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نقش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
رحمان کاظمی نسب  ،محمد یوسف عارفی

چکیده
در اين نوشته ابتدا مقدمه اي در رابطه با نماز نوشته شده و در ادامه به اهميت نماز پرداخته شده است ،سپس واژه ي نماز و
آسيب هاي اجتماعي تبيين شدند و نقش نماز در بازگشت به خويش روشن شد و گفته شد كه نماز بايد آگاهانه –عاشقانه –
خالصانه باشد .در قسمت اصلي اين مقاله موارد زيادي از آسيب هاي اجتماعي بيان و نقش نماز در پيشگيري از آنها توضيح
داده شد ،آسيب هاي همچون تضييع حقوق ديگران – بي برنامگي واتالف وقت – پيروي هواي نفس – تفرقه – عدم بهداشت
فردي – ارتكاب گناهان فحشا ،منكر .-و در پايان به نتيجه گيري از بحث پرداختيم و به اين نتيجه دست يافتيم كه نماز سدي
محكم در مقابل آسيب هاي اجتماعي و سير دادن فرد به سوي تكامل و انسانيت است .اكثر افرادي كه در جامعه به آسيب هاي
اجتماعي مبتال هستند رابطه ي خوبي با نماز و معنويت ندارند ،به همين خاطر دچار بي برنامگي و بي نظمي و فاصله گرفتن
از ارزش هاي اجتماعي مي شوند ،كه روي آوردن به نماز و ذكر خدا مي تواند نسخه اي شفابخش براي اين آسيب ها باشد.
واژههای کلیدی :نماز ،پيشگيري ،آسيب اجتماعي
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مقدمه
نماز همچون چراغي است كه در باطن انسان روشنايي ايجاد مي كند و وي را به عالم ملكوت هدايت كرده و
مانع نا فرماني وي مي شود ،با نگاهي به آيات و روايات در مي يابيم كه آنچه امروز از آن به عنوان پيشگيري
از آسيب هاي اجتماعي ياد مي شود در تاروپود پيام هاي اسماني ورهنمودهاي انبيا واوليا الهي بوده است و
باالتر از آن اينكه رسالت دين ر هايي انسان از گمراهي و فساد و جهل مي باشد و رسوالن الهي براي تحقق
اين رسالت از هيچ تالشي دريغ نكردند و دنبال نجات بشر ازآسيب هاي اجتماعي بوده اند .
نماز كه يكي از صورت هاي عبادت است ،مي توان گفت كه بارزترين و شاخص ترين عبادت در همه ي اديان
و بويژه دين مبين اسالم بوده و هست و ركن اساسي دين مي باشد بنابراين طبيعي است كه اقامه كنندگان
و عامالن به اين عبادت در مسير روشنايي گام بردارند .بر هيچ كس پوشيده نيست كه معنويت در زندگي
بشر نقشي تعيين كننده دارد و افراد بزرگ و موفق به نوعي با خداوند متعال وصل بودند و اين حلقه ي وصل
نماز مي باشد در اين نو شته به دنبال اين هستيم كه ببينيم نماز چه نقشي در پيشگيري از آسيب هاي
اجتماعي دارد؟
فردي كه در جامعه امروز به تنواع وسايل تفريحي و شادابي هاي كاذب مجهز است ،پايه هاي غرايزطغيانگر
در كانون وجود اومستحكم و پابرجاست و براي تمايالت جنسي و هوس هاي نفساني خود،مرزي نمي
شناسد،تنها وسيله براي كنترل كردن او ياد خدا مي باشد بنابراين آيين مقدس اسالم فرد را موظف ساخته
چندين مرتبه در روز خدا را ياد كند .انسان را از اوج لذتهاي دنيوي همچون:خواب و كار و .....به ياد خدا و
ذكر او متوجه سازد.
بنابراين نماز در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي قطعا نقش خواهد داشت كه در اين نوشته به دنبال
چگونگي اين نقش مي باشيم .

اهميت نماز
نماز حلقه ي اتصالي انسان با مبدأ هستي است و باعث تصفيه ي روح و آرامش دل مي شود و رفتار اولياء و
انبياء الهي نيز بيانگر اهميت و ارزش نماز بوده است  « :گرچه بعضي نمازرا به طمع بهشت يا ترس از عذاب
جهنم مي خوانند ،امام علي (ع) نماز را نه براي تجارت يا سپري از آتش  ،بلكه به خاطر شايستگي خدا براي
عبادت انجام مي دهد ( ».نهج البالغه – حكمت )792
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اهميت پرداختن به اين فريضه از آنجا بيشتر نمود پيدا مي كند كه قرآن علت به جهنم افتادن دوزخيان را از
زبان خود آنها ترک نماز بيان مي كند.
" مَا سَئلكمُ في سَقَر قالوا لَم نَکُ مِنَ المصلين " مدثر  /آيات  07و  09چه چيز شما را به دوزخ وارد
ساخت؟ مي گويند ما از نمازگزاران نبوديم.
حضرت ابراهيم (ع) همسر و كودک خويش را در بيابان هاي داغ مكه  ،كه آن هنگام هيچ آب و گياهي
نداشت مسكن داد و گفت  :خدايا  ،تا نماز به پا دارند » :اني أسْكَنْتُ من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتِک
الحرم ربنا ليقيموا الصلوه « (ابراهيم  /آيه  ) 92پيامبر گرامي اسالم نيز نماز را نور چشم خود مي دانستند و
مي فرمودند  « :قُرَه عيني في الصلوه » (بحاراالنوار  /جلد  22ص .)22
نماز رابطه ي مخلوق با خالق است و همچنين پايه و ستون دين است « وَ هِيَ عَمُوْد دينكُمْ » (مستدرک  /ج
 4ص .)427
مفهوم نماز
« نماز يا صاله » در لغت به معناي دعا و تبريک و تمجيد است و قول خداوند كه فرمود « :يا ايها الذين
آمنوا صلوا عليه ( »...احزاب  ) 65/به اين معنا داللت مي كند ودر عرف شرع اسم است براي اذكار و اعمال
مخصوصي كه آن را نماز مي گوييم و نماز را « صاله» گويند براي آنكه متضمن دعا و اذكار مخصوص است و
الف و الم الصلوه  ،الف و الم عهد است و اشاره به نمازهاي پنجگانه است و نماز از عباداتي است كه هيچ
شريعت و ديني از آن خالي نبوده است  ،اما كيفيت آن به اعتبار موقعيت هاي زماني و مكاني متفاوت بوده
است و اين قول خداوند كه فرمود « :ان الصاله كانت عَلَي المومنينَ كت موقوتاً » (نساء  )449 /اين معنا
ومفهوم نماز از لحاظ ظاهري است (.بانوي اصفهاني  ،سيده نصرت امين ،مخزن العرفان  ،ج  4صص 39و)33

مفهوم آسيب هاي اجتماعي
آسيب هاي اجتماعي (ناهنجاريهاي اجتماعي) نقطه مقابل هنجارهاي اجتماعي مي باشد :هنجارهاي
اجتماعي  ،شيوه هاي رفتاري معيني است كه در جامعه متداول بوده و افرادي كه در يک اجتماع زندگي مي
كنند آنها را مي آموزند و به كار مي برند و انتظار دارند ديگر افراد جامعه نيز آنها را انجام دهند  ،بنابراين
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هنجارهاي اجتماعي معيار و ميزان سنجش رفتار اجتماعي افراد در يک جامعه هست  ،هر رفتاري كه با آن
ها مطابقت داشته باشد رفتاري بهنجر و اگر مخالف باشد رفتاري نابهنجار يا آسيب اجتماعي تلقي مي شود.
هنجار مبتني بر ارزش است  ،هر چيزي كه مورد توجه جامعه باشد ارزش محسوب مي شود .مبناي هر رفتار
يا عملي كه در جامعه خوب يا بد ناميده مي شود ارزش عنوان مي شود به عبارتي تمام قوانين و مقررات
وضع شده در جامعه به نوعي هنجار محسو ب مي شوند  ،كساني كه در جامعه به لحاظ رفتاري از سوي مردم
مورد قبول نيستند ناهنجار يا آسيب پذير تلقي مي شوند و رفتارهايي كه در زمان مناسب خود انجام نشوند و
رفتارهايي كه با ارزش هاي جامعه در تضاد باشند يا مغايرت داشته باشند ،آسيب اجتماعي ناميده مي شود
مثل  :اعتياد – دزدي – بي عدالتي ....
نقش نماز در بازگشت به خويش
به همان نسبت كه وابستگي و غرق شدن در ماديات انسان را از خود جدا مي كند و با خود بيگانه مي سازد ،
نماز انسان را به خويشتن باز مي گرداند  ،نماز به هوش آورنده ي انسان و بيدار كننده ي انسان است  ،نماز
انسان غرق شده و مح شده در اشياء را مانند نجات غريق  ،از اعماق درياي غفلتها بيرون مي كند ،در عبارت
و در پرتو ياد خداوند است كه انسان  ،خود را آنچنان كه هست مي بيند ،به نقص هاي خود آگاه مي گردد ،از
باال به هستي و حيات و زمان و مكان مي نگرد و در نماز است كه انسان به حقارت و پستي آمال و آرزوهاي
محدود مادي پي مي برد و مي خواهد خود را به قلب هستي برساند.
آلبرت اينشتاين مي گويدک در مذهب هستي  ،فرد كوچكي آمال و هدفهاي بشر و عظمت و جاللي كه در
ماوراء پديده ها در طبيعت و انكار تظاهر مي نمايد حس مي كند ،او وجود خود ر ا يک نوع زندان مي پندارد
چنانكه مي خواهد از قفس تن پرواز كند و تمام هستي را يكباره به عنوان يک حقيقت واحد دريابد »
(دنيايي كه من مي بينم – ص )62
چگونگي نماز
 – 4آگاهانه :منظور از آگاهانه نماز خواندن اين است كه با حضور قلب و توجه كامل در مقابل معبودمان به
ن ماز بايستيم و بر اساس تعقل و آگاهي نماز بخوانيم  ،نماز آگاهانه آن است كه انسان بداند چه مي كند  ،چه
مي گويد ،با كه صحبت مي كند  ،حضور قلب و توجه به خدا داشته باشد ،پيامبر (ص) فرمود :دو ركعت نماز
با توجه  ،از شب زنده داري غافالنه بهتر است (بحاراالنوار – ج  90ص )763
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خداوند متعال مي فرمايد « :ال تقربوا الصلوه و انتم سكراي حتي تعلوا ما تقولون » (نساء  .)07/در حال مستي
سراغ نماز نرويد  ،تا بدانيد كه چه مي گوييد.
در حديثي از امام صادق (ع) نيز آمده كه  :هر كس دو ركعت نماز بخواند و بداند با كه سخن مي گويد و چه
مي گويد گناهانش بخشيده مي شود (.وافي – ج  – 7ص )44
 – 7عاشقانه :نشاط در نماز امتيازي است كه انسان هاي شيفته دل از آن برخوردارند زمينه ي آن را هم بايد
با معرفت و توجه به دست آورد ،عبارت زوري و تحميلي بي نتيجه است (پرتوي از اسرار نماز – محسن
قرائتي – ص )79
امام صادق (ع) مي فرمايد « :التُكرهوا اِلي انفسِكُم العباده » عبادات را به خودتان تحميل نكنيد(.اصول كافي
– ج  7ص )99
همانطور كه براي ديدار يک شخصيت محبوب و بزرگ ،نشاط و شوق مي يابيم  ،براي ديدار با خدا و پرستش
در آستان او هم بايد قلبي مشتاق و با نشاط داشته باشيم اولياء دين و معصومين (عليهم السالم) چنان
شفيته ي لحظه ي ديدار با خدا بودند و چنان عاشقانه نماز مي خواندند كه شگفت آور است كه نمونه هايي
از آن اشاره مي كنيم:
رسول خدا (ص) هرگاه كه وقت نماز فرا مي رسيد گويا كسي را نمي شناخت و حال معنوي خاصي پيدا مي
كرد (.بحاالنوار – ج  – 90ص ) 769و مي فرمود  :گرسنه از غذا سير و تشنه از آب سيراب مي شود ولي من
از نماز سير نمي شوم (مستدرک وسائل الشيعه – ج  4ص .)420علي (ع) در جنگ صفيت  ،مراقب خورشيد
بود و گاهي به آسمان نگاه مي كرد .ابن عباس علت آن را از وي پرسيد  ،فرمود :بر اي اينكه نماز اول وقت  ،از
دستم نرود .گفت حاال...؟ امام گفت  :آري (سفينه البحار – ج  7ص )00
 – 9خاصانه  :اخالص به نماز ارزش و اعتبار مي بخشد نمازي كه خالص براي خدا نباشد و ريا ،نفاق و شهرت
طلبي و عوام فريبي باشد،فاقد ارزش است و پذيرفته نيست.قرآن مي فرمايد « :و ال يشرک بعباده و به احداً
» (كهف  . ) 444 /هركس به خدا و قيامت ايمان دارد  ،كسي را در عبادت شريک خدا نمي سازد.
چنين كساني از دين  ،دامي براي فريب مردم مي سازند ،نماز بي اخالص  ،همچون جسم بي جان و پيكر بي
روح است بنابراين انسان بايد با اخالص به نماز بپردازد.
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نماز و پيشگيري از تضييع حقوق ديگران :مساله ي حقوق ديگران از اهميت بااليي برخوردار است ،اسالم مي
گويد :جايي كه در آن نماز مي خواني  ،آبي كه با آن وضو مي گيري  ،حتي آن محلي كه در آن آب وضوي
توريخته مي شود  ،لباسي كه با آن نماز مي خواني  ،تمام آنچه كه با اين عمل تو ارتباط دارد بايد مباح باشد،
يعني نبايد حرام باشد .اگر يک نخ غصبي هم در لباس تو باشد اين عبادت پذيرفته نيست(.تعليم و تربيت در
اسالم  -مرتضي مطهري  /ص )492- 499
بنابراين نماز با حقوق توأم مي شود ،در ضمن اينكه مي گويد بايد خدا را پرستش كني  ،مي گويد حقوق را
بايد محترم بشماري  ،يعني اسالم مي گويد :من پرستشي را كه در آن حقوق اجتماعي محترم نباشد را اساساً
قبول ندارم  ،در چنين شرايطي وقتي فرد مي خواهد نماز بخواند  ،اول فكر مي كند اين خانه اي كه در آن
هستم به زور از مردم گرفته ام يا نه؟اگر به زور گرفته ام نمازم باطل است ،پس اگر مي خواهد نماز بخواند
مجبور است كه خانه را طوري ترتيب بدهد كه برايش حاللباشد ،در مورد فرش زير پايش  ،در مورد لباسش
نيز همينطور فكر مي كند.
نماز و پيشگيري از بي برنامگي:نماز يک وقت مشخص و معيني دارد و دقيقه اش هم حساب مي شود به
عنوا ن مثال  :وقت نماز صبح از اول طلوع صبح (اذان صبح)تا طلوع آفتاب است و اگر عمداً يک دقيقه قبل از
طلوع صبح يا بعد از طلوع آفتاب شروع كني  ،نمازت باطل است .بنابراين انضباط و وقت شناسي و برنامه
ريزي را بايد بشناسيم  ،جز در وقت خودش در وقت ديگري نبايد نماز خواند (گفتارهاي معنوي - 90
.) 99چنين پايبندي به برنامه ي زماني باعث مي شود در بقيه ي زندگي مان و امور روزمره مان وقت شناس
باشيم و بهترين استفاده را از زمان انجام دهيم.
بدون شک اين امر در روح عبادت و رابطه ي انسان با خدا موثر نيست كه مثالً اگر ما يک دقيقه قبل از زوال
ظهر نماز را شروع كنيم آن حالت تقرب و توجه قلب به خدا پيدا نمي شود ولي همين قدر كه به زوال ظهر
انجام شد تقرب ايجاد مي شود.
ولي اسالم اين را شرط قرار داده و نخواسته هرج و مرجي از نظر وقت و زمان باشد ،نوعي وقت شناسي و
تمرين احترام گذاردن به نظم زماني و وقتي است.
نماز و جلوگيري از هواي نفس (ضبط نفس):
يكي از مهمترين خصوصيات شكلي كه اسالم به عبادت داده مساله ي تمرين تقوا و جلوگيري از هواي نفس
در هنگام عبادت است در واقع تمرين ضبط نفس است يعني از برخي امور منع مي شويم:
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در تمام مدت نماز  ،خوردن – ولو يک ذره قند انسان بخورد – نبايد صورت گيرد  ،نماز بسياري از اصول
تربيت اسالمي را در خود گنجانده است  ،خوردن وآشاميدن در آن ممنوع است ،خنديدن  ،آن را خراب مي
كند ،گريه كردن براي غيرخدا  ،براي هر موضوعي از موضوعات ديگر  ،خرابش مي كند ،زيرا در حال نماز
انسان بايد بر تمايال ت خود از قبيل خنديدن و گريستن مسلط باشد و خود را نگه دارد به چ

و راست

متمايل شدن و نگاه كردن ،نماز را باطل مي كند ،اين يک حالت انضباط جسمي و روحي است .بنابراين اگر
ما در نمازاين امور را انجام ندهيم مي توانيم در جامعه نيز از خواسته هاي خود بگذريم.
صلح و مسالمت طلبي
مسالمت طلبي و صلح جويي با مردم در متن تعليمات نماز آمده است در سوره ي مباركه ي حمد كه
خواندن آن در نماز واجب است  ،بعد از حمد و ثنا خدا را مخاطب قرار مي دهيم  :اياک نعبد و اياک نستعين
 ،اهدنا الصراط المستقيم.....
پروردگارا ما (نه من) منحصراً تو را پرستش مي كنيم  ،ما منحصراً از تو كمک مي گيريم .صحبت « ما است
نه « من » » با اينكه از نظر روح عبادت  ،هرچه غير خدا در ذهن انسان نيايد بهتر است  ،ولي اسالم به خاطر
يک مصلحت اجتماعي بسيار مهم  ،براي اينكه روح يک مسلمان را روح اجتماعي كرده باشد آن را با چاشني
نماز و عبادت به خورد مردم داده و مي گويد بگوييد :اياک نعبد و اياک نستعين....
در اينجا همكاري و همدلي و همگامي كامالً مشهود است (تعليم و تربيت در اسالم – مرتضي مطهري –
ص .) 437- 439يعني مي گوييم خدايا  :من تنها نيستم  ،من با همه ي مسلمانهاي ديگر هستم  ،بنابراين در
دنياي اسالم  « ،من » وجود ندارد  ،وجود دارد  ،ما تنها تورا مي پرستيم  ،تنها از تو كمک مي جوييم
(گفتارهاي معنوي – مرتضي مطهري – ص )99- 93
باالتر  ،مساله ي صلح و سلم طلبي است كه در سالم نماز مطرح است  ،نماز توجه به خداست  ،توجه به غير
خدا شرک است  ،ولي در عين حال به ما مي گويند در نماز بگو  « :السالم علينا و علي عباداهلل الصالحين » :
سالم (سالمت)بر،و بر جميع بندگان شايسته ي خدا  ،در اينجا با همه ي بندگان صالح خدا صلح مي كنيم و
در واقع اعالم مي كنيم كه با هيچ بنده ي صالح خدا جنگ و دشمني نداريم.
زدودن گناهان
از نظر تعليمات اسالمي  ،هر گناه اثري تاريک كننده و كدورت آور بر دل آدمي باقي مي گذارد و در نتيجه
ميل و رغبت به كارهاي نيک و خدايي كاهش مي گيرد و رغبت به گناهان ديگر افزايش مي يابد.
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متقابالً عبادت و بندگي و در ياد خدا بودن  ،وجدان مذهبي انسان را پرورش مي دهد،ميل و رغبت به كار
نيک را افزون مي كند و از ميل و رغبت به شر و فساد و گناه مي كاهد  ،يعني تيرگيهاي ناشي از گناهان را
زايل مي گرداند و ميل به خير و نيكي را جايگزين آن مي سازد.
علي (ع) در فرازي از نهج البالغه درباره ي نماز مي فرمايد « :و انها لَتَقُتُ حَتَ الوَرَقِ»
نماز گنهان را مانند برگ درخت مي ريزد و گردن ها را از ريسمان گناه آزاد مي سازد  ،پيامبر خدا (ص) نماز
را به چشمه ي آب گرم كه بر در خانه ي شخص باشد و روزي پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبيه
فرمود ،آياد با چنين شستشوها چيزي از آلودگي ها بر بدن باقي مي ماند؟ (نهج البالغه /خطبه ي )433
پيشگيري از تفرقه
مساله ي ديگر اين است كه هنگام نماز همه بايد رو به يک قبله بايستند  ،با اينكه خود اسالم تصريح مي
كند كه از نظر واقعيت عبادت رو به هر طرف بايستند فرق نمي كند « ولِله المشرِقُ و المغربُ فَاَنِماْ تَوَلُوا فَثم
وَجْهُ اهللِ « (بقره  /آيه ي  .) 446از نظر واقعيت عبادت  ،رو به هر طرف كه نماز بخوانيم فرق نمي كند  ،عني
اينطور نيست كه اگر رو به كعبه نباشيم با خدا مواجه نيستيم  ،ولي اسالم به خاطر يک مصلحت تربيتي
اجتماعي كه با روح عبادت ارتباط ندارد  ،يعني رح عبادت متوقف به آن نيست چنين استفاده ي تربيتي در
اينجا مي كند  ،مي گويد به جاي اينكه نمازي كه مي خواني  ،به هر طرف مي خواهي باشد .همهي مردم رو
به يک نقطه ي معين بايستند تا افرا د بفهمند كه بايد يک جهت باشند ،يعني اين درسي است براي وحدت و
اتحاد و يک جهت داشتن و رو به يک سو بودن.
نماز و نقش آن در بهداشت فردي  :در اسالم وقتي كه عبادت را تشريع مي كند چون مي خواهد مخصوصاً ،
عبادت هم يک اثر خاصي از نظر تربيتي داشته باشد  ،چيزي را كه به عبادت ربط زيادي ندارد ولي در تعليم
و تربيت مؤثر است  ،در لباس عبادت  ،اعم از واجب و مستحب پياده مي كند و در ضمن آن مي گنجاند،
مثل مساله ي غسل ،مساله ي وضو  ،دائم الوضو بودن  ،دائم الطهاره بودن – كه يكي از سنت هاي اسالمي
است  ...به هر حال اسالم مي گويد به نماز مي ايستيد بدن و جامه تان پاک باشد كه اين خود يک برنامه ي
نظافت است در ضمن عبادت.
اذا قمتم الي الصاله ( .............سوره ي مائده  /آيه )5
نماز و جلوگيري از فحشاء و منكر در جامعه  :با تأملي در گذشته ي افراد كه در جامعه به آسيب هاي
اجتماعي دچار شده اند و به رواج فحشاء و منكر در بعضي مواقع در جامعه پرداخته اند متوجه مي شويم كه
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اكثر آنها با نماز بيگانه بودند بنابراين نماز فرد را از منجالب فحشاء و منكر بيرون خواهد آورد و باالخره او را
اصالح خواهد كرد.
» ان الصاله تنهي عن الفحشاء و المنكر « (عنكبوت  )06/به درستي كه نماز انسان را از فحشاء و منكر باز
مي دارد.
پيشگيري از فقر
در بعضي از آيات و روايات روي گرداني از ياد خدا باعث سختي و تلخي زندگي دانسته شده
» ومن اعْرَضَ عَنْ ذكري فان له معيشه ضنكا « (انبياء  )439/هركس از ياد من روي بگرداند همانا زندگي
براي او سخت خواهد شد .نماز نمونه ي بارز ذكر و ياد خدا مي باشد  ،در نماز ما از خداوند خير دنيا و آخرت
را مي خواهيم  « ،ربنا آتنا في الدنيا حسنه  ».....بنابراين اگر اين دعا و نماز ما  ،نماز واقعي باشد و همه ي
شرايط درستي نماز را داشته باشد  ،قطعاً تأثير دارد و خير د نيا را خداوند متعال به بندگانش خواهد داد ،كه
يكي از مصاديق خير دنيا برطرف كردن فقر و ايجاد گشايش در زندگي مي باشد.

نتيجه گيري
در پايان بحث از نقش نماز در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به اين نتيجه مي رسيم كه وجود آسيب
هاي اجتماعي در جامعه ي بشري امر ولو در حد اندک  ،امري اجتناب ناپذير است  ،چرا كه انسن به حكم ،
انسان بودنش پيوسته در معرض خطا و لغزش قرار دارد ،مشكالت و پيچيدگي هاي زندگي گاه وقتي فرد را
در مقابل ارزش هاي جامعه قرار مي دهد كه در بعضي موارد هم به عمد نبوده  ،نكته اي كه روشن است اين
است كه معنويت و نماز نقش بسزايي در هدايت صحيح فرد و همسو كردن وي با ارزش هاي جامعه
دارد.چنانچه به موضوع نماز به عنوان يک اولويت و ضرورت و نسخه شفا بخش و حالل مشكالت در آسيب
هاي اجتماعي نگريسته شود  ،در آينده اي نزديک  ،قطعاً شاهد كاهش آسيب هاي اجتماعي خواهيم بود.نماز
ي كي از اركان اساسي تقويت مباني ديني و معنوي در وجود فرد مي باشد ،كه باعث آرامش دروني و قلبي
انسان ها مي باشد و تنها ياد خداست كه باعث آرامش انسان مي شود » :االبذكر اهلل تطمئن القلوب « (الرعد
 .) 79 /در صورتي كه اين آرامش به فرد دست دهد  ،ريشه ي بسياري از آسيب هاي اجتماعي نيز از بين
خواهد رفت.
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