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 مقدمه -1
 اجتماع و افراد براي پيش از بيش روز هر خانوادگي و مذهبي هاي ارزش به توجهي بي حال عين در و تمدن پيچيده و سريع پيشرفت

 و ناخوشايند اغلب که دلواپسي مبهم و منتشر احساس يك با طراباض پزشكان، روان نظر از. آورد مي وجود به جديد هاي اضطراب

 ديدگاه از گوناگوني علمي داليل اينكه با. گردد مي همراه جسمي مشكل چند يا يك با معموال که شود مي مشخص است دليل بدون

 عامل يك عنوان به مذهبي، يمانا از شدن دور همچنان اما است شده ارائه آن تشديد و اضطراب بروز داليل عنوان به مختلف هاي

 قابل اضطراب درمورد مذهب درمانگر حتي و کننده پيشگيري نقش ترتيب اين به داردو انكاري غيرقابل نقش اضطراب بروز در مهم

 و جسمي و رواني آشفتگي با مقايسه در مذهبي، اشخاص جسم سالمت آن نتيجه در و روان و روح بر حاکم آرامش. است بررسي

 . (1731خياطي، )است بوده پزشكان توجه مورد باز دير از ها المذهب اضطراب

 مورد در کند مي ايفا را اي العاده خارق نقش "نماز" روان، و جسم دائمي آرامش براي و اضطراب از پيشگيري بعد در ترتيب اين به

 کند، مي کرنش مقابلش که در پروردگاري تناهيالي قدرت به ايمان با نمازگزار شخص که کنيم اشاره نكته اين به نيست بد اضطراب،

 ضمن و يابد مي ايمن باشد داشته را او( ساختن مضطرب نتيجه در و) ترساندن و انداختن خطر به قصد عاملي که هر مقابل در را خود

 را عميق آرامش سرانجام و کند مي تلقين خود روان به را، جانبه همه ايمني اين يوميه پنجگانه نمازهاي طي خود اعتقادي باور تكرار

 مضطربي بيماران که دهد مي نشان مسلمان کشورهاي برخي در علمي تحقيقات موضوع اين راستاي در .سازد مي ملكه خود وجود در

 به نسبت باالتري بهبودي از اند، شده مشغول نبوي احاديث حتي و قرآن و نماز خواندن به اضطراب، ضد رايج هاي درمان کنار در که

 (.1731رضوانطلب،)اند بوده برخوردار ايرينس

 روان توجه هميشه فراوان اهميت علت به آن دهندهء ارتقا و کننده بيني پيش عوامل و آن ابعاد رواني، سالمت درباره مطالعه    

 تأثيرگذار الگوهاي ،زا تنش عوامل و سالمت دين، درباره عقايد تاريخ طول در. است کرده جلب خود به را پزشكان و فالسفه شناسان،
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 ديدگاه «اجتماعي و رواني زيستي،» ديدگاه اکنون. است کرده تغيير ها بيماري درمان و تشخيص پيشگيري، هاي شيوه و ها آن بر

 سالمت تعيين در اجتماعي و معنوي شناختي، روان شناختي، زيست عوامل متقابل تأثير آن اساسي فرض که است اي برجسته نظري

 فرايض انجام بر تأکيد با سالمت از مراقبت بر که است دين و سالمت شناسي روان رشد روبه زمينه محور الگو، اين. تاس بيماري و

 و شناختي روان عوامل بررسي دين، و سالمت شناسي روان حوزه اهداف از يكي. است کرده تمرکز آن ارتقاي و نماز نظير ديني

 .(همان منابع)گذارد مي اثر بيماري درمان و پيشگيري بر که است شخصيتي صفات و تنيدگي سطوح نماز، برپايي نظير اجتماعي

 يا ضعف فقدان صرفاً نه و است اجتماعي و رواني جسماني، کامل تندرستي حالت سالمت، جهاني، بهداشت سازمان تعريف طبق    

 روحي، شناختي، زيست نيازهاي به توجه طريق از فرد که است چيزي سالمت اجتماعي و رواني زيستي، الگوي ديدگاه از. بيماري

 نهفته دين و معنويت گرو در عاطفي و رواني نيازهاي تأمين که است روشن همگان بر امروزه. آورد مي دست به را آن اجتماعي و رواني

 ناماليمات کاهش وجبم کند مي تحريك را انسان معنوي احساسات که اين بر عالوه نماز جمله از ديني فرايض و عوامل اجراي. است

 و اند يكپارچه سالمت ابعاد همه که است بهينه باالو خانواده يك در سالمت سطح زماني کلي طور به. شود مي روزمره هاي ناراحتي و

 ايجاد براي اجتماعي و هوشي جسماني، معنوي، ابعاد و( اجتماع و خانواده کار،) شخصي محيط ترتيب بدين. کنند مي کار هم با

 (.1731رضوانطلب،)شوند مي هماهنگ يكديگر با ،تعادل

 تجسم طريق از. کنند مي نقش ايفاي فضايل صورت به که است خاصي هاي ارزش از گرفته الهام زندگي معنوي و ديني درونمايه    

 سالمت اب که حقيقتي يابد؛ مي تقرب فضايل اين ذات و حقيقت به. شود مي تر نزديك هدف به شخص فضايل، اين به بخشيدن

 مي اثر فرد بر دهنده سازمان و بخش وحدت نيروي همچون حقيقت، اين يا و هدف اين. است نزديك ارتباط در جسماني و عاطفي

 و بروز روش و راه به تا خوانند مي نماز مردم از بسياري. دهد مي پاسخ نيرو اين به است نماز همانا که آن تجلي و عشق با فرد و گذارد

 اين به يعني ندا، اين به کسي که زماني هر. دهد دست به زندگي براي روشي و ساختار تواند مي نماز. کنند پيدا دست عشق اين ظهور

. است بيشتر وحدت اثر باشد، پابرجاتر لبيك اين چه هر. شود مي باز او سوي به توحيد راه بگويد لبيك حق، ذات سوي از جاذبه نيروي

. باشد مي روزمره زندگي در( نماز) اش دروني عشق ابراز براي الگويي يافتن دنبال به و است تهداي و سالمت کسب درصدد که فردي

 (. 17۳۱ افروز،) گذارد مي قدم راه اين به

 است طريق اين از. گيرد دربرمي را رفتاري فضايل و ها ارزش اخالق، که است فراگيري سيره و زندگي روش يك حالت بهترين در نماز

. دارد برمي خود رواني پااليش سوي به گام منفي افكار و ها ناپاکي همه از تخليه با و خود هيجاني ريزي برون با نماز هب مؤمن فرد که

 در اي گسترده آثار تواند مي معنوي گيري جهت اين. است فرد رواني و روحي سالمت آن و دارد مشخص نتيجه يك رواني پااليش

 اين دربا توجه به آن چه در مورد نقش نماز بر مسائل مختلف و اهميت آن بيان گرديد  .اشدب داشته خانواده شاکله به دادن وحدت

 هر زندگي در که مسايلي از يكي به تنها بلكه پردازيم نمي مسلمان فرد يك زندگي در موجود هاي روش و ها جنبه  همه به مقاله

 بخش به کوتاه، نوشتار اين در. کنيم مي مرور گذرا نگاهي با و مالياج طور به را آن تاثير و نماييم مي اشاره دارد، وجود مسلماني

 موضوع اين به مشخصا و کنيم مي اشاره( است ايمان اهل زندگي گانه سه اوقات از يكي شده، نقل روايت مطابق که) نيايش و عبادت

 .(همان منابع)باشد داشته تاثير ما ديني و اقتصادي زندگي سبك در تواند مي مقدار چه نماز مانند عبادتي که پردازيم مي

 نماز رواني آثار -2

 راحتي به خود اجتماع در تواند مي حالت آن در و نموده آسايش و راحتي احساس که فردي رواني وضع از؛ است عبارت رواني سالمت 

 آن رواني؛ به بهداشت و .گردد  او خاطر رضايت و خشنودي باعث اجتماع در او شخصي ويژگي و باشد داشته فعاليت اشكال، بدون و

 (.1737کليني،)شود مي گفته باشد رواني سالمت حفظ و استقرار جهت در که اقداماتي و مقررات از دسته

 معين خود پيروان براي که وظايفي ترين عمده از و دارد آخرت و دنيا سعادت براي دقيقي و منظم دستورهاي اسالم، مبين دين

 نماز و سازد مي مبدل طمأنينه به را ها پريشاني خاطر و ها دغدغه همه که است، سبحان خداي ياد بر متمداو شد، ذکر کرده،چنانچه

 ارتباط چون و کرده آزاد بيروني و دروني دشمنان اسارت از را او آزادگي، و آزادي سرود و است جايگاه ترين رفيع داراي ميان اين در که
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 در مضطرب و ناتوان روحهاي و دلها و خسته قلوب براي فراواني رواني و روحي آثار تواناست رآفريدگا و ضعيف آفريده ميان اي صميمانه

 (.1731رضوانطلب،)بردارد

  رواني سالمت افزايش در نماز نقش -2-1

 و تشويق ،نگراني افسردگي، اضطراب، دين، به محكم ايمان يك داشتن و نماز دعا، که اند دريافته شناسان روان از بسياري امروزه    

 .(23 –الرعد )«القلوب تطمئن اهلل االبذکر»: کند مي برطرف هاست بيماري از بسياري ساز زمينه که را ترس

 برابر در نماز، در انسان خاضعانه و خاشعانه وقوف. وجوددارد پروردگارش و انسان ميان اي رابطه که دهد مي نشان نماز کلمه    

 مي پديد او در را رواني وسالمت رواني امنيت قلبي، آرامش و روحي صفاي حس که بخشد مي معنوي نيرويي او به متعال خداوند

 .آورد

 برمي روي زندگي مشكالت و اشتغاالت همه از و شود مي خدا متوجه خود حواس و بدن اعضاي همه با نماز در انسان که جا آن از    

 مشكالت از کامل گرداني روي حالت همين. کند نمي فكر آورد مي زبان به نماز در که قرآن آيات و خدا جز چيز هيچ به. گرداند

 رواني آرامش حالت اين شناختي، روان رويكرد. شود مي رواني سالمت و روان آرامش موجب نماز ميان در آن به نينديشيدن و زندگي

 بسياري که هايي تنش و ها تنيدگي و نهروزا عصبي فشارهاي شدت کاهش موجب و دارد بااليي تأثير رواني سالمت وضعيت ايجاد در

 (.1731رضوانطلب،)شود مي هستند، آن دچار مردم از

 هاي سال طول در من که بخش آرام جواب ترين مهم»: گويد مي باره اين در هلندي معروف پزشك( 1۱۱۱)1 هاسليوپ توماس    

 در وسيله ترين مهم گويم مي پزشك يك عنوان به من. است نماز همين بردم، پي آن به رواني مسائل در مهارتم و تجربه متمادي

 «.است نماز ام شناخته کنون تا من و است روزمره هاي افسردگي و ها اضطراب و ها تنش بردن بين از ضامن که روان آرامش

دوديت از روش او براي پرداختن به اين مح. مذهب بعنوان يك دامنه توسعه در حق خود شناخته شده است/ ، معنويت(2111)2ماري

تجربي و نمونه آماري نيز از طريق تصادفي خوشه اي استفاده نمود، که نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که مشارکت فعاليت هاي 

 . مذهبي و لذت بردن از فعاليت هاي مذهبي، شاخص تعالي معنوي بعنوان عوامل دروني در جوانان بحساب مي آيد

حقيقاتي با مطالعه برروي يك نمونه باليني و جامعه ترکيبي از افراد مبتال به ديابت از محله هاي کم ، در يك طرح ت(211۱)7کيلبرن

بر اساس مطالعات قبلي و تجزيه و تحليل از داده هاي مورد مطالعه، پنج بعد مذهبي؛ اعتقادات مذهبي، مطالب . درآمد انجام داد

نشان 1گفتمان ديني مورد بررسي قرار گرفت که، همبستگي خطي و رگرسيون خواندني مذهبي، نماز، حضور ديني و درگير شدن در 

داد، ارتباط قوي و معكوس بين چهار نفر از پنج بعد دينداري؛ با نماز، خواندني هاي مذهبي، حضور مذهبي، و باورهاي ديني ثابت 

 . بعنوان محافظ در برابر عالئم افسردگي است

قش نماز برابعاد سالمت جسماني و رواني انسان، به اين نتايج دست يافت که نماز تنها غذاي ، در بررسي ن(1733)نظري و همكاران

تاثير حرکات موزون و قيام و رکوع و سجود منظم نماز بر تقويت و بهبود . روح انسان نبوده بلكه جسم انسان ها را نيز تقويت مي کند

چنين موجب کاهش شدت فشارهاي عصبي روزانه و تنيدگي و تنش هايي عملكرد اعضاء و جوارح مختلف غير قابل انكار است، و هم

 که افسردگي و اضطراب از را انسان نماز از ناشي رواني آرامش و اعصاب تمدد حالت. که بسياري از مردم دچار آن هستند مي شود

 ادامه و ماند مي باقي انسان در ازنماز پس دتيم تا عموماً هايي حالت چنين زيرا. کند مي رها برند مي رنج آن از همواره رواني بيماران

 .يابد مي

 مي افسرده را او که حالتي با يا و انگيز اضطراب مواردي و امور با نماز، از پس رواني آرامش و اعصاب تمدد حالت در گاهي انسان    

 نماز از پس رواني، سالمت و نفساني آرامش اعصاب، تمدد در آنها يادآوري با موارد اين نشان و حد بي تكرار .شود مي مواجه سازد،

                                                 
1 Thomas Haslyup 
2 Marie 
3 Kylbrn 
4 Linear correlation and regression 
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 اضطراب، کاهش در نماز مهم تأثير. شود مي رها موارد يا امور اين از ناش  نگراني و اضطراب از فرد ترتيب اين به و يابد مي ارتباط

 و اضطراب درمان براي معاصر گران درمان روان از برخي درماني روان تأثير شبيه رواني، سالمت ايجاد و رواني بيماران افسردگي

 کنند مي استفاده روشي از افسردگي و اضطراب درمان براي1 لپه و ژوزف جمله از معاصر درمانگران روان. است رواني بيماران افسردگي

 موارد ميان کوشد مي گر درمان روش اين در .است مشهور سازي آرام طريق از درمان نام به و است معروف( متقابل منع) به که

 .(1732کالنتري، )کند ايجاد رابطه روان، آرامش حالت همان يعني اضطراب مخالف واکنش و انگيز راباضط

 به نماز از پس بالفاصله انسان. است مشهود بسيار نماز، از منتج درماني اثر و درماني روان روش ميان تشابه وجه که است واضح پر    

 به خود خداي با دعا در انسان اصوالً. شود مي موجب را رواني وسالمت آرامش حالت همان تداوم اين که پردازد مي تسبيح و دعا ذکر

 اضطراب مشكالت کردن بازگو با و برد مي پناه او به کند مي افسرده و مضطرب زندگي در را او که مشكالتي از و پردازد مي مناجات

 موجب نماز از پس مسائل و مشكالت بيان شد، ذکر که سائليم بر عالوه .شود مي برخوردار رواني سالمت از حالتي چنين در انگيز

 طور به. گيرد مي قرار پردازند، مي نماز اقامه به که افرادي دراختيار فقط که است طاليي زمان يك زمان، اين. شود مي رواني آرامش

 يا صميمي دوست يك حضور در مشكالت کردن آشكار با انسان رواني حالت که دهد مي نشان شناسان روان متعدد تحقيقات کلي

 .(همان منابع)رود مي بهبود به رو گر درمان

 طلب او درگاه به دعا و پروردگار با مناجات به نماز از پس و کند بازگو خدا با را خود مشكالت اگر انسان همين که کنيد تصور حال    

 و مؤثر درماني روان يك در که اي نتيجه همان که شود مي همالحظ. کند مي پيدا بهبود اندازه چه تا او رواني حالت بپردازد، ياري

 کند، مي ايجاد انسان در نماز که را اضطراب از رهايي و امنيت احساس آن زيرا آيد، مي دست به نيز نماز از شود، مي حاصل موفق

 نگراني اضطراب، زنجيرهاي در قبالً که نيرويي. است روان سالمت ايجاد ضامن آزادي اين که شود مي او رواني نيروي شدن آزاد موجب

 انسان معنوي رابطه همين. کند مي احساس وجودش همه در را طراوت و نشاط حالت انسان نتيجه در .بود زنداني و مقيد افسردگي، و

 مي انسان در تقرمس معنوي نيروهاي رهايي موجب متعال، خداوند از رواني بارقه يا الهي فيض نوعي دريافت و نماز طول در پروردگار با

 (.همان منابع)کند مي بلند را همتش و قوي را اش اراده جزم، را عزمش و شود

 و سالمت تأمين و روزمره تأمالت و ها تنش کاهش در ديني فرايض و اعمال انجام که دهد مي نشان فراوان تحقيقات نتايج    

 با توکل و ديني اعتقاد مذهبي، اي مقابله راهبردهاي رابطه سيبرر به که تحقيقي مطالعه يك در. است مؤثر افراد رواني بهداشت

 از استفاده به تمايل تنيدگي با مقابله براي ها خانواده داد، نشان نتايج شد، انجام تهران دانشگاه کارمندان هاي خانواده در تنيدگي

 نظير ديني فرايض انجام به روزمره زاي تنيدگي عيتموق بروز هنگام در داد نشان تحقيق همين .دارند خدا به توکل اي، مقابله راهبرد

 .دارند تمايل ذکر و نماز قرآن، تالوت

 جسمي، بيماري هاي مير، و مرگ آمار که دهد مي نشان(  استرس برجسته محقق)  «2برنر هاروي » ، مطالعات(17۱1)رضائيان

 اند، بوده گوناگون هاي استرس معرض در که افرادي ميان در.. و زندان ها و رواني بيمارستان هاي به پذيرش ديگرکشي، و خودکشي

 . است عادي افراد از بيشتر مراتب به

 زيستن الزمه که اين به توجه با و است شده همراه گوناگوني و متعدد بسيار هاي استرس با حاضر، عصر در انسان ها زندگي که آنجا از

 مقابل در را او مقاومت درجه که وسايلي از انسان برخورداري لزوم هاست، استرس برابر در مقاومت و پذيري سازش زندگي تداوم و

 (.1737نجفي، )شود مي احساس بوضوح سازند، حكمفرما او وجود در را رواني امنيت و آرامش احساس و بخشند افزايش ها استرس

مكان )  کشاند مي بدانجا را افراد کار گيزند متعدد هاي استرس که مكان هايي به آماري شواهد به استناد و کافي دقت با چنانچه

 که شويم مي متوجه بزنيم  سري( ...و زندان ها! ها جوانمرگ قبرستان رواني، و جسمي بيمارستان هاي پزشكان، مطب مثل هايي

  (.همان منابع)است متفاوت بسيار جاها قبيل اين در حاضر هاي مذهبي غير با مقايسه در ها، مذهبي تعداد

                                                 
1 Joseph & Lope 
2 Harvey Brenner 
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 بيمارستان ها در بستري بيماران آمار مثال يا. دهند مي تشكيل نماز بي افراد را زندان ها محكومان% ۱1 خودمان کشور در المث بعنوان

 سرتاسر در بلكه مسلمان، کشورهاي در فقط نه موضوع اين. است نماز به مقيد اشخاص از بيش باورنكردني طرز به اند بيگانه نماز با که

 کمتر آن ها در رواني اختالل بروز که بود آن از حاکي شمالي آمريكاي در ” هوتري“  جوامع بررسي: مثال نوانبع. دارد عموميت جهان

 مي زندگي استوار ديني عقايد با و کشاورزي آرام شرايط در و هستند منزوي و پايدار نسبتا 1هوتري جوامع. است جامعه افراد ساير از

 (.همان منابع)کنند

 انسان به زندگي در مذهب و دين: است گفته که آنجا ، بود عقيده هم «2ليمان»  اخير قرن بزرگ فيلسوف با نتوا مي ترتيب بدين

 و رواني امنيت ايجاد در بزرگي نقش ايمان، چهره ترين برجسته بعنوان « نماز » اوصاف اين با. بخشد مي روحي گاه تكيه و اطمينان

 در عمومي، بيمارستان هاي به کنندگان مراجعه% ۳1 از بيش که آوريم ياد به اگر و کند مي اايف انسان در ها استرس با مقابله توانايي

 توانيم مي کند، مي پيدا مهمتري جايگاه روز به روز نوين طب در( 7 تني روان)  بيماري هاي و برند مي رنج رواني مشكل يك از واقع

 (.1737نجفي، )بگوييم سخن جسمي بيماري هاي در نماز نقش از اي تازه دريچه از

 مي و دارد روزمره هاي تنيدگي با رويارويي در مهمي نقش دين داد نشان نتايج شد، انجام 1پارگامنت سوي از که ديگري مطالعه در    

 صورت به رويداد اين آيا) اول نوع ارزشيابي هنگام در متدين افراد وي نظر از.  کند تعديل را زندگي شديد هاي بحران اثرات تواند

 و دين از خوبي به تنيدگي با مقابله براي(  کنم مقابله رويداد اين با توانم مي من آيا) دوم نوع ارزشيابي و(  است خطرناك بالقوه

 سبك کوشي، سخت اجتماعي، حمايت ازجمله عواملي تأثير تحت رواني فشار به آن ها واکنش زيرا. کنند مي استفاده ديني فرايض

 مقابله براي دين که تأثيري مهمترين پس. شود مي تنيدگي کاهش موجب متدين افراد در که گيرد مي قرار آن نظير و گشايي مشكل

 (.همان منابع)است ها خانواده رواني سالمت تأمين و رواني فشار کاهش در آن نقش دارد، تنيدگي با

 هرچه و گذارد مي زيادي تاثير افراد جسم و روان سالمت بر زندگي سبك که اند عقيده اين بر روانشناسي و رفتاري علوم متخصصان

 نزد در دين ترين کامل عنوان به اسالم که جا آن از .کند مي پيدا بيشتري آرامش باشد تر متعهد ديني هاي آموزه انجام به نسبت فرد

 تكميل براي شده مبعوث پيامبر را خود( لهوا عليه اهلل صلي) اسالم پيامبر دارد، جامعي دستورات انسان زندگي ابعاد همه براي خداوند

 پذيردکه مي را زندگي سبك ديني هاي آموزه و دستورات به عمل و پذيرش با دار دين فرد واقع در .کند مي معرفي اخالقي مكارم

 از بسياري توجه دمور رفتار بر موثر مولفه ترين اساسي عنوان به ديني هاي آموزه رو اين از .اوست روان و جسم سالمت کننده تامين

 (.همان منابع)است گرفته قرار روانشناسان جمله

 افراد روان و جسم سالمت و سالم جامعه تحقق در مهمي نقش دين به جامعه افراد پايبندي مختلف، هاي پژوهش هاي يافته براساس 

 اضطراب، جسمي، مشكالت باشد، داشته بيشتري نقش افراد زندگي در داري دين هرچه که دهد مي نشان ها يافته اين .دارد جامعه

 باالترين ديني التزام دينداري، هاي مولفه بين از که است اين شده مشخص چه آن .يابد مي کاهش اجتماعي ناسازگاري و افسردگي

 انبيا پروردگار، به نسبت معرفت کسب پي در ديندار فرد يعني ديني وظايف به التزام .دارد عهده بر افراد روان سالمت تامين در را نقش

 عمل ها آن به و بداند بايسته خود اقتصادي و اجتماعي شخصي، رفتارهاي حيطه در را ديني احكام و تكاليف انجام دين، اولياي و

 (.همان منابع)کند

 تاثيرات نماز بر جسم انسان -2-2

ان ها را نيز تقويت مي کند و آن ها را در برخي از کارشناسان معتقدند نماز خواندن تنها غذاي روح انسان نيست، بلكه جسم انس

وقتي چشم ها در حالت نماز ثابت مي ماند جريان فكر هم خود به خود آرام شده و در نتيجه . مبارزه با مشكالت روزمره ياري مي دهد

ظ رواني اين حالت ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصي مانند نزديك بيني مي شود و به لحا. تمرکز فكر افزايش مي يابد

                                                 
1 Communities Hutran 
2 Lyman 
3 Psychosomatic 
4 Pargamnt 
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ايستادن در حالت نماز باعث تقويت حالت . باعث افزايش مقاومت عصبي فرد شده و بي خوابي و افكار ناآرام را از انسان دور مي کند

تعادلي بدن شده و قسمت مرکزي مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادي است را تقويت مي کند و اين عمل باعث مي شود 

 (.1731خياطي، )مترين نيرو و انرژي به انجام صحيح حرکات بعدي بپردازدفرد با صرف ک

تقويت احشاء و . نماز قسمت فوقاني بدن را پرورش داده و ستون مهره ها را تقويت کرده و آن را در حالت مستقيم نگاه مي دارد 

ايي از ديگر خواص نماز خواندن و رکوع حفظ سالمت دستگاه گوارش و رفع يبوست مزمن سوء هاضمه و بي اشته،ماهيچه هاي شكم

کارشناسان مي گويند در حالت رکوع ماهيچه هاي اطراف ستون مهره ها منبسط مي شود که در متعادل و آرام کردن . در نماز است

رتيب به مدت زمان خواندن ذکر رکوع نيزباعث تقويت عضالت صورت و گردن ساق پا و رانها مي شودو به اين ت. موثر است 1سمپاتيك

بدن فراهم نمودن زمينه از بين رفتن اکثر بيماري ها از  2تنظيم متابوليسم. جريان خون در قسمتهاي مختلف بدن سرعت مي بخشد

بدن، کمك به افزايش حالت استواري و استحكام مغز و بهبود ناراحتي هاي تناسلي و نارسايي هاي تخمدان از ديگر خواص رکوع در 

سجده عالوه بر از بين بردن يبوست و . ستون مهره هاي بدن را تقويت کرده و دردهاي سياتيك را آرام مي کندسجده نيز . نماز است

سجده . سوء هاضمه، پرده ديافراگم را تقويت کرده و به دفع مواد زايد بدن به دليل فشرده شدن منطقه شكمي کمك مي کند

با تغذيه اين غدد باعث حفظ شادابي، زيبايي و طراوت پوست مي همچنين باعث افزايش جريان خون در سر شده که اين امر 

 (. 1731خياطي، )شود

 3سبك زندگي -3

 عام فرهنگ از مقصود. است جامعه آن خاص و عام فرهنگ از ناشي زيادي بسيار ميزان به اي جامعه هر مردمان زندگي نوع و سبك

 طي در آن مردمان و دارد نفوذ و رسوخ جامعه آن هاي اليه و سطوح امتم در که ست رفتارهايي و ها ارزش هنجارها، از اي مجموعه

 اين به عمل با خويش روزمره زندگاني منش و گفتار رفتار، در فرهنگ آن عقيدتي و فكري مباني و اصول پذيرش ضمن دراز ساليان

 .کنند مي اظهار و اعالم ديننما و لساني غير صورت به جامعه بر حاکم و غالب فرهنگ به نسبت را خود پايبندي اصول،

 فرهنگ بر مستقيم طور به اي جامعه هر در آن از گرفته نشأت قلبي حتي و ذهني هاي نگرش و عقايد و مذهبي و ديني اعتقادات

 لفمخت ملل و جوامع توسط که افعالي و رفتارها نوع و زندگي سبك به اگر راستا همين در. دارد عميق تأثيرگذاري مردم عامه بر حاکم

 برخوردهاي پوشش، نوع شامل که زندگي رفتارهاي از بسياري که يافت خواهيم در باشيم داشته نگاهي نيم زمين کره در ساکن

 روابط چگونگي و خانواده اعضاي بين تعامل و خانواده تشكيالت نوع عمومي، و خصوصي حيات شيوه جامعه، غالب گفتمان و اجتماعي

 غير حتي و آسماني اديان تمامي که چرا باشد؛ مي آنان اعتقادي و ديني هاي آموزه از متاثر زيادي اندازه تا... و فرزندان و والدين بين

 توان نمي را آييني و کيش مذهب، دين، هيچ و هستند پيام و رهنمود داراي زندگي سياق و سبك و چگونگي خصوص در نيز آسماني

 .(17۳۱افروز، )باشد نكرده مطرح را مباحثي و مسائل مريدانش و پيروان زندگي سبك و بشري حيات مهم امور اين در که يافت

 در که بپذيريم بايد رهروانشان و پيروان براي زندگي سبك انتخاب چگونگي تشريح و تبيين در اديان مهم و اساسي نقش به اعتقاد با

 و انتخاب در مقلدانش سازي رهنمون و هدايت نگيچگو خصوص در امتياز و کارکرد بيشترين داراي اسالم مبين دين اديان، اين ميان

 ده وجود ادعا اين مويد .است نكرده توصيه و تأکيد مهم امر اين باره در اسالم اندازه به مذهبي و دين هيچ و ست زندگي سبك اعمال

 حيات براي و دنيوي اتحي از پس حتي و مرگ زمان تا انسان تولد بدو از که است «کريم قرآن» مسلمانان مقدس کتاب در آيه ها

 براي را سالم و معنوي زندگي انجام چگونگي تنها نه کتاب اين در متعال خداوند و دارد خود در را بسياري هاي پيام و نظرات اخروي

 يجادا در آن مهم نقش و موضوع اهميت به توجه با نيز( ع) معصومين ائمه و اسالم پيامبرگرامي بلكه است آورده ارمغان به مسلمانان

 سعي خويش روش و سيره و سنت نيز و احاديث و روايات با و آمده بشريت کمك به گرا دين و خدامحور اجتماعي و فاضله مدينه يك
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 نموده مسلمانان براي سالم و ارزشي زندگي سبك سازي رهنمون و کرن کاناليزه گذاري، ريل معنوي، فضايي و بستر ايجاد در

 (.همان منابع)اند

  زندگي سبك در نماز تاثير -3-1

 و نيايش براى زمانى کند، تقسيم قسم سه به را خود روز شبانه بايد مؤمن: فرمود که شده نقل السالم عليه علي امام از روايتي در

 را ندخردم. است زيبايى مايه و حالل که هايى لذّت به نفس واداشتن براى زمانى و زندگى، هزينه تأمين براى زمانى و پروردگار، عبادت

 هاى لذّت آوردن دست به يا آخرت، راه در نهادن گام يا زندگى، تأمين براى حالل کسب: کند حرکت چيز سه پى در که آن جز نشايد

 . (1731خياطي، )حالل

 نماز پرتو در زندگي اصالح -3-2

 شعاع که شده چيدمان و ريزي امهبرن اي گونه به شرايط آن که بينيم مي کنيم، نگاه نماز دروني و مقدماتي شرايط به وقتي ما

 و بودن پاك اخالص، رعايت نماز، دروني و مقدماتي نماز شرايط جمله از. دهد مي قرار تاثير تحت را نمازگزار زندگي تمام تاثيرش،

 فرد يك زندگي به نماز، محتوايي و مقدماتي شرايط مجموع رعايت. است ديگر آداب از بسياري و نماز مكان و لباس بودن مباح

 (.17۳۱افروز، )دهد مي تغيير اي ويژه و خاص طور به را اش زندگي سبك و بخشد مي ويژه اي جلوه مسلمان

 1اقتصاد سالم -4

 خونى کم به مبتال باشد، داشته سالمى اقتصادى بنيه بايد جامعه. غير به غيرقائم و عيب بى و ذات به قائم اقتصاد يعنى سالم اقتصاد

. بود خواهد مريض هميشه است خراب اش دمويّه جهاز و قلب دستگاه که مريضى يا و خون کم مريض يك مانند ،وگرنه نباشد اقتصادى

 سالم اقتصاد بدون اسالمى هدف هاى اسالم نظر از. باشد سالم اقتصاد ضرورت و لزوم منكر عاقلى هيچ بلكه و عالم هيچ رود نمى گمان

 ملت که است ميسر هنگامى هدف اين. باشد نداشته نفوذ و تسلط مسلمان در مسلمان غير که خواهد مى اسالم .است تأمين غيرقابل

 که آن ولو بردگى و اسارت با است مالزم نيازمندى اال و نباشد، دراز مسلمان غير طرف به دستش و نباشد نيازمند اقتصاد در مسلمان

تعارف  به اعتبارى و است او برده و اسير باشد دراز ديگر ملت طرف به دستش اقتصاد لحاظ از که ملتى هر .نباشد کار در بردگى اسم

 (.1732کالنتري، )باشد داشته اقتصادى جهش که است مستقل ملتى:  2نهرو قول به. نيست معمولى ديپلماسى هاى

. «1» اميرَهُ تَكُنْ شِئْتَ مَنْ  الى احْسِنْ ظيرَهُ،نَ تَكُنْ شِئْتَ عَمَّنْ اسْتَغْنِ اسيرَهُ، تَكُنْ شِئْتَ مَنْ  الى احْتَجْ:فرمايد مى السالم عليه على

 دهى قرار خود احسان و نيكى مورد را هرکه و شد؛ خواهى برابر او با گردى هرکه از نياز بى بود؛ خواهى او اسير شوى هرکه محتاج»

 .«شد خواهى او فرمانرواى

هدف  اينكه عنوان به بلكه است، هدف تنها يا است هدف خود تصاداق اينكه عنوان به نه اما است اقتصادى بنيه تقويت طرفدار اسالم

 داند، مى اجتماعى حيات ارکان از رکن يك را اقتصاد اسالم اما نيست؛ ميسر اقتصادى مستقل نيروى و سالم اقتصاد بدون اسالمى هاى

 نيست، است تمايالت و تقاضاها درآمد سرچشمه هک نظريه اين طرفدار اسالم. زند نمى لطمه و ضربه ارکان ساير به اقتصاد خاطر به لهذا

 مكاسب» نام به هست اسالم در مهمى فصل رو اين از بكند، تطبيق بشريت جانبه همه و عالى مصالح با تمايالت بايد است معتقد بلكه

 از و باشد، نداشته ثماراست جنبه الاقل يا باشد شخص فعاليت محصول طرفى از که درآمدى يعنى اسالم نظر از مشروع درآمد.«محرّمه

 منفعت» داراى معامله مورد جنس فقها اصطالح به و باشد داشته مفيد و مشروع شدن مصرف قابليت مصرف، لحاظ از ديگر طرف

 (.همان منابع)شخص جيب پرکردن نه باشد اجتماع منافع هدف سوسياليست ها عبارت به باشد؛ «مقصوده محلَّله

 مازن پرتو در سالم اقتصاد -1 -4

 غصبي يا نامشروع طريق از اگر و باشد حالل و مباح شود، مى استفاده نماز و وضو و غسل براى که آبى و مكان و لباس بايد نماز در

 داشته حالل و مشروع درآمدي نمازش، صحت براي شود مي مجبور نمازگزار طبيعي طور به لذا شود، مي باطل نماز باشد، شده تهيه

                                                 
1 Healthy economy 
2 Nehru 
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 مي جامعه اقتصاد سالمت در بخش اين که اي العاده فوق تاثير. نمايد مراعات کامل طور به را ديگران حقوق ت،معامال همه در و باشد

 .(1731خياطي، )است انكار قابل غير گذارد،

 موضوع اين به گذرا و کوتاه اي اشاره تنها اينجا، در ما قصد و نگاشت توان مي افراد زندگي در نماز تاثير باب در پرشماري مسايل قطعا

 حل مسايل، همه در صحيح گيري جهت خاطر به مان زندگي مشكالت و معضالت از بسياري شود، اصالح نمازمان اگر ترديد بدون. بود

 و کنيم اصالح را همان لنگد، مي نمازمان کجاي ببينيم بايد دارد، وجود مان زندگي در کوري هاي گره و معضالت اگر. شد خواهد

 رحمة بهجت اهلل آيت حضرت. شد خواهد حل نيز مان زندگي مشكالت ساير بزرگ، امانت اين اصالح برکت به که باشيم داشته ايمان

 .(1731خياطي، )باشد بهتر پيش ماه از نمازش بايد دارد برمي گام راست راه در که کسي: فرمود مي عليه اهلل

 اسالم ديدگاه از سالم اقتصاد خصوصيات -4-2

  سالم اقتصاد سالم اجتماع يك اوليه شرائط از که طوري همان است، ثروت نمو و رشد قابليت و حيات سالم، قتصادا اوليه اصول از يكي

 کم به مبتال باشد، داشته سالمي اقتصادي بنيه بايد جامعه. غير به غيرقائم و عيب بي و ذات به قائم اقتصاد يعني سالم اقتصاد. است

 مريض هميشه است خراب اش دمويه جهاز و قلب دستگاه که مريضي يا و خون کم مريض يك ندمان اگرنه، و نباشد  اقتصادي خوني

 بدون اسالمي هدف هاي  اسالم نظر از. باشد سالم اقتصاد ضرورت و لزوم منكر عاقلي هيچ بلكه و  عالم هيچ رود نمي گمان. بود خواهد

 ميسر هنگامي هدف اين. باشد نداشته نفوذ و تسلط مسلمان در مانغيرمسل  که خواهد مي اسالم. است تأمين غيرقابل سالم اقتصاد

 و اسارت با است مالزم نيازمندي اال و نباشد، دراز  غيرمسلمان طرف به دستش و نباشد نيازمند اقتصاد در مسلمان ملت که است

 و است او برده و اسير باشد دراز ديگر ملت طرف به دستش اقتصاد لحاظ از که ملتي هر. نباشد کار در بردگي  اسم که هرچند بردگي،

 .  (1737نجفي، )نيست معمولي ديپلماسي تعارف هاي به  اعتباري

 در. گردد مي بر کشور آن در اقتصادي سيستم بودن سالم به نيز امر اين که است اقتصادي رشد يافتگي، توسعه هاي شاخصه از يكي

 اقتصادي رشد وجود که اي گونه به بوده، برخوردار خاصي اولويت از تصادياق مناسب هاي سياست بكارگيري يافته، رشد کشورهاي

 در اي مسئله هر از قبل دارد، محرمه مكاسب اسالم. شود مي محسوب سالم اقتصاد يك هاي ويژگي از تورم نرخ کنترل و مستمر

 و قمار الت و شراب فروختن کند، مي ريمتح  غيرمسلمانان به حتي را صليب و بت فروختن کند، مي عنوان را محرمه مكاسب مكاسب،

 و است  ثروت ازدياد طرفدار اسالم اينكه عين در پس کند، مي تحريم را ضالل کتب فروش کند، مي  تحريم مطلقا را گمراهي وسائل

 تقاضا و تمايالت را دآرمد راه است ثروت خود از تر عالي هدف،  که دليل همين به داند، مي خود عالي هدفهاي تأمين وسيله را ثروت

 ديگر مطلب. داري سرمايه اقتصاد خصوصا ندارد، وجود محدوديت ها اينگونه جديد اقتصاد در اما داند، مي راه را مصلحت داند، نمي

 و کند  فلج و متوقف را نمو و رشد که باشد شكلي به اقتصادي سيستم نبايد بود،  ثروت دنبال به راهي هر از نبايد که طور همان اينكه

 . (همان منابع)نمايد جلوگيري

 مردم اشتراك  الزمه اش که است "احتياج قدر به مخارج و استعداد قدر به کار " 1ماتز عقيده به است رشد مانع که چيزهايي جمله از

 پيكر يك اجزاء حد به بشر افراد طبيعي پيوستگي. است طبيعت و فطرت  برخالف اوال: دارد عيب چند اين. است يكديگر منافع در

 نتيجه بداند که کند مي پيدا کار نشاط آنگاه بشر گيرد، مي را نشاط و فعاليت جلوي ثالثا. است استثمار نوعي خود اين ثانيا. نيست

 . گردد برمي  خودش به کارش

 سالم اقتصاد سالم عاجتما يك اوليه شرايط از که طورى همان است، ثروت نموّ و رشد قابليت و حيات سالم اقتصاد اوليه اصول از يكى

 .(17۳۱افروز، )است

 نتيجه گيري -5

 نيازهاي به طبيعت پاسخگويي عدم و سويي از دنيا در زندگي ختم و فناپذيري و طبيعت جهان در اعتباري بي و ثباتي بي احساس

 پوچي احساس  درون، از وي که خاطر اين به آورد، مي وجود به انسان در را بيهودگي و روزمرگي احساس ديگر سوي از انسان نامتناهي

                                                 
 ماتز 1
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 دانشمندان.شناسد نمي را آنها حداقل يا و يابد نمي خويش روي فرا مطمئني و شده شناخته راههاي مقابل، در و کند مي محتوايي بي و

 ران هابح جنگ ها، اثر در بوده، نوزدهم سده از بخشي ويژگيهاي از که بيني خوش و است سرخوردگي ما، دوران عصر»:معتقدند غربي

 عنوان با انديشمندان برخي آثار در معاصر دنياي ويژگي يك عنوان به تهي درون زندگي «.است شده تضعيف خودکامي ها، بروز و

 مذهب از بشر تدريجي گرفتن فاصله روحي، حالت اين پيدايش در مؤثر عوامل از يكي شايد .است شده توصيف «دروني منشأ با ترس»

 مذهب، جاي به علم جايگزيني تصور به او اروپاست علم در حيات تجديد نوزايي، دوره از پس علم، به او بندهشتا و عجوالنه رويكرد و

 ديگر برنيامد، آدمي هاي خواسته تأمين عهده از علم و شد ناکام راه اين در که زماني ولي بگسلد، را خود ديني پيوندهاي تا کوشيد

 .نمود پوچي و بيهودگي خأل، احساس ندرو از لذا نداشت وجود آن براي جايگزيني

 بخشد، مي خاصي تحول و تنوع شادابي، آن به و نموده خارج پوچي، و روزمرگي حالت از را زندگي که عواملي جمله از  وصف، اين با

 اي بهانه انسان به ،محبوب با مالقات وقت رسيدن انتظار و بعد نماز تا نماز هر فاصله .باشد مي محبوب و محب برنامه با و منظم مالقات

 که زماني تا که کند مي زنده را احساس اين آدمي در معشوق، و عاشق رازگونه گفتگوهاي و بخشد مي بودن براي دليلي و زيستن براي

 مهربان خالق و آفرين هستي گفتگو، طرف آنكه ويژه به است زيستن قابل زندگي بيند، مي حاضر ارتباط و گفتگو براي را کسي

 ما ربّنا األرضِ و السَّمواتِ خَلْقِ في يَتَفَكَّرُونَ وَ جُنُوبِهِمْ عَلي و قُعُوداً و قياماً اهللَ يَذْکُرُونَ الذينَ: )که کند مي تفهيم او به نمازي ينچن.باشد

 ياد را خدا خفتن، و هنشست و ايستاده حال در که هائي آن(. ۳1 آيه( 11) غافر سوره)النّارِ  عذابَ فقنا سبحانك باطِالً هذا خَلَقْتَ

 را ما منزهي و پاك اي نيافريده بيهوده را عظمت با دستگاه اين پروردگارا گويند و کرده زمين و آسمان خلقت در فكر دائم و کنند مي

 و باشد مي داشتني دوست خداست مخلوق هم آن چون و نشده خلق معنا بي و بيهوده هستي عالم .دار نگاه دوزخ آتش از خود لطف به

 با او به نزديكي و قرب همانا که ، مهم و اساسي منظوري او خلقت در و نشده خلق بيهوده هستي، عالم مجموعه زير عنوان به نيز انسان

 .باشد مي نهفته است، نياز و راز و عبادت
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