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

بررسی ارتباط نماز با تربيت فرزندان و تقویت بنيان خانواده بر
ارتقاء احساس امنيت و سالمت روانی و اجتماعی
جاوید چاخرلو
كارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه ،دبير آموزش و پرورش ،اروميه ،ايران.
javid.chakherlou@gmail.com
چکيده:
نماز به عنوان يكی از بهترين عبادات بر تربيت فرزندان ،آثار بسيار قابل توجهی اعم از تأثير بر اخالق
فرزندان ،اجتماعی شدن فرزندان ،در حل مشكالت و رفع اضطراب فرزندان ،همكاری و اتحاد ،رعايت
حقوق اجتماعی ،تمرين اعتماد به نفس و وقت شناسی را دارد كه با حضور در محضر خدا و انس با
نماز انواع فضايل و كماالت برای خانواده نيز مهيا میگردد ،از سويی انسانها به آرامش و سالمت
روانی نياز دارند ،زيرا در سايه آرامش میتوانند به رشد و كمال ،اهداف عالی و سجايای اخالقی
برسند .در اين تحقيق سعی شده است كه به بررسی اجمالی و مختصری در رابطه با ارتباط نماز با
تربيت فرزندان و تقويت و تحكيم بنيان خانواده بر ارتقاء احساس امنيت و سالمت روانی و اجتماعی
آن پرداخته شود .اين پژوهش با روش كتابخانهای انجام شده است ،لذا در اين راستا نظرات دانشمندان
دينی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و هم چنين آراء حضرت امام خمينی نيز بيان شده
است .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان میدهد كه ميان اين متغيرها با هم رابطه وجود داشته و از هم
جدا نيستند ،به گونهای كه اين رابطه مستقيم بوده و بين وضعيت فرد نسبت به خواندن نماز و ارتقاء
سالمت و بنيان خانواده و تربيت آن رابطه معناداری وجود دارد .با اين توضيح هر اندازه فرد ايمانش
قویتر و پايبندیاش به فرايض دينی باالتر باشد ،سالمت روانی ،اجتماعی و احساس امنيت باالتری
داشته و به درستی تربيت فرزندان و ارتقاء و تحكيم بنيان خانواده خواهد رسيد.
واژگان كليدی :نماز  ،تربيت  ،خانواده  ،امنيت  ،سالمت روانی
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مقدمه
انسان به لحاظ خلقت موجودی است كه ابعاد مختلفی دارد ،او دارای جسم است كه بعد
مادی آن بوده و از لحاظ اين بعد نيازهايی دارد كه از طريق مختلف مادی تامين میشود و
ديگر بعد مهم و پيچيده انسان ،بعد روحی و روان او میباشد كه از اين لحاظ نيز نيازهايی
دارد كه از طريق خواندن نماز ،مناجات با خدا و راههای مختلف ديگر تامين میشود .نماز در
واقع سرود توحيد و يكتاپرستی و سرود فضيلت و پاكی است كه بايد فكر و روح ما را در
برابر عوامل شرک و آلوده كننده ای كه در زندگی روزمره با آنها سر و كار داريم ،پاک و
يكتاپرست نگه دارد .خداوند در آيه  103سوره نساء در رابطه با لزوم به پاداشتن نماز حتى در
حال جنگ می فرمايد :نماز را اقامه كنيد ،زيرا نماز وظيفه ثابت و معينی برای مؤمنان است و
هنگامى كه نماز را به پايان رسانديد ،خدا را چه در حالت ايستاده يا نشسته و چه در حالىكه
به پهلو خوابيدهايد ،ياد كنيد .خداوند متعال به مسلمانان دستور میدهد حتی هنگامی كه از
نماز فارغ شديد چه در جنگ و چه در هر حالت ديگر خدا را فراموش نكنيد و همواره به ياد
او باشيد كه رمز پيروزى شما همين ياد خدا است ،بدون ترديد با استمرار ياد خدا از روحيه
باالتری برخوردار شده و با قرار گرفتن در شرايط روحى بسيار عالى ،از توانايیهاى خود به
خوبى استفاده میكنند ،همچنين رهبر فرزانه انقالب حضرت آيت اهلل خامنهای نيز درباره اثر
نماز فرموده است :نماز تسلی بخش و آرامشگر دلهای مضطرب و خسته و به ستوه آمده و
مايه صفای باطن و روشن روان است (خرسندی.)1389 ،
مطالعه درباره سالمت روانی خانواده ،ابعاد آن و عوامل پيش بينی كننده و ارتقادهنده آن به
علت اهميت فراوان هميشه توجه روان شناسان ،فالسفه و پزشكان را به خود جلب كرده
است .انجام فرايض دينی نه تنها سالمت روانی را افزايش میدهد ،بلكه در فرايند اجتماعی
شدن كودكان و نوجوانان و استحكام خانواده نقش موثری را ايفا نموده و در نتيجه موجب
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دوام و پايداری زندگی می شود.اسالم مكتب تربيت است و والدين را به تربيت نيكوی خود
و فرزندانشان ترغيب و تشويق نموده است .خداوند متعال در قرآن كريم (آيه  6سوره
التحريم) فرموده است :ای كسانی كه ايمان آوردهايد ،خود و خانواده خود را از آتشی كه
هيزم آن انسان ها و سنگ ها است نگاه داريد كه بر آن فرشتگانی خشن و سختگير گمارده
شده اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده ،سرپيچی نمیكنند و آنچه را به آن مأمورند،
همواره انجام می دهند .در سبك زندگی اسالمی ،همه چيز تحت الشعاع بندگی خدا و
پيشرفت معنوی بندگان خالصه قرار دارد .از اين رو ،مهمترين بايستهی اخالقی خانوادهی
دينی نيز كمك و همراهی اعضای آن در امور معنوی به يكديگر دانست .بر اين اساس،
خانواده ،كوچكترين و اساسیترين واحد تربيت دينی را تشكيل می دهد .از منظر قرآن ،هر
يك از اعضای خانواده و به ويژه مردان به عنوان مدير اجرايی خانواده بايد يكديگر را در رشد
و تكامل معنوی ياری كرده و از سقوط و تباهی برهانند .با نگاهی به سيره ی انبياء در قرآن،
درمی يابيم كه آنان توجه ويژه ای به هدايت همسر و فرزندان خود نموده و حتی پيش از
والدت فرزندان خود ،از خداوند طلب هدايت و پاكی آنان را نموده اند .حضرت علی (ع) در
تفسير آيه شريفه  6سوره التحريم میفرمايند( :عَلّموا انفُسَكُم و اُهلِيكُم الخَير و أدَّبوهُم) يعنی
به خود و خانواده خود خوبی بياموزيد و آنان را تربيت كنيد .در اين رابطه امام صادق (ع) نيز
می فرمايد :هنگامی كه آيهی فوق نازل شد ،مردی از مسلمانان نشست و شروع به گريستن
كرد و گفت :من خودم را نمیتوانم حفظ كنم ،حال مسئوليت خانوادهام نيز به من سپرده شد.
رسول خدا (ص) به او فرمود :برای تو همين كافی است كه آن چه به خودت فرمان میدهی،
به آنان نيز فرمان دهی و هر چه خودت را از آن منع میكنی ،آنان را نيز منع كنی (كافی ،ج
5ص  62ح .)1
يكی از اهداف حوزه روان شناسی سالمت و دين ،بررسی عوامل روان شناختی و اجتماعی
نظير برپايی نماز ،صفات شخصيتی است كه بر پيشگيری و درمان بيماری اثر می گذارد .اگر
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به ريشههای بيماریهای روانی جامعه دقت كنيم ،به يكی از مهمترين علل آن يعنی ضعيف
بودن ارتباط انسانها با خدا و راز و نياز با خالق هستی میرسيم .امروزه بر بسياری روشن
است كه تامين نيازهای روحی و عاطفی در گرو معنويت و دين و ارتباط با پروردگار هستی
نهفته است .اگر اين آرامش در انسان بوجود آيد در نتيجه به ساير اعضای خانواده ،دوستان،
محيط پيرامون و جامعه نيز سرايت خواهد كرد .طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت،
حالت تندرستی كامل جسمانی ،روانی و اجتماعی است و نه صرفا فقدان ضعف يا بيماری .از
ديدگاه الگوی زيستی ،روانی و اجتماعی سالمت چيزی است كه فرد از طريق توجه به
نيازهای زيست شناختی ،روحی ،روانی و اجتماعی آن را به دست می آورد .به طور كلی
زمانی سطح سالمت در يك خانواده باال و بهينه است كه همه ابعاد سالمت يكپارچهاند و با
هم كار میكنند .بدين ترتيب محيط شخصی (كار ،خانواده و اجتماع) و ابعاد معنوی،
جسمانی ،هوشی و اجتماعی برای ايجاد تعادل ،با يكديگر هماهنگ می شوند .پيرامون اهميت
مذهب بر سالمت روانی می توان به سخن بنيامين راش به عنوان پدر علم روانپزشكی اشاره
كرد .او اظهار می دارد كه نقش مذهب در سالمت روانی انسان همانند اكسيژن بر تنفس است
(كرمی و همكاران.)1385 ،
بيان مسأله
انسان به دليل كمبودها و ضعف علمی ،جسمی  ،فكری و با توجه به حوادث پيش بينی شده
و نشده ،به يك پناهگاه نياز دارد و بايد به منبعی متصل شود .بنابر روايات حضرت رسول
(صلی اهلل عليه و آله) هرگاه مساله مهمى برايش رخ مىداد ،به نماز مى ايستاد و آيه :وَ
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (بقره  ، )45را تالوت مىكرد
(مستدرک الوسائل ،ج ،12ص .)242در روايتى از پيامبر اسالم صلى اللَّه عليه و آله نقل شده
كه :صبر بر سه نوع است -1 :صبر در برابر مصيبت  -2صبر در برابر معصيت  -3صبر در
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برابر عبادت (بحار ،ج  ،71ص  .)77بنابراين آنچه در روايات آمده كه مراد از صبر در اين آيه
روزه است ،اشاره به يكى از مصاديق صبر دارد .نماز براى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و
امثال او نور چشم است (بحار ،ج  ،16ص  )249و لكن براى بعضىها كه خشوع ندارند،
چون بار سنگين است .خشوع ،مربوط به قلب و روح و خضوع ،مربوط به اعضاى بدن است.
نماز احساسِ در محضر خدا بودن است و هر كس اين احساس را داشته باشد ،مقاوم می
گردد .آنچنان كه هر گروهی كه از كنار نوح عبور می كرد ،او را مسخره می كردند ،ولی او
خرُوا مِنْه (هود  ،)38صبر و
هيچ ترديدی به خود راه نمی داد :كُلَّما َمرَّ عَلَيْ ِه مَلَأٌ مِنْ َقوْمِهِ سَ ِ
مقاومت ،كليد تمام عبادات است .فرشتگان به اهل بهشت سالم مىكنند ،امّا نه به خاطر نماز و
حج و زكات ،بلكه به خاطر مقاومت و پايدارى آنها «سَالمٌ عَلَيْكُ ْم بِما صَبَرْتُمْ» (رعد،)249 ،
چون اگر مقاومت نباشد ،نماز و جهاد و حج و زكات نيز وجود نخواهد داشت .حتّى شرط
رسيدن به مقام هدايت و رهبرى الهى ،صبر است «جَعَلْنا ِمنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا»
(سجده.)24 ،
با توجه به اينكه جامعه ما اسالمی است و نگاه دينی در آن وجود دارد و اكثرا اهل توحيد،
قرآن و همه مسلمان هستيم بايد طبق فرمايش حضرت امام خمينی براى قرآن و توحيد
زحمت كشيده و خدمت كنيم ،همچنين قرآن كريم نيز در سوره مباركه حج آيه  41اولين
وظيفه حاكميت را اقامة نماز ذكر می كند :الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْ َأرْضِ أَقامُوا الصَّالة .يكی از
بارزترين مصاديق تربيت دينی و بلكه مهمترين نمود آن در حوزه احكام و عبادات ،نماز است.
وجود مبارک پيامبر اكرم نيز اولين اقداماتشان درباره نماز بود به طوری كه هنگام هجرت از
مكه به مدينه با رسيدن به قبا مسجدی بنا كردند و با رسيدن به مدينه به اقامه نماز جمعه
پرداختند همچنين بعد از نماز جمعه مدينه ،تا مدتی مشغول ساخت مسجد شدند (بحاراألنوار،
ج ،19ص.)122
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متغيرهای انتخاب شده در اين مطالعه ميان مسلمانان از اهميت ويژهای برخوردار بوده به
طوری كه از رسول اكرم (صل اهلل عليه و آله) در مورد اهميت و ضرورت وجود اين متغيرها
با نماز احاديث و روايات زيادی نقل شده است كه در حديثی از پيامبر اكرم حضرت محمد
(ص) ،مرز ميان انسان و شرک و كفر ،نماز نخواندن بيان شده است (ميزان الحكمه  ،ج ، 5
ص  . 402كنزالعمال  ،حديث  .)18869در اين قسمت با مطالعه نظری به بررسی اجمالی در
رابطه با ارتباط نماز با تقويت و استحكام بنيان خانواده و تربيت فرزندان بر ارتقاء احساس
امنيت و سالمت روانی و اجتماعی آن از ديدگاه قرآن كريم با روش كتابخانهای و با استفاه از
نظرات دانشمندان دينی داخلی و خارجی هم چنين آراء حضرت امام خمينی میپردازيم.
نماز از دیدگاه مرحوم امام خمينی رحمه اهلل
بعضی از بزرگان صاله را از تصليه مشتق می دانند بدين معنی كه چوب های كج را با گرفتن
به نزديكی آتش و رساندن حرارت به آن مستقيم سازند .عرب آن را تصليه گويند ،گويی
نمازگزار با توجه به مبدأ اعلی د ر نماز كج رفتاری های نفس را كه در اثر توجه به غيرخدا و
ميل به باطل ايجاد شده است ،تعديل می نمايد احتمال دارد كه تصليه از باب تفعيل باشد و در
اين مورد به معنای سلبی آمده باشد(گرچه نادرست) بنابراين معنای تصليت ،سلب حرارت می
شود گويی نمازگزار با انجام عمل نماز ،حرارت آتش جهنم را از خود دور نموده و از سوزش
آن می كاهد (خمينی،1359 ،ج  ،1ص .)23امام خمينی رحمه اهلل در كتاب آداب نماز نخست
به بيان انس و حضور قلب پرداخته و در ادامه احاديثی را در اين مورد نقل می كند .ايشان بعد
از اين كه اهميت و جايگاه حضور قلب را به بحث می كشد ،مؤمنان را به حضور قلب فرا می
خواند و در كتاب چهل حديث؛ فراغت ،قلب ،رقت در عبادت ،مراتب حضور قلب ،راه
دستيابی به حضور قلب و نقش نوافل را بررسی میكند و در كتاب سرالصاله نيز به معانی
باطنی نماز می پردازد .در اسالم هيچ فريضهاى باالتر از نماز نيست ،نماز پشتوانه ملت است و
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سيّد الشهداء در همان ظهر عاشورا كه جنگ بود ،و همه در معرض خطر بودند ،وقتى يكى از
اصحاب گفت كه ظهر شده است فرمود كه  :يادم آورديد نماز را و خدا تو را از نماز گزاران
حساب كند و ايستاد در همان جا نماز خواند .نگفت كه ما مىخواهيم جنگ بكنيم ،خير جنگ
را براى نماز كردند .اميرالمؤمنين وقتى كه يكى مسئلهاى ،يك چيزى از او پرسيدند در همان
بحبوحه جنگ ايستاد و جواب داد .حاال من شمشير براى اين مىزنم .جنگ در اسالم يك
چيزى نيست كه خودش يك مطلبى باشد ،يك چيزى باشد يك طرحى باشد .جنگ براى اين
است كه آن زبالههايى كه هستند آنهايى كه مانع از پياده شدن اسالم هستند ،آنهايى كه مانع از
ترقى مسلمين هستند ،آنها را از بين راه بردارند .مقصد اين است كه اسالم را پياده كنند و با
اسالم انسان درست كنند .نماز يك كارخانه انسان سازى است ،فحشا و منكر را نماز ،نماز
خوب فحشاء و منكر را از يك امتى بيرون مى كند (صحيفه نور ،ج  ،12ص .)148
نقش نماز در تربيت فرزندان و خانواده
تربيت مصدر باب تفعيل و از ماده«ربی،يربو» به معنای رشد يافتن و رد دادن متربی است
(ابنمنظور ،ج ،1ص .)405تربيت ،رشد دادن يك پديده از راه برطرف ساختن موانع و فراهم
كردن زمينه رشد و شكوفايی استعدادها و به فعاليت رساندن قوای نهفته در آن است .خانواده
نيز نهاد مقدس و امنی است كه هر جامعهای را سازمان دهی و پی ريزی می كند و سالمت و
سعادت هر جامعه به داشتن كانون گرم و سالم خانواده بستگی دارد .انتقال ارزشهای اخالقی
و دينی در هر جامعه در مرحله اول به عهده خانواده است .اسالم مكتب تربيت است و والدين
را به تربيت نيكوی خود و فرزندانشان ترغيب و تشويق نموده است .در آيه شش سوره
التحريم خير خواهی برای اعضای خانواده و تربيت دينی آنان را تكليفی بايسته برعهده مومنان
دانسته ،روی سخن را به همه مؤمنان كرده و دستوراتی درباره تعليم و تربيت همسر و فرزندان
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و خانواده به آنها میدهد و هنگامی كه آيه فوق كه در باال نيز به آن اشاره كرديم ،نازل شد
كسی از ياران پيامبر(صلی اهلل عليه و آله) سؤال كرد :چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ
حفظ كنم؟ حضرت فرمود :آن ها را امر به معروف و نهی از منكر میكنی ،اگر از تو پذيرفتند
آنها را از آتش دوزخ حفظ كرده ای ،و اگر نپذيرفتند وظيفه خود را انجام داده ای» تربيت
اسالمی ،علم آماده سازی انسان مسلمان برای زندگی دنيا و آخرت است .آماده كردن كامل
انسان و تربيت بهداشتی ،عقالنی ،علمی ،عقيدتی ،معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و ارادی در پرتو
مبانی ،ارزشها ،روشها و شيوه های تربيتی كه اسالم بيان كرده ،صورت می پذيرد (فتحی،
 ،1380ج ،1ص .)72بنابراين در يك خانواده پدر را وظيفه آن است كه همسر و فرزندان خود
را با لحن صميمی امر به نماز كند كه در اين رابطه قرآن كريم میفرمايد :اهل خود را به
برگزارى نماز امر كن .لقمان حكيم نيز فرزند خويش را به نماز امر كرده و میفرمايد :فرزندم
نماز را بپادار .حضرت علی (ع) نيز در نامه  31نهج البالغه ،فرزند خويش امام حسن (ع) را به
همين نحو و با همين لحن مورد خطاب قرار داده و می فرمايد« :يا بنی» .همچنين خداوند
متعال در آيه  132سوره مباركه طه میفرمايد :خانوادهات را به نماز فرمان بده و خود نيز بر آن
شكيبايى ورز كه از تو رزقى نمىطلبيم ،ما به تو روزى مىدهيم و عاقبت نيك براى
پرهيزكارى است ،خداوند ما را با اين ويژگى متمايز ساخت چرا كه همراه امر فرمودن در
مورد نماز به ما نيز فرمان داد و ما را از امت متمايز نمود .رسول خدا صلّى اللَّه پس از فرو
فرستاده شدن اين آيه هر روز تا نه ماه هنگام نمازهاى پنجگانه به در خانه على و فاطمه عليهم
السالم تشريف مىآوردند و مىفرمودند« :نماز! خداوند شما را رحمت كند» و خداوند هيچ
كدام از فرزندان پيامبر را به اين گونه بزرگمندى كه بر ما داشته و ما را از تمامى خاندانش
متمايز ساخته ،ارج ننهاده است (تحف العقول ،ص .)793بنابراين پدران خانواده نيز بايد از
لحن نيك و صميمانه استفاده كرده و بگويند :پسرم نماز را به پادار ،كه دعوت با لحن نيك و
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صميمى تأثير مضاعف دارد و آنجا كه امر و دعوت با لحنی صميمانه نباشد ،قطعاً گرايش به
انجام فريضه و استمرار آن نيز چندان قابل توجه نخواهد بود .سالمت و آرامش خانواده منوط
به ايجاد روح معنويت و ياد خدا در فضای خانه و ايجاد فضايل اخالقی در افراد خانه است.
نماز با ايجاد فضای معنوی در خانه ،آرامش روانی اعضای خانواده را تأمين می كند و سبب
تقويت بنيان روابط آن ها میشود .در اين فضای معنوی است كه انجام شعاير دينی و تربيت
مذهبی فرزندان به راحتی انجام می شود و آينده خانواده تضمين می گردد .نماز سبب تحكيم
محبت در بين اعضای خانواده می شود .يكی از عوامل اصلی ايجاد محبت ،تواضع است و
پيش تر گفته شد كه چگونه نماز سبب تواضع می شود و كبر را از بين می برد .يكی ديگر از
عوامل ايجاد محبت ايمان به خداست كه نماز آن را متجلی می كند .در روايات اسالمی نيز
تصريح شده كه تواضع و ايمان از عوامل ايجاد محبت است (تحف العقول ،ص .)328خانواده
ای كه از افراد با شخصيت و با ثبات تشكيل شده باشد ،دارای استحكام در روابط است .در
بحث مسايل تربيتی نماز ،به اثر نماز بر ثبات شخصيت اشاره شد .گذشته از اين اعضای
خانواده كه منظم ،نظيف ،مؤدب ،متين و باوقارند ،احساس ثبات می كنتد ،قادر به تمركز ذهن
هستند و می توانند در آينده خانواده ای ايده آل را تشكيل دهند .نماز ،با توجه به كاركردهای
تربيتی اش در ايجاد چنين فضايی بسيار مؤثر است .خانواده ای كه چنين اعضايی داشته باشد
بسيار مست حكم و نظام مند خواهد بود و اگر اين روابط به جامعه بسط يابد ،اجتماع همانند
خانواده ای بزرگ خواهد شد.
ارتباط نماز بر احساس امنيت ،سالمت روانی و اجتماعی
انسان ها به آرامش و سالمت روانی نياز دارند ،زيرا در سايه آرامش می توانند به رشد و كمال،
اهداف عالی و سجايای اخالقی برسند و بدون ترديد يكی از مهمترين مؤلفههای اجتماعی كه
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وجود آن از ضروريات هر جامعهای محسوب میشود و بدون آن زندگی سعادتمند برای آحاد
مردم امكانپذير نمیباشد ،امنيت است .امری كه در واقع منشاء و زيربنای تمامی امور بوده و
با عدم آن ،هيچ گونه فعاليت فردی و اجتماعی چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصههای
ديگر نظير صنعت ،اقتصاد ،هنر ،سياست و ...انجام نخواهد پذيرفت .سوره مباركه انعام آيه
شريفه  :82پس كداميك از دو دسته مردم سزاوار به امنيتاند (بگوييد) اگر میدانيد! (بگو):
كسانی كه ايمان آوردهاند و ايمان خود را به ستم نياميختهاند .از آنجا كه زندگی انسان ها در
عصر حاضر ،با استرسهای بسيار متعدد و گوناگونی همراه شده است و با توجه به اين كه
الزمه زيستن و تداوم زندگی ،سازش پذيری و مقاومت در برابر استرس هاست ،لزوم
برخورداری انسان از وسايلی كه درجه مقاومت او را در مقابل استرس ها افزايش بخشند و
احساس آرامش و امنيت روانی را در وجود او حكمفرما سازند ،به وضوح احساس می شود.
چنانچه با دقت كافی و استناد به شواهد آماری به مكان هايی كه استرسهای متعدد زندگی،
افراد را به آنجا میكشاند مكانهايی مثل مطب پزشكان ،بيمارستانهای جسمی و روانی،
قبرستان جوانمرگ ها و زندان ها سری بزنيم متوجه می شويم كه تعداد مذهبیها ،در مقايسه
با غير مذهبیهای حاضر در اين قبيل جاها بسيار متفاوت است .در كشور خودمان ايران نيز
تقريبا تا  90درصد محكومان زندانها را افراد بی نماز تشكيل می دهند .يا مثال آمار بيماران
بستری در بيمارستان ها كه با نماز بيگانه اند ،به طرز باورنكردنی ،بيش از اشخاص مقيد به
نماز است .اين موضوع نه فقط در كشورهای مسلمان ،بلكه در سرتاسر جهان عموميت دارد.
به عنوان مثال :بررسی جوامع هوتری در آمريكای شمالی حاكی از آن بود كه بروز اختالل
روانی در آنها كمتر از ساير افراد جامعه است .جوامع هوتری نسبتا پايدار و منزوی هستند و
در شرايط آرام كشاورزی و با عقايد دينی استوار زندگی می كنند .بدين ترتيب میتوان با
فيلسوف بزرگ قرن اخير ليمان هم عقيده بود ،آنجا كه گفته است :دين و مذهب در زندگی به
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انسان اطمينان و تكيه گاه روحی می بخشد .با اين اوصاف نماز به عنوان برجستهترين چهره
ايمان ،نقش بزرگی در ايجاد امنيت روانی و توانايی مقابله با استرس ها در انسان ايفا میكند و
اگر به ياد آوريم كه بيش از  60درصد مراجعه كنندگان به بيمارستان های عمومی ،در واقع از
يك مشكل روانی رنج می برند و بيماریهای (روان تنی) در طب نوين روز به روز جايگاه
مهم تری پيدا می كند ،می توانيم از دريچه تازه ای درباره ی نقش نماز در بيماری های
جسمی سخن بگوييم.
در اهميت و ارزش اين مقوله اجتماعی نيز همين بس كه در آيات متعددی ،از قرآن كريم بدان
تذكر داده شده و در برخی آيات نيز ،قبل از پرداختن به امور ديگر اين موضوع مورد توجه و
مداقه قرار گرفته است .از جمله در آيه  126سوره مبارک بقره كه مشتمل بر دعای پيامبر
بزرگ الهی ،حضرت ابراهيم عليهالسالم درباره سرزمين و اهل مكه میباشد و طبق آن يادآور
هنگامی كه ابراهيم عرض كرد :پروردگارا ،اين شهر را محل امن و آسايش قرار ده و اهل آن را
كه ايمان به خدا و روز قيامت آوردهاند از انواع روزيها بهرهمند ساز ،همان طور كه میبينيم در
اين دعای شريف كه از زبان يكی از اولياء پروردگار نقل گرديده ،ابراهيم نخست تقاضای
امنيت و سپس درخواست مواهب اقتصادی میكند ،و اين خود اشارهای است به اين حقيقت
كه تا امنيت در شهر يا كشوری حكمفرما نباشد فراهم كردن يك اقتصاد سالم ممكن نيست
(تفسير نمونه ،ج  ،1ص  .)340پيام هايی كه از اين آيه شريفه می توان دريافت اين است كه
انبيا عالوه بر ارشاد و هدايت ،به نيازهاى مادّى مردم همانند امنيّت و معيشت نيز توجّه داشته
وبراى آن تالش و دعا مىكنند ،همچنين بهرهمندى از نعمتها ،زمانى لذيذ و گوارا است كه
در فضاى امن ،آرام و بىاضطراب باشد.
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نتيجهگيری
انسان اگر در تمام احوال و اتفاقات به ياد حق تعالی باشد و خود را در پيشگاه آن ذات مقدس
حاضر ببيند از اموری كه خالف رضای اوست خودداری می نمايد و نفس سركش را لگام می
زند .می دانيم كه همه ی مصيبات و گرفتاريها از نفس اماره است و شيطان رجيم منتظر
فرصت ،تا از غفلت ما استفاده كرده بر ما مسلط شود .غفلت ،قلب را تيره و تار می سازد و
ذكر حق آن را صفا و روشنی می بخشد و مجالی محبوب می گرداند و آدمی را از اسارت
نفس می رهاند و حب دنيا را كه سرچشمه ی همه ی گناهان است از دل میراند و خانه را
برای ورود صاحب خانه آماده می سازد .از اين رو ،انسان در راه رسيدن به محبوب هر چه
قدر سختی و مرارت بكشد ،كم است .همواره به ياد محبوب بودن و هر حركت و سكوتی
برای رضای حق كردن ،صورت قلب را صورت ذكر حق می گرداند و بهتر از ذكر به دوام،
برای سلوک الی اهلل و مصلحی نيكوتر برای معايب نفس و راهبری نيكوتر در معارف الهی پيدا
نمی شود .از نظر اسالم هيچ چيز به اندازه ی ياد خدا اهميت ندارد و ديگر موارد بايد برای
متوجه كردن انسان به خدا باشد .از ديدگاه اسالم سرچشمه ی قدرت روحی و معنوی و يگانه
عامل سعادت و كمال ،توجه به خدا و اشتغال به ياد اوست .همچنان كه همهی گرفتاریها و
حتی همه رذايل اخالقی انسان ناشی از خدا فراموشی و خود فراموشی است .به همين جهت
در تعاليم عالی اسالم بر ذكر و ياد خداوند تأكيد بسيار شده است و دستورهايی داده شده كه
انسان مؤمن هميشه با آنها به ياد خداوند باشد .با نگاهی به تاريخ زندگی سراسر مجاهدات
انبيا عليهم السالم به ويژه پيامبر مكرم اسالم صلی اهلل عليه و آله و سلم و ائمه اطهار عليهم
صلوات اهلل اين نكته را به اثبات می رساند كه اگر آن بزرگواران در نهضت های مقدس و
حركت های تعالی آفرينشان به موفقيت های بی نظيری دست يافته اند و توانسته اند حركت
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اصالحی خود را به پيش برده و فرياد توحيد سردهند ،مهم ترين عامل آن را بايد در همان
امنيت فردی و سكينه و آرامشی جست و جو كرد كه در اثر ارتباط با خداوند از طريق نماز به
دست آوردهاند .از همين روست كه در سرگذشت انبياء الهی كه در قرآن آمده ،در راس تعاليم
آنان امر به اقامه نماز جای دارد.
بخش مهم و قابل استفاده هر تحقيقی ،بخش نتايج بهدست آمده است كه اگر تمام موارد
بهطور دقيق بيان شده باشد ،مسلماً نتايج مفيد و قابل استناد خواهند بود .نتايج حاصل از
مطالعه نظری صورت گرفته در محدوده متغيرهای انتخاب شده در اين تحقيق نشان میدهد
كه ميان اين متغيرها با هم رابطه وجود داشته و از هم جدا نيستند ،به گونهای كه اين رابطه
مستقيم بوده و بين وضعيت فرد نسبت به خواندن نماز و ارتقاء سالمت و بنيان خانواده و
تربيت آن رابطه معناداری وجود دارد .با اين توضيح هر اندازه فرد ايمانش قویتر و پايبندی-
اش به فرايض دينی باالتر باشد ،سالمت روانی ،اجتماعی و احساس امنيت باالتری داشته و به
درستی تربيت فرزندان و ارتقاء و تحكيم بنيان خانواده خواهد رسيد .بدين معنا كه با خواندن
نماز و ايجاد آرامش در انسان ،سبب سرايت به ساير اعضای خانواده ،دوستان ،محيط پيرامون
و جامعه میشود.
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