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چکيده:
عنوان مقاله حاضر «آثار نماز در اخالق فردی» می باشد ،كه عموما از ديدگاه آيات و روايات
بررسی شده است .تدبير اسالم اين بوده است كه نماز را ،سوای تمام ابعاد اجتماعی ،سياسی،
فرهنگی و  ...در قالب يك سلسله برنامه های تربيتی پياده كند ،لذا شرايطی برای آن قرار داده
است تا به نمازگزاران درس هدايت ،صداقت ،نظم ،نظافت ،پاكيزگی و مراعات حقوق ديگران
و ...را آموزش دهد .اين پژوهش كه با روش كتابخانه ای به نگارش در آمده است ،حاوی اين
موضوعات در رابطه با اخالقی فردی نمازگزار میباشد:
الف -اثر اخالقی :زنده كردن ارزشها ،بازداری از گناه ،اخالص ،غفلت زدايی ،مقابله با شيطان؛
ب -اثر تربيتی :هدايت ،صداقت ،اطاعت ،ادب ،انضباط ،نظافت ،زمان شناسی؛
ج -اثر روانی  :آرامش ،محبوبيت نزد خدا و مؤمنان ،وحدت شخصيت ،افزايش اعتماد به
نفس ،تقويت عزّت نفس ،معنا دادن به زندگی ،امنيت روحی ،كاهش فشارها و استرس های
روانی ،درمان يا كاهش افسردگی ،نشاط روحی؛
واژگان كليدی :نماز ،اخالق فردی ،اثر اخالقی ،اثر تربيتی ،اثر روانی.



457

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

مقدمه
«نماز ،اعالم بندگى در برابر خدا و زير بار نرفتن در مقابل طاغوت ها وستمگران است وزنده
نگه داشتن آيين توحيدى حضرت ابراهيم  ،و سنّت رسول اللّه ومكتب حسين بن
السّالم)

على(عليهم

است.نماز ،براى عاشقان خدا ،شيرين ولى براى منافقان  ،تلخ و سنگين اس َ «:وإِنَّهَا

لَكَبِيرَةٌ إِلّا عَلَى الْخَاشِعِينَ(بقره  ،آيه ). 45نماز ،كوبنده شيطان و مأيوس كننده اوست .حضور
در برابر آفريدگارو هماهنگى با همه ذرّات عالم است .جهان ،محراب وسيعى است كه همه
كائنات،درآن به تسبيح و سجود در برابر خدا مشغول اند .به نماز ايستادن ،همراهى با همه
آفريده ها و فرشتگان در پرستش و ذكر پروردگار است» محسن قرائتى ،راز نماز(براى
جوانان)  ،تهران  ،ستاد اقامه نماز  .1374 ،ص . 39
امام رضا(عليه السّالم) درحكمت نماز فرمودند «:نماز ،انسان را به مداومت بر ذكرخدا در شب و
روز بر می انگيزاند تا بنده موال و آقا و مدبّر و آفريدگارش را فراموش نكند،چرا كه فراموش
كاری موجب طغيان و سركشی خواهد شد» .عباس عزيزی اراكی  ،سخنان چهاده معصوم
پيرامون نماز  ،قم  ،نشر نبوغ  1375 ،؛ ص  ، 143شماره . 321
«از چيزهای ديگری كه از اهميت نماز پرده بر می دارد ،روايتی است كه درباره حق نماز بر
نمازگزار رسيده  ،به گونه ای كه بر نمازگزار الزم می كند ،چنان با اخالص و حضور نماز
گزارد كه گويا در حال وداع و ديدار آخر با نماز است؛زيرا اقتضای وداع ،اخالص و حضور
است پس هر نمازی نماز وداع است» .عبداهلل جوادی آملی  ،رازهای نماز  ،مترجم :علی زمانی
قمشه ای ،قم ،نشر اسراء  ، 1386 ،ص . 184
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اهميت نماز در بين همه ی دستورهای درخشان اسالم بدين جهت است كه:اوال ،نماز روح
انسان ها را به مبدأ هستی بخش مرتبط و متصل می كند و با اين ارتباط روح و جان آدمی را
زنده ،با نشاط وآرام می سازد و او را برای انجام ساير تكاليف و وظايف فردی و اجتماعی
آماده می كند .از اين رو می توان گفت  ،نماز موتور محركه ی ساير اعمال و دستورات
اسالمی هم هست ؛ زيرا كسی كه به نماز اهميت بدهد به ساير تكاليف هم اهميت خواهد داد
و آنها را با نيت صحيح و خالص به جا خواهد آورد.دوماً ،خواندن نماز عالوه بر اينكه انجام
يك دستور و يك واجب الهی است  ،خود مانع از انجام زشتی ها  ،خالف ها و گناهان ديگر
است و يك نمازگزار واقعی از فحشا و منكرات به دور است و اين خاصيت بازدارنگی نماز را
بقيه ی اعمال و دستورات اسالمی ندارند .
سوماً ،نماز،از بعد سياسی  ،مسلمين سراسر جهان را هر روز به سمت قبله و مردم هر شهر و
روستا را در جماعات مساجد  ،متّحد و منسجم می كند و به جمعيت مسلمانان شكوه و
عظمت و اقتدار می بخشد و اين خاصيت نماز  ،بدين صورت فراگير و روزانه در هيچ عبادت
ديگر يافت نمی شود  .البته در مراسم حج مسلمانان گرد خانه خدا طواف می دهند و متحد و
منسجم می شوند ؛ اما حج سالی يك بار و برای افرادی است كه استطاعت اين سفر را دارند ؛
ولی نماز هر روز و برای همه ی افراد است  (.همان  ،ص  ). 24اما در كنار اين موارد ،در اين
مقاله «آثار نماز در اخالق فردی» كه پايه تمام آثار ديگر نماز است ،و اگر اين بعد تقويت
شود ،اثرات ديگر نماز نيز جلوه پيدا می كند ،در چند مورد بررسی می شود كه عبارتند از:
الف -اثر اخالقی
 .1زنده كردن ارزشها :نماز يك هنرنمايی الهی است كه خداوند تمام ارزشها را به نحوی در
نماز قرارداده است .ياد خدا يك ارزش و تنها وسيله آرام بخش دل هاست و نماز ياد
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خداست.ياد قيامت يك ارزش و بازدارنده از گناه و فساد است  .نماز يادآور يوم الدين است .
در خط انبياء و شهداء و صالحان بودن يك ارزش است كه ما در نماز از خدا می خواهيم در
«صِراطَ الَّذينَ اَنعَمتَ عَلَيهِم» قرار بگيريم و انزجار خود را ازستم پيشگان و گمراهان باجمله «
غَيرِالمَغضُوبِ عَلَيهِم وَ لَا ضّالّين » اعالم می داريم.
ياد خدا زنده كننده و عامل تكامل بسياری از فضايل و همچنين بسط عدالت و گسترش حق
و اجتناب از تجاوز به حقوق فرد و اجتماع است(.

آيت اهلل جعفر سبحانی و محمد محمدرضايی  ،انديشه اسالمی

(، )1ص  ). 159از مهم ترين ارزشهاى اسالمى ،عدالت ورزى و عدالت گسترى است  .در نماز نيز
عدالت و محبوبيّت اجتماعى دو شرط مهم براى امام جماعت است  .اگر مردم امامت شخصى
را قلب ًا قبول نداشته باشند ،ولى او خودش را همچنان امام جماعت قرار بدهد نمازش قبول
نيست  .همچنين براى كسانى كه در صف اوّل نماز قرار مى گيرند ،صفات وكماالتى مطرح
شده كه اين صفات خود يك نوع زنده كردن ارزش هاى معنوى است  .يعنى در جامعه
هرگروه كه به عدالت و تقوى نزديك ترند بايد جلوتر ومحترم تر

باشند .محسن قرائتى  ،يكصد و چهارده

نكته در باره نماز،ص 57

 .2بازداری از گناه  :نماز  ،نشانه خضوع جان در برابر جانان ،و برنامه بندگی و كتاب نيايش
است  .نماز  ،دل را با صفا  ،انديشه را زالل  ،اميد را افزون  ،عشق را جهت دار  ،جهت را
خدايی و زندگی را از گناه و زشتی پاک می سازد .نماز انسان را در برابر گناه بيمه می كند و
زنگار گناه را از آيينه دل می زدايد  ،جوانه های ملكات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می
روياند و اراده را قوی و قلب را پاک و روح را تطهير می كند همان گونه كه خداوند می
فرمايد«:إِنَّ الصَّاله تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنكَر ؛ بدرستی كه نماز انسان را از كارهای زشت و
ناپسند باز می دارد».عنكبوت45
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«مراد به اين بازداری  ،بازداری طبيعت نماز از فحشاء و منكر است  ،البته بازداريش هم به
نحو اقتضا است نه علت تامه  ،كه هر كس نماز خواند  ،ديگر نتواند گناه كند (».

عالمه طباطبايی ،

تفسير الميزان  ،ج  ، 16ص  )209به عبارت ديگر  ،طبيعت نماز از آنجا كه انسان را به ياد نيرومندترين
عامل بازدارنده يعنی اعتقاد به مبدأ و معاد می اندازد دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منكر
است  .روزی پيامبر

اكرم(صلی اهلل عليه و آله)

از ياران خود پرسيد «:اگر بر در خانه يكی از شما

نهری از آب صاف و پاكيزه باشد و در هر روز پنج بار خود را در آن شستشو دهد  ،آيا چيزی
از آلودگی و كثافت در بدن او می ماند ؟» در پاسخ گفتند  :نه  ،فرمود «:نماز همانند اين آب
جاری است  ،هر زمان كه انسان نمازی می خواند ،گناهانی كه در ميان دو نماز انجام داده از
بين می رود»
البته آنچه نماز عايد انسان می كند بيش از اين حرف هاست  ،چون مهم تر از فحشا و منكر
اين است كه انسان را به ياد خدا می اندازد و اين مهم تر است ؛ برای اين كه ذكر خدا بزرگ
ترين خيری است كه ممكن است به انسان برسد و چون ذكر خدا شامل همه خيرات است و
نهی از فحشا و منكرات نسبت به آن فايده ای جزيی است .در حقيقت ريشه و مايه هر
سعادت همين ياد خداست كه بيشتر در نماز نصيب انسان می شود .
انسانی كه نماز را با توجه به معنی و خشوع قلب بخواند جنبه سازندگی اش آن چنان قوی
است كه انسان را خود به خود از رذايل و گناهان باز می دارد  ،چون اذكار و حركات نماز
موجی از معنويت را در وجود انسان ايجاد می كند كه سدّی در برابر گناهان می شود .نماز به
منزله پاسداری است كه با گفتار خود از انحراف مردم جلوگيری می كند و از فحشا و منكر
باز می دارد  ،زيرا نماز مُركب از تكبير  ،تسبيح  ،تهليل  ،قرائت و در مقابل خداوند قهار به
بندگی ايستادن است و هر يك از اينها نمازگزار را به شكلی به سوی خدا دعوت می كند و از
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ضدش باز می دارد  ،پس گويا با زبان امر و نهی می كند و به طور كلی هر چه انسان را به
طرف خدا دعوت كند از غير او باز خواهد داشت .
« اينكه در قرآن  ،نماز بازدارنده از فحشاء و منكر معرفی شده است  ...بايد ما را در فهم
عظمت نماز به تأمل و ژرف نگری بيشتر بكشاند»(

مجموعه پيامهای مقام معظم رهبری به اجالسهای نماز  ،پيام

معنويت ،تهران  ،ستاد اقامه نماز  1374 ،؛ ص «.). 18سيد بحرالعلوم

(ره)

باز داشتن نماز از فحشاء و منكر و

كارهای زشت و ناپسند را نهايت ثنا و ستايش برای نماز برشمرده و گويی حتی آن باالتر از
معراج مؤمن بودن نماز می داند  ،گويا مقصود آن بزرگوار از باز داشتن نماز از فحشاء ومنكر ،
معنايی باالتر از معراج مؤمن بودن نماز است كه نمی تواند جز «عصمت» و مصون ساختن
انسان از گناه و فحشاء ومنكر چيز ديگری باشد.يعنی نماز انسان را به اين جا می رساند كه
گناه نكند و افراد نادری از ميان امت محمدی بوده اند كه ادعا كرده اند كه هرگز مرتكب گناه
نشده اند».
نماز وسيله شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است  ،چرا كه انسان را دعوت به
توبه و اصالح گذشته می كند  .حضرت على(عليه السالم)مى فرمايد«:و اِنَّها لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ
الْوَرَق وَ تُطلِقُها اِطْالقَ الرَّبَق؛ نماز گناهان را مثل برگ درختان مى ريزد و گردن انسان را از
ريسمان گناه آزاد مى

كند» .كبری حيدری  ،نقش نماز در زندگی ؛ ص 104

 .3اخالص  « :نماز به ساير اعمال انسان ارزش و روح می دهد و روح اخالص را زنده می
كند ؛ چرا كه مجموعه ای است از نيت خالص و گفتار پاک و اعمال خالصه  ،تكراراين
مجموع در شبانه روز بذر ساير اعمال نيك را در جان انسان می پاشد و روح اخالص را
تقويت می كند».
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.4غفلت زدایی :نماز غفلت زداست؛ بزرگترين مصيبت برای رهروان راه حق آن است كه
هدف آفرينش خود را فراموش كنند و غرق در زندگی مادی شوند  ،اما نماز به حكم اينكه در
فواصل مختلف و در هر شبانه روز پنج بار انجام می شود ،مرتب به انسان اختار می كند و
هشدار می دهد و هدفِ آفرينشِ او را خاطر نشان می كند ،موقعيت او را در جهان گوشزد می
كند و اين نعمت بزرگی است كه انسان وسيله ای را در اختيار داشته باشد كه در هرشبانه روز
چند مرتبه به او بيدار باش بگويد.حضرت على(عليه السّالم) مى فرمايد«:اِنَّ اللّهَ جَعَلَ الذِّكْرَ جَالءً
لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَالْوَقَرَه وَ تُبْصِرُ بِه بَعْدَالعَشوه؛ خداوند ذكر و يادش را صيقل روح ها قرار
داد تا گوش هاى سنگين با ياد خدا شنوا و چشم هاى بسته با ياد او بينا شوند.
 .5مقابله با شيطان :حضرت مهدی

(عج)

فرمودند «:فَما اَرغَمُ اَنفَ الشَّيطانِ شَیءٌ اَفضَلُ مِن

الصَّالهِ فَصَّلَها وَ اَرغَمِ الشَّيطانَ اَن َفهُ؛ هيچ چيزی بهتر از نماز واقعی  ،دماغ شيطان را به خاک
مذلّت نمی مالد  ،پس نماز بخوان و دماغ شيطان را به خاک ذلّت بمال ».و حضرت
اهلل عليه و آله)

محمد(صلی

فرمودند «:اَلصَّالهُ سَوَّدَ وَجهَ الشَّيطانِ ؛ نماز روی شيطان را سياه می كند  ».و

حضرت علی(عليه السّالم) فرمودند«:اَلصَّالهُ حِصنٌ مِن سَطَواتِ الشَّيطانِ ؛ نماز سد و دژ محكمی
در برابر حمله های شيطان است.

» غررالحكم  ،ص . 107

«چون نماز ستون دين است و با اقامه آن دين سرپا و با ضايع سازی آن دين ضايع می گردد ،
از اين رو آتش جنگ همواره بين نمازگزار و ميان دشمن آشكار او ،يعنی شيطان فريبكار ،
برافروخته است  ،چون شيطان می خواهد بر نمازگزار چيره شود و او را ريشه كن سازد  .از
اين رو مصلّی محراب  ،يعنی محل نبرد و نمازگزار  ،مجاهد الهی در طرد جنگجويی مهاجم و
دفع و اسير ساختن اوست» .پس در نماز در جنگ با شيطانيم .
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«رسول خدا (صلی اهلل عليه و آله) می فرمايند «:شيطان پيوسته از فرزند آدم مادامی كه نمازش را به
اول وقت و با شرايط و آداب می خواند در وحشت و هراس است ؛ اما اگر نماز را ضايع
نموده و در وقت مقرر آن بجا نياورد شيطان بر او چيره شده و او را در گناهان كبيره می اندازد
 ».در قرآن « :وَ استَعينوا بِالصَّبرِ وَ الصَّاله ؛ با نماز و صبر از خدا ياری بخواهيد» سفارش شده
است كه در هنگام هجوم گرفتاريها و حمالت شيطانی و خاطرات نفسانی  ،از نماز كمك
بگيريد و خود را از آن رهايی بخشيد».
ب -اثر تربيتی
 .1هدایت  :در سوره شريفه حمد در آيه  6به خداوند عرضه می داريم «اِهدِنا الصِّراطَ
المُستَقيم» در خواستی كه بنده از خداوند متعال دارد اين است كه او را به وسيله نماز به راه
راست هدايت كند و اين نقش تربيتی نماز است كه انسان را به راه درست راهنمايی می كند
 .2صداقت:كسى كه ديگرى را دوست دارد سخن گفتن با او را هم دوست دارد .آنها كه با
زبان  ،مدّعى خداخواهى و خدا دوستى اند ،ولى عالقه اى به نماز ندارند در ادّعاى خود
صداقت ندارند .نماز مالک و ميزان مقدار تعهّدى است كه انسان در اظهارات خود دارد .به
همين دليل نماز منافق همچون سايراعمالش همراه با صداقت نيست
.3اطاعت :نماز ،حس اطاعت و تبعيت از كمال مطلق را نيرومند می كند .تبعيت از كماالت و
كمال مطلق از فضايل انسانی است كه مانند ديگر فضايل انسانی نياز به تمرين و ممارست
دارد ؛ نماز تمرينی برای اين احساس است تا انسان در برابر كمال مطلق  ،سر تسليم فرود
آورد.
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 .4ادب:در اسالم به ما سفارش شده كه در نماز با ادب بايستيم  ،دست ها روى ران ها ،بدن
آرام  ،نگاه ها به محل سجده  ،لباس ها نو و تميز ،همراه با بوى خوش و معطّر .اگر با
جماعت هستيم از سايرين جلو و عقب نيفتيم و خود را هماهنگ ديگران و مردم كنيم  ،مقام
امام را نگه داريم  ،قبل از او كارى انجام ندهيم  ،به ركوع يا سجود نرويم و بهتر است حتّى
قبل از كالم امام  ،ذكر نماز را به زبان جارى نكنيم  .مجموعه اين دستورالعمل ها روحيه ادب
و اطاعت را در انسان تقويت مى كند ،آن هم ادبى بر اساس ارزش هايى چون  :شناخت ،
محبّت  ،تواضع و ادب در برابر كسى كه اهليّت دارد ،نه تملّق و نه خودباختگى .
 .5انضباط  :نماز روح انضباط را در انسان تقويت می كند  ،چرا كه دقيقاً بايد در اوقات معينی
انجام بگيرد كه تأخير و تقديم  ،موجب بطالن نماز است و رعايت آنها واجب است كه در
نتيجه پذيرش انضباط را در برنامه های زندگی كامالً آسان می سازد .قرآن در اين باره می
فرمايد «:إِنَّ الصَّالهَ كانَت عَلَی المُؤمِنينَ كِتاباً مَوقُوتاً ؛ همانا نماز برمؤمنان  ،در اوقات معين
مقرر شده است».
 .6نظافت  :پيامبر

اكرم(صلی اهلل عليه و آله)

فرموده اند «:مثل مؤمن خالص همچون مثل آب است ،

و بايد صفای تو با خداوند در همه اطاعت هايت مانند صفای آب هنگامی كه از آسمان فرو
فرستاد و «طهور»اَش ناميد ،باشد و دلت را هنگام شستن جوارحت با آب  ،با پرهيزگاری و
يقين پاک كن».اوّلين واجب هر مسلمان به هنگام صبح و برخاستن از خواب  ،وضو گرفتن و
شستن دست و صورت است و اين عمل كه در طول روز براى هر نماز تكرار مى شود ،مايه
نظافت و شادابى نمازگزار مى گردد .نمازگزار بايد لباس و بدنش پاک باشد ،اگر ذرّه اى
آلودگى و نجاست به بدن يا لباس او باشد ،نمازش باطل است (غير از بعضى موارد
استثنايى).نمازگزارى كه مى داند هر ركعت نماز با مسواک  ،برابر با هفتاد ركعت است مسواک
465

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

را ترک نمى كند.نمازگزارى كه مى داند با حال جنابت نمازش باطل است ،به فكر غسل مى
افتد و غسل او را به فكر ساختن حمّام مى اندازد و وجود حمام رابطه او را با شستشو زياد
مى كند .حضرت

معصوم(عليه

السّالم)فرموده اند«:الطَّهُورُنِصفُ االيمان؛پاكی نصف ايمان

است».دراين حديث«مقصود از طهور  ،خالی شدن و پاک كردن موجبات تاريكی و پليدی از
ظاهر و باطن است و نيمه ديگر ايمان عبارت است از آراسته شدن و زينت گرفتن با فضايل
وحسنات در ظاهر و باطن  .مثالً طهارت بدن با وضو و دوری از گناه و آراستگی اش با عِطر
و اعمال صالح و طهارت قلب با پاک كردن آن از صفات رذيله و آراستگی اش به وسيله تخلق
به صفات حسنه وطهارت درون بافراموش كردن غير خدا وآراستنش به ياد خدا است » .پس
نماز با توجه به شرايط ظاهری دعوت به پاک سازی زندگی می كند ،چرا كه مكان و لباس
نمازگزار  ،فرشی كه بر آن نماز می خواند  ،آبی كه با آن وضو می گيرد و غسل می كند بايد
از هرگونه غصب و تجاوز به حقوق ديگران پاک باشد ؛ پس بايد برای قبولی نماز اول حقوق
ديگران را رعايت كنيم .
اسالم سفارش كرده كه نماز با بهترين لباس از نظر پاكى و نو بودن  ،همراه با عطر و وقار و
آرامش انجام گيرد ،تا جايى كه بعضى به امام سجاد (عليه السّالم) كه به سوى مسجد مى رفت ،
گفتند :گويا منزل عروس مى روى ! امام فرمود:مالقات با خالق زيبايى ها دارم.
 .7زمان شناسی :نماز يك زنگ بيدارى و يك هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است  .به
انسان برنامه مى دهد و از او تعهد مى خواهد ،به روز و شبش معنا مى دهد .و از گذشت
لحظه ها حساب مى كشد .در آن هنگام كه انسان مشغول و بى خبر از طى زمان و انقضاى
عمر است او را مى خواند و به او مى فهماند كه روزى گذشت و روزى آغاز شد  .بايد
فعاليت كنى مسئوليت بزرگترى بر عهده بگيرى و كار مهمترى انجام دهى ،به دليل آن كه
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بخشى از عمر ،از فرصت عمل  ،به سر آمد بايد بيشتر تالش كرد و بيشتر رفت زيرا هدف
بزرگ است  ،مگر تا فرصت از كف نرفته ،به آن دست يافت.
« نماز ،از آن جهت كه زمان مشخصی دارد و اقامه آن در اولين فرصت ممكن مورد تأكيد
بسيار واقع شده است  ،روحيه وقت شناسی را در جوانان تقويت می كند و نيز سبب می شود
كه در امور زندگی  ،در اولين فرصت ممكن  ،به كارهايشان بپردازند و به تأخير نيندازند ،زيرا
تأخير،خطر آفت های فراوان را به همراه دارد».در واقع «نماز به زندگی جوان نظم خاصی می
بخشد و بدين وسيله بر كارها و برنامه های روزانه او تأثير می گذارد و كيفيت و بازدهی وی
را باال می برد و نمازگزار را به نظم عادت می دهد.
ج -اثر روانی
.1آرامش « :از خواسته های فطری هر جوانی  ،دست يابی به آرامش خاطر است  .همه انسان
ها مايل اند از دريای خطرناک اضطراب به ساحل آرامش ره يابند  ،اما بايد توجه داشت كه
تنها درختی كه می تواند ميوه آرامش خاطر به بشر عرضه كند  ،شجره طيبه ايمان است  .بدون
ترديد  ،مهم ترين عامل آرامش روانی برای جوان  ،ايمان به خداست  ،زيرا ناآرامی يا برای از
دست دادن امور دنيوی است كه ايمان به جوان می فهماند كه «همه چيز دست خداست و
آنچه خدا برای انسان پيش می آورد به مصلحت انسان است  ».يا برای ترس از آينده و مرگ
است كه خدا می گويد كه «مرگ فنا نيست» يا برای شكست ظاهری است كه خدا به ما می
فهماند كه مهم انجام مأموريت خداست و شكست معنا ندارد» .؛ خالصه ناآرامی از هر چه
باشد ،ايمان به خدا جوابی برای آن دارد و برای درمان آن هم «نماز» را معرفی می كند .
حضرت

علی(عليه السّالم)

هلل قُ َّوهُ النُّفُوسِ َو مُجالَسَهُ المَحبُوبِ؛ ياد خدا و نماز
فرمودند«:ذِكرُ ا ِ

باعث تقويت روح وآرامش روان ،ديدار وهمنشينی با محبوب است ».؛«نماز تسال بخش
467

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

وآرامش گر دل های مضطرب و خسته و به ستوه آمده و مايه ی صفای باطن و روشنی روان
است » .
در آيه  14سوره طه می فرمايد «:إِنَّنی أَنَا اهللُ ال إِله إِلّا أنا فَاعبُدنی وَ اَقِمِ الصَّالهَ لِذِكری؛ منم
خدای يكتا كه هيچ خدايی جز من نيست  ،پس مرا بپرست و نماز را مخصوصاً برای ياد من
به پا دار ».در اينجا پس از بيان مهم ترين اصل دعوت انبياء كه مسأله توحيد است  ،موضوع
عبادت خداوند به عنوان يك ثمره برای درخت ايمان و توحيد بيان شده و به دنبال آن دستور
به نماز يعنی بزرگترين عبادت و مهم ترين پيوند خلق با خالق و (آرام بخش ترين وسيله برای
رفع نگرانی ها و اضطرابها) داده شده  .نماز انسان را به ياد خدا می اندازد  ،ياد خدا نفس
مطمئنه به او می دهد و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاويدان می رساند.
در آيه  28سوره رعد فرموده «:أَال بِذِكرِ اهلل تَطمَئِنُّ القُلُوب ؛ آگاه باشيد كه با ذكر وياد خدا دل
ها آرامش می گيرد (» .در آيه  14سوره طه و  45سوره عنكبوت و ...از نماز تعبير به ذكراهلل
شده است  ).در اين آيه تذكر و توجهی برای مردم است كه قلب ها را متوجه و متمايل به ياد
و ذكر او سازند ؛ زيرا هيچ تالش و همتی برای انسان در زندگی اش نيست مگر برای رسيدن
به سعادت و ن عمت و هيچ ترسی ندارد مگر ترس از افتادن در بدبختی و سختی و شقاوت و
خداوند تنها سبب و يگانه عاملی است كه امور خير در دست اوست و نيز همه خوبی ها به او
بر می گردد و او قادر بر بندگان و ضامن سعادت ايشان است  .پس توجه و اعتماد و اتصال به
او موجب نشاط و شادابی و كمال مطلوب است  .پس قلب ها به ياد او از نگرانی ها و
اضطرابات  ،مطمئن می شود و تسكين می يابند و دل جوان نمازگزار  ،مطمئن است  .هرگز از
غير خدا نمی ترسد  .هيچ دشمنی چه از درون و چه از بيرون نمی تواند موجب هراس او
شود ؛ زيرا اهل نماز به ياد حق هستند و ياد حق عامل طمأنينه و آرامش است .
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حضرت على

(عليه السّالم)

در مورد آثار نماز مى فرمايد«:تَسْكيناً الََِطْرافِهِم  ،تَخْشيعاً ََالِبْصارِهِم ،

تَذْليالً لِنُفُوسِهِمْ ،تَخْفيضاً لِقُلُوبِهِم  ،اِزالَهً لِلْخَيْالءِ عَنْهُم اِنْ اَوْ حَشَتْهُم الْوَحْشَه آنَسَهُمْ ذِكْرک ؛
نماز به همه وجود انسان آرامش مى بخشد ،چشم ها را خاشع وخاضع مى گرداند،نفس
سركش را رام ،دل ها را نرم و تكبر و بزرگ منشى را محو مى كند .به هنگام وحشت و
اضطراب و تنهايى  ،ياد تو موجب انس و الفت آنها مى شود».
حقيقت آن است كه نماز با نقش عظيم روانی  ،با تأثير شگرف در ايجاد آرامش و سكينه قلبی
مؤمنان با دميدن روح توكل و تقوا و اخالص در نمازگزار  ،با ايجاد فضای تقدس و معنويت
در پيرامون نمازگزاركه موجب دوری او وديگران از گناه است وبا درس های معرفتی گوناگون
كه در الفاظ و اذكار آن نهفته است  ،بسی بيش از صرفاً يك وظيفه شخصی و در واقع  ،نقش
كليدی در اداره فرد و جامعه است .نماز در ميان همه واجبات دينی بی نظير است و اين به
خاطر نقش استثنايی نماز درتنظيم انگيزه های روانی فرد و تأمين فضای مساعد برای تحمل
بارهای سنگين وظيفه در جامعه است.
ق هَلُوعاً * إِذا َمسَّهُ الشَّر جَزُوعاً * وَإِذا َمسَّهُ الخَيرُ مَنُوعاً* إِلّا
قرآن می فرمايد «:إِنَّ االِنسانَ خُل َ
المُصَلِّين »  ،اگر رنجی به انسان برسد جزع و بی تابی كرده و صبر را از دست می دهد و اگر
خيری به او برسد سعی می كند به ديگران نرسد و نرساند و منّاع خير باشد  .مگر نمازگزاران
.نمازگزاران  ،طبيعت را سركوب و فطرت را احيا می كنند .خاصيت نماز احيای فطرت است .
نمازگزار كسی است كه سركشی طبيعت را رام كند .او با سرمايه آرامشی كه از نماز به دست
می آورد،درفرازونشيب زندگی كم نمی آورد سست نمی شود و در شدايد و سختيها جزع
نمی كند ،اگر خيری به او برسد منع نمی كند و از ديگران دريغ نمی كند».
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در واقع تنها مشكلى كه دنياى علم و صنعت امروز آن را حل نكرده  ،مشكل آرامش روحى
است  .هر روز آمار بيمارى هاى روانى ومصرف قرص اعصاب زياد مى شود.هيچ چيزبه
انسان آرامش نمى دهد جز ياد خدا و ايمان و اُنس و عشق و توكّل به او .افرادى را مى
شناسيم كه داراى قدرت  ،مال و علم هستند ،امّا آرامش الزم را ندارند .در مقابل  ،افرادى
تهيدست هستند كه به خاطر ايمان به سرچشمه هستى داراى قلبى آرامند ،ديد و بينش واعتقاد
خاصّى دارند كه حوادث تلخ و شيرين را مى پذيرند و براى آنها تحليل منطقى دارند.
آرى با ياد خداوند دل ها آرام مى گيرد و بهترين ياد خدا همان نماز است  ،كمبود امروز بشر
علم و تخصصّ نيست ،بلكه دل آرام است  .نه فرعون ها و ابرقدرت ها دل آرام دارند ،نه
قارون ها ،و نه ابولهب ها ،و نه منافقان چند چهره .حضرت امام خمينى(ره) دروص ّيت نامه خود
نيز نوشت:من با قلبى آرام به سوى خدا مى روم.اين دل آرام از زور وپول ومقام نيست،ازپيوند
با خداست كه بهترين نوع آن نماز است.
پروفسور توماس هايس لوپ در اين زمينه می گويد «:مهمترين مطلبى كه من در طول چندين
سال تجربه و آزمايش به دست آورده ام اين است كه بهترين وسيله براى درمان بى خوابى
نماز است  .با اين قيد كه من پزشكم اين سخن را مى گويم كه نماز بهترين وسيله اى است
كه تاكنون براى توسعه اطمينان و تسكين اعصاب و آسايش و نشاط شناخته شده كه زمينه بى
خوابى را برطرف مى گرداند و به عبارت دقيقتر ،مهمترين وسيله ايجاد آرامش در روان و
اعصاب انسان نماز است».
 .2محبوبيت نزد خدا و مؤمنان  :امام صادق(عليه السّالم) می فرمايند «:اگر در نماز به خدا توجه
كرديم  ،خداوند نيز پس از حبّ خود  ،ما را محبوب مؤمنان قرار می دهد  ».؛ اگر كسی
محبوب خدا شد  ،حق تعالی برای او رفع حُجُب می كندوخدا می داند كه در اين رفع
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حُجُب،چه كراماتی به انسان عطا می شود .كسی كه پرده ها از جلوی چشمش كنار رود ،
ديگر در زندگی معصيت و گناه نخواهد كرد  .چنين كسی اصالً به دنيا فكر نمی كند  ،بلكه
همه كارهايش أعم از خواب و بيداری رنگ خدايی می گيرد .كسی كه عاشق خدا شد  ،برای
خدا كار می كند ،در حالی كه احساس خستگی و درماندگی برای او بی معناست.البته از آن
طرف،كسی كه محبوب خداوند شد همه مسائلش حل می شود وبه سعادت می رسد ؛
.3وحدت شخصيت :نماز خواندن موجب دست يافتن وحدت شخصيت می شود  .شخصيت
برخوردار از توحيد به گونه ای است كه جنبه های گوناگون آن  ،با يكديگر در تضاد نيست .
يعنی فرد آنچه كه در اعتقاد بدان باور دارد ،در عمل نيز بر اساس باورهايش عمل می كند ودر
نتيجه به يكپارچگی دست می يابد وبه دور از كشمكش  ،روانی آرام دارد.
در حقيقت انسان به هنگام نماز  ،سخن از خدای واحد و يگانه به ميان می آورد  ،او را اهلل
خطاب می كند و ربّ العالمين می نامد (قل هو اهلل أحد به نحو بارزی حكايت از وحدت
باری دارد)و همين باور داشتن به خدای يگانه  ،پيام آور وحدتی درونی برای آدمی است .
ايمان داشتن به رب های گوناگون باعث تشتت و تفرقه می شود.
.4افزایش اعتماد به نفس :وقتی انسان با خدا سخن می گويد  ،از او استعانت می جويد
«:إِيّاکَ نَعبُدُ وَ إِيّاکَ نَستَعين»  ،توان بيشتری را در خود احساس می كند كه ناشی از اتكای به
خدای تعالی است و داشتن چنين نقطه اتكايی باعث افزايش اعتماد به نفس در جوان می شود
و او در اين حال خود را بسان قطره ای می داند كه با دريا پيوند خورده است.
بدين ترتيب در می يابيم كه آدمی از خويشتن مفهوم بهتری خواهد داشت و تصور وی از
خود در مرتبه باالتری قرار می گيرد و مفهوم خود در نزدش متعالی می گردد و تمام اينها
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موجب افزايش اعتماد به نفس می شود ؛ و از سوی ديگر خواندن نماز باعث افزايش
موفقيت های او در زندگی می شود  .زيرا نماز  ،نقش مدد رسانی دارد  ،چنان كه قرآن می
فرمايد «:إِستَعينُوا بِالصَّبرِ وَ الصَّاله ؛ از نماز و روزه كمك بگيريد » انسان برخوردار از
امدادهای ناشی از اقامه نماز  ،فردی موفق تر است وموفقيت های روز افزون  ،اعتماد به نفس
و افزايش آن را در پی دارد در نتيجه از آرامش روانی خاصی برخوردارند .
.5تقویت عزّت نفس :نماز موجب ايجاد و تثبيت عزّت نفس می شود ،زيرا انسان نمازگزاری
كه درپيشگاه خداوند به عبادت می پردازد  ،در حقيقت با نفی عبوديت غير خدا و گردن نهادن
به عبوديت خدا به اين رابطه معنا می بخشد .حضرت علی(عليه السّالم)فرموده اند «:شَرَفُ المُؤمِن
ايمانُه َو عِ َّزهُ لِطاعَتِ ِه ؛ فضيلت و ارزش انسان با ايمان همان ايمان به خدا و عزّت او در اطاعت
از اوامر خداست» .

غررالحكم  ،ص . 445

پيامبر اكرم(صلی اهلل عليه و آله) نماز را معراج مؤمن دانسته و می فرمايد «:الصَالهُ مِعراجُ المُؤمِن » ،
انسانی كه عروج يافته و اوج گرفته است  ،از عزّت نفس برخوردار است .عزّت نيز با رفتن به
پيشگاه آن معبودِ معزّ حاصل می شود و به تعبير سعدی انسان جز با رفتن به درگاه الهی عزّت
نمی يابد :
عزيزی كه هركه از درش سر بتافت

به هر در كه شد هيچ عزّت نيافت

«جوينده عزّت بايد بداند كه همه عزّت از آنِ خداوند است و به چيزی از آن دست نمی يابد ،
مگر آنكه ابتدا عزّت را از خود وديگران _ يعنی از ما سوی اهلل _ نفی كند و بيشترين و
بهترين حالت ظهور اين معنا در سجده ای كه خاضعانه در نماز انجام شود  ،حاصل می شود
هماهنگی گفتار و رفتار درسجده،گواه راستين ذلّتِ سجده كننده است كه باعث
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كسب«عزّت»می شود».اگرمی گويند« :عزّت طلب و بزرگی آموز» همه حكايت از آن دارد كه
آدمی برای عزّتمندی خويش ارزش فراوانی قائل است و آن ها كه نفس خويش را دارای
عزّت می دانند  ،كمتر تن به امور ناپسند می دهند  .امام

علی(عليه السّالم)

می فرمايند «:مَن كَرمَت

عَليهِ نَفسَه هانَت عَلَي ِه شَهَواتُه ؛ هر كس كه نفسش در پيشگاه او ارزشمند باشد  ،شهوات در
نزد او خوار و بی مقدار است ».روانشناسان هم بيان كردند كه اگر شخصی احساس بی آبرويی
كند  ،راحت تر ارتكاب جرم می كند«.جوانی كه مرتكب جرم می شود  ،عزت نفس پايين
تری نسبت به ساير جوانان دارد  .پس عزت نفس باال  ،حفاظت مهمی برای رفتار درست و
باعث كاهش رفتارهای خالف خواهد شد».
نماز كه آدمی به هنگام ادای آن سر بر آستان معبود می ستايد و پيشانی خويش را به رسم
تواضع و بندگی بر خاک می گذارد  ،باعث می شود تا موجبات رستگاری انسان فراهم شود .
اين سجده كه خضوع است و خشوع  ،موجب اعتالی جوان می شود و در اثر بندگی به
مقامی واال می رسد .
افتادگی آموز اگر طالب فيضی

هرگز نخورد آب زمينی كه بلند است

پس تواضع در مقابل خالق  ،رمز كمال انسان است و انسانِ برخوردار از كمال در همه جا ،
هم عزّت نفس دارد و هم عزّت ديگران را پاس می دارد و همين عزّت نفس يكی از نيازهای
اساسی روان آدمی است كه با تأمين آن سالمت روانی جوان تأمين می گردد وآرامش دارد.
.6معنا دادن به زندگی  « :نماز با حضور و با توجه  ،نمازی كه از ياد و ذكر سرشار است ،
نمازی كه آدمی در آن با خدای خود سخن می گويد و به او دل می سپارد  ،نمازی كه
واالترين معارف اسالمی را پيوسته به انسان می آموزد  ،چنين نمازی انسان را از پوچی و بی
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هدفی و ضعف می رهاند و افق زندگی را در چشمش روشن می سازد و به او همت و اراده
و هدف می بخشد و دل را از ميل به كج روی و گناه پرستی نجات می دهد  .از اين رو است
كه نماز  ،در همه ی حاالت _ حتی در ميدان های نبرد و سخت ترين آزمايش های زندگی _
اولويت خود را از دست نمی دهد  .انسان هميشه به نماز محتاج است و در عرصه های خطر
محتاج تر( آيت اهلل خامنه ای(مدظله)  ،پيام معنويت  ،ص  ). 10ويكتور فرانكل كه خود بنيانگذار مكتب سوم
درمانی دين و مكتب معنا درمانی است  ،در كتاب خود كه آن را «انسان در جستجوی معنا»
ناميده است  ،بر اين باور است كه انسان آنگاه از سالمت روانی برخوردار است و آرامش را
لمس می كند كه در زندگانی خود احساس معنا كند و او در وهله نخست عشق را عامل ايجاد
چنين معنايی می داند كه عشق به يك آرمان و عشق به ديگری مورد نظر اوست .
عبادت و نماز می تواند زندگی آدمی را معنا بخشد و برای آدمی حياتی طيب را فراهم آورد
ن
ل صالِحاً مِن ذَكَر َاو اُنثی وَ هُ َو مُؤمِ ٌ
كه ماالمال از معناست و قرآن می فرمايد «:مَن عَمِ َ
فَلَنُحييَنَّهُ حياهً طَيِبَهً؛ هر كسی اعم از زن و مرد عمل صالح انجام دهد او را به حياتی پاک و
طيب زنده می گردانيم » .
آنان كه زندگيشان معنادار است عمل صالح انجام می دهند  ،نماز هم عمل صالحی است كه به
زندگی نمازگزار معنا می دهد  .يكی از رمزهای پايداری در زندگی ،با عشق و عالقه نماز
خواندن است  ،چنين انسانی هيچ گاه دلمرده نمی شود وهميشه اميدوار است .
برترين عشق  ،عشق به خالق است و نزديك ترين حالت آدمی به خدا  ،به هنگام نماز است و
نماز كه برترين جلوه های عشق را به نمايش می گذارد  ،می تواند به زندگی يك جوان معنا
دهد.
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.7امنيت روحی :انسان همواره به دنبال يافتن هويتخويش ،در مسير شكل دادن به شخصيتى
متّكى به خود گام برمىدارد .داشتن امنيت روحی و روانی در زندگی تأثير به سزايی در هويت
يابی انسانها دارد .همه انسانها در تمام عمر ،خصوصاً دوران پر مخاطره جوانی نيازمند احساس
امنيت و آرامشاند،اما بيشتر آنان نمیدانند كه چگونه بايد آن امنيت روحی و روانی را به
دست آورند.ازجمله راههای بسيار مهم و مؤثر در احساس امنيت روحی و روانی و كسب
آرامش ،ارتباط مستقيم و بی واسطه انسان با پروردگارشان  ،يعنی نماز است .
قرآن كريم برای پرورش شخصيت انسانها و ايجاد تغيير در رفتار آنان ،روش كار و ممارست
عملی در زمينه افكار و عادات جديد رفتاری را (كه در نظر دارد در نفوس آنان تحكيم بخشد
) ،به كارگرفته وبه همين منظور عبادات مختلفی چون نماز ،روزه ،زكات و حج و مانند آنها را
واجب كرده است .در اين بين نماز و ارتباط با خدا بيش از ساير عبادات به جوانان امنيت و
آرامش روحی و روانی عطا می كند .نماز به عنوان ذكر خدا به روح وروان تشنه جوان آرامش
بخشيده  ،اطمينان خاطر درونی را در او تقويت می كند  .چون نماز اقبال به خدا  ،و التجاء به
اوست  ،روح ايمان را زنده مىسازد  ،وبه جوان می فهماند كه بجايى تكيه دارد كه انهدام پذير
نيست  ،و به سببى دست زده كه پاره شدنى نيست .
يك نمازگزار هرگز دچار اضطراب ناشی ازگناه نمی شود ،احساسی كه بسياری از بی نماز ها
از آن رنج می برند اين عدم اضطراب نمازگزار نتيجه و ثمره ارتباط او با خالق مهربان اوست.
نمازگزار ديدگاه خاصی به هستی دارد .ديدگاه ويژه نمازگزار به زندگی در دنيا و ثبات
شخصيت آنها باعث می شود كه همواره احساس آرامش و امنيت روحی و روانی نموده  ،در
مقابل افت و خيزهای غير منتظره زندگی دچار ترس و اضطراب نشوند ،و در نتيجه به حذف
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آن گروه از تغييرات هيجانی كه سبب بهم خوردن امنيت روحی و روانی آنان است  ،از زندگی
خود بپردازند.
.8كاهش فشارها و استرس های روانی :نمازموجب كم شدن فشارهای روانی در زندگی می
گردد  .زيرا زمانی كه انسان در برابر خالق متعال می ايستد و لب به نماز می گشايد و او را
رحمان و رحيم خطاب می كند  ،اميد به رأفت و رحمت در دلش موج می زند  .انسانی كه در
نماز می گويد « :إِيّاکَ نَعبُد وَ ِإيّاکَ نَستَعين» شانه را خالی از فشار بار بندگی غير می كند
؛زيرا كمترين استرس و فشاری مانند استرس ناشی از بندگی غير خدا آدمی را می آزارد و لذا
آنجا كه شهادت می دهد كه بجز خدای يكتا  ،خدايی نيست«أَشهَدُ اَن ال اِلهَ اِلّا اهلل » ديگر
احساس آرامش می كند  .احساس به يك تكيه گاه محكم و امنيت و آرامش در پناه آن تنها
عنصری است كه می تواند به انسان اطمينان و اعتماد بخشيده و او را از اضطرابات درونی و
تشويفات ذهنی رها سازد  .همه مشكالت و معضالت روحی و روانی كه هويت  ،او را در
معرض خ طر انداخته و ثبات شخصيت او را از كَفَش ربوده و خالء عظيمی را در او ايجاد
كرده  ،ناشی از نداشتن يك ملجاء و عدم دست يابی به يك پناهگاه دائمی و مستحكم است
.در نماز اذكاری وجود دارد كه بيان آنها به جوان آرامش خاصی می دهد  ،چرا كه« دلش به
اين گرم خواهد بود كه اگر او خفته است،خدا بيدار است.اين اطمينان و اعتماد است كه
جلوی اضطراب ها و استرس های روانی اش را می گيرد و به او آرامش می دهد» .
.9درمان یا كاهش افسردگی  :نمازگزار كمتر دچار افسردگی می شود  .از طرفی انسان
افسرده هم می تواند با كمك نماز  ،ميزان افسردگی اش را كاهش دهد  .انسان در نماز و
گفتگو با خدای خويش غم دل باز می گويد  ،مثال در قنوت می گويد «:اَللّهُمَّ اغفِرلِی الذُّنُوبَ
الَّتی تَحبِسُ الدُّعا»  ،بيان اين خواسته ها و نيازها و باز گفتن رازها و طلب مغفرت  ،همگی
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موجبات كاهش غم در دل جوان می شود و او را سبك می كند و به قول روانشناسان
«:پااليش روانی» صورت گرفته و درنتيجه افسردگی كاهش می يابد يا از بين می رود .خداوند
هم در وصف اين افراد می فرمايد «:أَال اِنَّ اَولياءَ اهلل ال خَوفٌ عَلَيهِم وَ ال هُم يَحزَنون».
 . 10نشاط روحی :اگر آدمی نياز به عشق را از طريق صحيح برطرف نمايد  ،فوايدی دارد كه
از جمله آن ها «نشاط» است  .انسانی كه عشق واقعی را تأمين كرده  ،شاداب است  .اگر يك
انسان مدتی كاری انجام داد و بعد احساس خستگی كرد و يا ديگر حالش را نداشت  ،بداند
كه انگيزه اش ضعيف است .اگر انسان در مقابل كاری كه انجام می دهد  ،بداند هميشه جايزه
و تشويق هست،هيچ گاه خسته نمی شود  .اما اگر كاری كرد و تشويق هم نشد  ،خسته شده و
انگيزه اش را از دست می دهد .
حال اگر آدمی انگيزه اش را در عشق بداند و آگاه باشد كه اين عشق برايش الزم است و
نيازهای معنوی اش را برآورده می سازد  ،خسته نمی شود و با نشاط نماز می خواند  .وقتی
كه انسان به ضرورت وجود عشق نماز پی برد و عاشق نماز شد  ،به دنبال آن احترام و اطاعت
و سپاسگذاری از خداوند تمام وجودش را می گيرد و در نتيجه نياز روحی اش تأمين شده و
با نشاط نماز می خواند.
خالصه
مقاله پيش رو به بررسی «آثار نماز در اخالق فردی» پرداخت .محورهای اصلی اين پژوهش را
سه اثر اخالقی و تربيتی و روانی تشكيل داده بود كه هر كدام مباحث مربوط به خود را تبيين
نمودند .از جمله اثرات اخالقی نماز عبارتند از :زنده كردن ارزشها ،بازداری از گناه ،اخالص،
غفلت زدايی ،مقابله با شيطان؛
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مورد دوم از اثرات نماز در اخالق فردی شخص نمازگزار اثر تربيتی است كه شامل اين موارد
می شود :هدايت ،صداقت ،اطاعت ،ادب ،انضباط ،نظافت ،زمان شناسی؛ و آخرين محور
اصلی اثرات روانی نماز بر شخص نمازگزار و اخالق فردی اوست كه برخی از مهمترين آن
عبارتند از :آرامش ،محبوبيت نزد خدا و مؤمنان ،وحدت شخصيت ،افزايش اعتماد به نفس،
تقويت عزّت نفس ،معنا دادن به زندگی ،امنيت روحی ،كاهش فشارها و استرس های روانی،
درمان يا كاهش افسردگی ،نشاط روحی؛
نتيجه گيری
مهمترين نتايج حاصل از پژوهش «آثار نماز در اخالق فردی» عبارتند از:
.1

اثرات اخالقی و تربيتی و روانی نماز بارزترين آثار نماز در اخالق فردی شخص

نمازگزار می باشد ،كه هر كدام شامل بعدی از اخالق فردی نمازگزار می باشد.

.2

نماز يك هنرنمايی الهی است كه خداوند تمام ارزشها را به نحوی در نماز قرارداده

است و انسان را در برابر گناه بيمه می كند و زنگار گناه را از آيينه دل می زدايد .طبيعت نماز
از آنجا كه انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده يعنی اعتقاد به مبدأ و معاد می اندازد
دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منكر است و اذكار و حركات نماز موجی از معنويت را در
وجود انسان ايجاد می كند كه سدّی در برابر گناهان می شود.

.3

نماز به حكم اينكه در فواصل مختلف و در هر شبانه روز پنج بار انجام می شود ،

مرتب به انسان اخطار می كند و هشدار می دهد و هدفِ آفرينشِ او را خاطر نشان می كند.

.4

نماز مالک و ميزان مقدار تعهّدى است كه انسان در اظهارات خود دارد و تمرينی

برای اين احساس است تا انسان در برابر كمال مطلق  ،سر تسليم فرود آورد.
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.5

مجموعه دستورالعمل های نماز روحيه ادب و اطاعت را در انسان تقويت مى كند،

آن هم ادبى بر اساس ارزش هايى چون  :شناخت  ،محبّت  ،تواضع و ادب در برابر كسى كه
اهليّت دارد ،نه تملّق و نه خودباختگى.

.6

نماز به انسان برنامه مى دهد و از او تعهد مى خواهد ،به روز و شبش معنا مى دهد

و وقت شناس باشد.

.7

نماز به همه وجود انسان آرامش مى بخشد و بهترين وسيله اى است كه تاكنون

براى توسعه اطمينان و تسكين اعصاب و آسايش و نشاط شناخته شده است.

.8

خواندن نماز باعث افزايش موفقيت های نمازگزار در زندگی می شود  .زيرا نماز ،

نقش مدد رسانی دارد و انسان برخوردار از امدادهای ناشی از اقامه نماز  ،فردی موفق تر است
و موفقيت های روز افزون  ،اعتماد به نفس و افزايش آن را در پی دارد در نتيجه از آرامش
روانی خاصی برخوردارند .

.9

نماز انسان را از پوچی و بی هدفی و ضعف می رهاند و افق زندگی را در چشمش

روشن می سازد و به او همت و اراده و هدف می بخشد و دل را از ميل به كج روی و گناه
پرستی نجات می دهد .

.10

نمازموجب كم شدن فشارهای روانی در زندگی می گردد  .زيرا زمانی كه انسان در

برابر خالق متعال می ايستد و لب به نماز می گشايد و او را رحمان و رحيم خطاب می كند ،
اميد به رأفت و رحمت در دلش موج می زند.
منابع

قرآن كريم
نهج البالغه
غررالحكم
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.3اكبری  ،محمود ،دام ها و گام های شيطان  ،قم ،مؤسسه فرهنگی اسماء .1382 ،
.4پورعلی فرد،محمدمهدی ،نکته هایی درباره روش تربيت دینی نسل جوان ونوجوان ،قم ،
شاكر .1379 ،
.6جوادی آملی  ،عبداهلل  ،حکمت عبادات  ،قم  ،نشر اسراء .1378 ،
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.8جيمز  ،ويليام ،دین و روان  ،ترجمه مهدی قائنی  ،قم  ،دارالفكر . 1377 ،
.9حر عاملی  ،محمد حسن  ،وسایل الشيعه ،قم  ،انتشارات اسالميه . 1376 ،
.10حيدری  ،كبری  ،نقش نماز در زندگی ،قم  ،نشر نورالسّجاد .1385 ،
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.14خمينی(ره)  ،روح اهلل  ،آداب نماز  ،تهران  ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی .1370 ،
.15دشتی  ،محمد ،جوانی و اخالق  ،مشهد  ،ضريح آفتاب .1379 ،
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. 1375
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تهران.

481

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

.23فلسفی  ،محمد تقی  ،جوان از نظر عقل و احساسات ،ج ، 1تهران  ،معارف اسالمی ،
.1344
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