
  
  



  
  
  

  و  جوانی نوجوانی و دورۀ هایویژگی
  هاتأثیر نماز در مشکالت روانی افراد در این دوره

  
  ١حسین تفقدی اسراری
  ٢منیره منیری

  چکیده:

رسـد،  های ذهنی انسان به اوج مـی ای از قابلیتهای جسمی و پارهجوانی زمانی است که توانایی
ا پشت سر گذاشته و اکنون باید با مشکالت های گذشته رای از بحرانزمانی که فرد بخش عمده

جدیدی روبرو شود. این دوره از زندگی زمانی است که فـرد عمـًال بایـد سـبک زنـدگی خـود را       
جوان  هایی که قبًال در ذهن خود تدارک دیده است جامۀ عمل بپوشاند.مشخص کند و به نقشه

شـود و امـور مهمـی را بایـد بـه      رو میبا مشکالتی چون اضطراب و استرس، افسردگی و ... روبه
سرانجام برساند، شغل مناسب انتخاب کند، همسر خوب برگزیند و صاحب فرزنده شده و بتوانـد  

در میـان   و های مهم برآید و مشکالت را پشت سر بگذارد در این شـرایط از عهده این مسؤولیت
بخش ن برترین داروی آرامرا به عنوا» ذکر خدا«تمامی این امواج نگرانی و اضطراب، قرآن کریم 

ۀ آشـوب  داند. همرا به عنوان مصداق برتر ذکر می» نماز«نماید و و شفا دهنده قلبها معرفی می
روز مهـار  ها، با اقامه یاد خدا در فواصل گوناگون شـبانه ها و اضطرابها، تمامی ناآرامیو تشویش

نشـیند و قلـب مـأیوس، امیـد     و مـی گیرد، طغیان هوی و هوس فرناآرام، آرام میگردد. نهاد می
   .  یابدمی
 نماز، دوره نوجوانی، جوانی، آرامش.ها: کلید واژه

  مقدمه:
ران شود: دوران رشد قبل از توّلد (لقـاح)، دو های مختلفی تقسیم میمراحل مختلف رشد انسان به بخش«

سـالگی تـا    ۶کودکی از دورۀ میان سالگی، ۶سالگی تا  ۲سالگی، دورۀ اّول کودکی از  ۲شیرخوارگی از توّلد تا 
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سـالگی و   ۶۰-۶۵تـا   ۴۰سـالگی، میانسـالی از    ۴۰تـا   ۲۰سالگی، جوانی از  ۲۰تا  ۱۲سالگی، نوجوانی از  ۱۲
  )۱۴: ۱۳۷۷جمهر؛  و (احدی »سالگی تا مرگ ۶۰-۶۵دوران پیری از 

جـوان از مـرز کـودکی    ترین مراحل زندگی آدمی است. نوترین و بحرانیدوره نوجوانی و جوانی از حساس«
    ).۱۳-۱۴: ۱۳۸۲(احمدی، »گذشته و وارد مرحلۀ نوینی شده است

آنـان منجـر    ای است که همزمان با رشد سریع قد، وزن، قیافۀ ظاهری و نهایتًا بلوغ جنسینوجوانی دوره«
 :۱۳۷۷(احـدی، جمهـر؛    »رسـد ای از زندگی است که طی آن فرد به تکامل جنسـی مـی  مرحلهشود. بلوغ می
۸۴.(  

  مشکالت دورۀ نوجوانی
تـوان بـه   کند. مشکالت دوره نوجـوانی را مـی  به دوره نوجوانی، فرد را با مشکالت فراوانی مواجه میورود «

 -۴مشکل اجتمـاعی شـدن؛    -۳بحران خودشناسی؛  -۲اختالل در برداشت بدنی؛  -۱پنج دسته تقسیم کرد: 
انی. با انجام چنـد تحقیـق در مـورد مشـکالت جوانـان      های عاطفی و بیماریهای رواختالل -۵مشکل جنسی؛ 

 -۳هـای تحصـیلی؛   دشـواری  -۲های مالی؛ دشواری -۱بندی شده است: ایرانی مسائل آنان بصورت زیر طبقه
 -۵هـای ناشـی از مناسـبات خـانوادگی؛     دشـواری  -۴های ناشی از تعارض گذشته و روزگار کنـونی؛  دشواری
 »هاها و نگرانیاضطراب -۸دشواری ایام فراغت؛  -۷ جوانان؛ اعتیاد  -۶نسی؛ های ناشی از تمایالت جیدشوار

  ).۱۳-۱۴: ۱۳۸۲(احمدی، 
هال که به پدر روانشناسـی بلـوغ   ترین مراحل در زندگی هر فرد است. استانلیفرایند بلوغ یکی از بحرانی«

مرحلـه، تمـایالت و خواهشـهای     در ایـن نامیـد. نوجـوان   معروف است. این مرحله را دوران طوفان و فشار می
خواهـد  آمیزد. با اینکه نوجوان میپرستی خیرخواهانه در هم میمتضادی دارد و خودخواهی کودکانه را با نوع

(احمـدی،   »نامیـد دورۀ بلـوغ را تولـد مجـدد مـی    با دوستان خود باشد، عالقمند به تنهائی نیز هست. روسـو  
۱۳۸۲ :۲۹(  
ابتـدای بلـوغ ترکیبـی از    تی پدیدۀ بلوغ هنوز در پـردۀ ابهـام اسـت. در    شناخعلت دقیق تغییرات زیست«

کنند کـه ایـن پدیـده بـه     وتاالموس مخابره میپای را به بخش هیهای ویژههای عصبی و هورمونی پیامعالمت
انجامد. افـزایش در میـزان حساسـّیت بـه رشـد      ها میحساسّیت بیشتر بدن نسبت به میزان برخی از هورمون

ن نوجوان دستخش جهش نمّوی و تغییرات وسیع گردد و در نهایت بدو جنسی سریعتری منجر می جسمانی
  ).۵۴: ۱۳۷۷(احدی، جمهر؛  »شودجنسی می

  و مشکالت جوانان جوانی ۀهای دورویژگی
سازی برای ورود به مرحلـۀ جـوانی   توان به عنوان نوعی آمادههای طفولیت، کودکی و نوجوانی را میدوره«
باید به عضو مفید و سازگاری از جامعه تبدیل شود. جوانی زمانی اسـت  ای که در آن فرد میکرد، مرحلهتلقی 

ای از رسد، زمانی که فرد بخـش عمـده  های ذهنی انسان به اوج میای از قابلیتهای جسمی و پارهکه توانایی
ـ   بحران رو شـود. ایـن دوره از زنـدگی    های گذشته را پشت سر گذاشته و اکنون باید با مشـکالت جدیـدی روب



هایی که قبًال در ذهن خود تدارک زمانی است که فرد عمًال باید سبک زندگی خود را مشخص کند و به نقشه
های جسمانی، شناختی و شخصی جریان این دوره، رشد و تحول در حیطهدیده است جامۀ عمل بپوشاند. در 

  ).  ۲۰۷: ۱۳۷۷(احدی، جمهر؛  »دارد
شود، که حتی به اعتقـاد  ای در افراد جوان نمایان میهای شناختی تازهها، مهارتاز نظریه مطابق بعضی« 

ای فراتـر از عملیـات   مرحلـه ای از رشد شـناختی اسـت. یعنـی    بعضی از روانشناسان به منزلۀ شروع دورۀ تازه
ر دیالکتیکی و اندیشـیدن  گرایی، تفکیابی، نسبیعمده در این سنین عبارتند از قابلیت مسألهصوری. تغییرات 

  ).۲۱۳: ۱۳۷۷(احدی، جمهر؛  »هادربارۀ ماهّیت نظام

  رفتاری در نوجوانان و جوانان - های عاطفیاختالل
دوران نوجوانی و جوانی دوران استرس و فشار است. تحقیقات بیانگر وجود اشـکاالت مختلـف عـاطفی و    «

  کنیم:اختالالت اشاره میجا به تعدادی از این روانی در جوانان است که در این
اضطراب: اضطراب عبارت از پاسخی عاطفی و فیزیولوپیکی به احساس خطر همه جانبه درونی اسـت   -الف

عمدتًا اختالل افراد جوان است و شروع آن معموًال در اواسط دهـه سـوم   رود. اضطراب که به سادگی کنار نمی
اشته باشـد. گـاهی اضـطراب ناشـی از رفتـار غلـط       عمر است. اضطراب در جوانان ممکن است علل مختلفی د

های مکرری است که برای فرد پیش آمده است یـا در اثـر سـرزنش و تحقیـری     والدین است یا در اثر شکست
اضطراب جوان در اثر برداشت غلط و تعبیر و تفسیر نادرستی باشد که او  ممکن استاست که فرد شده است. 

کند که حادثه ناگواری برای او در شرف اتفاق افتادن اسـت یـا چـرا    صور میاز خود کرده است. مثًال پیوسته ت
توان به آن دست یافـت را بـرای خـود قـرار داده اسـت.      گیرد و یا معیار و میزانی که نمیمورد توجه قرار نمی

گیریهایی است که باید در مورد تحصـیل، شـغل و همسـرگزینی اتخـاذ     اضطراب جوان ناشی از تصمیمگاهی 
گیریها مشاوری را که بـه او اطمینـان داشـته باشـند و او صـالحیت الزم      جوانان در این تصمیماید. معموًال نم

ای را داشته باشد ندارند. والدین هم معموًال اعتبار الزم را نزد جوانان برای مشاوره ندارند. در اطالعاتی و حرفه
است که با وجود فشار شار و تنش همراه است. طبیعی گیریها مشکل و با فنتیجه واقعًا برای نوجوانان  تصمیم
    شود.و تنش، جوان دچار اضطراب می

افسردگی: افسردگی یکی از اختالالت شایع در دوره نوجوانی و جوانی است. افسردگی با تغییراتـی در   -ب
ها ادامه و حتی ماهها گردد و برای روزها و هفتهشود و او دچار غم و اندوه میخلق و خوی نوجوانان شروع می

گذارد و از پشت شیشه مات و کدر بـدبینی بـه   بین میدر هنگام افسردگی جوان تمام امور را زیر ذرهیابد. می
  نگرد.آنها می
ـها و تضادهاست بـا  ناکامی ،هاوسواس: در این حالت، نوجوان اضطراب خویش را که ناشی از محرومیت -ج

گزیننـد و  وسواس معموًال یک عمل مذهبی را برمـی بخشد. افراد ین میتکرار مداوم یک عمل یا یک فکر تسک
  ).۸۱-۸۴: ۱۳۸۲(احمدی،  »شویندکنند. مثًال دست خود را دائم میآنرا تکرار می



  تحول جنسی در نوجوانی و جوانی و مشکالت ناشی از آن
ر دنیای ارتباطات امروزی امروزه جوانان در سطح دنیا با شیوع وسائل برانگیزنده جنسی مواجه هستند. د«
ویدئو، تلویزیون، رادیو، تلفـن، اینترنـت و ... وسـائلی     توان تأثیر وسائل ارتباطی را نادیده گرفت. کامپیوتر،نمی

هستند که تبادل بین افراد را تسهیل نموده است و باعث سهولت ارتباط شده است. دیـدن یـک فـیلم گـاهی     
رتباط جمعی بصورتی یک طرفه، فکر و ذهن جوان را به خود مشغول اشود. وسائل باعث تحریک نوجوانان می

نماید. عدم توجه به این عوامل محـرک  کند و حتی مدل لباس، نحوه آرایش و طرز رفتار آنان را تعیین میمی
باز و صمیمی و جو توأم با اعتماد و اطمینان در کشاند. ارتباط گاهی نوجوان را به مرز سقوط در انحرافات می

 »ثیر این وسائل را کمتر کرده و به کنترل شخصی و تسلط نوجوانان بـر خـویش بیانجامـد   أتواند تخانواده می
  ).۱۳۹: ۱۳۸۲(احمدی، 

  بزهکاری در دوره نوجوانی و جوانی
بزه عبارت از اقدام به عملی است که بر خالف موازین، مقررات، قـوانین و معیارهـای ارزشـی و فرهنگـی     «

  ).۱۶۹د، : (فرجا »جامعه است
ای است که در آن بزه بیشتر اتفـاق  هها و بحران هویت، مرحلدوره نوجوانی به دلیل تحّوالت بلوغ و ارزش«
مورد یعنـی تقریبـًا نیمـی از     ۲۱۳۸۱بزه  ۵۲۰۱۳دهد که از مجموع افتد. آمار محکومین قضایی نشان میمی

(احمـدی،   »)۱۳۷۷مار کشور، مرکـز آمـار ایـران،    سالگی اّتفاق افتاده است (سالنامه آ ۲۴تا  ۱۵آن در سنین 
۱۳۸۲ :۱۵۶(.  

  اعتیاد در نوجوانان و جوانان
اعتیاد عبارت از تعلق یا تمایل غیر طبیعی و مداومی است که برخی از افـراد نسـبت بـه بعضـی از مـواد      «

عناد  )ر را، الفنوری عّلت گرایش جوانان به مواد مخّدخواجه )۱۶۲ص  :۱۳۵۵کنند. (چهرازی، مخدر پیدا می
های غرور، ج) احساس اجحاف روزافزون، د) تضادهای مفـرط و حـل نشـده و سسـت     شدید به خود، ب) زخم

اعتیاد یک بیماری مسری است. اعتیاد یک بـالی   ).۱۷۱:  ۱۳۵۵نوری، داند (خواجهشدن معتقدات دینی، می
یله دوستان و معتادان بفرد منتقل نشود او اجتماعی است و اگر ماده مخدر به فرد نرسد یا فرهنگ اعتیاد بوس

(احمـدی،   »معنـایی نیـز نبایـد غافـل بـود     از خالء معنوی و احساس پوچی و بیافتد. ضمنًا به دام اعتیاد نمی
۱۳۸۲ :۱۳۹.(  

  وظایف مهم جوانان
رو همراه با تحول جسمی، شناختی و اخالقی، افراد در دورۀ جوانی با مسائل و رویدادهای جدیـدی روبـه  «
هـا  مؤثر است. وظایف مهمـی کـه افـراد جـوان بـا آن     ها در تغییرات شخصیتی آنان شوند، که هریک از آنمی

(احـدی،   »در شـدن و ادامـۀ تحکـیم هویـت شخصـیتی     در یا مـا پمواجهند، عبارتند از: انتخاب شغل، ازدواج، 
  ).۲۲۰: ۱۳۷۷جمهر؛ 



های معروفـی ارائـه   کسون و دانیل لوینسون نظریههای اریک اریدر این زمینه دو روانشناس معاصر به نام«
یابی یکی از مسائل عمدۀ افراد در جوانی است، و به دلیل عدم شناخت کافی از مشاغل، تمایـل  شغل اند.کرده

های تخصصی، عدم عالقه به مشـاغل خـدماتی و داشـتن تصـویر رؤیـایی از شـغل، اکثـرًا جوانـان در         به شغل
این وصف، شغل در تغیین جایگاه اجتماعی و اعتمـاد بـه نفـس فـرد،     اجهند. با گزینش شغلی با مشکالتی مو

اعتقاد اریکسون کسانی کـه  رو هستند ازدواج است. به اهمّیت خاص دارد. مسأله دیگری که جوانان با آن روبه
بیشـتری  یابی را با موفقّیت حل کرده باشند، برای ایجاد پیوند عاطفی با شخصی دیگر، آمـادگی  بحران هوّیت

نظـر وی صـفت مطلـوب ایـن     گیری نامید. از دورۀ جوانی را صمیمیت در برابر کنارهخواهند داشت. اریکسون 
  گیری است، عشق است.کناره-دوره که حال حل بحران صمیمیت

مسأله دیگری که افراد جوان غالبًا با آن مواجه هستند، صاحب فرزند شدن است. والدین جوان باید زندگی 
ا وورد طفل جدید سازگار کنند. این تجربه، که برای انسان ارزش فراوانی دارد، از نظر افـراد مختلـف   خود را ب

ای دیگر آن را نوعی تـأمین اجتمـاعی و یـا    ای آن را ادامۀ حیات، و عدهمعانی یکسان ندارد، به طوری که عده
فرادی که صاحب فرزنـد هسـتند، بـه    بینند. با این حال، اکثریت احتی برآورده ساختن انتظارات اجتماعی می

  ).۲۲۵: ۱۳۷۷(احدی، جمهر؛  »دهندنحوی خود را با این تجربه وفق می

  جوانی ۀنظر اسالم در مورد دور
شود. به گفتۀ دبـس، در  در دوران بلوغ جهش ناگهانی به طرف مذهب در بیشتر نوجوانان دیده می اصوًال«

شود. که سابقًا نسبت به مسائل مذهبی القید بودند دیده می این دوران نوعی بیداری مذهبی حتی نزد کسانی
هـای  بـا ارزش توان بخشی از توسـعه شخصـیت نوجـوان دانسـت. تمـاس      دگرگونی و گرایش به مذهب را می

کند که وجود خـود را بـه منزلـۀ    مذهبی در تشکیل شخصیت جوانان تأثیر بسیاری دارد و جوانان را وادار می
  .)۱۲۰و ۱۱۸(دبس، بلوغ، ص »بزرگ بدانند جزء و تابعی از جهان

اسالم به دورۀ جوانی توجه خاصی مبذول داشت. پیامبر اسـالم(ص) هفـت سـال سـوم زنـدگی را دوران      «
در این دوره بایـد بـه   «) ۷: ۱۳۸۲(احمدی، » )۱۱۵زنی دانستند. (مکارم االخالق طبرسی، ص مشورت و رای

ع) ایـن دوره بـه سکرالشـباب    گیریها شرکت داد. علـی( را در تصمیمنظر و عقیده جوانان احترام گذارد و آنان 
) این تعبیر درهم بودن افکـار در ایـن دوره را بیـان    ۱۲۶العقول، ص (تحف »یعنی مستی جوانی، تعبیر کردند

که از یک طرف با ضعف کـودکی و از طـرف    ،داندکند. قرآن مجید دوران جوانی را زمان قّوت و قدرت میمی
  )۵۴پیری احاطه شده است. (سوره روم آیه ف عضدیگر با 

های مختلف رشد توجه نمودند. غزالی برای تربیت به سه مرحله اشـاره کـرد:   دانشمندان اسالمی به دوره«
یکی در زمانی که کودک هفت ساله است. در این مرحله باید با مدارا  او را به طهارت و خواندن نمـاز ترغیـب   

خـواری  کودک ده ساله است. در این زمان باید کارهای بد مانند دروغگویی و حرام نمود. مرحله دوم وقتی که
سوم زمان بلوغ است. در این زمـان علـل و اسـرار آداب را بـه     را برای او زشت جلوه داد و مذمت کرد. مرحلۀ 

  .)۱۵۰(صدیق، تاریخ فرهنگ ایران، ص  »گویندنوجوان می



  ت نوجوانان و جوانانرهنمودهای اسالم برای برخورد با مشکال
اوصـیکم بالشـبان خیـرًا    «اسالم نسبت به جوانان عنایت خاصی داشته است، پیامبر اسالم(ص) فرمودند: «

آنان نـازک دل هسـتند و زود    اکنم که نسبت به جوانان نیکی کنید. زیربه شما سفارش می» فاّنهم ارق افئده
شـود و بـا دیـد اسـالم دربـاره      ای را شامل میمنه گستردهاسالم درباره جوانان داشوند. نظر رنجیده خاطر می

اسـالم (ص)  کاریهاسـت. پیـامبر   دوره بلوغ و جوانی زمان ابهـام، سـردرگمی و اشـتباه    انسان درآمیخته است.
گویـا دوران جـوانی دارای ابهـام و    ». الشـباب شـعبه مـن الجنـون    «و فرمودنـد  جوانی را نوعی جنون دانسته 

بدنی و روانـی آنچنـان   داند چه چیزی در وجود او اّتفاق افتاده است. تغییرات پوشیدگی است. جوان واقعًا نمی
سـازد و  گیریها را برای او مشکل میکند و تصمیمجانبه است که او را دچار تشویش و نگرانی میسریع و همه

فرمود: جهل الشـباب معـذور و علمـه محصـور.     ع) میکند. علی(برخوردهای او را با خانواده و مردم سخت می
در جوانان امری قابل قبول و دانش آنان محدود است. همین محدود بودن دانش و تجربه در جوانان، ندانستن 

دانند که هرچـه در  حاصلی میمانند زمین بیکشاند. علی(ع) دل جوان را ها میگاهی آنان را به سمت انحراف
  ).۲۲۵-۲۲۸: ۱۳۸۲(احمدی، »دهدشد میپذیرند و رآن بکارند می

در دوره جوانی قوای شهوانی در نهایت قدرت خود است. اگر جوانان مطیع شهوات خود گردنـد، خـود را   «
فرمود: به خوبیها وادار کرد. علی(ع) می نفس انسان میل به بدیها دارد. لذا باید آنرااندازد. اصوًال به هالکت می

. نفس خود را به خوبیهـا وادار کـن زیـر انفـس تـو بـه       اکره نفسک علی الفضائل فان الرذائل انت مطبوع علیها
مجیـد از  کنـد. قـرآن   آید. اسالم تسـلط بـر نفـس را توصـیه مـی     ها مایل است و از آن خوشش میطرف بدی

کند که ولیستعفف الذین الیجدون نکاحًا حتـی  مشروع ندارند درخواست میجوانانی که امکان ازدواج و رابطه 
برایشان امکان ازدواج نیست باید عفت خود را حفظ کننـد تـا   ). آنانکه ۳۳یغنیهم اهللا من فضله(سورۀ نور، آیۀ 

  خداوند از فضل خود آنان را بیـنیاز نموده و وسائل ازدواج آنان فراهم شود.
 قرآن با بیان قولوا لهم قـوالً دارد. با اجرای امر به معروف و نهی از منکر معمول می اسالم نظارت عمومی را

 »کند که دعوت مردم به خوبیها باید با گفتـار نیکـو و خـوب همـراه باشـد     ) امر می۵معروفًا (سورۀ نساء، آیۀ 
     ).۲۳۵-۲۳۸: ۱۳۸۲(احمدی، 

  تأمین نیاز درونی و روانی انساننماز و 
ان، برای گریز از توّحش و راهیابی به زندگی انسانی و حیـات طّیبـه و تخّلـق بـه اخـالق      بدون شک، انس«

کریمه و رهائی از یأس و افسردگی به یک عامل مهارکننده نیازمند اسـت کـه روح او را در کنتـرل و تسـخیر     
و محبـت را بـر وی    خود قرار دهد و پرهیز از انحراف و جنایت را بر او الزام و روح تعاون و نوعدوستی، عاطفه

  .)۲۳: ۱۳۷۵(روانطلب،  »او را طراوت بخشد گرددالهام نماید و به هنگامی که پژمرده و افسرده می
دهد خالء روانی و عدم برخورداری از اطمینان روحی آنچه دنیای برخوردار از تکنیک و صنعت را رنج می«

درصـد   ۷۵به بیماران روانی دارد و بـیش از  درصد از تختهای بیمارستهای آمریکا اختصاص  ۵۰از است. بیش 
) (سـخنرانی آقـای   ۲۴: ۱۳۷۵(روانطلـب،   »کننـد آموزان دبیرستانهای این کشور مواد مخّدر مصرف میدانش

  .دکتر افروز، سمینار نماز)



بخش را به عنوان برترین داروی آرام» ذکر خدا«در میان تمامی این امواج نگرانی و اضطراب، قرآن کریم «
هـا،  ۀ آشوب و تشـویش داند. همرا به عنوان مصداق برتر ذکر می» نماز«نماید و فا دهنده قلبها معرفی میو ش

نـاآرام، آرام  گـردد. نهـاد   روز مهار میها، با اقامه یاد خدا در فواصل گوناگون شبانهها و اضطرابتمامی ناآرامی
یابد و هنوز اثر بازیافته از این معدن فـیض  مینشیند. قلب مأیوس امید گیرد، طغیان هوی و هوس فرو میمی

  ). ۲۶: ۱۳۷۵(روانطلب،  »زندآورد و رمقی دوباره رقم میمؤّذن، بانکی برمیبه کاستی نگرائیده که دگربار 
ئی است میان انسان و خدا، میان آفریده و آفریـدگار. نمـاز، تسـالبخش و    نماز و نیایش، ارتباط صمیمانه«

 ۀصفای باطن و روشنی روان اسـت. پیمـان و انگیـز    ۀستوه آمده و مایرب و خسته و بههای مضطآرامشگر دل
است برای نفـی هرچـه بـدی و زشـتی      -در حالتی صمیمانه و دور از رنگ و فریب–تحرک و بسیج و آمادگی 

ای، (خامنـه  »ای است برای بازیافتن و آنگـاه، سـاختن خـویش   است و تدارک هرچه نیکوئی و زیبائی ... برنامه
۱۳۵۵ :۶(.  

  تاریخچه نماز
اهللا علیه و آله در آئین حضرت عیسی هم نماز بوده که قـرآن از زبـان او نقـل    قبل از حضرت محّمد صلی«
) و قبـل از او  ۳۱(سـوره مـریم، آیـه    » و اوصانی بالصـلوۀ «کند که خداوند مرا به نماز سفارش کرده است: می

) و قبل از موسی پدر زن ۲۴(سوره طه، آیه » اقم الصلوۀ لذکری«کند: موسی بوده که خداوند به او خطاب می
) و قبـل از  ۸۷(سوره هـود، آیـه   » یا شعیب اصالتک تأمرک«او حضرت شعیب بوده که نماز برپا داشته است: 

: )۱۸: ۱۳۷۴(قرائتـی،  »خواهداش توفیق اقامه نمار را میهمه آنها ابراهیم بوده که از خداوند برای خود و ذرّیه
  )۴۰(سوره ابراهیم، آیه » رّب اجعلنی مقیم الصلوۀ و من ذرّیتی«

  تأثیر نماز در زندگی جوانان
دهد. نماز دسـتی اسـت   نماید و به او جاودانگی را نوید مینماز پیوند انسان را با ذات فناءناپذیر برقرار می«

هنگام نماز طمأنینه و آرامش خـود  انسان، به سوی آنکه متناسب با نیاز و خواست اوست. لذا از سوی انسان به
گردد مشروط بر آنکه در این سـیر روحـی، رابـط و واسـط     یابد و به زندگی و حیات خود امیدوار میرا باز می

  اصلی (یعنی روح) غائب نباشد.
شـود. لـذا   اقامه نماز با شرطی که ذکر شد، مقام و منزلت خالق و میعاد و معاهده مخلوق را با او یادآور می

  گاه که نفس و شیطان او را به مخالفت با خدا دعوت کنند در پاسخ گوید:هر
  )۲۷: ۱۳۷۵) (روانطلب، ۲۳(سوره یوسف، آیه » َذاِهللا ِانَُّه َرّبی َاحَسَن َمثواَی ِانَُّه ال ُیفِلُح الّضاِلمونمعا«

غریـزه و نیـاز جنسـی،     اطفاءیک از نیازهای انسان را از نظر دور نداشته است. برای اسالم لزوم تأمین هیچ
های دائم و موقت پیشنهاد نموده و آن را عامل طمأنینه و آرامش دانسته است و حـل  ازدواج سالم را در شکل

  .)۲۸: ۱۳۷۵(روانطلب، » داندهای حکمت الهی میمشکل جنسی را از نشانه
گونـه  اضـطرابات هـیچ  هـا و  بنابراین مکتب ما در مورد نقش عوامل گوناگون در کاهش و کنترل نـاآرامی «

شود یـا  جنسی تو برطرف میگوید نماز بخوان! نیاز انکاری ندارد و به کسی که در اوج فشار جنسی است نمی



خواهـد بیمـاری خـود را بـا نمـاز مـداوا کنـد.        شوی یا از مریض نمیگوید نماز بخوان! سیر میبه گرسنه نمی
انگیز، همانند کوه اسـتوار  را در مواجه با صحنۀ شهوتآنچه یوسف صدیق  طلبد.هرکدام، راه خاص خود را می

های جنسی و یا وفـور  بند و باریای تا کنون ارائه نشده است که بیدارد یاد خداست. هیچ نمونهو مطمئن می
شود های آهنین اضطراباتی مشاهده میای در ملتی ایجاد کند، بلکه در درون کاخثروت توانسته باشد طمأنینه

  .)۳۰-۳۱: ۱۳۷۵(روانطلب،  »شودها، دیده نمیخکه در کو
َوَاِقم الّصالۀ َطَرفَی الّنهاَر َو ُزلفًا ِمـَن اللَّیـل ِاَن الَحسـناَت ُیـذِهبَن الَسـّیئاَت ذلـک       «فرماید: قرآن کریم می«

  )۱۱۴ره هود، آیه (سو» ِذکری ِلّذاکرین
به اقامه آن برخیز چـرا کـه [ایـن] کـاِر نیکـو،      دو طرف روز خود را با نماز تزئین نما و شبانگاه نیز «یعنی: 

  ».بردگناهان را از بین می
فرمایند کـه بـر در خانـۀ فـردی     گانه یومیه را به نهری تشبیه میدر سخنی پیامبر اکرم(ص) نمازهای پنج

بار در آن خود را شستشـو دهـد، چگونـه هـیچ اثـری از چـرک و کثیفـی در بـدن او بـاقی          باشد و روزانه پنج
 »شـود و داده مـی وسـیله نمـاز از ناپـاکی گنـاه روزانـه پـنج نوبـت شستشـ        گونه روح انسان بهماند. همیننمی

  .)۳۶: ۱۳۷۵(روانطلب، 
طلبـان را ضـایع   ما پـاداش اصـالح  » انا ال نضیع اجرالمصلحین«فرماید: قرآن کریم در کنار اقامه نماز می«
احکام و شـرایط ظـاهری و بـاطنی آن مراعـات شـود       شود نماز اگر درست برگزار شود ومیکنیم. معلوم نمی

  .)۸۱-۸۲: ۱۳۷۴(قرائتی،  »رودجامعه به طرف صالح می
که بتواند اّمت خویش را بـه صـالح آرد و از   عنکبوت پیغمبر اکرم (ص) را برای آن ۀخدای تعالی، در سور«

تفاوت با جوامع پیشین تربیـت  اند، دور نگه دارد و اجتماعی مباری که پیشینیان مرتکب شدهگناهان مصیبت
دهد. فرمان اّول، برخواندن وی بر مردم و کند، طّی دو فرمان، خّط مشی کّلی و جامعی را فراروی وی قرار می

  ).۱۷۰: ۱۳۷۸(راشدی،  »آشنا کردن آنان با کتاب خداست و فرمان دوم، برپا داشتن نماز در میان مردم
کم تحـت تـأثیر   که نمازخوان اگر مبتال به فساد اخالقی باشد کمدر روایات بسیاری اظهار امیدورای شده «

گردد و این دو (نماز و فساد اخالقی) با هم در ادامه قابل جمع نیستند. در روایتـی در  معنویت نماز اصالح می
الق خواند مبتال به فساد اخجوانی از انصار که در صف جماعت با پیامبر نماز می«خوانیم: این رابطه چنین می

دارد. فرماید نماز انسان رااز فحشـاء و منکـر بـاز مـی    بود. یاراِن پیامبر با شنیدن این آیه که خداوند متعال می
  خدمت حضرت، حال این جوان را گزارش کردند که ...؟ حضرت فرمودند:

کنـد. و  و را اصـالح مـی  گـذارد و ا باالخره در آینده نماز روی او تأثیر می«یعنی: » ِانَّ صالتُه َتنهاُه َیومًا ما«
) و ۸۷-۸۸: ۱۳۷۵(روانطلـب،   »)۸۲/۱۹۸(بحـاراالنوار،  » دیری نپائید که این جوان توبـه کـرد و اصـالح شـد    
هـا مربـوط بـه    های جرم و جنابت در دادگـاه اکثر پرونده«حضرت امام خمینی(ره) چه نیکو فرموده است که: 

  »تارک نماز است.
شـان سـوق   خواند اّما نماز آنان را به فطرت اصـلی ر به اطاعت خود میشیطان، مردم را از اطاعت پروردگا«
موجب افسرده گشتن شیطانهاست. دور کردن شیطان؛ یعنی نزدیک کردن انسـان   دهد. از این روی، نماز،می



به ساحت قدس پروردگار و نهی از منکرات و امر به معروفـات، و هـر عبـادتی کـه دارای ایـن ویژگـی باشـد،        
  ).۱۷۰: ۱۳۷۸(راشدی،  »ای داردیژهاهمّیت و

  کندنمازهای مرتب انسان را در برابر حوادث تلخ و شیرین بیمه می
هـا و خوبیهـا   صـبر اسـت و در برابـر لـذت    ها و شرور بـی خوانیم: انسان در برابر تلخیدر سوره معارج می«
  نظر و بخیل، مگر نمازگزارانی که نسبت به انجام آن همیشه مراقبند:تنگ
  )۲۳تا  ۲۰اذا مّسه الّشر جزوعًا و اذا مّسه الخیر منوعًا اّال المصلین الذینهم (سورۀ معارج، آیه «

دهد و روحیه توّکل را باال برده و انسان را موجـودی  نهایت او به انسان قدرت میارتباط دائمی با قدرت بی
  ).۷۰: ۱۳۷۴(قرائتی، »دهدناپذیر قرار میشکست

  نماز و انتخاب دوست
انسان در زندگی اجتماعی خود نیاز به دوست دارد و نقش مثبت یا منفـی دوسـت در انسـان بـر کسـی      «

رونـد بـرای بنـدگی خـدا     کـه بـه مسـجد مـی    یابی است. کسانی پوشیده نیست و مسجد بهترین مرکز دوست
میـان مـردم مسـجد،     توانـد در مـی گذارند. انسان ها را کنار میها و خودنماییها و ناز و کرشمهروند. حیلهمی

  دوست خود را انتخاب کند.
اگر شخصی اهل نماز نبود چرا با او دوست شویم؟ او که با خدا قهر است، با من نیز دوست نخواهد بـود، او  

کند، خدمات مرا هم فراموش خواهد کرد، او که با مؤمنین وفادار نیست چگونـه  که الطاف خدا را فراموش می
  فادار بماند؟اطمینان داری که با تو و

  ).۷۷: ۱۳۷۴(قرائتی،  »در حدیث است: یکی از برکات مسجد و نماز، پیدا کردن دوست خوب است

  نماز و انتخاب همسر
در اسالم سفارش شده که اگر کسی اهل مسجد و جماعت نیست و عمـًال بـه عبـادت و وحـدت و ُامـت      «

ن همسر خـوب انتخـاب نکنیـد، عمـل بـه همـین       زند، او را بایکوت کنید،  او را به عنواپا میبدون عذر پشت
تواند مساجد را پر کند، زیرا جوانان که فهمیدند رها کردن مسجد و مسلمین به قیمت طرد عملـی  دستور می

   )۷۷: ۱۳۷۴(قرائتی،  »شود هرگز مساجد را رها نخواهند کردآنان تمام می
  

  گیری:نتیجه
دارد که همراه با اضطراب، استرس بوده و وظایف سنگینی که با توجه به مشکالتی که در دوره نوجوانی وجود 

تواند به انسان آرامش ببخشد و او را در برابر شود، هیچ مسکنی بهتر از نماز نمیبر دوش جوانان گذاشته می
   .مشکالت و گرفتاریهای روحی و روانی جامعه امروزی بیمه کند



نماید و طمأنینه و آرامشی که مواره به خود الهام و تلقین مینمازگزار با توجه به مفاهیم واال و بلندی که ه«
های زندگی تواند در پستی و بلندییابد که میکند به وقار و شخصیتی دست میدر پرتو ذکر خدا کسب می

  ).۴۳: ۱۳۷۵(روانطلب،  »نوسانات روحی خود را مهار نماید

  فرماید:ن داشته است که میاز سورۀ عنکبوت به خوبی این مطلب را بیا ٤٥آیۀ شریفه 

َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَکِر َوَلِذْکُر اللَّـِه َأْکَبـُر    َتْنَهى ۀِإنَّ الصَّال ۀُاْتُل َمآ ُأْوِحَى ِإَلْیَک ِمَن اْلِکَتاِب َوَأِقِم الصَّال
  َواللَُّه َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن

پـادار، کـه همانـا نمـاز (انسـان را) از      وت کن و نماز را به آنچه را از کتاب (آسمانى قرآن) به تو وحى شده تال
  داند.یدهید میتر است و خداوند آنچه را انجام مدارد و البّته یاد خدا بزرگ فحشا و منکر باز مى
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