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بررسی عملکرد نماز در ممانعت از بيماریهای جسم و روح با توجه
به بيانات امام رضا(ع)
زینب ویسی مارانتویی
دبير آموزش و پرورش ناحيه دو كرمانشاه
چکيده:
اين پژوهش نيز با توجه به اهميت نقش نماز در زندگی انسان ،به بررسی آثار و فوايد روحی،
جسمانی و پزشكی نماز از منظر امام رضا(ع) در راستای حفظ كرامت انسانی پرداخته است و
با استفاده از اطالعات كسب شده از منابع كتابخانه ای و روشی تحليلی-توصيفی به بررسی آن
اقدام نموده است .نتايج حاكی از آن بود كه يكی از عوامل اصلی ايجاد اين بيماری نداشتن
روحيه سالم ناشی از بی اعتقادی و سرگردانی و نداشتن پايگاه و ملجأ مطمئن جهت تخليه
روحی و افول كرامت انسانی میباشد .نماز خود به عنوان عنصر اساسی در راستای آرامش
روحی و تخليه شخص با نيروی ماورايی و كرامت خويش میباشد .البته شايان ذكر است كه
اين ارتباط باعث فعل و انفعاالت شيميايی در بدن انسان گشته و با ترشح هورمونهايی خاص
مانع بروز بيماری ها می گردد و از طرفی رعايت آداب و رسومات فيزيكی و ظاهری نماز و
همچنين ادای اوقات خاص آن به خصوص در ادای نماز صبح خود تاثير بسزايی در افزايش
كرامت انسانی و كاهش ابتال به بيماريها و درمان آن خواهد داشت كه در جای خود به تفصيل
بيان شده است .امام رضا(ع) در بيان فوائد جسمی و پزشكی ابتدا به نقش عوامل معنوی در
بهبود جسمی و روحی و اثرات مترتب آن برای افراد ويژه و به طور مخصوص به فوايد
جسمی آن برای افراد عام برای حفظ و توسعه كرامت انسانی پرداختهاند.
واژگان كليدی :نماز ،فوايد روحی-معنوی ،امام رضا(ع) ،جسم ،درمان.
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مقدمه
در روزگار كنونی  ،بشر چنان گرفتار تمدن مادی و ظواهر گوناگون آن شده است كه از
خوديابی و خويشتن شناسی و كرامت انسانی دور مانده است  .علی رغم پيشرفت حيرت
آوری كه انسان به مدد فن آوری كسب كرده  ،تحقيقات نشان می دهد كه نه تنها هنوز به
آرامش روانی ـ كه از عناصر پايه ی سالمتی از ديدگاه سازمان جهانی بهداشت ) ( W.H.O
و اساس يك زندگی سعادتمندانه است دست نيافته  ،بلكه به موازات پيشرفت های علمی و
مادی تمدن مدرن بر مشكالت و ناراحتی های روانی انسان نظير نااميدی  ،پوچ گرايی،
اضطراب  ،ترس  ،افسردگی  ،اعتياد  ،طالق و خودكشی افزوده شده است  .پژوهش ها نشان
می دهد كه ميانگين درمان ناشی از روان درمانی بر پايه روش های علمی هنوز به ميزان
رضايت بخشی نرسيده است .آنچه در دو دهه آخر قرن بيستم برای روان شناسان و توده مردم
محسوس بود كمبود يا نبود توجه مدلها و مكتبها در بعد معنوی انسان است .از اين جا لزوم
توجه به آموزههای دينی به خصوص در زمينه نماز برای تأمين بهداشت روانی و سالمت روح
و روان مشخص میگردد .آموزه های معنوی راهكارهای مناسب را در خصوص تامين
سالمت روح و روان ارائه داده است(بهرامخانی و بهرامخانی ،بی تا.)1 :
برخی از كارشناسان معتقدند نماز خواندن تنها غذای روح انسان نيست ،بلكه جسم انسانها را
نيز تقويت می كند و آنها را در مبارزه با مشكالت روزمره ياری می دهد .وقتی چشمها در
حالت نماز ثابت می ماند جريان فكر هم خود به خود آرام شده و در نتيجه تمركز فكر
افزايش می يابد .ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی مانند نزديك بينی می شود و
به لحاظ روانی اين حالت باعث افزايش مقاومت عصبی فرد شده و بی خوابی و افكار ناآرام
را از انسان دور می كند .ايستادن در حالت نماز باعث تقويت حالت تعادلی بدن شده و
قسمت مركزی مخچه كه محل كنترل اعمال و حركات ارادی است را تقويت می كند و اين
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عمل باعث می شود فرد با صرف كمترين نيرو و انرژی به انجام صحيح حركات بعدی
بپردازد(عظيمی. )1391 ،
نماز واجب ترين سفارش خداوند كه از مهم ترين و با ارزش ترين اعمال بندگان به حساب
می آيد .اما آيا نمازی كه اين همه مورد سفارش قرار گرفته تنها نشانه بندگی است و اثر
ديگری در زندگی ندارد .علم با پيشرفت خود از بررسی و كشف آثار و نتايج علمی نماز برای
نماز گذار نيز فرو گذار نكرده و اكنون نماز يكی از راههای معالجه و درمان بيماريها به شمار
می رود(مركز مشاوره حوزه علميه خراسان. )2-3 ،1390 ،
انسان نمازگزار كسی است كه با تمام وجود اعتقاد دارد كه درمان همه بيماريها ،نزد خداست
و به اين ترتيب با اميد به رحمت خداوند بيش از هر شخص بی نمازی ،اميدوار به رهايی
خود ،از چنگال امراض و بيماريهاست و با اين ديدگاه تمام فعاليت های پزشكان و وسايل
مادی را بعنوان واسطه هايی برای اراده الهی می داند كه در تالش برای بهبودی او ،حركت می
كنند .شخص نمازگزار ،به جای اطمينان صرف به پزشك و درمان ،بوسيله نماز خود ،به
رحمت خداوند اطمينان می كند و ايمان دارد كه تنها اگر خدا بخواهد ،ابزار مادی در درمان
او ،موثر خواهند بود و با اين اميدواری« ،اميد به بهبودی» را در مؤثرين شكل خود ،به كار می
اندازد و از آن در پيشرفت درمانهای پزشكی مربوط به بيماری خود ،بهره می برد(طباطبايی،
. )23 ،1389
بر اساس مطالعات انجام شده  ،بين مذهبی بودن و معنا دار بودن زندگی و سالمت روانی
ارتباط نزديكی وجود دارد .همانگونه كه در قرآن آمده "اال بذكر اهلل تطمئن القلوب" 260 ،بار

كلمه "ذكر" آورده شده است كه منظور يادآوری است .قرآن آرامش و امنيت را ،راه دستيابی
به سالمت روان می داند .مطالعات انجام شده با مضمون تاثير آوای قرآن بر اضطراب و درد
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بيماران تحت عمل جراحی يا آزمون های تشخيصی ،بيانگر تاثير مثبت آوای قرآن بر سالمت
روان و جسم می باشد.
بر اساس تحقيقات معلوم شده است افرادى كه بطور مرتب به عبادتگاه مى روند ،در برابر
بسيارى از بيماری ها نظير :فشار خون ،بيماريهايى قلبى ،سل و سرطان هاى ناحيه گردن
مصونيت دارند(مركز مشاوره حوزه علميه خراسان .)3 ،1390 ،از منظر امام رضا(ع) هيچ
عملی برتر و ارزشمندتر از نماز نيست ،چرا كه بهترين و ميانبرترين راه برای رسيدن به قرب
الهی است .امام رضا(ع) همواره میفرمود« :الصّاله قربان كل تقیٍّ؛(شيخ صدوق1413 ،ق ،ج،1
 )210نماز هر انسان پارسائی را به خداوند نزديك میكند ».به همين جهت آن حضرت به
ابراهيم بن موسی فرمود« :التؤخرنّ الصّلوه عن اوّل وقتها الی آخر وقتها من غير علّه عليك،
ابدأ باوّل الوقت؛(مجلسی1983 ،م ،ج )49 ،49انجام نماز را بدون علت از اول وقت آن تأخير
نينداز ،هميشه در اول وقت آن شروع كن»!
امام رضا(ع) نيز در سخنان خود جهت يادآوری اهميت جسمی و روحی نماز برای آحاد
مختلف مردم از زبان خودشان فوايد روحی و جسمی متفاوتی را برای مردم يادآوری نمودند.
طبق سخنان امام رضا (ع) نماز می تواند فايده های زيادی برای انسان داشته باشد .مثال نماز
كمك می كند تا انسان منظم شود و طبق برنامه ريزی كار كند .دليل خواندن نمازاين است كه
شكر گزار پروردگار خويش باشيم ودر مقابل شرک و بت پرستی ايستادگی كنيم .در پيشگاه
پروردگار با اعتراف به گناهان گذشته وتقاضای بخشش نماز بخوانيم .هدف از خواندن نماز
اين است كه ما بتوانيم هشيارباشيم و بر فراموشكاری غلبه كنيم وغرور وجودمان را فرا نگيرد.
اين توجه به خداوند ما را از گناه باز می دارد و به راه راست هدايت می كند .اين پژوهش نيز
با توجه به اهميت نقش نماز در درمان بسياری از بيماری ها ،به بررسی جايگاه نماز در بهبود
بيماری و پيشگيری از آن از منظر امام رضا(ع) پرداخته است .
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سواالت تحقيق
-1آيا امام رضا(ع) در بيانات خويش به مباحث دنيوی نماز اشاره داشته اند و اين امر بر
كرامت انسانی تاثير دارد؟
-2امام رضا(ع) در بيانات خويش بيشتر به چه جنبه ای از فوايد نماز اشاره داشته اند كه بر
كرامت انسانی تاثير بيشتر دارد؟
-3آيا امام رضا(ع) در سيره خويش به فوايد جسمی و پزشكی نماز در راستای كرامت انسانی
پرداخته اند؟
پيشينه تحقيق
سيد فاطمی و همكاران( )1385در پژوهشی به بررسی اثر دعا بر سالمت معنوی بيماران مبتال
به سرطان پرداخته اند كه نتايج بيانگر آن است كه ميانگين نمره كل سالمت معنوی بيماران
 14/36-+98/35بوده و در سطح بندی سالمت معنوی ،سالمت معنوی اكثر بيماران در
محدوده باال قرار داشت .يافته ها همچنين نشان داد نگرش بسبت به دعا در  52/2درصد از
بيماران مطلوب يا مثبت بود .نتايج يافته ها رابطه معناداری بين دعا و سالمت معنوی بيماران
را نشان داد.
دادخواه و همكاران( )1388در بررسی خود پيرامون بررسی رابطه نماز با ميزان افسردگی در
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اردبيل به اين نتيجه دست يافتند كه شيوع افسردگی در
دانشجويان حدود  50/8درصد می باشد .بين وضعيت مالی ،محل سكونت با ميزان افسردگی
ارتباط آماری معنی داری وجود داشت 80/4 .درصد دانشجويان به نماز نگرش مثبت داشتند
و بين نگرش به نماز با جنس ،مقاطع تحصيلی ،وضعيت تأهل ،محل سكونت و سطح سواد
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مادر و معدل نيمسال قبل دانشجو ارتباط آماری معنی دار داشت .ميزان افسردگی با نگرش
مثبت به نماز در دانشجويان كمتر شده است.
شريعت زاده و همكاران( )1389در مقاله ای به بررسی بهداشت خواب و بركات سحرخيزی
از ديدگاه طب مكمل و طب رايج در نظام سالمت پرداختند كه نتايج نشان از آن بود كه زنانی
كه در شيفت شب كار كرده اند بيشتر در معرض ابتال به سرطان سينه بوده اند و همچنين در
مردانی كه شب ها كار می كنند ابتال به سرطان پروستات افزايش می يابد .خواب در شب از
نعمات الهی است كه خداوند به آدمی هديه كرده است و خداوند در آيه  23سوره روم،
خواب در شب را به عنوان يكی از آيات قابل تفكر برای انسان دانسته و از انسان خواسته
است تا در اين باره به تحقيقات و پژوهش های علمی رو آورد تا بداند خواب شب تا چه
اندازه برای كمال آدمی و دستيابی به موفقيت موثر است.
طاهری( )1391در پژوهشی به بررسی نماز و بهداشت جسمی و روانی پرداخت كه نتايج
نشان از آن بود كه توجه به مسائل دينی نماز و ارتباط با خدا راهی است كه بشرپس ازقرن ها
جدايی از آن ديگر بار به سويش برگشته و به توانايی های عميق و كارساز آن درمبارزه با
مشكالت زندگی جديد كه عدم بهداشت و سالمت روانی و جسمی نيز ثمره آن است پی برده
و ديگر نمی تواند منكر تعامل بين روانپزشكی روانشناسی و پزشكی ازيك سو و دعا و نماز
ازسوی ديگر شود نماز عطيه ای الهی است كه به عنوان فالح مطلق و بهترين عمل و ستون
خيمه دين معرفی شده است روشن است كه نماز فلسفه خاص خود را دارد كه معراج مومن
و مايه قربن به حق است و آن را بايد فقط برای خداوند تعالی خواند و نه به انگيزه فوايد و
آثاری از اين دست ولی آگاهی از پژوهشهای علمی درمورد ثمرات نماز نيز می تواند برای
برخی مفيد باشد
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صفری( )1392به بررسی رابطه محكم نماز شب و افزايش روزی پرداخت كه نتايج نشان از
آن است كه مطابق روايات
فراوانی كه در زمينه رزق و روزی وجود دارد ،بزر گترين مانع بر سر راه نزول بركات مادی و
معنوی از ناحيه حضرت حق ،ارتكاب گناه و اقدام به كارهای ناشايست است .اين گناه است
كه ميان ما و خداوند مهربان فاصله ايجاد نموده و با افكندن پرده ظلمت و تاريكی بر صفحه
دل ،سدّی بسيار عظيم را بر سر راه خوشبختی و سعادت انسان قرار ميدهد .بنابراين ارتباط
نزديك و تنگاتنگی ميان گناه و كم شدن روزی وجود دارد ،حال اگر انسان در اثر غفلت و
فراموشی ياد خدا در دام گناه و معصيت گرفتار شد بايد مانع ايجاد شده را از سر راه بردارد تا
در نتيجه بتواند مرغ دل را به آسمان رحمت الهی پرواز داده و از سرچشمه فيض جوشان
خالق هستی كام وجود خود را سيراب نمايد.در آموزه های دينی ما برای برداشتن اين مانع را
ههای بسيار مناسب و كارآمدی وجود دارد كه در اين ميان می توان به نقش مهمّ و تأثيرگذار
نماز شب اشاره نمود.
روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ روش كار توصيفی و به لحاظ جمع آوری داده ها كتابخانه ای می
باشد .اطالعات و داده های الزم از كتب و مقاالت و سايت های اينترنتی در زمينه موضوع
مورد بررسی گردآوری شد و پس از دسته بندی داده ها ،موضوعات مختلف در راستای بحث
تحقيق ارائه گرديد .و در پايان به ارائه مدل مفهومی پژوهش و نتيجه گيری اقدام شده است.
فوايد مادی و دنيوی نماز از ديدگاه امام رضا(ع)
حضرت درباره فايده دنبوی نماز در ذيل بيان فلسفه وجودی نماز می فرمايند« :نماز موجب
می شود تا نمازگزار فزونی(نعمات) دنيوی خويش را طلب نمايد(شيخ صدوق.)187 :1387 ،
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نماز هم برای حوادث زمينی مانند زلزله و بادهای ترس آور آمده هم برای حوادث آسمانی
مانند خسوف ،كسوف ،نماز آيات واجب شده و حتی برای طلب باران نماز باران آمده است.
همين نماز باران را از حضرت امام رضا(ع) در تاريخ نقل كرده اند كه شگفتی همگان را در
پی داشت(رضيا.)1390 ،
نماز و سالمتی از منظر امام رضا(ع)
از منظر امام رضا(ع) هيچ عملی برتر و ارزشمندتر از نماز نيست ،چرا كه بهترين و ميانبرترين
راه برای رسيدن به قرب الهی است .امام رضا(ع) همواره می فرمود« :الصّالة قربان كل تقیٍّ؛
نماز هر انسان پارسائی را به خداوند نزديك می كند ».به همين جهت آن حضرت به ابراهيم
بن موسی فرمود« :التؤخرنّ الصّلوة عن اوّل وقتها الی آخر وقتها من غير علّة عليك ،ابدأ باوّل
الوقت؛ انجام نماز را بدون علت از اول وقت آن تأخير نينداز ،هميشه در اول وقت آن شروع
كن!»( پاک نيا  ،به نقل از مجلسی  .)66 :1384 ،البته جدای از فوايد روحی ،نماز دارای فوايد
جسمی نيز می باشد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
-1اذان گفتن و ايستادن در نماز
ايستادن در نماز ،باعث تقويت حالت تعادلی بدن شده و قسمت مركزی مخچه كه محل كنترل
اعمال و حركات ارادی است را تقويت می كند .اين عمل باعث می شود تا فرد با صرف
كمترين نيرو و انرژی به انجام صحيح حركات بعدی بپردازد .نماز قسمت فوقانی بدن را
پرورش داده و ستون مهره ها را تقويت كرده و آن را در حالت مستقيم نگاه می دارد .
(هشام بن ابراهيم )) آمد محضر مقدس ((آقا امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا)) عليه
السالم  ،واز مرضش به آن حضرت شكايت نمود ،وگفت:
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آقا جان  ،فدايت شوم  ،هم مريضم هم فرزندى ندارم  ،وهر چه حكيم و دوا كردم اثرى نديدم
 .چه كنم ؟!
((آقا حضرت على بن موسى الرضا)) عليه السالم فرمودند:
به منزل برو و با صداى بلند در منزلت اذان بگو.
هشام گفت  :آمدم منزل و دستور حضرت را اجرا كردم  ،خداوند متعال هم مرضم را بر طرف
كرد و هم فرزندان زيادى به من عنايت فرمود(تاج لنگرودی ،1366 ،به نقل از وافی ،ج86 :3
).
-2ركوع در نماز
تقويت ماهيچه های شكم ،حفظ سالمت دستگاه گوارش و رفع يبوست مزمن ،سوء هاضمه و
بی اشتهايی از خواص ركوع در نماز است .
كارشناسان می گويند در حالت ركوع ماهيچه های اطراف ستون مهره ها منبسط می شود كه
در تعادل و آرام كردن سمپاتيك موثر است .
مدت زمان خواندن ذكر ركوع نيز باعث تقويت عضالت صورت ،گردن ،ساق پا و رانها می
شود و به اين ترتيب به جريان خون در قسمت های مختلف بدن سرعت می بخشد .
-3سجده در نماز
سجده ،ستون مهره های بدن را تقويت كرده و دردهای سياتيك را آرام می كند .سجده عالوه
بر از بين بردن يبوست و سوء هاضمه ،پرده ديافراگم را تقويت كرده و به دفع مواد زايد بدن
به دليل فشرده شدن منطقه شكمی كمك می كند .سجده همچنين باعث افزايش جريان خون
در سر شده ،كه اين امر با تغذيه غدد ،باعث حفظ شادابی ،زيبايی و طراوت پوست می شود.
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حاالت سجده به واسطه باز كردن مهره ها از يكديگر ،باعث كشيده شدن اعصابی كه قسمت
های مختلف بدن را به مغز وصل می كند شده و اين اعصاب را در يك حالت تعادلی قرار می
دهد كه اين امر برای سالمت بدن بسيار حائز اهميت است .
اگر فاصله مهر از نمازگزار به اندازه حدودا يك وجب جلوتر از حالت معمولی باشد ،كشش
بيشتری در كمر حس می شود كه باعث مداوای كسانی كه ديسك و ناراحتی كمر دارند می
شود و اگر كسی كه سالم است اين كار را انجام دهد ،هيچ گاه دچار ديسك و ناراحتی كمر
نمی شود .سجده قدرت درک و فهم را زياد می كند .دليلش اين است كه در سجده به پيشانی
ما فشار می آيد و باعث می شود كه كامال روی پيشانی متمركز شويم(اگر در اين حالت به
نوک بينی مان نگاه كنيم ،خود به پيشانی فشار می آيد) و اين امر اگر با دقت و تمركز زياد
صورت گيرد ،بعد از مدت طوالنی سبب بيداری چشم بصيرت و توسعه كرامت انسانی
شخص می گردد .
در علوم ماوراءالطبيعه به اين چشم ،چشم سوم گويند كه بين دو ابرو و چشم واقع شده است.
در علوم يوگا نيز به چاكرای «آجنا» معروف است .
-4نشستن بعد از نماز
استحكام بخشيدن و تقويت عضالت پاها و ران ها ،كمك به نفخ معده و روده ،بهبود فتق و. .
 .از خواص نشستن بعد از نماز است(نشريه مأوی. )5 ،1390 ،
نماز و فوايد متعدد پزشكی در سخنان امام رضا(ع)
امام رضا در اهميت نماز می فرمايند « نماز ،چهار هزار باب دارد(محمدی ری شهری1422 ،ه،
ج .)2157 :5نماز فوائد بسياری به همراه دارد از جمله :روح انضباط را در انسان تقويت می
كند زيرا بايد در اوقات معينی انجام پذيرد و تأخير و تقديم آن موجب بطالن نماز می گردد.
281

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

همچنين آداب و احكام ديگر بايد با نظم و ترتيب رعايت شود و اگر با بی نظمی و
ناهماهنگی صورت گيرد در حقيقت نماز خلل و اشكال به وجود می آيد؟ اين چنين است كه
انسان نمازگزار بايد با عادت به نظم و انضباط در نماز آنرا در ساير مراحل زندگی نيز به
مرحله عمل درآورد .در زمينه اسرار و ره آوردهای بی شمار نماز حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) سخن جامعی فرموده است كه به بخشهائی از آن اشاره می كنيم :آن حضرت در
پاسخ نامه ای كه از فلسفه و علل تشريع نماز پرسيده بود چنين فرمود :علت تشريع نماز اين
است كه بنده به ربوبيت پروردگار توجه و اقرار داشته باشد و مبارزه با شرک و بت پرستی و
قيام در پيشگاه پروردگار ،در نهايت خضوع و تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش
از معاصی گذشته و نهادن پيشانی بر زمين همه روزه انجام پذيرد .و نيز هدف اين است كه
انسان همواره هشيار و متذكر گردد ،گرد غبار فراموشكاری بر دل او ننشيند ،مست و مغرور
نشود ،خاشع و خاضع باشد طالب و عالقه مند افزونی در مواهب دين و دنيا گردد .همين
توجه او به خداوند متعال و قيام در برابر او ،انسان را از معاصی باز می دارد و از انواع فساد
جلوگيری می كند .امام رضا(ع) در مورد ساير دست آوردهای نماز فرمود :نماز و مداومت ياد
خدا در شب و روز سبب می شود كه انسان موال ،و مدبّر و خالق خود را فراموش نكند و
روح سركش و طغيانگری در برابر خدا بر او غالب نيايد(پاک نيا )24 :1384 ،و كرامت انسانی
حفظ و توسعه يابد.
تاثير نماز بر سالمت جسمی كودكان
واقعيت اين است كه سودمندی نماز برای سالمت جسمی كودكان ،به وضوح قابل مشاهده
است .از جمله اين كه با پايبندی به نماز در جامعه ،می توان به راحتی با آن گروه از بيماری
های مادرزادی بسيار شايع در نوزادان كه بر اثر فسادهايی مانند اعتياد ،الكليسم ،بيماری های
مقاربتی و . . .به وجود می آيند ،مبارزه نمود« .كودک آزاری» كه بخش مهمی از علل بستری و
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مراجعه كودكان به مراكز پزشكی و روان پزشكی را تشكيل می دهد ،در پرتو نماز و در جامعه
نمازگزار ،بی معنی به حساب می آيد .
عفونت های گوناگونی كه در كودكان ايجاد بيماری می كنند ،توسط نماز تعديل می شوند؛ به
عنوان مثال به اثبات رسيده است كه بخش مهمی از مرگ و مير نوزادان در بدو تولد به دليل
تماس با بدن آلوده اطرافيان(از جمله دست های آنها) است كه طهارت دائمی ناشی از نماز
می تواند يك عامل مهم پيشگيری از اين قبيل مرگ ها باشد .
از آنجا كه بخش عمده ای از بيماری هايی عفونی شايع در كودكان از جمله حصبه(تيفوئيد)،
فلج اطفال ،هپاتيت  Aو ...از طريق مدفوعی ـ دهانی انتقال می يابند ،می توان با آموزش
وضو به كودكان كه در واقع نوعی آموزش پاكيزگی و طهارت است ،از ميزان بروز و شيوع
اين بيماری ها به شدت كم نمود ،همان طور كه امروزه در ممالك پيشرفته غربی ،آموزش
شستن دست ها قبل از صرف غذا(كه اتفاقا با اوقات نماز ،تقريبا مقارنت دارد) از اصول اوليه
ای است كه به كودكان ،در مدارس ابتدايی ،آموزش داده می شود .
عالوه بر محاسن جسمی بسيار متعددی كه از زندگی يك كودک در يك خانواده مومن و
نمازگزار ،برای او حاصل می شود(از جمله اين كه مادر مومن كودک ،با اقتدای به قرآن و
سخن معصومين(ع) كودكش را تا دو سال كامل شير می دهد و اين وظيفه بی نهايت بزرگ را
به بهانه ای ،از جمله اشتغال در بيرون منزل و . . .رها نمی كند و در نتيحه كودک خود را در
مقابل طيف وسيعی از بيماری های مرگبار جسمی و روانی ،انحرافات و اعتياد و . . .در آينده
ايمن و واكسينه می كند)  ،می توان بدين نكته مهم نيز توجه نمود كه ملكه شدن عادت حسنه
نماز در خود كودک ،صرف نظر از عظمت های معنوی بی شمار آن ،به خاطر فوايد پزشكی
فراوانی كه در نماز يافت می شود ،سبب خواهد شد كه همه اين محاسن در آينده ،كودک را

283

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

همراهی كند و او را در ساختن يك زندگی سالم و موفق و دارا بودن كرامت متناسب انسانی
ياری دهد .
تأثير نماز بر عفونت های گوارشی
از اين جهت امروزه در همه ممالك پيشرفته اولين اصل بهداشتی كه برای مقابله با عفونت
های گوارشی به همگان (به خصوص كودكان) آموزش داده می شود ،شستشوی دست ها قبل
از غذا خوردن و پس از اجابت مزاج است و به اين ترتيب تأثير نظافت دست ها در پيشگيری
از گروه زيادی از بيمارهای عفونی ،باور نكردنی است .فرمان وضو كه در آيه شريفه  6از
سوره مباركه مائده در قرآن مجيد* ،صادر شده است ،به سادگی و صراحت امر به شستشوی
دستان (تا آرنج) می كند و  14قرن پيش با بيان دستوری پيرامون نماز ،پيام آور نكته ای می
شود كه علم بشری در آستانه قرن  21به اهميت بيش از پيش آن ،دست يافته است .مقارنت
اوقات نماز با سه وعده معمول غذايی (صبحانه و نهار و شام) يا حتی وعده های غذا هنگام
روزه داری (سحر و افطار) سبب می شود كه شخص نمازگزار ،موقع انجام وضو (كه معموال
متعاقب اجابت مزاج نيز هست) خود به خود به شستشوی دست ها بپردازد و هر گونه عامل
بيماری زای عفونی را از دست های خويش بزدايد و در نتيجه موقع صرف غذا ،هيچ عامل
عفونی ناشی از دست های آلوده موفق به ايجاد بيماری در بدن او نشود و كرامت انسانی او به
لحاظ جسمی و سپس معنوی حفظ شود .
تاثير نماز بر زخم های گوارشی
عوامل تسكين دهنده ی روان( ،به خصوص در صدر آنها عوامل مذهبی) می توانند نقش
عمده ای در كاهش دادن زمينه ابتال به زخم های گوارش ايفا كنند و در اين مورد در كشور ما
جای تحقيق ها و پژوهش های جامع آماری ،كه به مقايسه معنی دار ميان نمازگزاران و تارک
الصلوه ها ،در مورد ميزان ابتال به بيماری های مورد بحث ،در طب روان تنی ،از جمله زخم
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های گوارشی بپردازند ،به شدت خالی است .اما آنچه كه با استناد به شواهد نظری می توان
استنتاج كرد(يعنی با روشی كه نويسنده اين مجموعه مقاالت با توجه به امكانات محدود خود،
ناگزير به آن بوده است) اين است كه:
" نماز به عنوان يك واكسن قدرتمند در ايمنی بخشی در مقابل استرس ها و ناماليمات
زندگی و ايجاد احساس امنيت روانی در اشخاص و مهم تر اينكه با ايجاد ثبات در شخصيت
و برقرار كردن تعادل روانی ،می تواند اثر شگرفی بر همه مشكالت جسمی ،كه به شدت
تحت تاثيرات روانی هستند بگذارد .
تاثير نماز بر اعتياد
هر چند علت های مختلفی در ابتالی به اعتياد مطرح شده است ،اما بيشتر تخدير روان و
تجربه تغيير حاالت روانی ناشی از سرخوشی و نشئه است كه سبب گرايش به اعتياد و زايل
شدن كرامت انسانی می شود و به اين ترتيب ،شخص معتاد از خود می گريزد و دچار خود
فراموشی می شود و اين درست برعكس جريان مقتدر خودشناسی و معرفت النفس موجود
در تعاليم نماز و كرامت انسانی است .
نمازگزاران با تكرار دايم آيات هفتگانه سوره حمد(سبع المثانی) كه "چون حلقه های به هم

متصل ،هر كدام راهگشای بعدی می باشد" پيوسته سرنوشت خود را مرور می كنند و در
مسير خودشناسی و خود باوری گام بر می دارند و با اعتقاد به "إياک نعبد و إياک نستعين" از
هيچ كس و خيچ چيز ،جز خدا برای التيام دردهای خويش ياری نمی جويند .و اين گونه
است كه نماز حقيقی تيشه بر ريشه اعتياد می زند .
تأثير نماز بر كاهش انحرافات جنسی
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نمازگزار با امداد از "نماز" توانايی كنترل غرايز خود را افزونی می بخشد و آتش سوزاننده و
پر لهيب فحشاء را كه چه بسا ممكن است به انحراف جنسی بيانجامد به آب عفاف،

سرچشمه گرفته از "نماز" خاموش می كند .
تاثير نماز بر كاهش سكته قلبی و مغزی

توجه به اين نكته مهم است كه هر عاملی كه سبب تخفيف استرس ها و ايجاد امنيت روانی
در شخص گردد و هر عاملی كه بتواند در برقرار كردن شخصيت متعادل و حفظ كرامت
انسانی در افراد موثر واقع شود ،می تواند تاثير چشمگيری بر كاهش ميزان سكته های قلبی و
مغزی بگذارد " .نماز" با ايجاد ثبات در شخصيت و ايمنی بخشی در مقابل استرس ها ،خطر

ابتال به سكته های مغزی و قلبی را به شدت كاهش می دهد .
در نماز توفيقی اجبرای برای رعايت امر بهداشت جسمی وجود دارد كه به طور تكوينی منجر
به بهداشت روانی هم می شود .حضرت امام رضا(ع) در بيان فلسفه غسل و وضو ،پاک بودن
در برابر پروردگار را گوشزد می فرمايند و نيز اينكه آثار خواب و كسالت را از انسان برطرف
می كند و دل و جان او برای قيام در پيشگاه خدا پاكيزه می گردد(شيخ صدوق ،1387 ،ج:2
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تأثير نماز بر بيماری فشار خون
با توجه به نقش بسيار مهمی كه نمازهای واجب يوميه ،در ايمن كردن انسان در مقابل استرس
ها و مشكالت گوناگون زندگی ايفا می كنند( از جمله تأثير نماز بر اضطراب ) و نيز با توجه
به الزامی كه نماز به شخص نمازگزار مبنی بر عدم مصرف مشروبات الكلی می دهد ،می توان
اين امر را قدم مؤثری در پيشگيری و كنترل فشار خون تلقی كرد .
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