد و همه
به راستي از اي ن چشمه پاك ي و روشني بهره مند شو ند  ) 8 ( .مدي ران دستگاه ها ي ادار ي و دولتي  ،خود متصد ي اقامه نماز در آن دستگاه ها
شوند  .در همه اجتماعاا با فرا رسي دن وقت نماز ،نماز به پا داشته شود و اجتماعاتي كه به خاطر انبوهي آن ي ا به هر جه ت دي گر قادر به
اي ن كار ني ستند ،برنامه زمانبند ي آن ها جور ي تنظي م شود كه با وقت نماز تصادف پي دا نکنود  ) 17 ( .هموت خووي ش را بور آن بگمار يو د
كه نماز را به درستي بشناساني د  .اي ن از هر بخشنامه و دستور و فرماني كارسازتر است  .دل ها با جوي ايي معنوي ت سرشته شده اند ،شما اي ن
راه راست ،اي ن دارو ي معجزه گر ،و اي ن پنجره ي دلگشا را به آنان نشان دهي د  .اي ن است آنچه نماز را همگاني و آن را با حال و حضوور و
شور و شي دايي همراه مي سازد) 18 ( ،
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با زبانها و شيوهها و از زاويههاي گوناگون مطرح گردد .در كتا هاي درسي دورههاي مخت ف ،به تناسب ،فصل فشرده يا گسترده ولي بههرحال ،عميق
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