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چکیده
نماز یک ارتباط قوی با سرچشمه خوبی ها ،یعنی خداوند باری تعالی می باشد .نماز ،پایه قوام دین و سرچشمه زالل معنویت
همواره مورد توجه همه ادیان الهی و فرستادگان خداوند متعال بوده است .در جوامع امروزی ،بیشتر از هر زمان دیگری ،به
اخالق احساس نیاز می شود و مردم بیشتر دچار خالء معنوی شده و برای رسیدن به خواسته ها و امیال خود ،به هر کاری
دست می زنند و در این راه به هویت و کرامت انسانی لطمه وارد می گردد .امروزه زندگی انسان ها ،مملو ازحوادثی است که
عامل بداخالقی شده است از جمله :آلودگی صوتی ،آلودگی هوا ،بی هدفی ،نداشتن تکیه گاهی مطمئن ،مناقشه های خانوادگی
و غیره .تمدن بشر در کنار گسترش رفاه نسبی و ارتباطات مختلف ،یکسری رذایل اخالقی را نیز توسعه داده است .این نوشتار
یک پژوهش کاربردی به روش تحلیلی و توصیفی می باشد که به اهمیت رابطه بین نماز و اخالق مداری پرداخته است .نماز
بهترین ارتباط با منبع اصلی خلقت می تواند ،انسان را با فضایل اخالقی تربیت کند .نماز باعث ایجاد خلقیات حسنه ضروری و
کاربردی در انسان می شود از جمله :توکل ،صبر در برابر مشکالت ،امیدواری به رحمت خدا و غیره .این فضایل اخالقی هم
توسط نماز ،روز به روز تقویت می شود تا جایی که انسان می تواند از بحران های امروزه نجات یابد و به سعادت ،آرامش و
شادی درونی برسد.
واژههای كلیدی :نماز ،اخالق مداری ،ادیان الهی ،خالء معنوی ،تکیه گاه مطمئن
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مقدمه
نماز در بین همه دستورهای درخشان اسالم ،از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و اخالق هم  ،دارای جایگاه ویژه ای می باشد
تا جایی که پیامبر (ص) ،هدف از رسالت خود را در کامل نمودن اخال ق شایسته خالصه نموده است و همچنین می فرماید:
هیچ چیزی در ترازوی اعمال انسان در روز قیامت از اخالق حسنه سنگین تر نیست(پاینده ،1386 ،ص )
انسان دنیای امروزی ،به لحاظ پیچیدگی های زندگی ،وسعت وسرعت تغییرات ،با مسائل وبحران های زیادی مانند :مشکالت
خانوادگی،شغل ی،اجتماعی و ..دست به گریبان است که هرکدام ازاین بحران ها می توانند مشکالت جدی در زندگی به او
تحمیل کنند که نتیجه آن بداخالقی و دور شدن از فضایل انسانی می باشد.
از عهد باستان تاکنون ،موارد زیادی از بداخالقی را مردم ثبت کردهاند ،توصیفاتی در مورد آنچه که امروزه اختالالت خلقی،
اضطراب و استرس ،نامیده میشود ،در بسیاری از متون کهن یافت میشود.
بد اخالقی و دور شدن از خلق و خوی انسانی ،باعث استرس و اضطراب می شود که این خود یکی از بیماریهای قرن حاضر
است که اغلب مردم به درجاتی از آن مبتال هستند و ازآن شکایت دارند ،این هیجان شدید که به سیستم عصبی حمله میکند،
زاییده ی تمدن عصر حاضر است ،سیستم عصبی انسان با این همه سرعت ،هماهنگ نیست و قدرت دفاع طبیعی بدن ،صرف
مبارزه با نگرانیهای زندگی ماشینی شده و فرد دچار اضطراب میشود ،در این میان ،این مغز آدمی است که تمام استرسها و
پریشانیها و به دنبال آن ناراحتیهای مختلف جسمی و روانی و ضعف قوای بدنی را تجربه میکند و تمامی اینها زمانی ایجاد
می شود که انسان از دایره اخالق مداری خارج شود.
بقراط ،دکتر هانس سلیر و درسال « 1899امیلکراپلین» براساس اطالعاتی که از روانپزشکان آلمانی و فرانسوی پیش از خود،
بدست آورده بودند ،در ارتباط با افسردگی و اضطراب که در اثر بی اخالقی ایجاد می شود ،مطالبی را بیان نمودند( سادوک،
 ،1387ج ،2ص.)77
انسان ها ،همیشه به دنبال آرامش بوده اند و در طول تاریخ اگر تاملی داشته باشیم در می یابیم که بشر ،تابع یک تعادل حیاتی
بوده و گرایش به تعادل حیاتی ،مستلزم تحقق تعادلی بهینه میان غریزة زندگی  ،رشد و غریزة مرگ است و این قطعا زمانی
تحقق پیدا می کند که انسان در دایره اخالق مداری حرکت کند و بهطورخالصه میتوان گفت :کنش اصلی «من» حفظ تعادل
بین دو نظام وحدتیافته ،یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی انسان است.
تعادل حیاتی هنگام فشار بر موجود ،وی را در برقراری تعادل یاری میدهد ،سلیه و همکارانش تشریح کردند که چگونه و در
چه شرایطی ،تعادل حیاتی از هم میپاشد و واکنش فشار روانی ،تحت شرایط شدید آشکار میشود( .پاول ،1378 ،ص 22و
)23
برخی ازبداخالقی ها ،استرسآورتر از برخی دیگر است ،اما اضطراب موجود در زندگی هر انسان ،در نفس خود ،الزاماً جدا از
شیوه واکنشی است که ان انسان در برابر انها دارد که بیشترین اهمیت را همان شیوه واکنشی دارد و در واقع تفاوتهای
فردی ،در نوع شیوه مقابله افراد تأثیر میگذارد.
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انسان ها ،همیشه به دنبال آرامش بوده اند و در طول تاریخ اگر تاملی داشته باشیم در می یابیم که بشر تابع یک تعادل حیاتی
بوده و گرایش به تعادل حیاتی ،مستلزم تحقق تعادلی بهینه میان غریزة زندگی  ،رشد و غریزة مرگ است.
بهطورخالصه میتوان گفت :کنش اصلی«من» حفظ تعادل بین دو نظام وحدتیافته ،یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی
انسان است.
یک سری از باورهای دینی اعتقادی هستند که در افزایش یا کاهش فشار روانی و به دست اوردن فضایل اخالقی و یا آلوده
شدن به رذایل اخالقی ،بسیار مؤثرند.
ما در این ک ار پژوهشی به رابطه نماز با اخالق مداری خواهیم پرداخت و اینکه این رابطه از چه اهمیتی برخوردار می باشد.

معنای لغوی و اصطالحی صاله
کلمه صاله ،در لغت به معنای دعا ،خواندن و صدا کردن ،درخواست نمودن ،نیایش کردن ،پرستش ،نیاز ،سجود ،بندگی و
اطاعت ،تسبیح و طلب معنویت و مغفرت است(شهسواری ،1382 ،ص( ،)29بندر ریگی  ، 1368 ،ص( ،)312فؤاد الباقی ،
 ،1364ص ،)413ص)) ،و (باقری ،1382 ،ص.)65
در اصطالح شرع مقدس اسالم عبارت است از :عبادتی که متضمن مناجات و خضوع در پیشگاه خداوند باشد ،به عبارت دیگر
شرعاً به افعال و اعمال مخصوصی که به نحوه و کیفیت خاصی انجام میشود ،گفته شده است(شهسواری  ،1382 ،ص.)29
آنچه به عنوان تکلیف  ،نماز و عبادت انجام می شود به لحاظ نیت ،محتوا ،کیفیت انجام و خصوصیات فردی هر فردی ،مراحل و
مراتبی دارد ،گاهی عمل عبادی ،تنها مرتبه صحت و درستی را از نظر رعایت شرایط دارد ،گاهی به مراتب قبول میرسد و
گاهی هم صفت کمال مییابد(
(بیآزار شیرازی  ،1362 ،صص 19 -22و قرائتی  ،1387 ،صص ) 46-49که آنچه ما در این بحث مدنظر داریم ،نمازی می
باشد که به درجه صفت کمال می رسد.
کلمه صاله از دو ماده و ریشه اشتقاق یافته است .که یکی ناقص واوی است است و دیگری ناقصیابی و در قرآن نیز به معانی
گوناگونی آمده است که عبارتند از:
 -1دعا (برائت -2 ،)103/دین و آیین (هود -3 ،)87/ترحم (بقره -4 ،)157/نمازهای واجب (نساء )103/که کلمه (ص ـ
ل ـ و) و یا (صـلـ ی) به اشکال مختلف حدود صد مورد در قرآن به معنای نماز به کار رفته است .و کلمه (صاله) با
مشتقاتش حدود هشتاد مورد استعمال شده است و لفظ (صلوه) شصت و هشت بار در قرآن آمده است( .شهسواری ،
 ،1382ص.) 31
نماز از زمان اولین پیامبر وجود داشته و بر انسانها واجب بوده است ،نمازهای انبیاء (ع) ،نمازهای ائمه معصومین (ع) و از
میان تمامی موجودات ،انسان ویژگی تکلیف را دارا میباشد ( -طباطبائی  ،1367 ،ج ،32ص )33و این از امتیازات و
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افتخارات اوست که از سوی خدای هستی فرمان مییابد و عهدهدار انجام کارها و وظایفی میشود که خواستۀ پروردگار
جهان است و این خواسته نیز بر هر کس ی واجب نیست بلکه باید این انسان دارای ویژگی هایی باشد (رضوا ن طلب ،
 ،1375ص ) 69که سعادت و افتخار این وجوب را داشته باشد از جمله -1 :بلوغ -2 ،قدرت -3 ،اختیار و  -4عقل( .قرائتی ،
 ،1384صص .)19-22به کتب (خمینی ،1392 ،ص( ،)60شیروانی  ،1382 ،ص( ،)45نبوی  ،1378 ،ص.)15

معنای لغوی و اصطالحی اخالق
واژه (اخالق) :جمع (خلق) است که در لغت به معنای (سرشت و سجیه) آمده است اعم از سجایای نیکو و پسندیده ،مانند:
راستگویی و پاکدامنی و یا سجایای زشت و ناپسند ،مانند :دروغگویی و آلودهدامنی.
در عموم کتابهای لغوی ،این واژه با واژه (خَلق) همریشه شمرده شده است.
خُلق زیبا به معنای بهرهمندی از سرشت و سجیه ای زیبا و پسندیده و خَلق زیبا به معنای داشتن آفرینش و ظاهری زیبا و
اندامی موزون و هماهنگ است( .شریفی  ،1388 ،ص )25و (خواص  ،1386 ،ص.)16از نظر اصطالحی:دانشمندان اخالق
این واژه را در معانی بیشماری بکار بردهاند.رایج ترین معنای اصطالحی (اخالق) در میان اندیشمندان اسالمی عبارت است
از( :صفات و ویژگیهای پایدار در نفس که موجب می شوند کارهایی متناسب با آن صفات به طور خودجوش و بدون نیاز
به تفکر و تأمل ،از انسان صادر شود( ).همان .)25/ابوعلی مسکویه ،در تعریف اخالق میگوید( :اخالق حالتی نفسانی است
که بدون نیاز به تفکر و تأمل ،آدمی را به سمت انجام کار حرکت میدهد ،اگر این حالت نفسانی به گونهای باشد که
کارهای زیبا و پسندیده از آن صادر شود ،آن را (اخالق خوب)( ،اخالق فضیلت) نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن
صادر گردد ،آن را (اخالق بد)( ،اخالق رذیلت) گویند .اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان برای علم اخالق تعاریف
گوناگونی برشمردند از میان این تعریف به نظر میرسد جامعترین این است که بگوییم:علم اخالق علمی است که با معرفی
و شناساندن انواع خوبیها و بدیها ،راههای کسب خوبیها و رفع و دفع بدیها را به ما میآموزد)( .شریفی  ،1388 ،ص
 .) 26یعنی هم بعد شناختی و معرفتی دارد و هم بعد عملی و رفتاری .علم اخالق همانند فلسفه علوم عقلی محض نیست
که صرفاً بعد عقالنی و فطری انسان را تقویت کند بلکه هدف اصلی آن آموزش شیوة رفتار است.احساس خالء اخالقی:
بد اخالقی ،زمانی ایجاد می شود که انسان به ورطه گناه بیفتد و به خدای باری تعالی که منشاء کلیه فضایل و اخالقیات می
باشد ،فاصله بگیرد ویکی از ویژگی های انسان در مقابل حیوانات ،احساس نوعی خالء اخالقی است که هنگام ارتکاب گناه یا از
دست دادن فرصتها بدان دچار میشوداین مسائل عامل فشار روانیاند وگاه زمینه اعمال خطرناکی چون قتل و جنایت را
فراهم میآورند(حسینی کوهساری ،1391 ،ص  )146/147که عبارتند از:

99

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،29آذر 1400

احساس گناه:
انسانی که طالب آرامش ،راحتی و دوری از رنج و ناراحتی میباشد ،باید از ارتکاب هر گونه گناهی دوریکند ،زیرا علت
بسیاری از بالها،سختیها ،بیماریها و رنجهایی که به او میرسد ،اعمال خود او و ارتکاب گناه میباشد ،خداوند متعال
میفرماید:
" و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر"و آنچه از رنج و مصایب به شما میرسد همه از دست خود
شماست ،در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند"( شوری.)29 /
بر این اساس ،علت همه رنجها و مصایب ،بالها و سختی هایی که به انسان میرسد اعمال و بداخالقی هایست که خود اومرتکب
شده ،هر چند در ظاهر ،ارتکاب برخی گناهان ،لذت و خوشی موقت و ز ود گذری را به همراه دارد ،اما نه تنها آرامش و راحتی
واقعی را برای انسان به ارمغان نمیآورد بلکه او را دچار محنت و غم و اندوه میسازد.
به تعبیر امام صادق (ع):
"اِنَ الذَنبَ یَحرِمُ العَبدَ الرَزقَ" ((همانا گناه بنده را از روزی محروم میکند))( کلینی  1408 ،ق  ،جلد  ،3ص )385
ال
ارتکاب گناه نه تنها نزول نقمت و بدبختی را به دنبال دارد ،بلکه گاهی باعث سلب و از بین رفتن نعمتهایی میشود که قب ً
خدا به ما داده است .در قرآن پس از سوگندهای مکرر آمده است(( :سوگند به جان آدمی و آن که آن را منظم و تسویه کرد و
سپس فجور و تقوا (خیر و شر) را به او الهام کرد))( شمس /آیات  7و ) 8
بعضی مفسران گفتهاند )) الهام فجور و تقوا به مساله حسن و قبح عقلی که خداوند در عمق جان بشر به ودیعت نهاده است
اشاره دارد ،بدین سبب انسان در مقابل کردار زشت احساس ناراحتی و گناه میکند))( مکارم شیرازی، )1387( ،ج ،27ص)47

حسادت:
حسود به کسی گفته میشود که از خیر و نعمتی که به دیگران میرسد ،ناراحت میشود هر چند ضرری از آن نعمت به او
نرسد ،حسود از اینکه دیگران دارای برتری و یا فضیلتی هستند دائماً رنج میبرد .دائم با خود میگوید چرا فالنی پول و مال
ومنال زیادی دارد؟ چرا سطح تحصیالت او باال است؟ چرا بدن سالم و زیبائی دارد ؟.....این چراها روح و روان و اعصاب فرد
حسود را دچار رنج و عذاب می کند و او را از اخالق مداری دور می کند و هرگونه راحتی و آرامش از او سلب و وضعیت برایش
غیر قابل تحمل میشود.
امام علی(ع) میفرماید:
((اَلحَسَدُ یُنَکدُ العَیشَ))حسد راحتی زندگی را از بین میبرد (.نوری  1408 ،ق ،ج ،12ص)21
آن حضرت در فراز دیگری میفرماید« :ال را َحةَ لِحَسُودٍ»برای حسود راحتی و آرامش وجود ندارد (.همان ،ج ،12ص)17
آری شخص حسود دائم در هم رفته و غمگین و ناراحت است و به تعبیر امام علی(ع)((:الحسود مغموم))
شخص حسود دائماً غمگین است (.همان ،ج ،15ص)368
حسادت نه تنها روح و روان و اعصاب شخص را آزار میدهد ،بلکه اثر نامطلوبی بر جسم و سالمتی بدن او میگذارد .امام صادق
ص َّحة الجَسَدِ مِن قِلَّ ِة الحَسَدِ»صحت و سالمتی بدن در کمی حسد است(عاملی  1308 (،ق) ،ج ،15ص .)368
(ع) میفرمایدِ « :
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به عبارت دیگر هر قدر حسادت کم باشد و انسان در دایره اخالق مداری بیشتر باشد ،بدن از صحت و سالمتی بیشتری
برخوردار است ،افراد حسود معموال بدنی رنجور و بیمار دارند ،اغلب دچار بیماریهای روحی میشوند و معالجه و درمان نیز
سخت بوده و به کندی صورت می گیرد ،به همین خاطر اسالم به شدت با حسادت مبارزه کرده و این را عامل از بین بردن
ایمان میداند ،امام صادق(ع) میفرماید«:فانالحسد یا کل االیمان کما تاکل النار الحطب« همچنان که آتش چوب را میسوزاند
واز بین میبرد حسادت نیز ایمان را از بین میبرد(همان ،ج ،10ص.)163
البته باید توجه داشت که حسادت با غبطه تفاوت دارد ،حسادت امری مذموم و زشت است در حالی که غبطه امری نیکو و
پسندیده است ،در غبطه فرد با خود می گوید خوب است من هم مثل فالنی دارای آن نعمت و مزیت شوم ،در واقع در غبطه
فرد آرزو و میل ندارد که آن نعمت و مزیت از طرف مقابل گرفته شود ،بلکه آرزومند است خودش هم مانند او دارای آن نعمت
و مزیت شود بدون آنکه از دیگران سلب گردد ،خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
«وَدَ کَثیرٌ مِن أهلِ الکتابِ لَو یَرُدُو َنکُم مِن بَع ِد ایمانِکُم کُفاراً حَسَداً مِن عِن ِد أنفُسِهِم»بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که شما
را از ایمان به کفر بازگردانند به علت حسدی که در وجودشان دارند(بقره.)109 /

ناامیدی و ياس:
زندگی هر فرد منوط به امید و ناامیدی است ،ناامیدی موجب کم شدن فعالیت فرد میشود ،ناامیدی پدیدآورنده غم ،اندوه و
نیز نگرانی و اضطراب است ،ناامیدی پدیدآورنده اندوه است که این خود از توانایی روح و بدن میکاهد ،چنانکه حضرت علی(ع)
میفرماید« :الحُزنُ یهدم الجسد» اندوه جسم آدمی را نابود میسازد(آمدی  ،)1386(،ج ،1ص.)161
در انسانشناسی اسالمی این حقیقت مورد توجه است که میان تن و روانتأثیری متقابل حکم فرما است آنان که دچار هراس
نشوند دستخوش اضطراب نمیشوند و کسانی که دل به خدا داده اند و در دایره اخالق مداری حرکت می کنند ،دچار هراس
نمیگردند ،خداوند سبحان در قرآن میفرماید «:اِنَ الذَینَ قالُورا رَبُنا اهللُ ثُمَ استَقامُوا فالخَوفٌ عَلَیهِم وَ الهُم یَحزَنُونَ»آنان که
گفتند پروردگار ما خداست و به رهنمون و آیین او پایبند ماندهاند ،دچار حزن و اندوه نمیشوند(در دام اضطراب گرفتار
نمیگردند) (احقاف.)13 /
خداوند در قرآن کریم میفرماید«:وَ اهللُ ال یَستَحیی مِنَ الحَقِ»خداوند از بیان حق حیا نمیکند.

تکبر و خود پسندی:
« تکبر عبارت است از خوش آمدن از خود و میل به آنکه خود را فوق دیگری ببیند(شبر ،)1369 (،ص )389که جزو صفات
مذموم است و فرد متکبر دچار ذلت و خواری اجتماعی و عوارض روحی میباشد که احادیث زیادی بیانگر این مطلب است،
خدای متعال در قرآن کریم درباره نکوهش تکبر میفرماید «:من آنها که در روی زمین به ناحق و از روی کبرادعای بزرگی کنند
را به زودی از آیات رحمتم روی گردان گردانم» (احزاب.)53 /
خداوند متعال میفرماید «:فالتُزَکوا انفسکم » ...پس خودستایی نکنید (...نجم)32 /
میدانید چرا خداوند از تکبر وخودستائی نهی فرموده است؟ پاسخ روشن است.
دلیل اول :مردم از افراد متکبر و خودستا خوششان نمیآید و سعی میکنند از آنها فاصله بگیرند لذا افراد متکبر و مغرور در انزوا
به سر میبرند.
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دلیل دوم :افراد متکبر توق عات زیادی دارند ،آنها انتظار دارند تا همیشه دیگران به آنها احترام بگذارند ،پیشپایشان بلند شوند،
جلوتر از آنها راه نروند و چون بسیاری از توقعات و انتظارات آنها برآورده نمیشوند ،لذا فرد متکبر دچار عصبانیت و ناراحتی
شده و آرامش و راحتی از او سلب میشود.
دلی ل سوم :این است که اصوال افراد متکبر و خودستا خودشان را بهتر از دیگران میدانند و واقعیت چیز دیگری است چون به
این حقیقت تلخ آگاهی دارند لذا دچار تعارض و دوگانگی درونی شده و از این جهت رنج میبرند همه دالیل فوق دست به
دست هم داده و شخص متکبر و مغرور و خودستا را دچار ناراحتی و ناآرامی کرده و زندگی را به کام او سخت و ناگوار میسازد
و این شخص ،اخالق مدار نمی باشد.
امام علی (ع) میفرماید« :شَرُالناسِ مَن یَری اَنَهُ خَیرُهُم»بدترین مردم کسی است که خود را از بهترین مردم بداند(ابراهیم18 /
).

احساس خالء معنوی
انسان دراین جهان پهناور از بیهدفی و نداشتن تکیهگاهی مطمئن رنج میبرد و نیاز به چیزی دارد که به
هستی او منظ وری ببخشد ،هرچه بیشترانسان بتواند از خود فراتر رود و خود را درراه چیزی یا کسی ایثار کند ،انسانتر میشود،
این معیار نهائی رشد و پرورش شخصیت سالم از نظر فرانکل است ،مجذوب شخصی یا چیزی فراسوی خود شدن و تنها از این
راه به راستی میتوان خود شد ،به نظر فرانکل ،نبودن معنا در زندگی رواننژندی است ،او این شخصیت را رواننژندی اندیشهزاد
میخواند(خلجی موحد ، )1383(،ص.) 44
این احساس خالء ،زمانی ایجاد می شود که انسان نتواند به خالق هستی وصل شود ،این حالت درآیات گوناگون و قصص
مختلف و تمثیلهایی درباره کفار و منافقان قا بل مشاهده می باشد ،گاه اعمال کافران را به خاکستری در تندباد تشبیه میکند،
تندبادی که همه کردارهای نیکشان را میبرد و برایشان چیزی باقی نمیگذارد(نور )40/در سوره نور اعمال کافران به سراب
تشبیه شده است سرابی که تشنه ،آبش میپندارد و چون به آن میرسند ،هیچ نمی یابند ،یا مانند ظلمات دریای عمیقی است
که امواج آن (شک و جهل و اعمال زشت) بر فراز یکدیگر دریا را میپوشانند و ابر تیره (کفر) نیز آسمان را فرا میگیرد تا
ظلمت ها چنان متراکم و انبوه شود که چون دست بیرون آرد ،هیچ نتواند دید ،در سوره عنکبوت ،ناپایداری و عدم ثبات روحیه
منافقان به النه عنکبوت تشبیه شده ،عملکرد آنها ،جز تنیدن به دور خودشان و خفقان ،محصولی به بار نمیآورد(عنکبوت/
.)41

نداشتن پشتیبان و تکیه گاه
از نظرقرآن یکی از عوامل بداخالقی و فشار روانی ،نداشتن تکیه گاه معنوی است ،زیرا وقتی انسان خدا را فراموش کند ،زندگی
مادیش هم دشوار میشودَ «:و مَن اَعرَضَ عَن ذِکری َفاِنَ لَهُ َمعیشَة ضَنکاً»هر کس از یاد من اعراض کند همانا (دردنیا)
معیشتش تنگ میشود(طه.) 124 /
انسان بدون تکیه گاه ایمان ،نه قناعتی دارد تا سرمایه معنویت و غذای جانش باشد ،نه اخالقی که بتواند جلو طغیان شهوتش را
بگیرد و نه امیدی که وی را به سوی آینده پیش برد ،آن که خدا را فراموش میکند تمام آرزوهایش به دنیا محدود میشوند ،اما
امکانات مادی -هرقدر هم وسیع باشد -جان انسان را که در پی جاودانگی است ،سیراب نمیسازد ،چنین فردی پیوسته در فقر
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روحی به سر می برد و دل در گرو چیزی دارد که قابل دسترس نیست ،او همواره با آرزوهای برآورده نشده و هراس از زوال
نعمت ها ،همنشین است ،در جامعه بدون ایمان ،اخالق حاکم نیست و همه از هم میترسند به یکدیگر بی اعتماد هستند و
پیوندهایشان بر محور منافع شخصی است ،در قرآن کریم درباره کسانی که تکیه گاه ایمانی ندارند آمده است:
" ما در گردن هایشان زنجیرهایی را قرار دادیم که تا چانه هایشان ادامه دارد و سرهای آنها را باال نگه داشته و چشمها بسته
است ،ما در پیش روی آنها و پشت سرشان ،سری قرار دادیم و در عین حال ،چشم هایشان را پوشاندیم ،پس چیزی را
نمیبینند"( یس.) 9-8 /
و کال ،افرادی که از نماز فاصله می گیرند دچار اضطراب شده و نه تنها در دایره اخالق مداری قرار نمی گیرند بلکه دچار
یکسری معضالتی می شوند ازجمله:
 -1احساس در پیش داشتن آیندهای تاریک و مبهم
 -2داشتن گذشتهای نامطلوب و یأسآور
 -3احساس ضعف و توانایی
 -4احساس پوچی در زندگی (:شفیعی ،)1392( ،صص 16تا ) 27
 -5ناامیدی :زندگی هرفردی منوط به امید است و ناامیدی موجب کمشدن فعالیت فرد میشود( همان ،ص .) 126
 -6سوءتفاهم
 -7تردید
 -8مجالست با مبتالیان به اضطراب
 -9دنیاپرستی
 -10احساس ناسپاسی
 -11سوءظن و بدبینی
 -12وسوسههای شیطانی
 -13عصیان (تخلف)
راهکارهای اخالق مداری
راه حل این مشکل ،ارتباط با خالق یکتا و نماز می باشد و اگر انسان بتواند با نماز ،خودش را به دریای ژرف و بیکران هستی
وصل کند،می تواند تمامی این بی اخالقی ها و مشکالتی که نام بردیم حل کند و تا این مشکل حل نشود و اعتقادات بشر
سامان نیابد ،جز سراب چیزی در پیش رو نخواهد داشت.
آنچه از دست انسان بر می آید این است که انرژی کامل را با نماز گرفته و خودش را با این انرژی ،برای رویارویی با مشکالت
مهیا نماید ،انسانی که امید داشته باشد ،قطعا می تواند خوب فکر کند و تصمیم بگیردو اجرا کند و درنتیجه ،همیشه فردی
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اخالق مدار و موفقی خواهد بود ،این چنین شخصی ،به زندگی به عنوان یک صحنه پرکار نگاه می کند ،تا قادر باشد بر
مشکالت چیره شود ،شیوههای برخورد با مشکالت نقش مهمی در سالمت جسمی و روانی افراد دارد ،او به شیوههای گوناگونی
به مقابله با مشکالت میپردازند ،شیوههایی که بتواند او را فردی اخالق مدار پرورش دهد
نماز می تواند روحیه قدرشناسی و سپاسگزاری نسبت به دیگران را تقویت کند که این یکی از کماالت و اخالقیات و خصال اهل
نماز می باشد ،بدین بیان که اگر کسی برای این انسان ،کاری را انجام داد و زحمتی را ،هر چند ناچیز ،به خاطر او متحمل شد،
سپاسگزار خواهد بود( سوادی و همکاران ،1392،ص)79
نماز می تواند یاد قیامت و جهان آخرت را در انسان زنده کند و این مطلب به انسان آرامش میدهد ،به دلیل اینکه مؤمن اگر
در این جهان به چیزی دست نیابد ،مطمئن است که کمبود او در سرای آخرت جبران خواهد شد ولی در بینش مادی ،عنصر
جبران وجود ندارد ،بدین سبب دنیا گرایان بیشتر دچار بی اخالقی ،فشار روانی و یأس میشوند و چه بسا به خودکشی دست
میزنند.
آنهایی که اهل نماز و ارتباط با خالق هستی نیستند ،از نعمت اطمینان ،آرامش و امنیت باطنی برخوردار نخواهند بود زیرا کسی
که اهل نماز باشد ،خدا را وکیل و پشتوانه خود مییابد و این مسئله مایه دل گرمی روحی و احساس اعتماد باطنی او خواهد
بود در حالی که انسان بی نماز ،از داشتن چنین تکیه گاه روحی محروم میباشد.
 -1بسیاری از یافتههای روانشناسی که با علم تجربی به دست آمدهاند ،همان توصیههایی است که یک فرد نماز خوان ،از
آنها دوری می کند از جمله :غیبت از دیگران( شفیعی ،)1392 (،ص)27
روانشناسان نیز معتقد هستند انسان سالم از نظر روانی ،کسی است که در زمان حال زندگی میکند ،پرداختن به گذشته،
انسان را افسرده و پرداختن به آینده ،فرد را مضطرب میکند و غیبت ،چون انسان را از زمان حال غافل میکند و در گذشته
نگه میدارد ،باعث افسردگی روح انسان میشود.
نماز می تواند ،انسان را به فطرت واقعی و سرشت اصلی خودش بازگرداند و اساس اخالق مداری و آرامش روانی در بازگشت به
فطرت است فطرت ،اصلی طبیعی ،واقعی و جهان شمول است که به همه انسانها مربوط میشود نه به انسانی خاص و زمانی و
مکانی ویژه ،از طرفی چون در بینش قرآن ،رذایل و انحرافات روانی ،ریشه درانحراف از فطرت دارد و نماز می تواند انسان را به
فطرت واقعی انسان ها برگرداند ،درنتیجه یک فرد نمازگذار،اخالق مدار می باشد.
فرد نمازگذار ،به دخالت فرشتگان الهی در تدبیر جهان ایمان دارد و حوادث جهان برایش سازمان یافته و توجیه پذیر است .این
شخص ،هیچ ترس واندوهی در دل ندارند و درمقابل مصیبتها و بالها «انااهلل و انا الیه راجعون») بقره ) 156 /بر زبان میراند و
در دیدگاه او ،جبران دنیوی و اخروی وجود دارد ،پس در مسئله هدف داری و جستجوی معنا میتوان گفت :نماز گذار ،در
زندگیاش با بن بست روبرو نمی شود و در هر موقعیتی انعطاف پذیر است ،زیرا زندگی کنونی را مقدمه زندگی جاودان در
بهشت رضوان الهی میداند ،اگر او در این جهان به چیزی دست نیافت ،کمبود او در سرای آخرت جبران خواهد شد ولی در
بینش مادی عنصر جبران وجود ندارد بدین سبب دنیا گرایان بیشتر دچار بی اخالقی و فشار روانی و یأس میشوند و چه بسا به
خودکشی تن دهند.

104

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،29آذر 1400

نماز گذار ،توجه به امدادهای غیبی دارد و اعتقاد به وجود امدادهای غیبی در اخالق مداری و رفع نگرانی و کاهش اضطراب و
ف عَبدَه»آیا خداوند بنده خود را کفایت نمیکند).
س اهللُ بکا ٍ
دلهره آدمی ،نقش بسزایی دارد ،در قرآن کریم آمده است « :ألَی َ
زمر)36 /
امیر المومنین فرموده است :همواره به خدا روی بیاور و از او یاری طلب کن که او مشکالت تو را حل کرده و دست تو را
میگیرد « .اَال بِذِکراهلل تَطمَئنُ القُلوب»( فیضاالسالم  ،)1397(،نامه.)34
نمازگذار ،به خدا اعتقاد دارد او را وکیل و پشتوانه خود مییابد و این مسئله مایه دلگرمی روحی و احساس اعتماد باطنی او
میشود در حالی ک ه انسان تارک الصاله ،از داشتن چنین تکیه گاه روحی محروم است(شفیعی ،)1392( ،صص 33و  ) 37و در
آیه  24سوره طه چنین آمده است« :هر کس از یاد من روی برگرداند بر او زندگی سخت باشد» در پژوهشهای انجام شده بین
مذهبی بودن و افراد نماز خوان و سالمت عمومی همبستگی باالیی وجود دارد این یافتهها با بیشتر پژوهشهای انجام شده،
همخوانی دارد (.حسینی کوهساری ،)1388(،ص  159و)160
نماز باعث ایجاد توکل می شود :یکی از بهترین سرچشمه های اخالق مداری و آرامش و از اسباب رفع نگرانی و اضطراب ،توکل
به خداست و توکل جلوهای از ایمان به خداست « .وَ عَلَی اهللِ فَتَوَکَلُوا إن کُنتُم مؤمنینَ»برخدا توکل کنید اگر به او ایمان
دارید (.مائده)23 /
امیرالمومنین علی (ع) میفرماید« :کسی که به خدا اعتماد کند سرور قلبی برایش حاصل میشود و کسی که به خدا توکل کند
خداوند امور او را کفایت میکند (» .شعیری ( ،بی تا)  ،ص ) 322البته اصل توکل به این معنا نیست که بشر تماشاگر باشد و
تمام امور را بـه سـرنوشت ارجاع دهد زیـرا انسان جـز به تالش خـود چیزی به دست نمیآورد.ان اهلل ال ُیغَیِرُما بِقَومٍٍٍ حَتی
یُغَیِروُا ما ِبأَنفُسِهِم « وخداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان در نفوس خود تغییر پدید آورند(».
رعد)11 /
نماز باعث دعا درمانی می شود که یک نوع بازخوردی است که از میدان انرژی یک فرد سالم وارد انرژی یک فرد بیمار میگردد،
کاری مانند انتقال خون یا پیوند عضو با مکانیسم ساده تر ،میدانیم بر اساس قوانین فیزیک وقتی دو میدان مغناطیسی نزدیک
هم قرار می گیرد تداخل ،غیر قابل اجتناب است ،انرژی از میدانی که پتانسیل بیشتری دارد به سوی میدان ضعیف تر جاری
می شود و همین باعث می شود که این فرد ،همیشه انرژی مثبت به دیگران ،انتقال دهد و محبوبیت خاصی در بین دیگران به
دست آوردو منشاء اخالقیات باشد.
نماز باعث تخلیه هیجان می شود ،هیجاناتی که انسان از راههای صحیح ،برونریزی عاطفی کرده و عقده گشایی می کند و
موجب کسب اخالقیات و تقویت روحی و جبران ضعفها و کسالتها می شود.
نماز باعث تنظیم عواطف می شود و یکی از راههای مقابل ه با بد اخالقی ها و فشار روانی ،تنظیم عواطف و امیال از طریق میانه
روی است و قرآن کریم هم مسلمانان را (امت وسط) میداند و به میانه روی فرا میخواند.
حضرت علی (ع) می فرماید :چپ و راست گمراهی و میانه ،جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش
میکنند( دربندی 1285 (،ق ) ،ص  61تا .) 66
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نماز باعث ایجاد صبر و باال بردن سطح مقاومت می شود و اگر انسان در برابر عوامل استرسزا و تضادهای اجتماعی صبور و
مقاوم نباشد ،مشکالتش پیچیدهتر میگردد ،در این حال اگر فرد بی تابی نشان دهد ،مشکلش بزرگتر جلوه میکند و اگر در
مقابل مشکالت از خود واکنش عجوالنه نشان ندهد و اندکی تامل کند ،فشار روانیش کاهش مییابد ( ام .رابین ،)1392 (،ج،2
ح إلی رَبِکَ کَدح ًا فَمُال قیه»
ص ،)762قرآن مجید هم در بحث صبر و استقامت میگوید :یا ایُها الناسُ اِنَکَ کادِ ٌ
ای انسان توبا تالش ورنج وزحمت به سوی پروردگارت میروی وسرانجام اورامالقات میکنی(انشقاق.)6 /
نتیجهگیری
اهمیت نماز در بین همه دستورهای درخشان اسالم ،بدین جهت است که دارای تأثیرات به سزایی در ایجاد خلق و خوی
انسانی می باشد ،نماز روح انسانها را به مبدأ هستیبخش مربوط و متصل میکند و با این ارتباط روح و جان آدمی را زنده ،با
نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام سایر تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی آماده میکند .لذا نماز محرکه تمامی اعمال و
دستورات انسانی هم هست ،زیرا کسی که به نماز اهمیت بدهد ،به سایر تکالیف انسانی و اخالقی هم اهمیت خواهد داد و آنها
را با نیت صحیح و خالص به جا می آورد .خواندن نماز عالوه بر آن که انجام یک دستور و یک واجب الهی است ،خود مانع از
انجام زشتیها ،خالف ها و گناهان دیگر است و نمازگزار واقعی از فحشاء و منکرات به دور است و این خاصیت بازدارندگی نماز
است .معنویت وایمان قلبی به خدای یکتا که همه چیز وهمه کس را آفریده ،در بسیاری از موارد در درمان بی اخالقی ها و
اختالالت روانی موثر واقع می شود ،درحقیقت کسی که اختیار امور خود را تنها به خداوند می سپارد واورا مالک همه چیز می
داند ،ایمان دارد که خداوند در همه امور ،خیر وصالح اورا می خواهد ،پس رضایت خدا را در کارها خواستار می شود و به هر
چه که خداوند راضی است ،اوهم راضی می شود ،درنتیجه خودرا در برابر سختیها ،بیماریها ،ناکامی ها و...تنها نمی بیند و تنها
به خدا اتکا می کند و این چنین افرادی با این اوصاف به آرامش می رسند.
از نظر بینش الهی ،عوامل استرس زا خالف اخالقیات و عواملی که باعث اختالالت روانی می شوند درحقیقت از اعمال و نیات
انسانها سرچشمه می گیرند ،یعنی همان اعمال و نیات سوء انسان است که منجر به اختالالت روانی و خارج شدن از اخالق
مداری ،می شوند و این انسان است که با نماز و یاد خدا می تواند آرامش روحی وروانی خود را به دست آورد.
اخالق مداری و آرامش روانی در قرآن جایگاه ویژه دارد و به شکلهای گوناگون بازتاب یافته است و یکی از بهترین مسیر برای
رسیدن به اخالق و فضایل ،نماز می باشد که در تمام ادیان الهی ،مورد تاکید قرار گرفته است و ستون و پایه دین می باشد.
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