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چکيده:
خداوند كريم با هدف رشد و پرورش شخصيت بشری و به تعالی رسانيدن روحی آنان،
مجموعهای از عبادات را واجب فرموده است تا هميشه برای ساخت شخصيت خود درحال
تمرين و ممارست باشند .مهمترين و محبوبترين اين عبادات نيايش و راز و نياز به درگاه
حق تعالی بوده كه در قالب نماز پديدار میگردد .قرآن مجيد و سنت الهی به اين نوع از
بندگی كه در قالب و شكل نماز انجام میگيرد ،تاكيد فراوانی نمودهاند و ازجمله واجبات الهی
است كه در هيچ شرايط و موقعيتی نبايد ترک شود .همانا نماز سرچشمه عبوديت و بندگی
است و مناجات ،ويژه نمازگزاران با خداست .نماز هم انسان را در برابر مشكالت اخالقی،
حقوقی و منكرات دور نگه میدارد و هم مشكالت مادی زندگی انسانی را از آسيبپذيری
مصئونيت میبخشد .عباداتی همچون نماز ،روزه ،زكات و حج كه انجام منظم اين عبادات
دراوقاتی معين اطاعت از خداوند و پيروی اوامر الهی را به مومن متذكر میشود ،سبب شده تا
او همواره با خضوع و خشوع وصفناپذيری درتمامی امور به خداوند نظر داشته باشد.
همچنين صبر و تحمل سختیها ،جهاد با نفس و تسلط برخواستهها و هواهای نفسانی و اظهار
محبت و نيكی به مردم را به او میآموزد .به طوری كه روحيه خودباوری ،همكاری و
همبستگی اجتماعی او را رشد و تعالی میبخشد.
واژگان كليدی :نماز ،خانواده ،عبادت ،آسيبهای اجتماعی
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 مقدمهنماز به عنوان يك عمل عبادی و دستور الهی در ايجاد و تعالی رشد فردی و اجتماعی تاثير
شگرفی داشته و انسان نمازگزار در پرتو نور نماز به يك زندگی آرام و مطمئنی دست میيابد.
رعايت كردن حقوق ديگران و حتی ساير جانداران از جمله تاثير نمازهای حقيقی آن يگانه
عالم خلقت بوده و اين گونه است كه نماز نفس سركش را مؤدب به آداب الهی و رعايت
حقوق فردی و اجتماعی ديگران مینمايد .تنها راه ارتباط و سخن گفتن با خدا ،نماز است كه
اگر با خلوص نيت تمام خوانده شود ،مطمئناً تاثير به سزا و غيرقابل انكاری در فرد و اجتماع
خواهد داشت .در بررسی آسيبها و انحرافات اجتماعی ،به عنوان يك پديده اجتماعی ،بايد
به علل اجتماعی انحرافات نگريسته شود .در اين خصوص عوامل متعددی نقش دارند،
عواملی چون عدم پایبندی خانوادهها به آموزههای دينی ،آشفتگی كانون خانواده ،نوع شغل،
بیكاری و عدم اشتغال ،فقر و مشكالت معيشتی ،دوستان ناباب ،محيط نامناسب ،فقر فرهنگی
و تربيت نادرست ،رسانهها و وسايل ارتباط جمعی و  . ...در اين ميان يكی از عوامل مهم
اجتماعی در بروز آسيبها و انحرافات اجتماعی عدم پایبندی خانواده ها به آموزههای دينی
است .برای جلوگيری از اين امر در خانوادهها ،میتوان با تقويت اعتقادات فرزند به ويژه در
كودكی و نوجوانی ،در كنار پایبندی عملی خود والدين به آموزههای دينی بهويژه به فريضيه
بسيار مهم نماز قدمهای عملی محكمی برداشت.
 تاثير بی بدیل نماز در هدایت جوامع بشرینماز به واقع عامل وحدت و همگرايی است .چرا كه همه انسانها را از هر قوم و قبيله و نژاد
و با هر رنگ و از هر جنس و در هر درجه و مقام علمی و منزلت اجتماعی به درگاه خداوند
میكشاند .درجه و رتبههای مادی در اين ميان رنگ میبازد و همه در يك صف واحد در
مقابل آفريدگار خود پيشانی تضرع را بر زمين مینهند و جلوهای زيبا از وحدت بين امت
اسالمی را نمايش میدهند.
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يكی از نتايج برپايی نماز احيا ،حفظ و گسترش سنن الهی در روی زمين است .نمازگزار هر
روز چندين بار با خلوص نيت چنين میخواندكه خدايا ما را به راه صحيح هدايت فرما ،راه
آنان كه به آنها (انبيا و اوليا) انعام فرمودی ،نه راه كسانی كه مورد غضب قرار گرفتند يا
آنهايی كه گمراه شدند .نمازگزار بهترين ارزش ها ،آداب ،راه و رسم زندگی را از خدا طلب
میكند .در قنوت و دعای خود بهترينها را نيز برای همنوعان و بندگان خدا آرزو میكند و در
سالم پايان نماز به بندگان صالح خدا درود و سالم میفرستد .نمازگزار نظافت ،پاكيزگی و
بهداشت را پيشه خود میكند ،حاللترين و پاکترين غذاها و نوشيدنی ها را مصرف میكند،
با بهترين ،پاکترين و حاللترين لباس و زيباترين سيما به مالقات خدای خود رهسپار
میشود .برای سربلندی در پيشگاه حضرت حق گرد امور حرام نمیرود و تالش میكند كه
كارهای شايسته و پسنديده انجام دهد و فضايل بيشتری كسب نمايد .همه اين نكات احياء
گسترش و حفظ ارزش ها و سنن پسنديده انسانی و متعالی را به دنبال دارد.
هر جامعه برای اينكه اعضايش از هنجارها و قوانين آن پيروی كنند ،اهرمها و مكانيزمهايی
دارد كه به آن كنترل اجتماعی میگويند .در جامعه دينی و در بين دينداران نيز مكانيزمهايی
وجود دارد كه افراد را از هنجارشكنی ،قانونگريزی ،كجرویها باز میدارد .يكی از اين راهها
نماز است و نماز ياد خداست و كسی كه به ياد خداست به سوی معصيت و گناه نمیرود.
نمازگزار عالم را محضر خدا میداند و خداوند را هميشه شاهد و ناظر بر اعمال خود میداند
و اطمينان دارد كه پس از مرگ بايد پاسخگوی تمام اعمال خوب و بد خود باشد .اين انسان
هيچگاه خطا نخواهد كرد زيرا اعتقاداتش او را از گناه و خطا باز میدارد .قرآن كريم در سوره
عنكبوت آيه  45میفرمايد :به راستی كه نماز انسان را از گناهان كبيره و اعمال ناپسند باز
میدارد .امام رضا (ع) در حكمت نماز جماعت میفرمايدكه نماز را برای باز داشتن از بسياری
از معصيت ها ،خدای عزوجل مقرر فرمودهاند .كسی كه نماز میخواند نبايد لباسش غصبی
باشد ،از مال حرام تهيه نشده باشد ،غذايش نيز پاک و سالم باشد .در حديث آمده است اگر
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كسی مشروبات الكلی مصرف كند ،تا چهل روز نمازش قبول نيست .پيامبر خدا (ص)
میفرمايد :كسی كه يك لقمه از حرام بخورد ،تا چهل شب نمازش قبول نيست و دعاهايش
نيز مستجاب نمی شود .به راستى ،انسان كه پايه حكومت غرايز در كانون وجود او مستحكم
است ،بهترين راه براى كنترل غرايز و خواستهاى بیكران او همان ياد خدا مىباشد .از اين
نظر قرآن در سوره طه آيه  ،14يكى از اسرار نماز را ياد خدا معرّفى مىكند « :اَقِمِ الصَّلوةَ
لِذِكْرى؛ نماز را براى ياد من بپا دار»( .عبدالحسين زاده ،محمد و لطيفی ،ميثم)1393 ،
در قرآن كريم سوره هود آيه  114درباره نقش نماز در از بين بردن بدیها آمده است :نماز را
در دو طرف روز و نيز در ساعات تاريكی شب بر پا داريد البته نيكوكاریهای شما،
بدكاریهای شما را نابود میسازد و اين نماز يادآوری است برای اهل ذكر .نماز نه تنها نقش
بازدارندهای دارد بلكه قرآن كريم در سوره مباركه مريم آيه شريفه  ،59ترک آن را زمينه
گرايش به همه مفاسد میداند و میفرمايد :بعد از انبياء گروهی جانشين آنها شدند كه نماز را
ضايع كردند و از شهوات پيروی كردند( .محبی و همكاران)1392،
نمازگزار بايد حقوق مردم خصوصاً محرومان را ادا نمايد .رسيدگی به نيازمندان و محرومان
جامعه و ادای حقوق محرومان ،آنگونه اهميت دارد كه اگر نمازگزار به حقوق آنان توجهی
ک لم
نكند نمازش پذيرفته نيست .امام رضا(ع) در اين زمينه میفرمايد « :من صلی و لم يُز ِّ
تُقبَل صَلوتُهُ؛ هر كس نماز بخواند ولی زكات نپردازد نمازش قبول نمی شود»( .قرائتی)1380 ،
 حصول آرامش و امنيت فردی و اجتماعی و تنزل بزهکاری در سایه اقامه نمازبشريت در طول زندگی خود با مصايب و مشكالتی مواجه بوده كه برخی از مشكالت منجر
به عدم امنيت میشد .انسان معاصر ،علیرغم پيشرفتهای صنعتی و تكنولوژی شگفتآور،
بيش از گذشته در معرض بالها و مصايب قرار گرفته است ،چرا كه گسترش زندگی صنعتی و
ماشينی ،اگر چه توانسته زحمت جسمی او را كم نمايد ،ولی اين حقيقت بر كسی پوشيده
نيست كه روح و روان او را به بند كشيده و انواع دغدغهها و نگرانیهای روحی را برای او به
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ارمغان آورده است .چنين است كه انسان متحير برای رسيدن به آرامش روحی و اطمينان
خاطر روانی هر روز دل به يكی از مظاهر مادی میسپارد ،هرچند اين دل سپردن مشكل او را
حل نخواهد كرد .توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مراكز روان درمانی ،اين نكته را به
اثبات میرساند كه انسان امروزی در تامين امنيت فردی خويش كه مهمترين نمود آن در
آسايش روحی و روانی افراد مشاهده میشود ،چندان موفق عمل نكرده است .بايد دانست كه
احساس بیپناهی و سردرگمیهای روحی و روانی ،چنان نيست كه همه انسانها را در
برگيرد ،بلكه در ميان اكثريت جمعيت ،گروه محدودی هستند كه علیرغم وفور عوامل
اضطراب زا ،از آرامش روحی و روانی زايد الوصفی برخوردار هستند و در امنيت و آسايش به
زندگی مشغول هستند .اين ها كسانی هستند جزء نمازگزاران حقيقی بوده و در پرتو نماز ،به
امنيت فردی و اجتماعی مناسبی دست يافتهاند .زيرا قرآن كريم را سرلوحه كار و زندگی خود
قرار دادند « .اال بذكر اهلل تطمئن القلوب؛ آگاه باشيد كه با ياد خدا دلها آرام میگيرد».
(رعد )28/اين افراد دريافته اند كه بارزترين و روشنترين مصداق ذكر خدا نماز است .به اين
ترتيب بندگان راستين پروردگار ،در پرتو نماز و راز و نياز با خالق متعال خويش ،از هرگونه
نگرانی رهايی يافته و هرگز خود را بیپناه نمیدانند ،زيرا با خواندن نماز متوجه خواهند شد
كه خداوند حكيم پيوسته به آنها عنايت دارد .همچنين اين افراد هيچ وقت به بيماریهای
روحی نظير احساس پوچی مبتال نمیشوند ،زيرا در پرتو نماز دريافتهاند كه حيات آنان را
هدفی واالست كه همان رسيدن به قرب پرودگار میباشد وبه خاطر همين امر هيچگاه در زمان
بروز سختیهای زندگی مادی ،احساس پوچی نمیكنند .بدين ترتيب امنيت فردی خود را در
باالترين درجه تامين نمودهاند .روحشان آرام میشود ،اگر چه جسمشان را مصائب گوناگون
ضعيف میكند .سراسر زندگی انبيا (ع) مخصوصاً پيامبر مكرم اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع)
اين نكته را به خوبی اثبات میكند كه اگر آن بزرگواران در نهضتهای الهی و حركتهای
تعالی آفرين خود موفقيتهای بیشماری اكتساب كردند و توانستهاند كه حركت اصالحی
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خود را به پيش برده و فرياد توحيد سردهند ،اصلیترين عامل آن امنيت فردی و سكينه و
آرامشی بود كه از طريق ارتباط با خداوند (نماز) به دست آوردهاند .در صدر تعاليم انبياء الهی
اقامه نماز و عمل به دستورات الهی جايگاه ويژهای دارد كه در ادامه به برخی از آنها به طور
موردی اشاره میگردد.
« و اجعلوا بيوتكم قبلة و اقيموا الصلوة؛ و خانههایتان را رو به روی هم قرار دهيد و نماز را
بر پا داريد»( .يونس)87/
« ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدةً من الناس تهوی اليهم؛ پروردگارا تا نماز را به پا دارند ،پس
دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرايش ده»( .ابراهيم)37/
«و جعلنی مباركاً اين ما كنتُ و اوصانی بِالصلوة و الزكاة مادُمْتُ حياً؛ و هر جا كه باشم مرا با
بركت ساخته و تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است»( .مريم)31/
در بسياری از آيات قرآن كريم ،خداوند متعال پيامبر گرامی خود حضرت محمد (ع) و ساير
مومنان را به اقامه نماز امر میفرمايند و در آيات كثيری اقامه نماز را يكی از اصلیترين
نشانههای متقين و مومنان معرفی میكند .بنابراين تمامی تاكيد و سفارش به نماز به خاطر
نقش بسيار مهم نماز در خودسازی و امنيت فردی ايفا میكند .انسان نمازگزار ،در پرتو شعاع
نورانی نماز از هرگونه عوامل نگرانی و پريشانی ،آسوده خاطر میشود .اذكار و افعال نماز
تماماً و يك به يك او را از چنان آرامشی لبريز ساخته كه هيچ عامل مادی و معنوی ديگر قادر
به اعطاء چنين آرامشی نيست .انسان با ذكر اهلل اكبر خداوند را به بزرگی ياد میكند .بنابراين،
تمامی قدرتهايی كه ممكن است او را تهديد به ناامنی كنند در نزد او خوار و حقير جلوه
میكنند .با ذكرالرحمن الرحيم به ياد لطف و مهربانی و بخشندگی بی حد و مرز خدا میافتد و
دل و جانش ،لبريز از امن و آسايش میشود .واژه مالك يوم الدين به او هدف زندگی را كه
همان رستاخيز و رسيدن به لقاء اهلل است يادآوری میكند و در نتيجه مصايب و بالهای
زندگی دنيوی در نظرش سهل و آسان میآيد و هرگز در مواجهه با آنها عقب نشينی نكرده و
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به پوچی نمیرسد .عبارت اياک نعبد و اياک نستعين او را به ياری و امداد خداوند اميدوار
میكند .با ركوع در برابر خداوند از خضوع در برابر غير او میرهد و با سجده به پيشگاه
خداوند ،قيد بندگی غير خدا را از گردن جسم و جان باز میكند ،و بدينگونه پيمانی
ناگسستنی با خدای خود میبندد كه ثمرهاش آزادی و آزادگی و وصول به امن و امان است.
نماز مهمترين عامل در جهت تامين امنيت فردی است و بايد در ترغيب و تشويق مردم به
روی آوردن به اين فريضه الهی ،بيش از هر زمان ديگر تالش كرد .نماز تنها در بعد روحی،
تامين كننده امنيت فردی نمیباشد ،بلكه امنيت فردی آدمی را در بعد جسمانی نيز تامين
مینمايد ،زيرا بخشی از مقوله امنيت فردی وابسته به جسم و بدن مادی انسان است .مهمترين
جنبه اين موضوع ،همانا بعد روحی و روانی آن میباشد ،ولی امنيت جسمانی كه عبارت است
از سالمت و پاكيزگی ظاهری در اين جهت بیتاثير نمیماند و نماز در اين جهت نيز منشاء
تاثيرات بسياری است .نماز گزار ،برای آن كه از عبادت خود بهره فراوان برده باشد ،خود را
مقيد به رعايت اصول بهداشتی میداند .همانگونه كه میدانيد ،از حضرت رسول صلی اهلل
عليه و آله و سلم روايت شده است كه « دو ركعت نماز كه با مسواک باشد بهتر است از هفتاد
ركعت نماز كه بیمسواک باشد»( .مجلسی)1385 ،
انسان نمازگزار بايد برای هر نماز وضو ساخته و در موارد لزوم غسل كرده باشد .جامههای
پاكيزه به تن نموده و با لباس آلوده و كثيف ،به نماز نمیايستد .خود را مقيّد میداند به گرفتن
و اصالح ناخنها و زدودن موهای اضافی بدن ،چرا كه اين موضوعات همگی در پاداش نماز
دخيل بوده و راه وصول به قرب پرودگار را هموارتر میسازد و در نتيجه تقيّد به چنين اموری
است كه نمازگزار امنيت فردی خود را در بعد جسمانی نيز تامين نموده و در نهايت ،نماز
جسم و جان او را در حصاری از امنيت و آسايش قرار میدهد .امنيت اجتماعی ،در تمامی
جوامع بشری پيوسته مورد تهديد و مختل گرديده و شخصيت فردی آنان نيز به داليل مختلفی
مورد اهانت واقع شده كه منجر به از دست دادن كرامت انسانی آنها میشود .انسانی كه
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شخصيت آنها زايل گشته و ديگر عزت و كرامتی برای خود ارزش ندانسته ،و اقدام به انواع و
اقسام بزهكاریها و ناهنجاریهای اجتماعی میكند و جامعه از شر آنها ايمن نخواهد بود .از
امام هادی (ع) نقل شده است « :من هانت عليه نفسه فَال تأمن شره؛ كسی كه خود را خفيف و
خوار میداند و در باطن ،احساس پستی و حقارت می كند از شر او ايمنی نداشته باش» .در
مقابل ذلت نفس ،كرامت نفس و احساس عزت است كه بشريت را از هر نوع گناه فردی و
اجتماعی مصون میدارد .امام علی(ع) در اين زمينه فرمود « :من كرمت عليه نفسه لم يهنها
بالمعصية؛ هركس كه برای خود بزرگی و كرامت نفس باور دارد هرگز آن را با پليدی گناه،
پست و تضعيف نمیكند».
يكی از راههای اساسی و مهم برای برقراری امنيت اجتماعی ،اين است كه عوامل عزت آفرين
و كرامت بخش را شناسايی نموده و تقويت نمود تا افراد جامعه با تمسك و عمل به آنها از
چنان كرامت نفسی برخوردار شوند كه ارتكاب گناه حتی در خلوت و پنهانی برای آنها امری
دشوار و هراسناک جلوه كند .در نتيجه انسانی كه از چنين تربيت الهی برخوردار شد هرگز در
عرصه زندگی فردی و اجتماعی ،تهديدی برای امنيت و آسايش خود و جامعه نخواهد بود.
يكی از مهمترين عوامل و راهكارها ،توجه به عنصر معنوی و مهم نماز است ،زيرا نماز در
واقع حلقه اتصال انسان با وجودی عظيم الشأن و بینهايت به نام خداست .خداوند متعال در
سوره عنكبوت ،آيه  45يكی ازمهم ترين آثار نماز را دور كردن نمازگزار از فساد و فحشاء
معرفی مینمايد ،آن جا كه میفرمايد « :ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنكر»( .عنكبوت)45/
بنابراين انسان نمازگزار فردی است كه اطراف گناه نمیگردد ،چرا كه هر صبح و شام با خدای
خود در راز و نياز است و حضور او را مستمر ًا درک میكند و اگر زمينه گناه و تعدی به
حقوق ديگران فراهم گردد ،او عقب نشينی كرده و مرتكب گناه نخواهد شد ،زيرا خداوند
متعال را حاضر و ناظر میداند ،از اين رو جامعه از جانب او در امن و امان خواهد بود .در
ميان كسانی كه در طول حيات خود بيشترين تعهد و مسئوليت را نسبت به جان ،مال و
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ناموس ديگران داشته اند ،همواره نام نمازگزاران و مقيدين به نماز از درخشندگی ويژهای
برخوردار بوده است ،زيرا نمازگزار میداند كه اقامه نماز با تجاوز به حقوق ديگران هيچگونه
سازگاری ندارد و اصوالً نمازی كه در كنار آن به نوعی تجاوز به حقوق انسانها باشد ،نماز
نخواهد بود .نمازگزار واقعی خود را مقيد به رعايت حقوق ديگران دانسته و از ارتكاب به
گناهی بزرگتر ،خودداری میورزد .مطالعه زندگی نمازگزاران حقيقی در طول تاريخ اثبات
كننده اين حقيقت مسلم است كه برای برقراری امنيت اجتماعی هيچ عملی برتر از نماز
نمیباشد .امام علی(ع) میفرمايد « :وَاهللِ لَوْ ُاعْطيتُ الْاَقاليمَ السَّبْعَةِ بِما تَحْتَ اَفْال كِها عَلی اَنْ
اَعْصِیَ اللَّهَ فی نَمْلَة اَسْ ُلبُها جُ ْلبَ شَعيرَة ما فَعَلْتُهُ؛ به خدا سوگند ،اگر هفت اقليم را با آن چه در
زير آسمانهاست به من بدهند تا از خدای خود نافرمانی كنم كه پوست جوی را از مورچه ای
به ناروا بگيريم ،چنين نخواهم كرد»( .نهج البالغه ،خطبه)224
همچنين مطابق آيه شريفه « اِنَّ الصَلوةَ تَنْهی عَن الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْ َكرِ؛ نماز انسان را از غيبت،
دروغ ،سرقت و هرگونه اعمالی كه مصداق فحشا و منكر باشد باز میدارد» .كاركرد اصلی نماز
در واقع بازداشتن افراد از گناه و پليدیها است .امام متقيان حضرت علی(ع) می فرمايند« :
نماز دژ محكمی است كه نمازگزار را از حمالت شيطان حفظ میكند» .اين امر به قدری در
قرآن مورد تاكيد واقع شده كه مالكی برای قبولی نماز محسوب میگردد .به اين معنا كه
نمازی پذيرفته خواهد شد كه نمازگزار را از فحشا و منكرات برحذر دارد .به همين دليل
پيامبر بزرگ اسالم می فرمايند « :كسی كه نمازش او را از كارهای زشت و ناپسند باز ندارد،
فاصله بين او و خدا افزايش میيابد»( .محبی و همكاران)1392،
 تکامل ،تداوم و استحکام بنيان خانواده به واسطه برپایی نمازدر اسالم به امر ازدواج و تشكيل خانواده بسيار اهميت داده شده و از آن به عنوان
محبوبترين بنا نزد خدا و سنت پيامبر ياد نموده است .رسول گرامی (ص) ازدواج نكردن را
دوری از سنت خويش میداند .دين مبين اسالم برای انتخاب همسر معيارهايی قائل است از
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جمله تقوی ،پرهيزگاری و اقامه نماز .در اسالم سفارش شده است اگر كسی اهل مسجد و
جماعت نيست و عمالً به عبادت و نماز بدون عذر پشت پا میزند ،او را به عنوان همسر
خوب انتخاب نكنيد و اگر شخص ديندار و باتقوايی به خواستگاری آمد به او زن بدهيد.
اسالم برای نماز و عبادت افراد متاهل ارزش و فضيلت بيشتری قائل است .معتقد است با
ازدواج دين كامل میشود و افراد بهتر میتوانند به كارهای نيك و پسنديده اقدام كنند و خود
را از گناه و منكرات باز دارند .امام صادق (ع) در اين زمينه میفرمايند « :دو ركعت نمازی كه
متاهل بجای آورد ،برتر از هفتاد ركعت نماز است كه فرد مجرد به پا دارد».
بنابراين نمازگزاران برای اينكه با نماز خود فضيلت و ثواب بيشتری كسب كنند ،از سنت
رسول اهلل پيروی كرده باشند ،بدیها و گناهان خود را از بين ببرند ،خود را از پليدیها و
منكرات باز دارند و ايمان بيشتری كسب كنند ،ازدواج نموده و تشكيل خانواده میدهند .از
طرفی اگر انسان تقوی و پرهيزگاری را پيشه خود سازد و اهل نماز باشد ،خود را مقيد و
متعهد میداند كه از بدیها ،انحرافات و امور حرام دوری گزيند .بهعالوه نماز انسان را از
فحشا و منكرات باز میدارد و چون بهترين و بزرگترين ذكر ،ياد خدا میباشد ،به انسان
آرامش و اطمينان میدهد .اين مسائل به استحكام خانواده كمك میكند و آرامش را برای
خانواده به ارمغان میآورد .تحقيقات نشان میدهد ،بی بندوباری ،عدم پایبندی به موازين
اخالقی ،معاشرتهای ناسالم و غيرشرعی عواملی هستند كه بنياد خانواده را سست و به
فروپاشی آن و جدايی و طالق كمك میكند .از عواملی كه سبب دوام و بقای كانون گرم
خانواده می باشد ،خوش رفتاری و محبت به زن و فرزندان است كه اسالم سفارش بسياری در
اين زمينه كرده است .در حديثی آمده است :اگر ميان زن و شوهر كدورت باشد يا يكديگر را
بيازارند و بد زبانی كنند ،نماز هيچكدام پذيرفته نيست .بررسی آيات شريف قرآن ،احاديث و
متون اسالمی نشان میدهد كه در فرهنگ اسالمی نماز و ازدواج هر دو بنايی محبوب ،آرام
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بخش و تسكين دهنده ،نور پاک و ترک آنها موجب گرفتاری در آتش جهنم خواهد شد.
(محبی و همكاران)1392،
 نتيجهگيرینياز به ارتباط با خدا ،آرامشيافتن ،الگوجويی ،حرمتطلبی ،آزادیخواهی ،عدالتخواهی،
كمالجويی ،شادابی ،خالقيت ،جستجوگری ،هويتيابی ،معنايابی ،دوستيابی ،انس با
همنوعان ،معرفت و آگاهی ازجمله نيازهای معنوی جوانان است كه نماز جماعت و مسجد در
برآوردن آنها نقش زيادی دارد .نماز جماعت ،حضور در مسجد ،برگزاری جشنها و اعياد
اسالمی ،جلسههای قرآن و دعا احساس يگانگی ،دوستی و صميميت را در قلبها ايجاد
میكند .گردهمايی افراد گوناگون ،هر صبح ،ظهر و شام ،در مسجد و شركت آنان در نماز
جماعت بهترين فرصت برای تقويت اطالعات فرهنگی ،سياسی ،مذهبی ،اجتماعی افراد است.
همه اين عوامل نقش موثری را در پيشگيری از آسيبهای اجتماعی در جامعه برعهده دارد.
تأثيرات نماز در زندگی فردی عبارتند از  :دوری از شرک ،طلب توبه از خداوند ،توجه به
خدا ،انزجار از غير خدا ،مداومت بر ذكر خدا ،دوری از آرامش روح و روان ،رعايت بهداشت
جسمانی و توجه به زيبايی و پاک نگهداشتن بدن ،جلوگيری از گناه ،دوری از فساد و تباهی.
همچنين تأثيرات نماز از بعد اجتماعی می توان به علنی شدن عبادت پروردگار ،آشكارشدن
يكتاپرستی و توحيد ،قبول شهادت مسلمين درباره يكديگر ،رسيدگی به بينوايان و ياری
درماندگان ،ترويج نيكوكاری ،پيشگيری از وقوع بسياری از گناهان و جلوگيری از انواع
فسادها اشاره نمود .نماز به عنوان ستون اصلی دين نقش بسيار مهمی در جلوگيری از گرايش
انسانها به آسيبهای مختلف اجتماعی دارد .نماز عالوه بر اين كه بنده را به خالق و
پرودگارش نزديك میسازد و حلقه اتصال بين عبد و معبود بوده و عشق به خدا را در قلب و
باطن او زنده میسازد و موجب دوری او از هر نوع گناه و معصيت و آسيب میشود ،در بعد
ديگر نيز هرگز نمیگذارد فرد در مقابل خلق خدا بیتفاوت بماند .بنابراين در نماز دو اثر
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نهفته است ،يكی اثر فردی كه موجب نزديكی او به خدايش میگردد و ديگر اثر اجتماعی
است كه او را در جامعه ،شخصی مسئول تربيت میكند ،يعنی نمیشود كسی اهل نماز و
عبادت باشد و در عين حال نسبت به جامعه بشری و همنوعان خود هيچ وظيفهای را احساس
نكند و به دنبال بزه و خالف مسير قانون در حركت باشد.
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