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جایگاه نماز در سبک زندگی ایرانی ،اسالمی
ابراهيم حسين پور
كارشناسی ارشد رشته تاریخ تشيّع و معاون پرورشی مدرسه حضرت رسول اكرم(ص) ناحيه1قم.

چکيده:
هدف از انجام اين پژوهش بررسی جايگاه و نقش نماز در سبك زندگی ايرانی اسالمی در بين
اقشار مختلف جامعه ،بويژه دانش آموزان نوجوان و جوان می باشد .با توّجه به اهمّيت نماز
در رشد و تعالی انسان و رسيدن به قرب الهی و با توّجه به نقش نماز در دوری از گناه و
جرائم اجتماعی بايد گفت نماز ستون دين و بهترين و استوارترين برنامه آدمسازی است و
هيچ عملی نزد خداوند محبوبتر از نماز نيست.يافته های پژوهش نشان می دهد كه نماز می
تواند انسان را با اعتماد به نفس و اطمينان وصف ناشدنی به سوی سعادت و خوشبختی در
زندگی دنيوی و اخروی پيش ببرد.فرد نمازگزار در خلوت با خدای خويش قرار می گيرد و به
راز و نياز با معبود می پردازد و با اين شيوه وارد دنيايی دوست داشتنی و شيرين می
شود.نمازگزار با برپايی فريضه نماز ،ضمن انجام دستور الهی ،آن را امری مهّم در تزكيه و
اصالح نفس خويش می يابد ،بطوری كه سبب شكوفايی استعداد های درونی و نشان دادن
صراط مستقيم و در نهايت رسيدن به قرب الهی خواهد شد.نتايج پژوهش حاكی از آن است
كه نماز دارای آثار فردی و اجتماعی فراوانی است كه موجب اصالح جامعه ،اقتصاد سالم و
كنترل نظم و انديشه جوامع می شود.ازجمله آثار فردی آن ،تاثير بر روان فرد ازجمله :ايجاد
تمركز ،آرامش ،اعتماد به نفس ،پشتوانه قوی ،درمان وسواس و...در نهايت ايجاد سبك زندگی
مناسب می شود .به طور كلی میتوان گفت انجام فريضه نماز بر بهبود سبك زندگی دانش
آموزان مؤثّر است.
واژگان كليدی :نماز ،دين ،فريضه ،سبك زندگی ،دانش آموزان ،نوجوانان و جوانان
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مقدّمه:
عبادت و پرستش امری فطری و ذاتی بشر است ،به همين لحاظ همه انسانها عبادت می كنند
ولی به دليل عدم آگاهی ،عدم تعقّل و انديشه ،بعضاَ بت ،گاو و...را مورد پرستش قرار می
دهند.نماز ستون دين ،رأس اسالم ،وجه دين ،نور چشم پيامبر (ص) ،عامل نزديك شدن به
خدا ،بهترين موضوع ،عمود خيمه دين و بهترين اعمال بعد از معرفت است.نماز بازدارنده
انسان از گناهان ،فساد ،منكرات و تجاوز و تعدّی است اما متأسّفانه در زندگی ما بصورت
عادت روزانه درآمده و از ژرفای عظيم آن چه بسا غافليم«.ان الصاله تنهی عن الفحشاء و
المنكر و البغی» (همانا نماز انسان را از فحشاء و منكرات و تجاوز باز می دارد).هرچه معرفت
بيشتر شود عشق و عالقه به اين فريضه الهی بيشتر می شود.
دين وجه اصلی امتياز بشر است.در تاريخ بشر هيچ قبيلهای را نمیتوان يافت كه به گونهای
دين نداشته باشد.اسالم برنامه سالمسازی است ،اين سالمت در سايه تسليم در برابر مشيت
الهی و اجرای دستورات و قوانين حياتبخش او بهدست میآيد ،بنابراين بديهی است كه همه
قوانين ،مقررات و برنامههای اسالم ،راه را برای آرامش خيال و سالمت روان انسان و تحقّق
خليفة اهلل بودن او ،هموار و آماده میسازد.از اين ديدگاه در بين تمام برنامهها و قوانين اسالم،
نماز از جايگاه وااليی برخوردار است و در آيات مختلف ،مستقيم ًا به نقش آن در آرامسازی
درون ،شفا بخشی قلب و شادابی روح و روان اشاره شدهاست.از جمله در سوره طه آيه
(14اقم الصلوه لذكری) و سوره رعد آيه ( 28اال بذكراهلل تطمئن القلوب).بهعالوه مطالعاتی كه
تاكنون انجام گرفته نيز نشان دادهاند كه مذهب نقش بسيار مؤثری در ارتقاء سالمت روان
دارد.
خداوند در قرآن كريم در بيش از  120آيه در سورههای مختلف درباره نماز ،آداب ،و فضايل
آن ،سخن گفته و آثار آن را يادآور شده و در پانزده مورد به آن امر نموده است.خداوند
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میفرمايد« :نماز را برای ياد من به پا داريد(».طه )14 :ثمره نماز ،صبوری است.همچنين
میفرمايد(« :متواضعان و مطيعان) كسانی هستند كه دلشان بياد خدا هراسان میگردد و بر
مصيبتها و ناماليمات زندگی ،صبور و شكيبا هستند و نماز برپا میدارند و از آنچه روزيشان
داديم (به مستمندان) انفاق میكنند(.موسوی و موحدی نيا )1390 ،بدون ترديد ،در ميان
عبادات و مسائل معنوی ،نماز از ارزش و اهميّت خاصی برخوردار است وبه اندازهای كه به
نماز سفارش شده به چيزی سفارش نشده است (مرادی.)1389 ،
نماز انسان را فرشته خو میكند چراكه نمازگزار از هر بدی پاک میشود.انسان با نماز از
احساس تنهايی خالص میشود ،گويی از نو متولّد شده ،و يأس و نااميدی در آسمان روح وی
ديده نمیشود ،لذا با گامهای استوار به سوی زندگی پيش میرود.هيچ عملی نزد خداوند
محبوبتر از نماز نيست ،پس هيچ كاری از كارهای دنيا نبايد انسان را از نماز غافل سازد
(موسوی و موحدی نيا.)1390 ،
برای دستيابی به يك زندگی سالم و وسيع و گسترده ناچار به اصول و قواعدی نيازمنديم كه
به كمك آنها روش استنباط را بياموزيم و از ركودها و خستگیهای موجود آزاد شويم.اين
اصول بايد جنبه عملی داشته باشند نه اين كه فراموش شوند و به كار نيايند(حسينی و
همكاران.)1393 ،
خوشبختانه و البتّه بر خالف تصوّر موجود ،دين ،آموزه های فراوانی در حوزه مهارت های
زندگی دارد؛ آموزه هايی كه يا ديده نشدند و يا به درستی فهم نشدند.به جهت جايگاه مهمی
كه رضامندی از زندگی در تكامل معنوی دارد .قرآن كريم در زمينه جايگاه و نقش نماز بر
سبك زندگی ،آموزه های مهمّی دارد.يكی از دغدغه های دين ،رضا يتمندی از زندگی است و
يكی از رسالت های آن آموزش مهارت های زندگی كردن به پيروان خويش است.نماز عالی
ترين و اساسی ترين رشته الفت و عامل محبّت بين بندگان و حضرت حق است.نماز ،نور دل
336

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

وصفای قلب و روح جان و سالمت روان و فروغ ذات عباد صالح خداست.فرهنگ نماز،
مجموعه حقايق و معارفی است كه بشر در گذرگاه حيات می آموزد تا به نيروی ايمان و جهاد
از پايگاه با توجّه به اينكه نماز ستون دين می باشد و اوّلين فريضه ای است كه بعد از بعثت
رسول اكرم به ايشان آموزش داده شده و بارها و در روايات و احاديث و آيات بر اهميّت آن
تاكيد شده است (نسيمی و همكاران.)1390 ،
يقينا؛ عبادت و نيايش ،می تواند در سبك زندگی دينی ما تاثير داشته باشد.اصالح زندگی در
پرتو نماز ما وقتی به شرايط مقدّماتی و درونی نماز می نگريم ،مالحظه می كنيم كه آن شرايط
به نحوی برنامه ريزی و چيدمان شده است كه شعاع تاثير آن ،تمام زندگی نمازگزار را تحت
تاثير قرار می دهد.
بيان مسئله:
سبك زندگی هر فرد ،بر سالمت اخالقی ،رفتاری ،جسمانی و روانی افراد تاثير ميگذارد و
هرچه فرد نسبت به انجام آموزه های دينی متعهّدتر باشد آرامش بيشتری پيدا می كند.نماز
يكی از مهمترين دستورات دينی است كه اگر با رعايت شرايط نماز و كيفيّت اقامه آن ،انجام
گيرد ،تأثير زيادی در تقويت سبك زندگی اسالمی در ابعاد مختلف دارد.از اين رو ضرورت
دارد در اين زمينه تحقيق شود و تبيين گردد.دين اسالم با جهان بينی توحيدی و سبك زندگی
اسالمی ،به زندگی هدف و نشاط می دهد تا در پرتو آن انسان به آرامش و جامعه به آسايش
دست يابد.دراين ميان نقش نماز و سبك زندگی اسالمی به عنوان يكی از مهم ترين مؤلّفه
های پيشگيری اجتماعی درآموزه های اسالمی شايان توجه بسيار است.دين اسالم كه كاملترين
دين دنياست ،برای تمامی ابعاد زندگی انسانها طرحها و برنامه های مناسبی را تدوين نموده كه
عمل به آنها انسانها را به سوی رستگاری هدايت می كند.
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خدای رب العالمين كه انسان را به خوبی و صفات خودش آفريده (خلق اهلل آدم علی صورته
) و از روح قدسی خويش در او دميده است ،ميخواهد كه بنده با گزاردن نماز ،راه دين را كه
موجب رشد و كمال است ،بپويد و خوشنودی پروردگار خود را جويد(.ال اله اال انا فاعبدنی و
اقم الصالة لذكری) جز من خدايی نيست پس مرا پرستش نما و نماز را به ياد من
برپادار(كلينی ،اصول كافی ،ج  ،1ص  .)1324نماز همچون آب روان است كه از يك سو
طراوت و شكوفايی ميآورد و از ديگر سو ،آلودگيها راميزدايد.نماز كليد سعادت و آغاز حركت
برای رساندن انسان به اوج عزّت است (صالحی منش.)41:1390 ،
هر مكتب و مذهبی ،سبك زندگی برای بشريت ارايه می دهد و مدعی است ،جامعه مطلوب و
زندگی سالم در نتيجه پيروی از روش زندگی است كه آنان ارائه می نمايند.حقيقت اين است
وقتی سخن از نماز و سبك زندگی از ديدگاه قرآن و حديث به ميان می آيد ،دو امر به ذهن
تداعی می كند :الف) جايگاه نماز درسبك زندگی جوامع اسالمی چيست.ب) چيستی و
چگونگی سبك زندگی اسالمی و حيات طيّبه و ديگری امكان حصول به اين سبك زندگی
است.
يافته ها و نتايج پژوهش نشان می دهد كه نماز به عنوان يگانه وسيله برای دست يافتن به
معنويت ،اخالق فاضله و سالمت روحی و جسمی در زندگی انسان بوده و جايگاه و اهميّت
غير قابل انكاری در بسياری از ابعاد زندگی دارد؛ چرا كه مداومت بر يك عمل ،به مرور زمان
اثرات خود را خواهد گذاشت ،نماز هم به عنوان عملی كه هر روز در پنج نوبت اقامه ميشود
اثرات خود را در زمينه های مختلف بر جای می گذارد.بنابراين در اين پژوهش به دنبال
پاسخگويی به اين سوال اصلی هستيم كه؛ نقش نماز در سبك زندگی ايرانی  -اسالمی
چيست؟
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اهميّت و ضرورت انجام پژوهش:
با توّجه به اهميّت نماز در رشد و تعالی انسان و رسيدن به قرب الهی و با توّجه به نقش نماز
در دوری از گناه و جرائم اجتماعی بايد گفت نماز ستون دين و بهترين و استوارترين برنامه
آدمسازی است و هيچ عملی نزد خداوند محبوبتر از نماز نيست.فلسفه همه عبادات دينی در
اين نكته معطوف است كه متأثرترين قشر يعنی جوانان را مؤثرترين قشر در اجتماع انسانی
قرار دهد.چون احساس به يك تكيهگاه محكم و امنيّت و آرامش در پناه آن تنها عنصری است
كه میتواند به جوان اعتماد و اطمينان بخشيده و او را از اضطرابات درونی و تشويشات ذهنی
رها سازد.اينكه در انسان تمايالت و گرايشاتی وجود دارد كه او را متوّجهی به اهدافی
میسازد و میخواهد به دستيابی با آن اهداف ،خود را تسكين و اطمينان ببخشد كه نشانه آن
است چنين ملجائی بايد وجود داشته باشد.چون اقتضای حكمت بالغه الهی ايناستكه هيچ
نيازی را بدون پاسخ نگذارد.اگر انسان احساس عطش و گرسنگی میكند بايد آب و طعامی
باشد تا رفع تشنگی و گرسنگی نمايد.
ترديدی نيست كه روح و حقيقت تعاليم دين به نيازهای روحی و گرايشات غريزی و فطری
او برگشت میكند و با جزم و يقين میتوان گفت كه هيچ يك از دستورات دين بی ارتباط با
تكامل انسانی او نيست«.جان و جوهر پاسخ اسالمی به دنيای متجدّد ،در جهات دينی و
معنوی و فكری زندگی بشر نهفته است.همين جهات است كه كردار بشر و نحوه تلقّی او را از
جهان پيرامون رقم میزند.
اهداف پژوهش:
هدف اصلی:
بررسی جايگاه و نقش نماز در سبك زندگی ايرانی اسالمی در بين اقشار مختلف جامعه
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اهداف فرعی:
.1

بررسی نقش و تاثير نماز در سالمت روحی و روانی

.2

بررسی تأثير نماز بر شكل گيری شخصيّت نوجوانان و جوانان

.3

بررسی تأثير نماز بر سالمت جسمانی و معنوی

.4

بررسی تأثير نماز بر سالم سازی اجتماعی جامعه

.5

بررسی تأثير نماز بر جرم زدايی و افزايش نشاط اجتماعی در جامعه

سواالت پژوهش:
سوال اصلی:
آيا نماز می تواند بر سبك زندگی ايرانی  -اسالمی در اقشار مختلف جامعه تاثير داشته باشد؟
سواالت فرعی:
.1

آيا نماز می تواند بر ميزان سالمت روحی و روانی جوانان و نوجوانان تاثير داشته

باشد؟
.2

آيا نماز می تواند بر شكل گيری شخصيّت نوجوانان و جوانان تاثير داشته باشد؟

.3

آيا نماز می تواند بر سالمت جسمانی و معنوی افراد تاثير داشته باشد؟

.4

آيا نماز می تواند بر سالم سازی اجتماعی جامعه تاثير مستقيم داشته باشد؟
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.5

آيا نماز می تواند بر كاهش جرايم و جرم زدايی و افزايش نشاط اجتماعی در جامعه

تاثير داشته باشد؟
فرضيات پژوهش:
فرضيه اصلی:
به نظر می رسد نماز بر سبك زندگی ايرانی  -اسالمی در اقشار مختلف جامعه تاثير مستقيم
دارد.
فرضيات فرعی:
.1

به نظر می رسد نماز بر ميزان سالمت روحی و روانی جوانان و نوجوانان تاثير

مستقيم دارد.
.2

به نظر می رسد نماز بر شكل گيری شخصيّت نوجوانان و جوانان تاثير مثبت دارد.

.3

به نظر می رسد نماز بر سالمت جسمانی و معنوی تاثير مستقيم دارد.

.4

به نظر می رسد نماز بر سالم سازی اجتماعی جامعه تاثير مستقيم دارد.

.5

به نظر می رسد نماز بر كاهش جرايم و جرم زدايی و افزايش نشاط اجتماعی در

جامعه تاثير مستقيم دارد.

روش پژوهش:
پژوهش حاضر به روش توصيفی تحليلی انجام شده و اطالعات به روش كتابخانه ای
گردآوری شده است.
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روش گردآوری اطالعات:
روش به شيوة گردآوری داده ها كه در همة علوم يا بخشی از آن مشترک است ،گفته
ميشود.انتخاب يك روش خاص همواره بستگی به شرايط دارد.اين شرايط عبارتند از:
تواناييهای شخص محقّق و امكانات او(از جمله پرسشگران توانا و صديق ) و شرايط مورد
مطالعه و محدوديت های آن (رفيع  -پور17 :1382 ،و.)18
برای گردآوری مطالب ضمن مراجعه به كتب معتبر علمی ،از مجموع مقاالت و نظرات
كارشناسان حوزه های تعليم و تربيّت و انديشمندان مذهبی بهره برداری شد.
تعاريف و مفاهيم پژوهش:
تعريف نماز:
نماز لفظ و واژهای است كه در متون دينی ما بهعنوان«صالة» از آن ياد شده و دارای معانی
متعدّدی بوده كه يكی از آن معانی همين عمل مخصوصی است كه به نام «نماز» در دين اسالم
تشريع شده است.نماز امری است الهی كه تحقّق آن همانند ساير امور دارای ظاهر و باطن
است كه در متون دينی به هر دو جهت آن اشارت شدهاست.تصوير ظاهری نماز همان است
كه با اعمال مخصوص انجام گيرد و حفظ آن نيز فرض و واجب است اما روح و باطن نماز
عبارتاست از :اخالص ،حضور قلب ،ذكر خداوند و تعظيم در مقابل او ،اميد و دلبستگی به
ذات ربوبی ،اعتماد و ركون به وجود سرمدی و محو شدن در مقابل ذات يكتايی كه در مقابل
عظمت و جاللت او قيام نمودهاست.
تعريف سبك زندگی:
سبك زندگی مفهومی بسيار مهمّی است كه اغلب برای بيان روش زندگی مردم به كار می رود
ومنعكس كننده طيف كاملی از ارزش ها ،عقايد و فعّاليّت های اجتماعی است ،فعّاليّت های
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معمول و روزانه كه شخص آنها را در زندگی خود به كار گرفته و روی سالمت اوتأثير دارد
(نسيمی و همكاران.)1390 ،
سبك زندگی شيوه ای نسبتاً ثابت است كه فرد اهداف خود را بوسيله آن پی می گيرد.دين
اسالم به عنوان يك ايدئولوژی ،ارائه دهنده كامل ترين سبك زندگی بشريت است و احكام و
دستورهای آن حوزه های فردی ،خانوادگی واجتماعی را در بر می گيرد.در آيين مقدّس اسالم
نماز جايگاهی واال دارد و عاليترين شكل ارتباط عاشقانه با خداونداست كه اگر با تمام ابعاد و
صحيح عمل شود انسانيّت انسان را كامل می كند و او را از فساد و منكرات دور خواهد كرد
واينگونه سبك زندگی فرد را تغيير می دهد(موسوی وهمكاران.)1394 ،
پيشينه پژوهش:
.1محبی كچالم ,حسام الدين ،1393 ،نماز و سبك زندگی از آيينه قرآن و احاديث ،كنگره بين
المللی فرهنگ و انديشه دينی ،قم ،مركز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی
استان بوشهر.
در اين پژوهش نيز از جمله موضوعات اساسی كه مؤلف به آن پرداخته است نماز و نقش آن
در سبك زندگی اسالمی است.در اين پژوهش مؤلف در صدد است به اين سواالت پاسخ دهد
كه نماز وسبك زندگی اسالمی چيست؟ و ويژگی های آن از منظر قرآن و حديث چه می
باشد؟ و نيز شاخصه های انسان متعالی ،اصول و مبانی سبك زندگی اسالمی ،وجه تمايز و
امتياز سبك زندگی اسالمی با ديگر روش های زندگی و نيز ماهيّت و غايت سبك زندگی
اسالمی و نقش نماز ،انسان شناسی ،جهان بينی و هدف از سبك زندگی چيست؟.بنابراين در
راستای پاسخگويی به سواالت پژوهش تالش شده است به نماز و نقش آن در سبك زندگی
اسالمی از ديدگاه قرآن وحديث مورد بررسی قرار گيرد.
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.2عليانسب ,سيد ضياءالدين و ليال اميری ،1395 ،نقش نماز در سبك زندگی اسالمی ،همايش
سراسری علمی-پژوهشی سبك زندگی ،خراسان رضوی  -تايباد ،اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی تايباد.
مؤلف در اين پژوهش به بررسی نماز در سبك زندگی اسالمی به روش اسنادی و رويكرد
قرآنی و روايی می پردازد و نتايج تحقيق نشان می دهد كه نماز جايگاه و اهميّت غير قابل
انكاری در بسياری از ابعاد زندگی دارد؛ چرا كه مداومت بر يك عمل ،به مرور زمان اثرات
خود را خواهد گذاشت ،نماز هم به عنوان عملی كه هر روز در پنج نوبت اقامه ميشود اثرات
خود را در زمينه های مختلف بر جای می گذارد.
. 3احمدی و اميری( ،)1381در تحقيقی به بررسی پارهای از ويژگیهای شخصيّتی ،خانوادگی
و آموزشی دانشآموزان نمازگزار پسر دوره راهنمايی منطقه جی شهر اصفهان
پرداختهاند.جامعه تحقيق شامل كليّه دانش آموزان پايه اوّل تا سوّم راهنمايی پسرانه منطقه جی
در سال تحصيلی  79-80میباشد كه نمونه آماری به صورت تصادفی چند مرحلهای به تعداد
 140نفر از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گرديدهاند.بنابر يافتههای اين تحقيق دانشآموزانی
كه گرايش به نماز دارند ،از ميزان اعتماد به نفس و كنترل درونی باال و هيجان خواهی كمی
برخوردارند.
. 4محتشمیپور( ،)1382بررسی رابطه نماز با ميزان افسردگی در دانشجويان دانشكده
پيراپزشكی و بهداشت دانشگاه علومپزشكی مشهد را انجام دادهاند.نتايج پژوهش نشان میدهد
ميانگين نمره افسردگی در كسانی كه نگرش مثبت نسبت به نماز داشتهاند ،آنها كه هر روز و
مرتب نماز میخوانند وكسانی كه نگرش آنها نسبت به خود ،فردی مذهبی است و كسانی كه
به اوقات نماز در مساجد و انجام تكاليف دينی اهميّت میدهند به طور معناداری پايينتر
است.البته بين نمازخواندن با نخواندن و ميزان افسردگی رابطه وجود داشت امّا از نظر آماری
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معنادار نبود.همچنين گرايش نسبت به نماز دربين خانمها نسبت به آقايان به طور معناداری
بيشتر بود.نمازخواندن واهميّت دادن به ساير مستحبات موجب كاهش ميانگين نمره افسردگی
میشود ،پژوهشگران پيشنهاد میكنند برای برخورداری از فوايد جسمی و روحی -روانی نماز
در كاهش و رفع افسردگی نسبت به ترويج فرهنگ نماز و اقامه نماز در دانشگاهها و جامعه
اقدامات مؤثرتری انجام گيرد.
. 5حاج باقری( ،)1379در تحقيقی به آثار مطلوب نماز در بهداشت روان دانشگاه علومپزشكی
كاشان پرداختهاست .انسان در خالل زندگی روزمره لحظه به لحظه با استرس و فشارهای
گوناگون مواجه میشود كه تدريجاً قوای روحی و جسمی وی را كاسته و زمينه را برای
بيماریهای خطرناک روانی و جسمی فراهم میسازد.برقراری ارتباط با منبع و سرچشمه
هستی و استمداد از او به ترميم قوای روحی انسان كمك نموده و باعث تسكين بسياری از
گرفتاریها و رنجوریهای روحی-روانی میگردد ،از اين رو برقراری ارتباط با خدا را برای
انسان همانند آب و اكسيژن ضروری دانستهاند ،نماز از جمله راههای ذكر و ياد خدا و بهترين
راه حضور در محضر او و ارتباط با منشاء هستی است.نماز كه سرود يكتاپرستی و زمزمه
دلنشين فضيلت و پاكی و تمرين وظيفهشناسی در درگاه خداوند است صرفنظر از جنبه
عبادی ،دارای آثار بسيار مثبت روحی است و اقامه صحيح آن اگر همراه با حضور قلب و
تفهيم باشد تأثير بهسزايی در كاستن و زدودن اضطراب و استرس روانی ،هماهنگكردن قوای
روحی ،استنباط خاطر ،از ميان بردن كبر و غرور ،ايجاد انضباط ،تمركز حواس و حضور ذهن
و ايجاد آرامش باطن و اطمينان قلب دارد.امروزه از روشهای مختلف ،همچون آرامسازی،
حساسيتزدائی و...برای كاهش تنش و اضطراب و حتّی برای درمان امراض جسمی مانند
آسم و فشارخون و...استفاده میشود كه همگی آنها در نماز وجود داشته و به بهترين وجهی از
طريق آن قابل حصول است و دانشمندان علوم جديد نيز مكرر ًا به آثار مفيد اين عبادت عظيم
اسالمی در بهداشت و سالمت جسمی اعتراف مینمايند.
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ادبيّات و مبانی نظری پژوهش:
همنطور كه ذكر شد؛ عبادت و نيايش ،می تواند در سبك زندگی دينی انسان تاثير به سزايی
داشته باشد .اصالح زندگی در پرتو نماز ما وقتی به شرايط مقدّماتی و درونی نماز می نگريم،
مالحظه می كنيم كه آن شرايط به نحوی برنامه ريزی و چيدمان شده است كه شعاع تاثير آن،
تمام زندگی نمازگزار را تحت تأثير قرار می دهد .به عنوان مثال در روايتی می خوانيم كه
جوانی از انصار با رسول خدا (ص) نماز می خواند و مرتكب گناه هم می شد ،اين موضوع
برای رسول خدا (ص) بيان شد .پيامبر اكرم (ص) فرمود :نمازش روزی او را از گناهان باز
خواهد داشت ،سپس طولی نكشيد كه توبه كرد امّا هميشه در عمل مظلوم وكم اهم ّيت به
شمار آمده است.
فرهنگ نماز مجموعه حقايق و معارفی است كه بشر در گذرگاه حيات ميآموزد ،تا به نيروی
ايمان و جهاد از پايگاه آدمی به اوج بی نهايت انسانيت عروج كند و برای خود ،جامعه و
مردم ،مفيد و محرّک و مثبت باشد ،تا مگر در سايه نماز ،وقتی كه زنجيرهای گران شرک و
بندگی و جهل و بی فرهنگی ،دست و پای اراده و انديشه اش را در بند كشيد ،آنها را پاره كند
و آزاد و آگاه و متعهّد به تكاليف الهی و انسانی ،بينديشد و در راه دشواری كه برای وصول به
پيروزی و تكامل در پيش روی دارد ،جهاد نمايد .نماز ،محبوب ترين اعمال در پيشگاه ربوبی،
آخرين وصيّت رسول هدايت ،و ستون خيمه ی دين و قوام شريعت است .به هنگام نماز،
درهای آسمان و بهشت باز شده و دعاها مستجاب ميشود .نماز ،نردبان آسمان است و كليد
فردوس برين ،و ميزان سنجش اعمال و معيار پذيرش افعال است؛ كه اگر مقبول افتد ،ديگر
كارها نيز پذيرفتنی است و گرنه ،امور ديگر مقبول نخواهد افتاد( .شريعتی ،1384 ،ص )11
قرآن كتاب وحی و برنامه حياتی امت اسالم است ،كتاب زنده و سازنده ای كه ضامن سعادت
و پيروزی انسان در اين جهان و جهان ديگر ميباشد .قرآن آينه جهان نمايی است كه همه
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اسرار و رموز و حقايق كائنات ،به گونه ای روشن و آشكار در آن متجلّی است .و كتاب
تكوين و تقدير و برنامه ترقّی و تكامل مادی و معنوی انسان است .پس اين كتاب ،پاسخگو و
راهنما و فرماندة آدمی به سوی هدف نهائی آفرينش كه چيزی جز بقاء و كمال نيست ميباشد.
نماز نيز در تمام اديان الهی بهعنوان برترين آيين عبادی و ركن معنويّت و ارتباط با خداوند
مطرح بوده است
انسان همواره در حال آموختن و تجربه اندوختن است ،امّا نقشی را كه در سنين كودكی و در
كانون خانواده بر صحيفه سينه و صفحه پاک اين آيينه مينگارند ،تا واپسين دم حيات ،قرين
جان و هم نشين روان است .حكيمان ،دانش آموختن در سنين كودكی را چون نقش آفرينی بر
سنگ دانسته اند( .غزالی ،2003 ،ص )38
خانواده بهترين محيط برای تربيت كودكان است ،و ارتباط بين كودک و خانواده ،نيرومندترين
و مهمترين ارتباطهاست .همچنين ارضای تمايالت باطنی و فطری كودک ،و رشد او در ابعاد
گوناگون ،تنها در آغوش گرم و پرمهر خانواده ميسر است ،و به درستی كه هيچ كودک و
كودكستانی نميتواند جای خانواده را بگيرد .امام علی (ع) دربارة اهميّت ترب ّيت و مراقبت از
فرزندان ،خطاب به امام حسن مجتبی(ع) فرمودند :من تو را بخشی از وجود خود بلكه تمام
وجود خويش يافتم ،تا آن كه اگر برای تو پيش آمدی ميشد ،گويی برای من پيش آمده است و
اگر مرگ به سراغ تو ميآمد ،گويی به سراغ من آمده است ،از اين رو نسبت به كارهايت همان
گونه مراقبت داشتم ،كه به كارهای خويش توجّه می كردم (.سيدرضی ،نهج البالغه ،نامه)31
همانگونه كه تعريف از خانواده در رويكردهای مختلف متفاوت است ،نگاه به خانواده و سبك
زندگی در اسالم بر حسب تفاسير و ديدگاههای متفاوت نيز ميتواند با يكديگر تفاوت داشته
باشد .
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از نظر شهيد مطهری خانواده بر خالف زندگی مدنی كه بالطبع بودن آن ميتواند مورد مناقشه
باشد ،طبيعی و فطری است :حساب زندگی خانوادگی از زندگی اجتماعی جداست؛ در
طبيعت تدابيری به كار برده شده كه طبيعتاً انسان و بعضی حيوانات به سوی زندگی
خانوادگی ،تشكيل كانون خانوادگی و داشتن فرزند گرايش دارند .قرائن تاريخی دوره هايی را
نشان نميدهد كه در آن دوره انسان فاقد زندگی خانوادگی باشد يعنی زن و مرد منفرد از
يكديگر زندگی كنند(مطهری،1357 ،ص .)150از نظر شهيد مطهری احساسات خانوادگی
برای بشر يك امر غريزی و طبيعی است و مولود عادت و نتيجه ی تمدّن نيست؛ هم چنان كه
بسياری از حيوانات به طور طبيعی و غريزی دارای احساسات خانوادگی می باشند (مطهری،
 ،1357ص.)159
برای زندگی خانوادگی اهداف و كاركردهايی در نظر گرفته شده است كه عالمه طباطبايی
هدف اصلی خانواده را تشكيل نسل و بقای نوع می داند .طبيعت مردان ،جنس مونث را می
طلبد و بالعكس؛ مجهّز شدن زن و مرد به خصلتهای زنانگی و مردانگی هدفی جز توليد مثل و
بقای نوع را ندارد .از اين رو ،ازدواج بر اين حقيقت پايه گذاری شده و تمامی احكام ازدواج
نيز بر همين حقيقت دور ميزند( .طباطبايی،1374 ،ص . )179
از نظر آيت اهلل جوادی آملی اساس خانواده بر مهر ،وفا و پيوند پی ريزی شده است (جوادی
آملی ،1372 ،ص  .)31وی برخالف عالّمه ،هدف از تشكيل خانواده را بقای نوع آدمی
نميداند اگر چه از لوازم و تبعات آن محسوب ميشود .او اين پرسش را مطرح میكند كه :آيا
تاسيس خانواده و تربيت انسان كامل همانا گرايش جنسی است كه هدف غير از اطفاء نائره
شهوت نبوده و در حيوانات وحشی نيز بيش از انسان يافت می شود .يا راز انعطاف زن و مرد
و هدف تشكيل حوزه رحامت ...همانا گرايش عقلی و مهر قلبی و انس اسمائی است ،تا بتواند
معلم مالئكه تربيت نمايد و فرشتگان را به خدمت بگيرد ...چون گرايش جنسی در حيوانهای
نر و ماده نيز يافت ميشود و در آفرينش حيوان ماده انگيزه الهی و عقلی مطرح نيست(همان،
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ص  .)37تحقيقی ديگر ،در مقاله «شخصيّت و حقوق زن در اسالم» ازدواج و تشكيل خانواده
را تك علّتی نميداند و شش علت را برای آن برمی شمرد كه عبارتند از :بقای نسل انسان،
سكونت و آرامش ،ارضای غريزه جنسی ،مشاركت در حيات معنوی  -مادی و تربيت نسل .به
نظر اين پژوهشگر ،اين اغراض ششگانه منظور نظر دين اسالم است و قوانين و مقرّرات
ازدواج ،طالق و آداب و اخالق خانواده بدان گواهی ميدهد (مهريزی،1386 ،ص . )223
در رويكرد اسالمی با تآكيد بر كاركردهای مثبت نظام خانواده مانند بقای نسل انسان ،سكونت

و آرامش ،ارضای غريزه جنسی ،مشاركت در حيات معنوی –مادی و تربيت نسل( مهريزی،
 ،1386ص  ،)223اساس خانوداه را بر مهر ،وفا و پيوند می داند( جوادی آملی،1372 ،ص31
) .می توان تفاوت اساسی رويكرد اسالمی با مدرن را در اين نكته دانست كه حقوق و تكاليف
و نهايتا هنجارها و الگوی عمل كه از زن و مرد انتظار می رود مبتنی بر انعطاف آنان است زيرا
هدف نهايی از تشكيل خانواده را رسيدن به كمال هر دو جنس بر اساس گرايش عقلی و مهر
قلبی و انس اسمايی ،همچنين خانواده را مكانی برای پرورش فرزندانی كه معلّم مالئكه شوند
و فرشتگان را به خدمت بگيرند می داند .بنا براين در چنين خانوداه ای كه در ايران نيز به آن
تأكيد میشود رويكرد الهی حاكم و انجام امور خانواده از طرف زن و مرد با هدف قرب الهی
است .از طرف ديگر با حركت جوامع به سمت مدرنيته و شكل گيری نهضتهايی مانند
فمينيسم ،حقوق و تكاليف زنان و مردان به چالش كشيده شد و به نظام خانوداه در ايران نيز
سرايت كرد .با اين وجود خود فمينيسم هم امروزه در نتيجه ی توصيه های به آزادی و رهايی
كه منجر به عدم اعتماد ،فقدان عشق ،گسترش روابط نامشروع و شيوع بيماريهای جنسی و
طالق و بی نظمی و بی قاعدگی می گردد و كودكان بدون مراقبت و سرپرستی و بدون امنيّت
روانی و اجتماعی در دنيای جهانی شده رها شده اند نتوانست جايگزين مناسبی برای خانواده
سنتی باشد(.محمدی ،1386،ص.)217
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تمرين اخالص به بركت نماز در سراسر نماز ،قصد قربت شرط صحيح بودن آن است ،و اگر
حتّی بخش كوچكی از آن را براى غير خدا انجام دهيم نماز باطل مى شود.يكی از شرايط
صحت نماز آن است كه انسان در نماز هيچ گونه قصد غيرخدايى نداشته باشد و اين قصد
قربت از لحظه ورود به نماز تا پايان آن همچنان ادامه يابد.ناگفته پيداست كه انسان در ال بالى
اين همه زرق و برق زمينی و جاذبه هاى دنيوی ،اگر هر روز بتواند از همه چيز دل تهى كند و
ريسمان معنوى روح خود را با ذات حضرت حق گره بزند و چنان با او خلوت كند كه راه
نفوذ غير را ببندد ،چنين كسی به آسانی می تواند در ديگر امور زندگی اش هم در مسير
رضايت او قدم بردارد و تمام كارهای ديگر زندگی اش را برای او جهت گيری نمايد .ما در
نماز با گفتن «ايّاک نعبد و ايّاک نستعين» به عبوديّت و بندگى خالصانه خداوند اعتراف مى
كنيم و توفيق دوام اين اخالص را از او مسئلت مى نماييم.دوری از گناهان به بركت نماز
هرجا نماز پايگاه داشته باشد ،شيطان بساط خود را جمع مى كند و هركجا رشته نماز پاره
شود ،همه كماالت ديگر هم متفرّق مى شوند.قرآن مى فرمايد« :وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى
عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» (عنكبوت)45/؛ و نماز را برپا دار ،كه نماز (انسان را) از زشتی ها و
گناه باز مىدارد.نمازگزار نمى تواند در وقت نماز سستی نمايد ،لباس و مكانش حرام باشد،
بدنش ناپاک و لقمه اش آلوده باشد؛ او به خاطر صحيح بودن نمازش ،مجبور است يك سرى
مراقبت ها از خود داشته باشد؛ ارتباطی كه انسان از طريق نماز با خداوند متعال برقرار می
كند ،روحی قدسى به انسان مى بخشد كه از ارتكاب آلودگى ها شرم داشته باشد.كجا ديده ايد
كسى از مسجد به سمت قمارخانه يا مراكز فساد برود؟ كجا ديده ايد كسى از خانه خدا بيرون
آيد و براى دزدى وسايل مردم ،پا به خانه آنها بگذارد؟ نمازگزار ،به طور طبيعی به سمت
نيكی ها و دوری از بدی ها پيش می رود.اگر نماز ضايع شد ،به دنبال آن ،هر گونه فساد و
پيروى از انواع شهوات رخ می نمايد .نظافت و تميزی در پرتو نماز رسول خدا (ص) :همانا
مثل نماز در ميان شما مانند رودخانه ای است كه بر در خانه يكی از شما جاری باشد و او در
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هر شبانه روز پنج بار بيرون آمده و در آن آب غسل كرده و خود را بشويد ،به اين ترتيب
ديگر چرک و آلودگی با پنج بار شستشو در بدن باقی نمی ماند ،همچنين اثر گناهان نيز با
خواندن پنج مرتبه نماز در شبانه روز در روح انسان باقی نخواهد ماند.هر مسلمانی دست كم
در سه نوبت ،با شستن دست و صورت وضو می گيرد و لباس تميز می پوشد و اين عمل را
در هر روز چندين مرتبه براى انجام نماز تكرار مى نمايد.به طور طبيعی ،تداوم اين روحيه،
چنين فردی را به نظافت و تميزی پيوسته سوق می دهد و از نجاسات و ساير آلودگی ها به
دور می دارد.نمازگزارى كه مى داند استفاده از عطر و مسواک برای هر وعده نماز ،چه مقدار
در افزايش ثواب نمازش تاثير دارد ،به معطر نمودن و مسواک زدن برای هر وعده نماز ترغيب
می شود و ساير جنبه های ظاهری اش را نيز متناسب با اين نظافت و تميزی ،سامان می
بخشد.
رابطه نماز در برابر حمالت شيطان :
شيطان يكی از قديمی ترين بلكه اوّلين دشمن آدمی است كه دشمنی آن به ميليون سال قبل
يعنی( :از زمان خلقت آدم ،زمانی كه خداوند آدمی را آفريد و به فرشتگان فرمان داد آدم را
سجده نماييد و همه فرشتگان سجده نمودند مگر ابليس كه از سجده آدم امتناع ورزيد) باز
ميگردد و خصومت و دشمنی آن به حدّی است كه بنا دارد تمام آدميان را گمراه نموده و آنها
را همچون خودش از اصحاب جهنّم قرار دهد و اين خصومت ديرينه و طوالنی او باعث شده
كه شيطان دارای تجربه و آگاهی فراوانی پيرامون نقطه ضعفهای انسان گردد و بتواند دامهای
بسيار پيچيده ای فرا روی انسان بگستراند و انسان را در وادی هالكت خويش قرار دهد.امّا
نوع هجوم و حمله شيطان بر خالف قواعد متعارف است چرا كه دشمن با حالتی خشن و
غضبناک به انسان حمله ميكند ليكن شيطان با صورتی زيبا و نيكو و ترغيب و تشويق (زينت
دادن ) و آرام آرام انسان را از پای در می آورد.
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در اين بين نماز دژی بسيار مستحكم و سالحی بسيار كارآمد است كه ميتواند نمازگزار را به
مقصود و مطلوب كه همان قرب پروردگار است برساند.در همين رابطه از امير المومنين عليه
السالم روايت شده كه فرموده :نماز دژ ی است در برابر يورشهای شيطان.ونيز از همان
حضرت روايت شده :نماز قلعه خدای بسيار مهربان است و آلت دور كردن
شيطان(.غررالحكم ،ج ، 2ص )166با توجّه به اين مطالب بايد به اين نكته توجّه داشت كه
حفظ و نگهداری از قلعه در برابر حمله های شيطان از اهميّت بسياری برخوردار است چراكه
اگر شيطان بتواند رخنه ای در قلعه ايجاد نمايد وارد آن شود مبارزه با آن بسيار سخت و
دشوار خواهد شد و نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه پاسدارس و استفاده از سالح به
عهده نماز گزار است و نماز گزار به هر اندازه بتواند نماز را با آداب و شرايطش انجام دهد به
همان اندازه ميتواند از هجوم به حمله های شيطان جلوگيری نمايد.در حديثی موال علی از
پيامبر(ص) نقل می كند كه فرمود :شيطان از پسر آدم ترسان و هراسان است تا نماز پنجگانه را
در وقت ميخواند و چون از وقت بگذراند بر او دلير شود و او را به گناهان بزرگ كشد
(كاظمی پور ،1381 ،ص )29
جايگاه نماز در سبك زندگی اسالمی
 – 1خدا محوری:در قرآن كريم  5000بار اسم خدا يا ضميری كه اشاره دارد به حضرت رب
العالمين آمده است امّا چرا ما توجّه نداريم ،مگر نمی دانيم كه خدا ما را می بيند امّا چرا در
كارمان ،در كسب مان ،در معامالت مان ،در خانه داری و وظائف مان و ...نقش خدا كم رنگ
است .در قرآن مجيد چندين نوع رابطه با خدا و ...آمده است كه يكی از انواع رابطه ها ،نماز
است.
 – 2آخرت گرائی:در دعاهای هنگام وضو گرفتن تمام آنها مربوط به جهان آخرت است.در
قنوت نماز هم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه و فی اآلخره حسنه و قنا عذاب النار می گوئيم.در
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قرائت سوره حمد هم مالك يوم الدين می خوانيم.اگر اعتقاد به قيامت داريم ،اگر حساب و
كتاب روز قيامت را حقّ می دانيم؛ چرا ياد خدا نمی كنيم؟
 – 3محوريّت عمل:در  50آيه قرآن آيه امنوا و عملوا الصالحات داريم؛ كنايه از اين اينكه
همراه ايمان بايد خدمت كرد و عمل به دستورات بايد كرد.
 – 4احترام به ديگران:در نماز شب  40مومن را دعا می كنيم ،در دعا ديگران را مقدّم می
داريم؛ الجار ثمّ الدّار و نماز هار ا به جماعت می خوانيم و....
 – 5گره خوردن مسائل عبادی با سالمت اقتصادی :لباس نمازگزار و مكان نمازگزار ،آبی كه

می خواهد وضو بگيرد و … نبايد از مال دزدی و غصبی باشد.بر اساس روايات نماز گزار
نبايد چند كار را انجام دهد و اگر انجام داد نمازش قبول نيست بعضی از آنها به شرح زير
است.شرب خمر ،خودداری از بول ،پر خوری ،ريا و خود نمائی ،مال حرام خوری ،ندادن
خمس و زكات ،ربا خواری ،عاق والدين ،غيبت كردن ،آزردن همسر ،نگاه های شهوت آلود و
حرام و هر گاه كسی از اين اعمال زشت دوری كند زندگی اش پر از نور و معرف خداوند
خواهد شد(.اسالمی ،جايگاه نماز در سبك زندگی اسالمی)1392 ،
نقش نماز در سالمت جسم و روان:
يكی از پديده های مهمّ و حياتی زندگی انسان ها مسئله عبادت وسالمتی روحی وجسمی
است .عبادت و نيايش به عنوان مهم ترين مسئله ،مهم ترين هدف ،مهم ترين موضوع در
تاريخ بشر وجود داشته و در زمان معاصر هم اگر اهمّ نباشد يكی از مهم ترين مسائل است
بنابراين شايسته است كه ما دين وعبادت را آن طوری كه است بشناسيم اثراتش را منافع اش
را و آنچه را كه روی بهداشت فردی  -اجتماعی انسان اثر می گذارد بررسی كنيم.به جرأت
می توان گفت بخش عمده ای از بيماری های روانی و مشكالت اخالقی به طور كلی انجام
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آنچه پست شمرده می شود روح و روان را آلوده می كند.همه و همه ناشی از غفلت از ياد
خدا و پرداختن به مسايل بی اهميّت و جزيی زندگی دنيوی است.بی جهت نيست كه در دين
اسالم ،انسان وظيفه دارد از صبح گاه تا شام گاهان از ذكر نعمات خدا غافل نباشد و در مرحله
باالتر اسالم ،انسان را موظّف كرده است كه در همه احوال از ياد خدا ی خويش غفلت
نكند.تأثير نماز دركاهش اضطراب و افسردگی بيماران روانی و ايجاد سالمت روانی ،شبيه
تأثير روان درمانی برخی از روان پزشكان برای درمان اضطراب و افسردگی بيماران روانی
است ( خانبانی ،1383 ،ص .)14
تا جايی كه محقّقان علوم اجتماعی امروزه بی توجّهی به عبادت را نوعی بحران هويّت دينی
وآسيب های روانی -جسمانی در بين نسل جوان جامعه بيان كرده اند.در امر تعليم و تربيّت و
بخصوص در آموزش دوره ی عمومی ،شناخت عوامل بازدارنده ،محدوديّت هاو نارساييها در
ارتباط با نماز وبهداشت ،به منزله ی اوّلين گام در جهت رفع مشكالت تربيتی -اجتماعی به
حساب می آيند.آموزش هنجار ها وارزش ها به عنوان هسته مركزی فعاليّت های آموزش
وپرورش از عواملی چون معلّم ،چگونگی ارتباط با دانش آموزان و هنجار های جامعه متأثر
است.و در اين راستا آموزش وپرورش با آسيب هايی رو به رو است.از اين رو ،بررسی و
مطالعه موانع گسترش اجرای فرايض دينی در ارتباط با بهداشت در مدارس در زمينه ها وابعاد
مختلف تؤام با ديدگاهها و نگرش مسئوالن و معلّمان و دانش آموزان بررسی واصالح شيوه ی
فعلی آموزش دينی وبحث بهداشت فردی  -اجتماعی دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.
نقش نماز در تأمين امنيّت:
. 1تأثير نماز در امنيّت فردی
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مراكز روان درمانی و تعمّقی هر چند كوتاه در احوال
اطرافيان ،اين نكته را به اثبات می رساند كه انسان قرن بيست و يكم در جهت تأمين امنيّت
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فردی خويش كه مهم ترين نمود آن را بايد درآسايش روحی و روانی افراد مشاهده كرد،
موفّقيّت چندانی حاصل نكرده است .هم از اين روست كه اين موجود سرگشته درميان
اقيانوس عظيم امكانات و وسايل مادی و صنعتی ،خود را بی پناه می بنيد و هنوز پای در دهه
پنجم عمر خويش ننهاده به پوچی می رسد و كارش به خودكشی منجر می شود.امّا با اين همه
بايد دانست كه اين احساس بی پناهی و آن اضطراب های روحی و روانی ،نه چنان است كه
همه انسان ها را دربرگيرد ،بلكه در ميان جمعيّت چند ميلياردی اين قرن ،گروه اندک و
معدودی هستند كه به رغم وفور عوامل اضطراب زا ،از آرامش روحی و روانی زايدالوصفی
برخوردارند و درساحل امن و آسايش به سر می برند.آنان كسانی نيستند جز نمازگزاران
حقيقی كه در پرتو نور نماز ،چنان خودرا تابنده كرده و روح تالطم را سكون و آرامش رسانده
اند ،چرا كه آوای ملكوتی قرآن كريم را به گوش جان سپرده اند كه « اال بذكر اهلل تطمئن
القلوب »(.سوره رعد ،آيه )28
آنان به حقيقت دريافته اند كه بازرترين و روشن ترين مصداق ذكر خدا همان نماز است،
چنان كه خداوند عزيز فرموده است «:أقم الصلوه لذكری»(.سوره طه ،آيه )14
بدين ترتيب اين بندگان راستين پروردگار ،در پرتو نماز و راز و نياز با خالق خويش ،از هر
گونه نگرانی رميده و هرگز خود را تنها ،نمی دانند ؛چرا كه هر صبح و شام نماز به آنان
يادآوری می كند كه باالترين قدرت ها ،ناظر احوال ايشان است و پشتيبان آنها در طی طريق
زندگی .اينان همچنين هرگز به بيماری های روحی نظير احساس پوچی دچار نخواهند شد؛
زيرا در پرتو نماز دريافته اند كه حيات را ،هدفی واالست كه همانا وصول به قرب پروردگار
است و هيچ گاه در پيچ و خم های زندگی مادی احساس پوچی نمی كنند و بدين ترتيّب
امنيّت فردی خود را در باالترين درجه تأمين كرده اند.روحشان آرام است ،اگر چه جسمشان
را مصايب گوناگون می خراشد و فرسوده می سازد و يقيناً مالک و معيار امنيّت فردی همانا
احساس آرامش روحی و برخورداری از آسايش روانی است( .طباطبايی ،تفسير الميزان ،ج )1
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. 2تأثير نماز در امنيّت اجتماعی
بدون شك امنيّت اجتماعی در تمامی جوامع بشری همواره از جانب كسانی تهديد و مختل
شده كه شخصيّت فردی آنان بنا به علل گوناگون مورد اهانت واقع شده و درنتيجه كرامت
نفس خود را از دست داده اند ،چنين افرادی كه شخصيّت آنها لگدكوب شده و ديگر عزّت و
كرامتی برای خود قائل نيستند ،از دست زدن به انواع و اقسام بزه كاری ها و جرم وجنايت
های اجتماعی ،ابايی نداشته و احساس شرمساری نمی كنند و به هيمن دليل ،جامعه از شرّ آنها
ايمن نخواهد بود.
امّا نقطه مقابل ذلّت نفس ،كرامت نفس و احساس عزّت كردن است كه آدمی را از هرگونه
گناه فردی و اجتماعی مصون می دارد .بدون شك دراين راه ،يكی از مهم ترين عوامل وراه
كارهای قابل توّجه كه درعين حال هيچ گونه هزينه ای در برندارد ،امر مقدس و عظيم نماز
است چرا كه نماز در واقع حلقه اتصال انسان با وجودی عظيم الشأن و بی نهايت ،به نام
خداست كه يكی از مهمّ ترين اسامی و صفات او كريم به معنای بزرگوار است ،به يقين،
انسانی كه با او بلند مرتبه شد ،رنگ و بوی خدايی به خود می گيرد وكريم می شود و عزيز
می شود؛چون چنين شد هرگز نفس كريم و عزيز خود را به گناه نمی آاليد و جامعه از جانب
او در امن و آسايش قرار خواهد گرفت (.قرائتی ،1379 ،ص )78
بررسی نقش نماز بر كاهش اضطراب
انسان از دو ديدگاه جهان بينی الهی و مادی نگريسته می شود.در جهان بينی الهی ،انسان بر
اساس آيات قرآنی«نفخت فيه من روحی و انی جاعلك فی االرض خليفه »(سوره طه آيه ،)14
دارای فطرتی خدايی وبه عبارتی نيمه ملكوتی است.موجودی مستقل ،امانت دار خدا ،مسئول
خويشتن ،مسلّط به خير و شرّ كه وجودش از سستی و ناتوانی به قوّت و كمال سير می كند.
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در جهان بينی مادی ،در تفسير انسان و توجيه رفتار او ،به يك سری عوامل بيوشيميايی ،ارثی
و مسائل زيست شناختی بسنده می شود.حال اين سئوال مطرح است كه آيا باورها و اعتقادات
فرد ،در سالمت روحی  -روانی او مؤثّر است؟ تحقيقات نشان داده است كه بيشتر بيماری
های روانی ناشی از ناراحتی های روحی و تلخ كامی های زندگی ،در ميان افراد غيرمذهبی،
بيشتر ديده می شود.از طرفی شيوع اضطراب در ميان زنان بيشتز از مردان است.اضطراب
عبارت است از تشويشی فراگير ،ناخوشايند و مبهم كه اغلب با عالئمی مانند سردرد ،تعريق،
تپش قلب ،درد قفسه سينه ،ناراحتی مختصر معده و...همراه است.به عالوه اضطراب ،بر تفكّر،
ادراک و يادگيری فرد اثر می گذارد اضطراب طبيعی ،پاسخی مفيد به واقعيتی تهديد كننده
است.در حالی كه اضطراب مرضی به دليل شدّت يا مدّتش ،پاسخی نامتناسب به يك محرّک
فرضی ،دكتر هاسيلوپ می گويد مهمّترين عامل خواب آرام بخش كه من در طول سال های
متمادی با كسب تجربه در مسايل روانی به آن پی بردم همين نماز است (.شيرودی ،مرتضی،
ص )44
تأثير نماز بر بهداشت روان در سبك زندگی
يكی از اهداف مهمّ در بهداشت روان پيشگيری از اختالالت روانی است .انسان معاصر درگير
تنش ها و استرس های فراوان است كه در تكاپوی زندگی هر لحظه و هر روز با آن دست به
گريبان است .او در پی پناهگاهی است كه آرامش يابد ،از اضطراب و ترس دور شود و لحظه
ای را با احساس امنيّت و آرامش بگذارند و آيا می تواند به جای قابل اتّكايی پناه برد ،آيا می
تواند به خود پناه ببرد ،اگر جواب مثبت است به كدام بعد وجودی خويش می تواند رو كند.
خداوند تبارک و تعالی انسان را آفريد و از روح خود دراو دميد .لذا انسان شايسته تكليف
گشت؛ تكليف انسان شدن و رشد كردن .او چگونه رشد كند ،آيا پرداختن به اصول مادی می
توان رشد كرد؟يا اجرای اصول اساسی فطرت او را به تعالی می رساند ،اسالم عزيز تكليف
انسان را مشخّص كرده است در سايه احكام الهی می توان به تطهير روح پرداخت ،از بيماری
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های روانی و ابتالء به آنها دور شد و با جواب دادن به فطرت وجودی به آرامش و آسايش
رسيد (.رفيع ،1376 ،ص )65
ابعاد اعتقادی مختلف نماز از نظر بهداشت روانی
. 1ابعاد علمی:
الف -نقش نماز از نظر آزادسازی اندروفين ها از هيپوفير و تأثير آن در كاهش استرس ها،
دردها و افسردگی.
ب -تأثير نماز در درمان بيماری هايی مانند ديسك ؛و يا تلقّی آن به عنوان يك ورزش در پنج
نوبت از شبانه روز.
ج -دقّت در مقدّمات نماز از قبيل پاكيزه بودن لباس ،مكان نمازگزار ،وضو ،غسل و تيمّم از
نظر تمرين و رعايت مسائل بهداشتی در پنج نوبت از شبانه روز.
. 2ابعاد اعتقادی:
الف -بررسی اجمالی كلمات و جمالت و آيات اذان ،اقامه ،ذكرها و دعاها در هر ركعت و
تمرين پيوستن به بی نهايت مطلق برای تطهير روح انسان .
ب -رعايت اركان ،واجبات و مستحبّات نماز به مثابه پشتوانه عظيمی برای خدا باوری و
خداترسی.
عوامل تأثيرگذار نماز ،در سالمت روانی فرد
- 1آرامش جسم وروان
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«اال بذكر اهلل تطمئن القلوب »( سوره رعد ،آيه  )28آگاه باشيد تنها با ياد خدا قلبها آرام می
گيرد.
تنها زمانی انسان می تواند ازگرفتاريها ومشكالت دنيوی ومادی دوری جويد وكمی به خود و
معبود خود بيانديشد وبه خود فرو رود ،وذات خويش را ببايد ،هنگام نماز است .انسان در
خالل زندگی دنيوی لحظه به لحظه استرس ها و فشارهای روانی گوناگون را تجربه می كند
ودراثر همين استرس تنها قدرت روحی وروانی او كاسته وبيمار می شود .يكی از راههای
كاهش اين فشارهای روانی وروحی وتجديد روحيه ونيرو گرفتن جهت ادامه حيات ،ارتباط
انسان يا منبع وسرچشمه هستی واستمداد قلبی از او در سايه نيايش ونماز است ،كه پيوسته بر
قدرت روحی وروانی خود بيفزايد وبر مشكالت غلبه كند وحتّی با دعاكردن در نماز ،به هنگام
قنوت وبازگو كردن رنج واندوه خود از خدا می خواهد كه درحلّ مشكالت و برآوردن نيازها
به او كمك كند ،همين بازگوكردن مشكالت اضطراب انگيز درحالت آرامش باعث آرامش
روح و روان می گردد و آرامش درونی و قلبی بزرگترين نعمتی است كه انسان می تواند از آن
بهره مند شود.
- 2تأثير نماز در خودسازی
انسان هم سازنده عمل خودش وهم ساخته شده عمل خودش است .نماز انسان را می سازد
چرا كه قرآن می فرمايد« :يا ايها الذين آمنو استعينوا بالصبر والصلوه » يعنی از صبر ونماز
استمداد وكمك ونيرو بگيريد(.سوره بقره ،آيه )155
همين كه انسان جهت انجام نماز ،آداب ظاهر آن را در نظر می گيرد؛ آداب باطن وشرايط
صحت وقبولی نيز در انسان ايجاد می گردد.وقتی در احكام نماز بيان شده كه لباس ومكان
نمازگزار غصبی نباشد يعنی ابتدا حقوق مردم رعايت شود بعد به خدا مراجعه شود ،هر يك از
اين احكام وشرايط در انجام دادن نماز ،خود عاملی است برای ساخته شدن انسانها كه بعد از
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انجام شرايط ،با حضور قلب واطمينان بيشتر وبا توجّه كامل به ذات احديّت بگويد «اياک نعبد
واياک نستعين » خدايا تنها تو را می پرستم وتنها از تو ياری می جويم وهمين ارتباط بنده با
جه به خداست كه وقتی انسان پنچ نوبت درروز اين تمرين را
خدا وشكستن ديوار غفلت وتو ّ
انجام می دهد خواه ناخواه در هر روز عمرش مؤثّر واقع می گردد (.تفسير فاتحه الكتاب از
امام حسن عسكری عليه السالم ،ص )45
از نظر روانی نيز عاملی است كه موجب می شود در عمق دل انسان ،آرامش وطمأنينه و وقار
پديد آيد؛نماز ارتباط با خداست هر اندازه آدمی بيشتر به خدا متوجّه باشد قلبش روشنتر
وقدمش ثابت تر وآرامش آن بيشتر است وايمانش قوی تر می گردد.
-3ايجاد وحدت وتفاهم
همه انسانها به يك طرف ايستادن ونماز خواندن دراسالم از نظر واقعيّت عبادت ،درس
وحدت واتّحاد ويك سو بودن است كه همه ما مسلمانان به يك نقطه نظر داريم نقطه ای كه
اولين عبادت درآن وضع شده است اوّلين مسجد ،اوّلين معبد ،كه همهروبه آن ايستاده ايم
وخدا را عبادت می كنيم .به هر حال هنگام نماز همه بايد رو به يك جهت بايستند اين نوعی
شكل دادن به عبادت است كه روح عبادت آن خود درشكلهای مختلف ركوع ؛سجود وتمام
حاالت ديگر نماينده يك خضوع وخشوع درحضور پروردگار است كه با وحدت همگانی چه
درنوع حركت بدن چه دريك سمت وسو ،چه در ذكر كلمه ها به عربی همگی مظاهر وحدت
در بين مسلمانان درتمام نقاط جهان است .ودر همين وحدت كلمه مساله صلح ودوستی
وهمزيستی مسالمت آميز با همه افراد شايسته خدا مطرح می شود اين است روح وحدت
جهت در وحدت كلمه .
-4نماز عامل بازدارنده درارتباط با گناه
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خداوند در قرآن می فرمايند «:اقم الصلواه إن الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهلل أكبر
واهلل يعلم ما تصنعون » نماز را بپادار ،كه نماز انسان را از زشتيها وگناه باز می دارد ،وياد خدا
بزرگتر است وخداوند می داند شما چه كارهايی انجام می دهيد(.سوره عنكبوت ،آيه )45
از نظر تعليمات اسالمی ،هر گناه اثری تاريك كننده وكدورت آور دردل آدمی باقی می گذارد
ودر نتيجه ميل ورغبت به كارهای نيك وخير را می كاهد ورغبت به گناهان ديگر را افزايش
می دهد(.جوادی آملی ،1373 ،ص  )46نماز نوعی عبادت وبندگی وياد خدا بودن است،
وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد ،ميل ورغبت به شرّ وفساد وگناه را می كاهد ،تيرگيها
ی ناشی از گناهان كه به روح وروان آدمی تأثير می گذارد ،را ضايع می گرداند وميل به خير
ونيكی را جايگزين آن می سازد.وبه مصداق آيه شريفه باال ،اقامه نماز انسان را از فحشا ومنكر
باز می دارد (.ملك محمدی ،نكته پزشكی پيرامون نماز ،ص )3
انسانی كه همواره به ياد خداست در تمامی كارها چه آشكار وچه پنهان خدا را همواره ناظر
وشاهد بر كارهايش می داند از گناه حتّی در خفا می پرهيزد ،وقتی كه نماز می گزاردگويی
هاله ای در مقابل وسوسه هايی شيطانی براو مستولی می شود وجدان او را بيدار می كند ،او را
متّكی به نفس می كند ،انسان همين كه متّكی به خدا ،خالق تمام مخلوقات باشد ايمان او
افزايش می يابد واين باعث اعتماد به نفس درانسان است كه قطعا تقويت اعتماد به نفس
باعث آرامش روح وروان درآدمی می گردد.نماز انسان را عامل به نيكيها ؛متّصف به صفات
الهی وامر به معروف ونهی از منكر می كند.قرآن كريم می فرمايد«:والمومنون والمومنات
بعضهم أولياءبعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة» مردان وزنان با
ايمان ،ولیّ يكديگرند ؛امر به معروف ونهی از منكر می كنند ونماز بر پا می دارند(.سوره توبه،
آيه )77
نقش نماز در آرامش روحی و روانی افراد:
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انسان بر اساس فطرت ،طالب آرامش خاطراست واگر كم وبيش اضطراب ونگرانيهايی دارد
بايد زير چتر آرامش باالتری محو شود.بطوركلی حالت روانی انسان با آشكاركردن مشكالت
درحضور يك دوست صميمی يا درمان گر رو به بهبود می رود.حال تصوّر كنيم كه همين
انسان اگر مشكالت خود را با خدا بازگو كند وپس از نماز به مناجات با پروردگار ودعا به
درگاه او طلب ياری بپردازد؛ حالت روانی او تا چه اندازه بهبود پيدا می كند.مالحظه می شود
كه همان نتيجه ای كه در يك روان درمانی مؤثّر وموفّق حاصل می شود؛ از نماز نيز به دست
می آيد .و بدين ترتيب انسان ،در پرتو نماز و راز و نياز با خالق خويش ،از هرگونه نگرانی
رهيده و هرگز خود را بی پناه و بی كس نمی دانند ،زيرا كه هر صبح و شام ،نماز به آنان
يادآوری می كند كه باالترين قدرت ها ،ناظر احوال ايشان است و پشتيبان شان درطیّ طريق
زندگی ،اينان همچنين هرگز به بيماری های روحی نظير احساس پوچی دچار نخواهند شد،
زيرا در پرتو نماز دريافته اند كه حيات آنان را هدفی واالست كه همان وصول به قرب
پروردگار می باشد و چون چنين است هيچ گاه در پيچ و خم های زندگی مادی ،احساس
پوچی نمی كنند و بدين ترتيب امنيّت فردی خود را در باالترين درجه تأمين نموده
اند.روحشان آرام است اگر چه جسمشان را باليا ومصائب گوناگون می خراشد و فرسوده می
سازد ويقيناً مالک ومعيار امنيّت روحی ،همانا احساس آرامش روحی و برخورداری ازآسايش
روانی است ،كه مهمّترين عامل دركسب موفّقيّت های مادی ومعنوی می باشد.
نتيجه گيری:
نماز ارتباط صميمانه ای است ميان انسان و خدا ،بطوريكه وقوف خاشعانه و خاضعانه ی
انسان در نماز ،در برابر خداوند متعال به او نيرويی معنوی می بخشد كه حس صفای روحی و
آرامش قلبی ،امنيّت روانی و سالمت روانی را در او پديد می آورد .
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نماز يكی از فرمانهايی است كه به زندگی معنای اسالمی بودن را میدهد؛ از يك نظر میتوان
نماز را يك مؤلّفه عملی در سبك زندگی محسوب كرد و از طرف ديگر خود نماز شاخصهای
است كه بهتمامی جوانب زندگی جهت میدهد و در تمامی حيطههای زندگی معنای اسالمی
بودن را متجلّی میكند .از يكسو اعتقادات نمازگزار را نهادينه میكند و در هر شبانهروز
نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهمّ خود میكند؛ از سويی ديگر با نقش ارتباطی بين خالق و
مخلوق با ارائه رويكردهای رفتاری سبك زندگی نمازگزار را در مقابل مشكالت مقاوم و در
سختترين شرايط زندگی به فرياد میرسد .عالوه بر اين نماز نقش بیبديلی در ارائه
رويكردهای عملی و اجتماعی در زندگی دارد كه درمجموع میتوان گفت كليّت و فرع زندگی
اسالمی در پرتو نماز به معنای واقعی شكل میگيرد .
در ميان عبادات نماز از جايگاه ويژه ای برخوردار است نماز برتمام جنبه های زندگی انسان
تأثير می گذارد .از جمله اين ابعاد ،سبك زندگی است .نمازی كه به شكل صحيح و با آگاهی
و بصيرت وتأمل ادا شود ،و از سر عادت نباشد  ،تغيير دهنده ی سبك و شيوه ی زندگی
خواهد بود .انسان در امواج زندگی و در كشاكش رنج ها و بالها به تكيه گاهی نيازمند است
كه به آن تكيه كند و درون پر اضطراب خودرا آرامش بخشد .خداوند متعال كه از قدرت بی
انتها برخوردار است ،اگر به عنوان پناهگاه و تكيه گاه انتخاب شود ،دغدغه های آدمی رفع می
گردد و آرامش بر او حاكم می شود .يكی از راههای ارتباط با ذات باری تعالی و استعانت از
او نماز است .نماز تسلّی بخش دلهای خسته و مايه روشنی و صفای جان است .نماز يك
دستور تربيّتی و اصالحی است تا رشد و تعالی افكار در پرتو آن حاصل شود و پيراستگی ها
و آلودگی ها و زشتی ها زدوده گردد .بايد كه نماز با خضوع و خشوع همراه باشد .از ديدگاه
قرآن ،شيطان ،انسان را به فحشا و منكرات دعوت می كند و بهترين راه مبارزه با وسوسه های
شيطان برپا داشتن نماز برای ياد خداست.اگر انسان نماز را با حفظ حدود و شرايط آن به جا
آورد قطعاً او را از فحشا و منكرات حفظ می كند چون نماز بهترين وسيله ای است كه می
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تواند پشت شيطان را به خاک بمالد .خداوند در موارد متعدّد علّت تشريع احكام را دوری از
انحراف ها ،معاصی و جرائم ذكر كرده است كه نماز به منظور جلوگيری از فحشا و منكرات
است .عالوه بر تاثير قابل توجّهی كه تعاليم دينی و اجرای دستورات الهی بر كاهش بزهكاری،
به طور مستقيم يا غير مستقيم دارند ،هماهنگی وهمگونی كه توسّط دين و مكتب دينی ايجاد
می شود ،خود از عوامل پيشگيری از گناهان است.محتوای دين ،آموزه های آن اموری است
كه اگر به طور صحيح بيان شود و در چارچوب دين بيان شود و به درستی برای مردم در
جامعه تحقّق يابد ،آن جامعه را به ميزان زيادی از ناهنجاريها و انحراف ها پاک خواهد
كرد.نمازی كه با بصيرت و توجّه اقامه شده همچون چراغی است كه در دل روشن شود و در
باطن فرد نوری فروزان شود كه انسان را به عالم ملكوت هدايت كرده و مانعی از عصيان و
نافرمانی انسان باشد .يقيناً عبادت و نيايش ،می تواند در سبك زندگی دينی تاثير داشته باشد.
نتايجی كه از تحقيق حاضر حاصل می شود نشان می دهد انجام فريضه نماز بر سالمت
جسمانی ،سالمت روان شناختی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی و سالمت محيطی تأثير
مثبت دارد.بنابراين به طور كلّی می توان گفت انجام فريضه نماز بر بهبود سبك زندگی ايرانی
اسالمی در اقشار مختلف جامعه ،بويژه دانش آموزان تأثيرگذار می باشد.نماز آگاهانه در
صورت انجام صحيح معجزه و اكسيری است برای سالمتی جسم ،شادابی روح ،اصالح فردی
واجتماعی.افراد جامعه دينی می بايست بنای فرهنگی و اصالحی خود را بر نماز استوار كنند
تا با اصالح فردی ،اصالح اجتماعی در تمامی عرصه های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نمود
پيدا كند و موجبات پيشرفت معنوی ،اجتماعی ومادی انسان ها فراهم گردد .نماز و فرهنگ
متعالی خانواده در يك جامعه اسالمی نقش تعيين كنننده در نوع سبك زندگی دارد.و همچنين
توسعه پايدارنقش تعيين كننده ای بر سبك زندگی دارد .برای اينكه سبك زندگی در يك
جامعه اسالمی مبتنی بر سبك زندگی اسالمی باشد نوع فرهنگ خانواده بايد مبتنی بر ارزش ها
و جهان بينی اسالمی باشد .اگر پايه و اساس فرهنگ خانواده بر رويكرد اسالمی باشد نقش
364

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

مهمّی در سبك زندگی خواهد داشت بنابراين می توان نتيجه گرفت كه نماز نقش تعيين كننده
ای در سبك زندگی ايرانی -اسالمی دارد.
پيشنهادات:
.1

آموزش اعتقادی و پرورشی باورهای مذهبی در افراد برای استحكام مبانی ايمانی در

آنها
.2

آموزش سبك زندگی اسالمی به والدين در مورد نحوه ی آموزش آموزه های دينی

و نماز به فرزندان
.3

آموزش مربيان در رابطه با نحوه برخورد با دانش آموزان و جذب آنها به نماز.

.4

آموزش مهارت های زندگی و نحوه ی مقابله با مشكالت به نوجوانان به عنوان يك

عامل باز دارنده از ارتكاب به گناه.
.5

بررسی و شناخت عوامل جاذبه و دافعه با موضوع نماز و بهداشت و به كارگيری

آنها.
.6

برقراری ارتباط صميمی بين دو نهاد خانه و مدرسه و هماهنگ نمودن روش های

تربيتی در اين دو كانون
.7

برگزاری كالس های آموزش خانواده با موضوع نماز وبهداشت

.8

برگزاری كالسهای احكام و فرهنگی و علمی و حتّی ورزشی در مساجد و دادن

جوايز نفيس به جوانان در جذب و مشاركت فعّاالنه جوانان به مسجد و نماز
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.9

فراهم آوردن زمينه سالم آموزش و پرورش شخصيّت كودكان و نوجوانان بوسيله

مربيّان و معلّمان متعهّد و متديّن.
.10

گنجاندن آثار و اسرار نماز واهميّت بهداشت در كتب درسی.

.11

گوش دادن دقيق و كامل به سواالت دانش آموزان و پاسخ به شبهات القا شده با

حضور صاحب نظران .
.12

هماهنگ كردن گفتار و كردار در خانه و مدرسه توّسط اوليا و مربيّان .

منابع و مآخذ:
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قرآن كريم

.2

سيدرضی ،ابوالحسين محمّد بن الحسين( )1379نهج البالغه ،ترجمه محمّد دشتی،

قم ،نشر
مشرقين.
.3

احمدی ،غالمرضا و اميری ،سيدمحمّدرضا ،1381 ،بررسی پارهای از ويژگیهای

شخصيّتی ،خانوادگی و آموزشی دانشآموزان نمازگزار پسر دوره راهنمايی منطقه جی شهر
اصفهان ،فصلنامه علمی -پژوهشی علومانسانی دانشگاه الزهرا ،سال دوازدهم ،شماره .42
.4

اديب حاج باقری ،محسن ،1379 ،آثار مطلوب نماز در بهداشت روان ،مجله طب و

تزكيه ،دانشگاه علوم پزشكی كاشان ،شماره.39
.5

اسالمی ،حسن ،جايگاه نماز در سبك زندگی اسالمی ،شاهين نا پايگاه خبری

شهرستان شاهين شهر و ميمه1392 ،
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.11

شيرودی ،مرتضی)1381( ،خالصه مقاالت همايش سالمت واسالم ،پايگاه حوزه،

شماره .133
.12

طباطبائی الميزان ،محمّد حسن ،فی تفسير القرآن2 ،جلد ،مؤسّسه مطبوعاتی

اسماعيليان
.13
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غزالی ،حجت االسالم محمّد1405 ( ،ق )اسرار الصالة ،تحقيق :موسی محمّد علی،

عالم الكتب ،بيروت
.16

قرائتی ،محسن) 1374( ،پرتوی از اسرار نماز ،ستاد اقامه نماز ،تهران .
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دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

.17

محبی كچالم ,حسام الدّين ،1393 ،نماز و سبك زندگی از آيينه قرآن و احاديث،

كنگره بين المللی فرهنگ و انديشه دينی ،قم ،مركز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ
عمومی استان بوشهر،
.18

محتشمیپور ،عفّت و همكاران ،1382 ،بررسی رابطه نماز با ميزانافسردگی در

دانشجويان دانشكده پيراپزشكی و بهداشت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مجله افق دانش،
شماره.14
.19

محمّدی،محمّدعلی( " )1386مجموعه مقاالت فمنيسم و خانواده :نقد رويكرد های

فمينيستی به خانواده ،تهران :ناشر :روابط عمومی شورای فرهنگی -اجتماعی زنان
.20

مطهری ،مرتضی( )1357نظام حقوق زن در اسالم ،قم :انتشارات حكمت

.21

موسوی ,مهساسادات؛ زهرا زالی چهلخانه و مريم غالمی ،1394 ،جايگاه نماز و آثار

آن بر سبك زندگی اسالمی و تعالی فرهنگی ،اوّلين همايش ملی اسالم و سالمت روان،
بندرعباس ،جهاد دانشگاهی هرمزگان
.22

مهريزی ،مهدی ( )1386شخصيّت و حقوق زن در اسالم ،تهران :انتشارات علمی و

فرهنگی
.23

نسيمی ،محمدحسن و عبداهلل دن ،1390 ،ابعاد معنوی نماز و آثار آن در زندگی

انسان ،همايش رسالت دانشگاهيان در ترويج و توسعه فرهنگ نماز ،خوراسگان ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خوراسگان
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