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بررسی و تاثير نماز بر بهداشت روانی اقشار جامعه
طاهره السادات موسوی
آموزگار ،كارشناسی ،آموزش و پرورش ابتدایی ،دبستان شهيد ميری ( )2ناحيه استان قم

چکيده:
هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه ميزان تقيد به نماز و آثار آن بر بهداشت روانی اقشار
مختلف جامعه می باشد كه به روش كتابخانه ای انجام شد و برای گردآوری مطالب ،ضمن
مراجعه به كتب علمی ،از مجموع مقاالت و نظرات كارشناسان حوزه های تعليم و تربيت و
انديشمندان مذهبی بهره برداری شد .يافته های پژوهش نشان می دهد كه توجه و خشوع كه
از شرايط مهم نماز است وسيلهای است برای پرورش و تمرين حضور ذهن و تمركز حواس
كه در زندگی بسيار حائز اهميت بوده ،بيشتر موفقيتهای انسان در نتيجه همين تمركز و
توجه كامل و حضور ذهن است.
همچنين رويكردهای خود درمانی از طريق خوديابی ،نقش معنادهی به حوادث در مقابل
استرسها ،مسئله خود نظمجويی ،كنترل خود ،توكل و كنار آمدن با خدا و باالترين و
عالیترين راه رسيدن به كمال و لقای حق ،حضور حضرت ربويی است .در اسالم باالترين و
شكوهمندترين نيايش نماز است .نماز سرود توحيد و يكتاپرستی و زمزم دلنشين فضيلت و
پاكی است .نماز تمرين وظيفهشناسی و سپاس به بارگاه ولینعمت خويش است .نتايج
پژوهش نشان می دهد كه مقيد بودن به اقامه نماز در كاهش سطح اضطراب افراد تاثير گذار
می باشد و هر قدر تقيد به نماز بيشتر باشد ،فرد از آرامش روانی بيشتری نيز برخوردار خواهد
بود.
واژگان كليدی :نماز ،بهداشت روانی ،اضطراب ،استرس ،افسردگی
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مقدمه:
انسانها به آرامش و سالمت روانی نياز دارند ،زيرا در سايه آرامش میتوانند به رشد و كمال،
اهداف عالی و سجايای اخالقی برسند .از سويی ديگر ،سالمت روانی در گرو جلوگيری از
علل و عوامل شرايط تنش زا نهفته است .به يقين میتوان گفت آرامش روانی و عاطفی مهم
ترين نياز روزافزون همه انسانها در گستره جهان است .زيرا غالب افراد در دنيای امروز به
ويژه در غرب از ناامنی روانی ،اضطراب و افسردگی رنج میبرند و اگر انسان در پی درمان
واقعی خويش است بايد خودفريبی نكرده و در پی راه حلهای بيهوده نباشد .اگر به ريشههای
بيماریهای روانی جامعه دقت كنيم ،به يكی از علل آن يعنی ضعيف بودن ارتباط انسان ها با
خدا ،انجام ندادن فرايض معنوی و اقامه نكردن نماز میرسيم .نگاهی بر نارسايی ،روشها و
تكنيكهای رواندرمانگری رايج ،ضرورت بازگشت به رويكردهای عميق عرفانی و مذهبی
بويژه تعاليم اسالمی را در تأمين بهداشت روانی آشكار میسازد .
محور زمينه روبه رشد روان شناسی سالمت و دين است كه بر مراقبت از سالمت با تأكيد بر
انجام فرايض دينی نظير نماز و ارتقای آن تمركز كرده است .يكی از اهداف حوزه روان
شناسی سالمت و دين ،بررسی عوامل روان شناختی و اجتماعی نظير برپايی نماز ،سطوح
تنيدگی و صفات شخصيتی است كه بر پيشگيری و درمان بيماری اثر میگذارد .انسان در
حيات اجتماعی خويش از عوامل متعددی تأثير میپذيرد و خود نيز در يك تعامل پيوسته با
آنها بر محيط پيرامون خويش اثر میگذارد؛ به گونهای كه در دريای موّاج محيط ،گاهی به
تالطم میافتد و تحت تأثير موجهای سنگين قرار میگيرد؛ حركت میكند و گاهی از حركت
باز میايستد؛ گاه نظاره میكند ،به عقب برمیگردد يا به جلو میرود؛ گاهی نگران و ملول
است و آرامش قلبی ندارد و به آينده اميدوار نيست .گاهی نيز نورانی و با نشاط است و با
اطمينان خاطر ،وظايف انسانی خود را انجام میدهد .
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انسانها به طور طبيعی ،افزون بر تأثيرپذيریهای پيرامونی ،از باورها و عملكردهای خود نيز
تأثير میپذيرند .در واقع ،انگيزههای درونی ،به باورهای درونی و واكنشهای افراد وابسته
است .از اين رو ،برخی افراد با انگيزهای بسيار قوی در حيات بشری خود فعاليت میكنند و
بعضی ،نشاط و شادابی كمتری دارند و بيشتر گرفتار نگرانی هستند .در عصر حاضر
رویآوری و بازگشت بشر به هويت خود ،ارزشها ،نظامهای اخالقی و تعاليم مذهبی يكی از
اميدبخشترين و مؤثرتری عناصر تحول در پهنه حيات اجتماعی آينده به حسابب میآيد .اين
بازگشت در حالی است كه جهان كنونی ،انسان ،آخالق اسالمی و انسان اخالقی در نهايت
فروپاشی بسر میبرد .در شرايطی كه انسانها از خود تهی گشته و به ابزاری تجزيه شده و قطعه
قطعه شده تبديل گرديدهاند .شرايطی كه ديگر انسانها معيار سنجش نيستند بلكه اشياء ،ابزار و
آزمونها و ماشينها هستند كه معيار سنجش انسانها شدهاند .
بيان مسئله:
در ميان آموزههای دينی ،عبادت و ذكر خدا از جايگاه ويژهای برخوردار است و در ايجاد
بهداشت روانی و آرامش روانی افراد نقش اساسی دارد؛ چنانكه بعضی از بزرگان فرمودهاند :تا
زمانی كه سالمت و بهنجاری اعتقادی حاصل نشود ،سالمت روانی هم حاصل نمیگردد.
(مطهری ،فلسفه اخالق ،ص )34
طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت ،حالت تندرستی كامل جسمانی ،روانی و
اجتماعی است و نه صرفاً 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 میآورد .امروزه بر همگان روشن است كه تأمين نيازهای روانی و
عاطفی در گرو معنويت و دين نهفته است .اجرای عوامل و فرايض دينی از جمله نماز عالوه
بر اين كه احساسات معنوی انسان را تحريك میكند موجب كاهش ناماليمات و ناراحتیهای
روزمره میشود .به طور كلی زمانی سطح سالمت در يك خانواده باال و بهينه است كه همه
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ابعاد سالمت يكپارچه اند 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
میشوند
از نظر روانشناسان ،بيشتر بيماریهای روانی كه از فشارهای روانی و ناكامیهای زندگی
برمیخيزد ،در ميان افراد غيرمذهبی ديده میشود .كارل يونگ میگويد :در طول سالها درمان
بيماریهای روانی ،حتی يك بيمار را نديدم كه مشكل اساسیاش نياز به گرايش دينی در
زندگی نباشد .به جرئت میتوان گفت همه بيماران روانی به اين دليل بيمار شدهاند كه از
درونمايههای دينی در زندگی بیبهره بودند و تنها وقتی به طور كامل درمان شدند كه به دين
و ديدگاههای دينی بازگشتند( .پناهی ،آرامش در پرتو نيايش ،ص  )159افراد مذهبی به هر
نسبت كه ايمان محكمی داشته باشند ،از بيماری روانی دورتر هستند .از اين رو ،يكی از
پیآمدهای زندگی در عصر حاضر كه برآمده از ضعف ايمان مذهبی است ،افزايش بيماریهای
روانی و عصبی است .
خداوند در قرآن كريم میفرمايد :الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِ ْكرِ اللّه أَال بذِكْرِ اللّه تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ( .رعد )28 :آنها كه به خدا ايمان آوردهاند ،دلهاشان به ياد خدا آرام میگيرد .آگاه
باشيد كه تنها ياد خدا آرامبخش دلهاست .از جمله آثار ياد خدا آرامش خاطر است و اين اثر،
در اقامه نماز آشكار است؛ زيرا اقامه نماز ،سبب آرامش خاطر و رفع نگرانیها میشود« :أَقمِ
الصالةَ لِذِكرِی(طه)14 :؛ نماز را به خاطر ياد من به پا داريد» .درونمايه دينی و معنوی زندگی
الهام گرفته از ارزشهای خاصی است كه به صورت فضايل ايفای نقش میكنند .از طريق
تجسم بخشيدن به اين فضايل ،شخص به هدف نزديك تر میشود .به حقيقت و ذات اين
فضايل تقرب میيابد؛ حقيقتی كه با سالمت عاطفی و جسمانی در ارتباط نزديك است .اين
هدف و يا اين حقيقت ،همچون نيروی وحدت بخش و سازمان دهنده بر فرد اثر میگذارد و
فرد با عشق و تجلی آن كه همانا نماز است به اين نيرو پاسخ میدهد .بسياری از مردم نماز
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میخوانند تا به راه و روش بروز و ظهور اين عشق دست پيدا كنند .نماز میتواند ساختار و
روشی برای زندگی به دست دهد .نتايج تحقيقات فراوان نشان میدهد كه انجام اعمال و
فرايض دينی در كاهش تنشها و تأمالت روزمره و تأمين سالمت و بهداشت روانی افراد مؤثر
است .بنابراين در اين پژوهش در صدد پاسخگويی به اين سوال اصلی هستيم كه آيا ميزان
تقيد به نماز می تواند در بهداشت روانی اقشار مختلف جامعه رابطه معناداری داشته باشد؟
اهميّت و ضرورت پژوهش:
اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش از آنجايی ناشی می شود كه اگر به ريشههای
بيماریهای روانی جامعه دقت كنيم ،به يكی از علل آن يعنی ضعيف بودن ارتباط انسانها با
خدا ،انجام ندادن فرايض معنوی و اقامه نكردن نماز میرسيم .بر طبق نتايج تحقيقات بسياری
از پژوهشگران نماز میتواند مسايل و مشكالت روحی و روانی انسان را كاهش دهد .با توجه
به اين موضوع بسياری از گرفتاریهای روحی و روانی انسان با توسل و استمداد از درگاه
ذات خداوندی تسكين میيابد .از نظر اسالم مصدر و منشأ قدرت و كمال روحی و روانی
برای انسان و تنها عامل متعالی كردن بشر صرفاً توجه قلبی و درونی به سوی خالق خويش
میباشد و به جرأت میتوان گفت قسمت عمدهای از بيماریهای روانی ،همه ناشی از غفلت
از ياد خدا و پرداختن به مسايل بیاهميت و جزيی زندگی دنيوی است .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 .
اهداف پژوهش:
هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه ميزان تقيد به نماز و آثار آن بر بهداشت روانی اقشار
مختلف جامعه می باشد .
روش پژوهش:
اين پژوهش به روش كتابخانه ای انجام شد
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روش گردآوری اطالعات:
برای گردآوری مطالب ،ضمن مراجعه به كتب علمی ،از مجموع مقاالت و نظرات كارشناسان
حوزه های تعليم و تربيت و انديشمندان مذهبی بهره برداری شد .
فرضيات پژوهش:
به نظر می رسد ميزان تقيد به نماز می تواند در بهداشت روانی اقشار مختلف جامعه رابطه
معناداری داشته باشد .
به نظر می رسد دقت در انجام اعمال دينی ،سبب آرامش روانی بيشتری در نوجوانان میشود؟
به نظر می رسد بين التزام به فرائض دينی بهويژه نماز و ميزان كاهش اضطراب در زنان و
مردان رابطه معناداری وجود دارد .
سواالت پژوهش:
آيا ميزان تقيد به نماز می تواند در بهداشت روانی اقشار مختلف جامعه رابطه معناداری داشته
باشد؟
آيا دقت در انجام اعمال دينی ،سبب آرامش روانی بيشتری در نوجوانان میشود؟
آيا بين التزام به فرائض دينی بهويژه نماز و ميزان كاهش اضطراب در زنان و مردان رابطه
معناداری وجود دارد؟
تعاريف و مفاهيم پژوهش:
نماز:
نماز در لغت به معنی دعا ،تبريك و تمجيد است .بعضی گفتهاند( :صاله) مشتق از كلمه
(صالء) است كه به معنای آتش برافروخته است و از اين جهت به اين عبادت خاص (صاله)
گفته شد ،زيرا كسی كه نماز بخواند ،خود را به وسيله اين عبادت از آتش برافروخته الهی دور
میسازد( .ر.ک المفردات فی غريب القرآن ،ص )285بعضی از بزرگان نيز صاله را از (تصليه)

489

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

مشتق دانستهاند؛ به اين معنا كه عرب هنگامی كه میخواست چوب كج را راست كند آن را به
آتش نزديك كرده ،در معرض حرارت قرار میداد و به آن تصليه میگفتند.
با توجه به اين معنا گويی نمازگزار وقتی به نماز میايستد و توجه به مبدأ اعال پيدا میكند به
واسطه حرارتی كه در اثر حركت صعودی و نزديك شدن به كانون حقيقت معنوی در نفسش
حاصل میشود ،قدرت پيدا میكند ،كج رفتاریهای نفس را كه بر اقر توجه به غير خدا و ميل
به باطل پيدا شده ،راست و تعديل نمايد( .ر.ک :پرواز در ملكوت ،ص.)22
بهداشت روانی
در مورد بهداشت روان تاكنون از سوی پژوهشگران و روان شناسان ،تعريف های گوناگونی
ارائه شده است .جاهودا به هشت تعريف اشاره می كند:
. 1نبود بيماری روانی  .2قدرت تامل در باره خود  .3رشد و خود شكوفايی  .4يكپارچگی
همه صفات فرد  .5توانايی كنار آمدن با فشارهای روانی  .6خود فرمان روايی و خود فرمان
بری  .7ديدن جهان چنان كه در واقع هست  .8تسلط برمحيط و قدرت بر انطباق و سازگاری
(حمزه گنجی ،بهداشت روانی ،نشر ارسباران ،1376،ص)13
در سال های اخير انجمن كانادايی بهداشت روانی ،سالمت روانی را در سه بخش تعريف
كرده است -1:نگرشهای ناظر به خود مانند تسلط بر هيجان های خود -2نگرشهای ناظر به
ديگران مانند احساس مسئوليت در مقابل محيط انسانی و مادی -3نگرشهای ناظر به زندگی
مانند پذيرش مسئوليتها .به باور اين انجمن بهداشت روانی خوب ،شرائطی دارد كه
عبارتنداز:روبه روشدن با واقعيت ،سازگارشدن با دگرگونیها ،گنجايش داشتن برای اضطراب
ها ،كم توقع بودن ،احترام قائل شدن برای ديگران ،دشمنی نكردن با ديگران ،و كمك رساندن
به مردم( .همان ،صص)14-13
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ونتيز ،سالمت روان را به هفت مالک وابسته میداند :رفتار اجتماعی مناسب  -رهايی از
نگرانی و گناه  -نبود بيماری روانی  -كفايت فردی و خود مهارگری  -خود شكوفايی -
سازماندگی شخصيت  -انعطاف پذيری(همان)
افزون براين تعريف ها هر كدام از مكتب های مختلف روان شناسی نيز ،تعريف خاصی ارائه
كردهاند مكتب زيستی نگری ،بر عدم اختالل در دستگاه عصبی و مكتب تحليلگری ،بر تعادل
سه پايگاه بنيادين شخصيت ( نهاد ،من و من برتر) و مكتب رفتارگرايی ،بر سازش ياقتگی فرد
با محيط و مكتب انسانگرايی ،بر ارضای نيازهای اساسی و خود شكوفايی تأكيد كرده اند.
(همان ،صص)18-14
بديهی است كه هر كدام از اين نظريه ها به زاويه ای از وجود آدمی چشم دوخته و از ديگر
زوايا غافل ماندهاند .اما ديدگاهای مختلف میتواند مكمل يكديگر باشند .اسالم برای تأمين
بهداشت روانی ،انجام اموری را ،پيشنهاد كرده است .يكی از راهكارهای رفتاری برای تامين
بهداشت روان ،انجام اعمال مذهبی و ازجمله نماز است .نماز در بردارنده شاخصه هايی است
كه انجمن كانادايی بهداشت روانی برای بهداشت روان ،مطرح كرده است .يعنی نمار هم
موجب تسلط بر هيجانهای خود میشود و هم احساس مسوليت در برابر ديگران را در انسان
تقويت میكند و هم حس مسئوليتپذيری را در آدمی زنده میسازد .
پيشينه پژوهش:
پژوهشگران مختلفی در سراسر جهان درباره تأثير مذهب ،محيطهای مذهبی و آداب و رسوم
دينی در سالمت روانی افراد ،بهداشت روانی جامعه و بهبودی بيماران روانی و مقاوم كردن
افراد در برابر رخدادهای دردناک و ايجاد آرامش پژوهش كردهاند و به دستآوردهای مهمی
رسيدهاند .با وجود اختالف روشها ،محيطها و موضوعهای مورد بررسی ،تقريب ًا همه اين
پژوهشها تأييد میكنند كه در محيطهای مذهبی و جامعههايی كه ايمان مذهبی در آنها بيشتر
است ،ميزان اختاللهای روانی و بهويژه افسردگی به طور محسوسی كمتر از ميزان آنها در
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محيطها و جوامع غير مذهبی است و افراد مذهبی به طور كلی ،در مقايسه با ديگران سالمت
روانی بيشتری دارند .
در ادامه به برخی از اين پژوهشها اشاره میكنيم:
پيشينه های انجام گرفته در داخل كشور:
در پژوهشی كه آقای غفور موسوی و همكارانش ( 1376ه .ش) در درمانگاههای بيمارستانخورشيد انجام دادند ،دريافتند كه شمار افراد بینماز در ميان مبتاليان به افسردگی بيشتر است
و درصد بيشتری از مبتاليان ،هرگز نماز نمیخواندند .
آقايان ابراهيمی و نصيری ( 1375ه .ش) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ميان عملكرددين و افسردگی ،نشان دادند كه نگرشهای مذهبی و برپاداری نماز هر كدام به گونهای در
حفظ تعادل روانی و استمرار اميدواری انسانها تأثيرگذارند .
صالحی ( 1379ه .ش) در يك بررسی توصيفی تحليلی كه با هدف تعيين نقش نماز دركاهش اختاللهای روانی بر روی دانشجويان علوم پزشكی هرمزگان انجام داد ،به اين نتيجه
رسيد كه ميزان افسردگی و نگرانی در افرادی كه همواره نماز میخوانند ،كمتر از افرادی است
كه هرگز نماز را به جا نمیآورند .
آقای روحی عزيزی (1380ه .ش) در پژوهشی با عنوان تأثير نماز بر سالمت جسمی روانی،كه بر روی  45دانشجوی دختر و پسر انجام داد ،دريافت كه بيش از  %90نمازگزاران پس از
انجام اين فريضه الهی به حالت آرامش میرسند .
سيف ( 1380ه .ش) در پژوهشی كه روی  180نفر انجام داد ،به اين نتيجه رسيد كه افرادپایبند به عبادت ،همواره نصف افراد غير پایبند به عبادت ،به افسردگی دچار شدهاند .
آقايان البرزی و سامانی (1380ه .ش) در پژوهشی بر روی  165نوجوان دختر و پسر  14تا 19ساله ،نتيجه گرفتند كه بين نگرش مذهبی و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد و با
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افزايش ميزان نگرش مذهبی و انجام فريضههای دينی ،ميزان افسردگی در نوجوانان كاهش
میيابد .
پيشينه های انجام گرفته در خارج از كشور:
هربرت نبسون در پژوهش خود در دانشگاه هاروارد امريكا نشان داد كه وقتی مردم دعامیكنند و نماز میخوانند ،فشار خونشان به گونهای محسوس كاهش میيابد ،ميزان متابوليسم
بدن و شمار ضربان قلب و تنفس ،بسان واكنشهای آرامبخش تنظيم و تعديل میشود؛ حالتی
كه در بسياری از موارد ،حتی با قویترين داروها غيرممكن است ( .ستاد اقامه نماز ،نيايش،
ص )189
كونيك ( 1998م ) .در يك پژوهش ميدانی ،نقش مقابلههای مذهبی و ميزان اثرگذاریمسائل عبادی را در يك گروه  455نفری از بيماران طبی بررسی كرد .در اين پژوهش%42 ،
افراد تصريح كردند كه يك يا چند عامل مذهبی آنان را در مقابله با بيماری يا به طور كلی در
زندگی ياری رسانده است .همچنين  %73گفتند از مذهب و اعمال مذهبی به عنوان يك برنامه
مقابلهای بهره میگيرند؛ زيرا نقش بسزايی در آرامش روانی آنان دارد .
كيت( 1992( )3م ) .تأكيد دارد كه مذهب میتواند جایگزينی برای همه مؤلفههایتأثيرگذار همچون عوامل اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و خانوادگی شود .نيز مذهب میتواند در
رضايت و تعادل و سالمت روانی فرد نقش اساسی داشته باشد (به نقل از :بيانزاده 1379 ،ه.
ش) .
كولكای( 1986( )4م ) .تأثير نماز و دعا را در كاهش نگرانیها بررسی كرد و در اينبررسی %42 ،افراد نمونه او ،گزارش كردند كه نماز نگرانیها را پايين میآورد .
همچنين پژوهشهای تجربی و ميدانی ثابت میكند كه هرچه ارزشهای دينی و عبادی
عميقتر باشد و هرچه افراد بيشتر به انجام فريضههای دينی بپردازند ،از سالمت و آرامش
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روانی بيشتری برخوردارند .در اين زمينه ،دوناهو( 1985م ).در پژوهشهای خود به اين نتيجه
رسيد كه مذهب يكی از بهترين روشهای درمانی است و با سالمت روانی افراد رابطه مثبت
دارد .ايشان دريافت افرادی كه دارای مذهب درونسو هستند ،يعنی مذهب در ذات آنها ريشه
دارد و در رفتارهايشان نيز مذهبیتر هستند ،در مقايسه با افرادی كه مذهب برونسو دارند،
يعنی مذهب را وسيلهای برای چيز ديگر میدانند و يا از نظر مذهبی ،سطحی هستند ،سالمت
روانی بهتری دارند .همچنين زاكرمنو همكارانش (1984م ).در پژوهشی ،گزارش كردند در
افراد سالمندی كه نمره كمتری در شاخص مذهبی بودن داشتند ،ميزان مرگ و مير  %42بود؛
در حالی كه اين ميزان برای سالمندانی كه نمره شاخص مذهبی بااليی داشتند %19 ،بود( .به
نقل از :كونيگ)1994 ،
ادبيات و مبانی نظری پژوهش:
نقش نماز در افزايش سالمت روانی
امروزه بسياری از روان شناسان دريافته اند كه دعا ،نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين،
اضطراب ،افسردگی ،نگرانی ،تشويق و ترس را كه زمينه ساز بسياری از بيماریهاست برطرف
میكند« :اال بذكر اهلل تطمئن القلوب ».كلمه نماز نشان میدهد كه رابطهای ميان انسان و
پروردگارش وجوددارد .وقوف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز ،در برابر خداوند متعال به
او نيرويی معنوی میبخشد كه حس صفای روحی و آرامش قلبی ،امنيت روانی وسالمت
روانی را در او پديد میآورد .
از آن جا كه انسان در نماز با همه اعضای بدن و حواس خود متوجه خدا میشود و از همه
اشتغاالت و مشكالت زندگی روی برمیگرداند .به هيچ چيز جز خدا و آيات قرآن كه در نماز
به زبان میآورد فكر نمیكند .همين حالت روی گردانی كامل از مشكالت زندگی و
نينديشيدن به آن در ميان نماز موجب آرامش روان و سالمت روانی میشود .رويكرد روان
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شناختی ،اين حالت آرامش روانی در ايجاد وضعيت سالمت روانی تأثير بااليی دارد و موجب
كاهش شدت فشارهای عصبی روزانه و تنيدگیها و تنشهايی كه بسياری از مردم دچار آن
هستند ،میشود .توماس هاسليوپ ( )1995پزشك معروف هلندی در اين باره می گويد« :مهم
ترين جواب آرام بخش كه من در طول سالهای متمادی تجربه و مهارتم در مسائل روانی به آن
پی بردم ،همين نماز است .من به عنوان يك پزشك میگويم مهمترين وسيله در آرامش روان
كه ضامن از بين بردن تنشها و اضطرابها و افسردگیهای روزمره است و من تا كنون شناختهام
نماز است » .حالت تمدد اعصاب و آرامش روانی ناشی از نماز انسان را از اضطراب و
افسردگی كه بيماران روانی همواره از آن رنج میبرند رها میكند .زيرا چنين حالتهايی
عموماً تا مدتی پس ازنماز در انسان باقی میماند و ادامه میيابد .انسان گاهی در حالت تمدد
اعصاب و آرامش روانی پس از نماز ،با امور و مواردی اضطراب انگيز و يا با حالتی كه او را
افسرده میسازد ،مواجه میشود .تكرار بیحد و نشان اين موارد با يادآوری آنها در تمدد
اعصاب ،آرامش نفسانی و سالمت روانی ،پس از نماز ارتباط میيابد و به اين ترتيب فرد از
اضطراب و نگرانی ناشی از اين امور يا موارد رها میشود .تأثير مهم نماز در كاهش اضطراب،
افسردگی بيماران روانی و ايجاد سالمت روانی ،شبيه تأثير روان درمانی برخی از روان درمان
گران معاصر برای درمان اضطراب و افسردگی بيماران روانی است .روان درمانگران معاصر از
جمله ژوزف و لپه برای درمان اضطراب و افسردگی از روشی استفاده میكنند كه به (منع
متقابل) معروف است و به نام درمان از طريق آرام سازی مشهور است .در اين روش درمانگر
میكوشد ميان موارد اضطراب انگيز و واكنش مخالف اضطراب يعنی همان حالت آرامش
روان ،رابطه ايجاد كند .پر واضح است كه وجه تشابه ميان روش روان درمانی و اثر درمانی
منتج از نماز ،بسيار مشهود است .انسان بالفاصله پس از نماز به ذكر دعا و تسبيح می پردازد
كه اين تداوم همان حالت آرامش وسالمت روانی را موجب میشود .اصوالً انسان در دعا با
خدای خود به مناجات میپردازد و از مشكالتی كه او را در زندگی مضطرب و افسرده میكند
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به او پناه میبرد و با بازگو كردن مشكالت اضطراب انگيز در چنين حالتی از سالمت روانی
برخوردار میشود .
عالوه بر مسائلی كه ذكر شد ،بيان مشكالت و مسائل پس از نماز موجب آرامش روانی
میشود .اين زمان ،يك زمان طاليی است كه فقط دراختيار افرادی كه به اقامه نماز میپردازند،
قرار میگيرد .
به طور كلی تحقيقات متعدد روان شناسان نشان میدهد كه حالت روانی انسان با آشكار كردن
مشكالت در حضور يك دوست صميمی يا درمان گر رو به بهبود میرود .
حال همين انسان اگر مشكالت خود را با خدا بازگو كند و پس از نماز به مناجات با
پروردگار و دعا به درگاه او طلب ياری بپردازد ،حالت روانی او تا چه اندازه بهبود پيدا می
كند .مالحظه میشود كه همان نتيجهای كه در يك روان درمانی مؤثر و موفق حاصل میشود،
از نماز نيز به دست میآيد ،زيرا آن احساس امنيت و رهايی از اضطراب را كه نماز در انسان
ايجاد میكند ،موجب آزاد شدن نيروی روانی او میشود كه اين آزادی ضامن ايجاد سالمت
روان است .نيرويی كه قبالً در زنجيرهای اضطراب ،نگرانی و افسردگی ،مقيد و زندانی بود .در
نتيجه انسان حالت نشاط و طراوت را در همه وجودش احساس میكند .همين رابطه معنوی
انسان با پروردگار در طول نماز و دريافت نوعی فيض الهی يا بارقه روانی از خداوند متعال،
موجب رهايی نيروهای معنوی مستقر در انسان میشود و عزمش را جزم ،اراده اش را قوی و
همتش را بلند میكند .در نتيجه برای پذيرش علم و معرفت آماده تر و برای انجام كارهای
بزرگ تواناتر میشود
رابطه نماز و رواندرمانی
نگاهی بر نارسايی ،روشها و تكنيكهای رواندرمانگری رايج ،ضرورت بازگشت به
رويكردهای عميق عرفانی و مذهبی بويژه تعاليم اسالمی را در تأمين بهداشت روانی آشكار
میسازد .در آن دم كه مؤمن قصد نماز كند آشيانه غرور فرو میريزد و سر و خضوع قامت
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میافرازد و آرامش و عشق در وجود خانه میسازد .اين تأثير مهم كه نماز در درمان اضطراب
دارد ،شبيه تأثير روش رواندرمانی برخی از رواندرمانگران رفتارگرای معاصر برای درمان
اضطراب بيماران روانی است .اين روان درمانگران از روشی پيروی میكنند كه به منع متقابل
معروف است و نام «درمان از طريق آرامسازی يا حساسيتزدايی بدان اطالق میشود .در اين
روش درمانگر میكوشد ميان موارد اضطرابانگيز و واكنش مخالف اضطراب يعنی همان
حالت تمدد اعصاب رابطه ايجاد كند .میبينيم كه وجه تشابه ميان روش رواندرمانی كه
رواندرمانگران رفتارگر استفاده میكنند و اثردرمانی منتج از نماز ،بسيار مشهود است .انسان
پس از نماز بالفاصله به ذكر دعا و تسبيح میپردازد و اين خود به تداوم حالت تمدد اعصاب
و آرامش روانی كمك میكند .اصوال انسان در دعا با خدای خود به مناجات میپردازد و از
مشكالتی كه او را در زندگی مضطرب و ناراحت ساخته است ،به درگاهش پناه میبرد و با
بازگو كردن مشكالت اضطرابانگيز در چنين حالتی از آرامش روانی ،منجر به رهايی از
اضطراب می شود ،يعنی از طريق ايجاد ارتباط شرطی جديد ميان مشكالت و حالت تمدد
اعصاب و آرامش روانی میشود .بدين ترتيب مشكالت بتدريج قدرت اضطرابزايی خود را
از دست میدهد و با حالت تمدد اعصاب و آرامش روانی كه حالتی مخالف اضطراب است به
صورت رابطهای شرطی شده ،پيوند میيابد .
عالوه بر اين آشكار كردن مشكالت و مسائل و بيان آنها برای شخص ديگر موجب آرامش
روانی انسان خواهد شد .در ميان روان درمانگران معروف است كه يادآوری مشكالت و بازگو
كردن آنها توسط بيمار ،خود باعث كاهش شدت آنها میشود .حال كه حالت روانی انسان با
آشكار كردن مشكالت در حضور يك دوست صميمی و يا رواندرمانگر رو به بهبود میرود،
تصوير كنيد كه همين انسان اگر مشكالت خود را برای خدا بازگو كند و پس از هرنماز به
مناجات با پروردگار و دعا و استغاثه به درگاه او طلب ياری از او بپردازد ،حالت روانی او
چقدر بهبود خواهد يافت .مالحظه میشود كه همان نتيجهای كه در يك رواندرمانی موفق
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حاصل میشود ،از نماز استنتاج میگردد .زيرا آن احساس امنيت و رهايی از اضطراب را كه
نماز در انسان ايجاد میكند ،باعث آزاد شدن نيروی روانی او میشود .نيرويی كه قبال در
زنجيرهای اضطراب و نگرانی مقيد و زندانی بود .در نتيجه انسان حالت نشاط و طراوت را در
تمام وجودش احساس میكند .همين رابطه معنوی انسان با پروردگار در طول نماز و دريافت
نوعی فيض الهی يا بارقه روحانی از خداوند متعال ،باعث رها شدن نيروهای معنوی مستتر در
انسان میشود .و عزمش را جزم ،ارادهاش را قوی و همتش را بلند میگرداند .در نتيجه برای
پذيرش علم و معرفت آمادهتر ،و برای انجام كارهای بزرگ تواناتر میشود .
پزشك فرانسوی الكسيس كارل ثابت كرد كه نماز سبب ايجاد نشاط معنوی مشخصی در
انسان میگردد و همين حالت است كه احتمال منجر به شفای سريع برخی از بيماران در
زيارتگاهها و معابد میشود« .سيرل بوت»روانشناس انگليسی ،نظريه ويليام جيمز را درباره
تأثير نماز مورد تأكيد قرار داده و گفته است«:ما بواسطه نماز میتوانيم وارد انبار بزرگی از
نشاط عقالنی شويم كه شرايط عادی يارای وصول به آن نيستيم ».
نقش نماز در آرامش روحی انسان:
نماز عملی است كه نشان دهنده رابطهای ميان انسان و پروردگار است .قيام خاشعانه و
خاضعانه انسان در نماز ،در برابر خداوند متعال به او نيرويی معنوی میبخشد كه حس صفای
روحی و آرامش قلبی ،امنيت روانی وسالمت روانی را در او پديد میآورد .انسان در نماز با
همه اعضای بدن و حواس خود متوجه خدا می شود و از همه اشتغاالت و مشكالت زندگی
روی برمی گرداند وهمين حالت روی گردانی كامل از مشكالت زندگی و نينديشيدن به آن در
ميان نماز ،موجب آرامش روان و سالمت روانی می شود .اين حالت آرامش روانی ،در ايجاد
وضعيت سالمت روانی تأثير بااليی دارد و موجب كاهش شدت فشارهای عصبی روزانه و
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تنيدگی ها و تنشهايی كه بسياری از مردم دچار آن هستند ،می شود .قرآن مجيد میفرمايد:
در زندگی از صبر و نماز كمك بگيريد( .بقره ( ،)2آيه )45
امام صادق(ع) میفرمايد :هنگامی كه مشكل مهمی برای علی(ع) پيش می آمد ،به نماز بر
میخاست سپس آيه فوق را تالوت فرمود( .تفسير نمونه ،ج ،1ص )219
خداوند متعال در قرآن كريم ،درمان تمام نگرانىها و اضطرابها را ياد و ذكر خدا معرفى
مىكند و آرامشدهنده قلبها را «توجه به خدا» و ياد او معرفى مىنمايد ،آنجا كه مىفرمايد:
«اَالَ بِذكرِ اللّهِ تَطمئِنُّ القُلوبِ» (رعد)28 :؛ بدانيد و آگاه باشيد كه ياد خدا و ذكر او باعث
آرامش دلهاست .و البته يكى از مصاديق كامل ذكر خدا «نماز» است و اساسا خداوند متعال
فلسفه نماز را ظهور ياد خدا در دلها بيان كرده است« :اَقمِ الصَلوةَ لِذكرى» (طه)14 :؛ نماز را
به خاطر ذكر من و ياد من بپا دار .
در تبيين رابطه نماز و رفع نگرانی و اضطراب بايد گفت:از نظر روان پزشكان ،اضطراب با يك
احساس منتشر و مبهم دلواپسی كه اغلب ناخوشايند و بدون دليل است مشخص می شود كه
معموال با يك يا چند مشكل جسمی همراه میگردد .از جمله شخص ممكن است عالمتهای
جسمی چون احساس تپش قلب ،تنگی نفس و درد قفسه سينه ،خالی شدن سردل ،تعريق،
سردرد ،تكرر ادرار ،اسهال ،گزگز دست و پاها ،لرزش و ...را نيز به همراه داشته باشد.
اضطراب ،گاهی به شكل طبيعی در اشخاص سالم بروز میكند و گاهی به صورت بيمارگونه
و دائمی در میآيد كه نياز به درمان و مراقبت پزشكی دارد .با اينكه داليل علمی گوناگونی از
ديدگاههای مختلف به عنوان داليل بروز اضطراب و تشديد آن ارائه شده است اما همچنان
دور شدن از ايمان مذهبی ،به عنوان يك عامل مهم در بروز اضطراب نقش غيرقابل انكاری
دارد ( .ترجمه فارسی سيناپس كاپالن ـ سادوک ،ج ،2ص)473
و به اين ترتيب نقش پيشگيری كننده و حتی درمانگر مذهب در مورد اضطراب قابل بررسی
است .
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نماز ،عامل سازندهای است كه مقاومت و ايستادگی آدمی را در نشيب و فرازهای زندگی،
حفظ میكند و نماز گزار در مقابل هر خير و شر و هر اقبال و ادباری ،تحمل خويش را حفظ
نموده و به هر بادی نمیلغزد .شخص نمازگزار با ايمان به قدرت اليتناهی پروردگاری كه در
مقابلش كرنش می كند ،خود را در مقابل هر عاملی كه قصد به خطر انداختن و ترساندن (و
در نتيجه مضطرب ساختن) او را داشته باشد ايمن میيابد و ضمن تكرار باور اعتقادی خود
طی نمازهای پنجگانه يوميه اين ايمنی همه جانبه را ،به روان خود تلقين میكند و سرانجام
آرامش عميق را در وجود خود ملكه می سازد .
مؤمن با نماز خود با برون ريزی هيجانی خود و با تخليه ناپاكی ها و افكار منفی ،گامی به
سوی پااليش روانی خود برمی داردو پااليش روانی يك نتيجه مشخص دارد و آن سالمت
روحی و روانی فرد است .از آن جا كه انسان در نماز با همه اعضای بدن و حواس خود
متوجه خدا میشود و از همه اشتغاالت و مشكالت زندگی روی برمیگرداند ،به هيچ چيز جز
خدا و آيات قرآن كه در نماز به زبان می آورد فكر نمی كند .همين حالت روی گردانی كامل
از مشكالت زندگی و نينديشيدن به آن در ميان نماز موجب آرامش روان و سالمت روانی می
شود .با رويكرد روان شناختی ،اين حالت آرامش روانی در ايجاد وضعيت سالمت روانی تأثير
بااليی دارد و موجب كاهش شدت فشارهای عصبی روزانه و تنيدگی ها و تنش هايی كه
بسياری از مردم دچار آن هستند ،می شود .انسان بالفاصله پس از نماز ،به ذكر دعا و تسبيح
میپردازد كه اين تداوم همان حالت آرامش وسالمت روانی را موجب می شود .اصوالً انسان
در دعا با خدای خود به مناجات میپردازد و از مشكالتی كه او را در زندگی مضطرب و
افسرده می كند به او پناه میبرد و با بازگو كردن مشكالت اضطراب انگيز در چنين حالتی از
سالمت روانی برخوردار میشود .عالوه بر مسائلی كه ذكر شد ،بيان مشكالت و مسائل پس از
نماز موجب آرامش روانی می شود .اين زمان ،يك زمان طاليی است كه فقط دراختيار افرادی
كه به اقامه نماز میپردازند ،قرار میگيرد .به طور كلی تحقيقات متعدد روان شناسان نشان
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میدهد كه حالت روانی انسان با آشكار كردن مشكالت در حضور يك دوست صميمی يا
درمان گر رو به بهبود میرود .حال تصور كنيد كه همين انسان اگر مشكالت خود را با خدا
بازگو كند و پس از نماز به مناجات با پروردگار و دعا به درگاه او طلب ياری بخواهد ،حالت
روانی او تا چه اندازه بهبود پيدا می كند .مالحظه می شود كه همان نتيجهای كه در يك روان
درمانی مؤثر و موفق حاصل می شود ،از نماز نيز به دست می آيد ،زيرا آن احساس امنيت و
رهايی از اضطراب را كه نماز در انسان ايجاد می كند ،موجب آزاد شدن نيروی روانی او می
شود كه اين آزادی ضامن ايجاد سالمت روان است .نيرويی كه قبالً در زنجيرهای اضطراب،
نگرانی و افسردگی ،مقيد و زندانی بود .
در نتيجه انسان حالت نشاط و طراوت را در همه وجودش احساس می كند .همين رابطه
معنوی انسان با پروردگار در طول نماز و دريافت نوعی فيض الهی يا بارقه روانی از خداوند
متعال ،موجب رهايی نيروهای معنوی مستقر در انسان می شود و عزمش را جزم ،اراده اش را
قوی و همتش را بلند می كند .در نتيجه برای پذيرش علم و معرفت آماده تر و برای انجام
كارهای بزرگ تواناتر می شود .
استاد جوادی آملی میگويد :خداوند متعال ،حكيم است و حكيم كارهاى خود را از روى
حكمت و تدبير انجام مىدهد و در تشريع نماز هم رازهايى است كه به تمام آنها نمىتوان
پى برد ،ولى با توجه به روايات و قرآن كريم ،مىتوان به بعضى از آنها رسيد .مهمترين
رازهاى عبادى همان طهارت ضمير است كه انسان جانش را از هر چه غير خداست ،پاک
مىكند( .عبداهلل جوادى آملى ،اسرار عبادات ،ص )31
انسان هر لحظه به خداى متعال و عنايت او احتياج دارد و اگر عنايت الهى لحظهاى از انسان
قطع شود ،نابود و هالک مىگردد .دل انسان تنها با ياد و ذكر خدا مأنوس و آرام است و قلب
انسانى با ذكر و نام او نورانى و باصفا مىشود .وقتى قرآن كريم سخن از نماز به ميان مىآورد،
مىفرمايد« :نماز بخوانيد تا ياد مرا زنده كنيد» (طه )14 :اگر ياد خدا به وسيله نماز ظهور كرد،
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قلب مطمئن و آرام مىشود .كسى كه دلش با ياد خدا مطمئن و محكم است ،آرامش روحى و
روانى دارد و هيچ هراسى از غير خدا ندارد و اميدوار و آرام است؛ چون متّكى به قدرت و
عظمت الهى است و انوار الهى در درونش رسوخ كرده و ياد خدا عامل طمأنينه او شده است.
قرآن مجيد درباره يكی از اسرار نماز مىفرمايد«:ان االنسان خلق هلوعاً * اذا مسه الشر جزوع ًا
* و اذا مسه الخير منوعاً * اال المصلين * الذين هم علیصالتهم دائمون؛ همانا انسان حريص
آفريده شده است؛ وقتی شری به او برسد ،فرياد میكشد و جزع میكند و هرگاه خير ونعمتی
به اوبرسد .بخل میورزد ،مگر نمازگزاران كه اينان ،افرادی هستند كه بر نماز خويش مداومت
میكنند و به آن اهميت میدهند( » .معارج ،آيات18ـ)22
استاد جوادی آملی می گويد:اينها طبيعت را كوبيدهاند و فطرت را احيا كردهاند و خاصيت
نماز احياى فطرت است( » .جوادى آملى ،عبداهلل ،اسرار عبادات ،ص )41
پيامبر گرامى (ص) فرمودند« :مَثَل خانهاى كه در آن از خدا ياد مىشود و خانهاى كه در آن
ذكرى از خدا به ميان نمىآيد ،مانند مثل موجود زنده و مرده است( » .بحاراالنوار ،ج  ،75ص
 )207يعنى دلى كه مركز ياد خداست ،آباد و آرام است و دلى كه از ياد خدا تهى است ،ويران
و تاريك است و اندوه و اضطراب آن را فرا گرفته .تنها ياد خدا و ذكر او دلهاى پريشان را
دوا مىكند .
حضرت على(ع) مىفرمايد« :پروردگارا! تو از هر مونسى براى دوستانت مونسترى و از همه
آنها براى كسانى كه به تو اعتماد كنند ،براى كارگزارى ،آمادهترى .پروردگارا! آنان را در باطن
دلشان مشاهده مىكنى و در اعماق ضميرشان بر حال آنان آگاهى و ميزان معرفت و بصيرتشان
را مىدانى ،رازهاى آنان نزد تو آشكار است و دلهاى آنان در فراق تو بىتاب .اگر تنهايى
سبب وحشت آنان گردد ،ياد تو مونس آنهاست ،و اگر سختىها بر آنان فرو ريزد ،به تو پناه
مىبرند(».نهجالبالغه خطبه )225
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امام صادق (ع) فرمودند« :چه مانعى دارد كه چون يكى از شما غم و اندوهى از غمهاى دنيا بر
او در آيد ،وضو بگيرد و به مسجد رود و دو ركعت نماز بخواند و براى رفع اندوه خود ،خدا
را بخواند؟ مگر نشنيدهايد كه خداوند مىفرمايد :از صبر و نماز يارى بجوييد( » .فضل بن
حسن طبرسى ،مجمعالبيان ،ج  ،1ص )100
يكى از دانشمندان اسالمى مىگويد :از طريق ذكر خدا ،همه مخاوف و ترسها و بيمها از ميان
برمىخيزند و همه ناراحتىها از آدمى سترده مىشوند .آنگاه كه فرد به ياد خدا مىافتد ،قلبش
با طمأنينه ،معمور و آباد گشته ،ماالمالِ از رضا مىشود؛ قلبى كه قبالً آكنده از ترس و يأس
بوده است .لطف و توجه پروردگار ،قلب ذاكر را زير سايه خود قرار مىدهد و انسان به اين
يقين و قاطعيت مىرسد كه رهيدن از ناراحتىهاى درونى ،سهل و هموار است و مىتوان
وسوسهها را درهم كوبيد و تخيّالت باطل را از خود دور ساخت ..چنين فردِ ذاكرى با
خداست و از هيچ امرى بيمناک نبوده ،از هيچ چيزى نمىترسد و به هيچ عارضه روانى دچار
نمىگردد .اين حالت به خاطر ثباتى كه خداوند متعال در دل او ايجاد مىكند ،به هم مىرسد.
(محمد غزالى ،مكاشفة القلوب ،ص )147-145
بی جهت نيست كه گاندى مىگويد« :دعا و نماز ،زندگىام را نجات داده است .بدون آن بايد
از مدتها پيش ديوانه مىشدم .من در تجارب زندگى عمومى و خصوصى خود ،تلخ
كامىهاى بسيار سخت داشتهام كه مرا دستخوش نااميدى مىساخت .اگر توانستهام بر اين
نااميدىها چيره شوم ،به خاطر نمازها و نيايشهايم بوده است .دعا و نماز را مانند حقيقت
بخشى از زندگى خود نمىشمارم ،فقط به خاطر نياز و احتياج شديد روحى آنها را به كار
مىبستهام؛ زيرا اغلب خود را در وضع و حالى مىيافتم كه احتماالً بدون دعا و نماز
نمىتوانستم شادمان باشم .هر چه زمان گذشت ،اعتقاد من به خداوند افزايش يافت و نياز من
به دعا و نماز بيشتر مىشد و بدون آن زندگى برايم سرد و تهى بود( » .مهاتما گاندى ،همه
مردم برادرند ،ترجمه محمود تفضّلى ،تهران ،اميركبير ،136 ،ص )106
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ايمان به خدا و راز و نياز با او به انسان اميد و توان مىدهد و انسان احساس مىكند به پناهگاه
مطمئن و با قدرتى متّكى است و از اينرو ،احساس نشاط و توانمندى مىكند و اگر اين
ارتباط با آن منبع عظمت و رحمت قطع باشد ،احساس دلتنگى و نگرانى در او ايجاد مىشود
و به بيمارىهاى روانى گرفتار مىآيد .به اين حقيقت روانشناسان و روان كاوان بزرگى
همچون يونگ ،اريك فروم ،ويليام جيمز و ديگران اشاره كردهاند و ايمان به خدا را اساس
آرامش و سالمت روان مىدانند ( .مهدى پروا ،روانشناسى يكتاپرستى ،تهران ،نشر انتشار،
 ،1380ص )78
نقش نماز در ميزان مسئوليت پذیری افراد:
يكی از شاخصههای بهداشت روان نگرشهای ناظر به زندگی مانند پذيرش مسئوليتها بود
كه در اين جهت نيز نماز نقش تعيين كننده ای دارد .چون نماز آداب و شرائطی دارد كه نماز
گزار بايد آنها را مراعات كند مثال لباسش غصبی نباشد در وقت نماز بخواند و در حال نمازبه
اطراف خود نگاه نكند .اين گونه مسائل مسئوليت پذيری را در انسان تقويت می كند.
نمازگزار می فهمد كه در زندگی فردی مسئول است و نمیتواند به هر كاری دست زندو
اساس ًا يكی از فوائدنماز باز دارندگی نماز از گناه است .قرآن مجيد می فرمايد:إنّ الصلوة تنهی
عن الفحشا و المنكر(عنكبوت ( ،)29آيه )45
طبيعت نماز از آن جا كه انسان را به ياد خدا نيرومندترين عامل بازدارنده يعنی اعتقاد به مبدأ
و معاد میاندازد ،دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منكر است .انسان كه به نماز میايستد و
تكبير میگويد ،خدا را از همه چيز باالتر میشمرد ...بدون شك در قلب و روح چنين انسانی،
جنبشی به سوی حق و حركت به سوی پاكی و جهشی به سوی تقوا پيدا میشود (...تفسير
نمونه ،ج  ،16ص . )284
البته نماز دارای درجات و مراتب است .هر نمازی به همان اندازه كه از شرايط كمال و حضور
قلب و روح عبادت برخوردار است ،اثر وضعی و بازدارندگی از گناه دارد .
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ت صالتهُ ام لم تقبل ،فلْينظرْ هل منعتْه صالتهُ
امام صادق(ع) میفرمايد :مَنْ احبّ أنْ يعلم أقبل ْ
ت منه اگر كسی میخواهد بفهمد ،نمازش قبول
عن الفحشاء والمنكر ،فبقدر ما منعتْه منه ،قبل ْ
شد ،يا نه ،به وضع و حال خويش بنگرد .اگر نمازش او را از گناه و معصيت بازداشت ،پس
قبول شده است .پس نماز به همان ميزان و اندازهای كه تأثير میگذارد و بازدارنده از معصيت
میشود ،مقبول است( .مجمع البيان ،ج  ،8ص )447
مفسران برای آيانّ الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنكر دو معنا ذكر كردهاند:
. 1نهی تشريعی ،يعنی پيام آيه اين است :ای نمازگزاری كه به بارگاه ربوبی راه يافتهای و با او
خلوت كردهای و با اياک نعبد بيعت نمودهای و با اياک نستعين ميثاق محكم بستهای ،گناه
نكن ،و اگر تاكنون در غفلت بودهای ديگر گناه مكن و به عمل يا فردی نزديك نشو كه خدا
دوستش ندارد .
. 2نهی ان الصالة تنهی عن الفحشاء نهی تكوينی است ،يعنی اقامه نماز يك اثر وضعی دارد و
آن بازداشتن نمازگزار از نزديك شدن به گناه است .به پيامبر گفتند :فالن جوان انصاری كه
پيوسته در مسجد پشت سر شما نماز میخواند ،آلوده به گناهان زشتی است و از آن دست
نمیكشد فرمود :ا ّن صالته تنهاه يوماً يك روزی باالخره نمازش او را از گناه بازش میدارد و
پاكش میكند (تفسير نمونه ،ج  ،16ص . )287
رابطه نماز با احساس مسوليت:
با اقامه نماز ،احساس مسوليت در انسان بيدار می شود چون آن چه آدمی را به بی تفاوتی
میكشاند غفلت است و نماز ضد غفلت است .انسان در زندگی اين جهان با توجه به عوامل
غافل كننده به تذكر و يادآوری نياز دارد .بايد وسيلهای او را در فاصلههای مختلف زمانی به
مبدأ هستی توجه دهد ،هدف آفرينش را به يادش آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و
بیخبری بازش دارد .اين وظيفه مهم به عهده نماز است( .تفسير نمونه ،ناصر مكارم شيرازی،
ج  ،13ص )174
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به عبارت ديگر ،انسان موجودی دو بعدی است و خداوند هستیبخش او را مركب از جسم و
روح آفريده است .همانگونه كه وی از ابتدای خلقت جسم و ماده خويش تا پايان زندگانی
در اين دنيا به افاضه از ناحيه خالق خويش نياز دارد و بدون آن لحظهای درنگ نخواهد كرد،
در زندگانی روحانی نيز از هنگامی كه درک و شعورش كامل شد تا پايان زندگانی به
فيضبخشی از سوی مبدأ پيدايش خويش نيازمند است تا قلبش نميرد و به زندگانی
روحانیاش ادامه دهد؛ و اين مقصود جز از راه ارتباط با آفريدگار متعال حاصل نخواهد شد؛
و چنان كه خود فرموده و در آيات بسياری از قرآن بر آن تأكيد ورزيد :بهترين راه ارتباط با او
نماز است .از اين رو ،در نخستين دستورها به موسی(ع) آمده استنماز را برپادار تا به ياد من
باشی (سوره طه /20آيه ) 4
عالمه طباطبايی(ره) میگويد :اين كه در اين آيه ذكر و ياد خدا را مخصوص نماز كرده بدان
سبب است كه نماز برترين عملی است كه فروتنی و بندگی در آن نمودار میشود؛ و به
عبارتی در نماز ياد خداوند تجسم پيدا میكند( .الميزان فی تفسيرالقرآن ،عالمه طباطبايی ،ج
 ،16ص) 140
قرآن كريم در دو سوره مؤمنون(آيات  1تا  )11و معارج(آيات  22تا  )34به ترتيب شش و
هشت ويژگی انسانهای شايسته را برشمرده و در آغاز و انجام آنها نماز را مطرح فرموده
است .از نماز شروع و به نماز ختم میگردد .خداوند در اين خصوص میفرمايد:
. 1الذين هم علی صلوتهم دائمون؛ آنان همواره نمازشان را میخوانند و هرگز نماز را ترک
نمیكنند (سوره معارج )70( ،آيه ) 23
.2والذين هم فی أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم .نمازگزار كسی است كه همه آنچه را
در اختيار او است ،به خود اختصاص نمیدهد ،بلكه سهمی را هم برای فقرا منظور میكند( .
همان ،آيات )25 - 23
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. 3والذين هم من عذاب ربهم مشفقون؛ آنان از عذاب خدای سبحان هراسناكند( .همان ،آيه
) 27
. 4والذين هم ألماناتهم و عهدهم راعون؛ آنان كه امانتها را (چه مالی و چه غير مالی) رعايت
میكنند و به تعهداتی كه بين خود و خدا و بين خود و ديگران دارند پايبند هستند ( .همان،
آيه )32
. 5والذين هم علی صلوتهم يحافظون مؤمنان كسانی هستند كه بر نماز خويش مواظبت دارند
و اوقاتنماز را مواظبت میكنند( .همان ،آيه  )34از اين كه صفاتی مانند امانتداری و وفاء به
عهد و كمك به نيازمندان و شهادت به حق دادن كه از انواع مسوليت های اجتماعی است
درزمره آيات نماز ذكر شده است ،می توان گفت:نماز واقعی انسان را به انجام اين گونه
مسوليت ها وا می دارد .
از سوی ديگر نماز ستون دين است واگر نيك بنگريم در میيابيم همه فعاليتهای اجتماعی
بسان طنابها يا چوبكهای اطراف خيمهاند .البته برای برپا ماندن خيمه به همه اين طنابها و
چوبكها نياز است؛ اما آنچه انگيزه كارهای نيك را تقويت میكند و كارهای امر به معروف و
جهاد و ...جهت میدهد ياد خدا است كه بهترين قالب آن نماز است .نكته مهم ديگر تاثير
نماز در تقويت همياری مردم و احساس مسوليت آنان است .همه می دانيم مستحب است
نمازهای روزانه بويژه نماز صبح و مغرب و عشا به جماعت اقامه شود .در اسالم به اين امر
مستحب سفارش اكيد شده ،از مجموع روايات استفاده میشود كه اصل اوّلی در نماز ،به
جماعت خواندن است ،مگر اين كه انسان عذری داشته باشد .استحباب و ثواب آن به اندازهای
است كه رسول خدا(ص) در جنگ هم به جماعت نماز گذارد و به فرادا توصيه نكرد.
(مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  5ص  )21در حديث ديگر آمده :حاضر نشدن به جماعت از روی
بیاعتنايی جايز نيست( .حرعاملی ،وسائل الشيعه ،ص  ،293باب  2ح )8
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همه اينها گويای اهميت نماز جماعت است .روشن است آن همه سفارش و تأكيد و ثواب
بر پايه مصالح و فوايدی است كه بر جماعت مترتب است .از امام رضا(ع) نقل شده كه :كمك
به نيكی و تقوا است و مانع از خالفها و نافرمانیهای خداوند است( .حرعاملی ،وسائل
الشيعه ،ج  ،8كتاب الصاله)
از ديگر آثار نماز جماعت بر طرف شدن كدورتها و كينهها واختالفات ونيز تقويت روح
وحدت و برادری بين مسلمانان و نزديكی دلها است .همچنين موجب مساوی بودن فقير و
ثروتمند ،رئيس و مرئوس ،سياه و سفيد ،كوچك و بزرگ است .امام صادق(ع) فرمود :خداوند
به وسيله صفهای جماعت دلهای نمازگزاران را با هم هماهنگ میكند( .همان ،ج  ،8باب
 ،70ح )7
قرار گرفتن در صفوف به هم پيوستة جماعت امتيازها و برتریها و غرورهای كاذب را دور
میكند و انسان را به ماهيت خود آشنا میسازد .با شركت در نماز جماعت مسلمانان از حال
يكديگر و حوادث و مشكالت كه احياناً برای جامعه اسالمی پيش میآيد ،با خبر میشوند.
اين عبادت با اجتماعی كه همه در حال ركوع و سجودند ،باعث رحمت خدا میگردد .
نتيجه گيری:
در اسالم باالترين و شكوهمندترين نيايش نماز است .نماز سرود توحيد و يكتاپرستی و زمزم
دلنشين فضيلت و پاكی است .نماز تمرين وظيفهشناسی و سپاس به بارگاه ولینعمت خويش
است .
توجه و خشوع كه از شرايط مهم نماز است وسيلهای است برای پرورش و تمرين حضور
ذهن و تمركز حواس كه در زندگی بسيار حائز اهميت بوده ،بيشتر موفقيتهای انسان در
نتيجه همين تمركز و توجه كامل و حضور ذهن است .حالت تمدد اعصاب و آرامش روانی
ناشی از نماز انسان را از اضطراب و افسردگی كه بيماران روانی همواره از آن رنج میبرند رها
میكند .زيرا چنين حالتهايی عموماً تا مدتی پس ازنماز در انسان باقی میماند و ادامه
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میيابد .انسان گاهی در حالت تمدد اعصاب و آرامش روانی پس از نماز ،با امور و مواردی
اضطراب انگيز و يا با حالتی كه او را افسرده میسازد ،مواجه میشود .تكرار بی حد و نشان
اين موارد با يادآوری آنها در تمدد اعصاب ،آرامش نفسانی و سالمت روانی ،پس از نماز
ارتباط می يابد و به اين ترتيب فرد از اضطراب و نگرانی ناشی از اين امور يا موارد رها می
شود .تأثير مهم نماز در كاهش اضطراب ،افسردگی بيماران روانی و ايجاد سالمت روانی ،شبيه
تأثير روان درمانی برخی از روان درمان گران معاصر برای درمان اضطراب و افسردگی بيماران
روانی است .همچنين رويكردهای خود درمانی از طريق خوديابی ،نقش معنادهی به حوادث
در مقابل استرسها ،مسئله خود نظمجويی ،كنترل خود ،توكل و كنار آمدن با خدا و باالترين
و عالیترين راه رسيدن به كمال و لقای حق ،حضور حضرت ربويی است .
نتايج تحقيقات فراوان نشان می دهد كه انجام اعمال و فرايض دينی در كاهش تنشها و
تأمالت روزمره و تأمين سالمت و بهداشت روانی افراد مؤثر است .نمازگزاران پس از انجام
اين فريضه الهى به حالت سكون و آرامش روحى مىرسند ،سختىها و شدايد زندگى را
راحتتر تحمل كرده و نيروى مبارزه با مشكالت ،اميد و ايمان در آنها تقويت مى گردد و در
راه كسب فضايل و دورى از رذايل گام برمى دارند و به طور كلى به دستورات خداوند متعال
كه در جهت بهتر زندگى كردن انسان ارائه شده گردن مىنهند كه نهايتاً منجر به سالمت روانى
و جسمى آدمى شده ،سالمت اجتماعى او تأمين مىگردد .خالصه نتيجههای بهدست آمده در
مورد آزمون پرسشهای پژوهش ،چنين است:
بين ميزان پایبندی به نماز و ميزان اضطراب ،رابطه معكوس وجود دارد؛ يعنی هرچه ميزان
پایبندی به نماز را در افراد ،بيشتر مالحظه میكنيم ،ميزان اضطراب حالت و صفت آنها كمتر
میشود؛
اينگونه پژوهشها ،نشان میدهد كه وقتی فرد با خداوند متعال ارتباط معنوی دارد و با ياد او
در عبادت مأنوس است ،آرامش بااليی دارد و نگرانیها و تشويشها را به وسيله ارتباط با خدا
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تعديل میكند و به سبب پيوند با آن اقيانوس بیكرانه رحمت و عظمت ،به اطمينان و آسايش
میرسد .
پيوند با جان جانان و خالق زمين و آسمان و انيس وحشتزدگان كه سرچشمه هرگونه كمال
است ،زمينهساز هر خير و رحمت و علت تمام شادكامیها و سعادتمندیها است .اين نتيجه،
بدان سبب است كه انسان بهطور فطری خواهان سعادت است و اساس ًا وجود همين انگيزه
فطری در درون انسان است كه سبب میشود او درصدد تكامل برآيد .اما پرسش اين است كه
راه رسيدن به سعادت چيست و انسان چگونه میتواند سعادت خويش را از شقاوت
بازشناسد؟ او خواهان سعادت و لذت پايدار است ،ولی راه رسيدن به آن را به درستی
نمیداند .در بينش الهی و از منظر قرآن ،ياد خداوند از آن رو كه تأمين كننده سعادت انسان
است ،به اطمينان و آرامش دل میانجامد .عكس اين معنا نيز درباره ترک ذكر الهی صادق
است .از آن رو كه ترک ياد خداوند ،زمينهساز شقاوت و بريده شدن از اصل خويش میشود
و به از دست دادن سعادت میانجامد ،تشويش خاطر ،ناراحتی و اضطراب فرد را در پی
ن ذِكْرِی فَإِنَّ لَ ُه مَعِيشَةً ضَنْكاً( .طه )124 :و هر كس از ياد من دل
ن أَعْرَضَ عَ ْ
میآورد .وَ مَ ْ
بگرداند ،در حقيقت ،زندگیِ دشواری خواهد داشت .كسی كه اهميت ذكر خداوند را بشناسد،
به خوبی درمیيابد كه رویگردانی از ياد خداوند ،خسارت بزرگی است .اگر اين حقيقت را
درک كنيم كه حيات دل انسان به ذكر خدا است ،درمیيابيم كسی كه از ياد خداوند روی
گرداند ،از حيات قلب محروم میماند .افسردگی دل و آتش حرمان از حيات معنوی دل ،هر
لحظه او را میآزارد و حسرتی جانكاه بر دلش مینشاند .امام سجاد عليهالسالم در دعای
ابوحمزه ثمالی میفرمايد :مَوالی بِذكرِکَ عاش َقلْبی وَ بمُناجاتِكَ برَّدْتُ أَلَم الخَوْفَ عَنِّی .ای
موالی من ،با ياد تو دلم زنده است و با مناجات تو ،درد ترس (فراق) را از خود فرو
مینشانم .
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رسول خدا صلیاهللعليهوآله نيز فرموده است:يقول اللّه عزوجل اِذَا كَانَ الغَالبُ علَی العبدِ
اَالشتغالَ بِی جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتهُ فی ذِكْری فَاِذَا جعَلْتُ وَ لَذَّتهُ فِی ذِكْرِی عَشَقَنی و عَشَقتُه فَاذا
عَشَقَنی و َعشَقتُهُ رَفَعْتُ الْحِجابَ فِيما َبيْنِی وَ بَيْنَهُ ( .محمد محمدی ریشهری ،ميزان الحكمه،
ج  ،6ص  ) .331خداوند فرمود :زمانی كه دلمشغولی و توجه بنده به من باشد ،لذتش را در
ياد و ذكرم قرار میدهم (و محبتم را در دل او میافكنم) و وقتی لذتش در ياد من شد ،عاشقم
میشود و من نيز عاشق او میگردم و در آن هنگام كه عشق دوسويه حاصل شد ،حجاب ميان
خود و او را برمیدارم .
از اين گونه روايتها برمیآيد كه «عشق به خدا» مرتبهای باالتر از محبت به خدا و بيانگر
نوعی پيوند ژرف عاطفی با خداست .در اين مرحله ،رابطه دوستانه با خداوند چنان برقرار
میشود كه فرد نمیتواند لحظهای دوری از خداوند را تحمل كند ،و به سبب عشق به خدا ،به
آثار و تجلیهای او نيز عشق میورزد .از اين رو ،لحظهای از عبادت او غافل نيست و هر
لحظه ،دلش را با زالل رحمت الهی شستوشو میدهد و با ياد او آرامش میيابد و به زندگی
خود معنا میبخشد .يكی از دانشمندان اسالمی میگويد«:با ذكر ،همه ترسها از ميان
برمیخيزد و همه ناراحتیها از آدمی سترده میشود .آنگاه كه فرد به ياد خدا میافتد ،قلبش با
طمأنينه ،آباد میشود و از خشنودی الهی سرشار میگردد؛ قلبی كه پيشتر از ترس و يأس
آكنده بود .لطف و توجه پروردگار ،قلب ذاكر را زير سايه خود قرار میدهد و انسان ،به اين
يقين میرسد كه رهيدن از ناراحتیهای درونی ،آسان و هموار است و میتوان وسوسههای
شيطانی را در هم كوبيد و گمانهای باطل را از خود دور ساخت .چنين فردی ،همواره با
خداست و از هيچ امری بيم ندارد و به هيچ عارضهای روانی دچار نمیگردد .اين حالت ،به
خاطر ثباتی كه خداوند در دل او ايجاد میكند ،به هم میرسد» .پيامبر گرامی اسالم
صلیاهللعليهوآله در روايتی میفرمايد« :ذكر اللّه شفاء القلوب؛ ياد خدا شفای دلهاست»( .
ميزان الحكمه ،ج  ،3ص )419
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در مجموع نتايج پژوهش نشان می دهد كه مقيد بودن به اقامه نماز در كاهش سطح اضطراب
افراد تاثير گذار می باشد و هر قدر تقيد به نماز بيشتر باشد ،فرد از آرامش روانی بيشتری نيز
برخوردار خواهد بود .
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