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 چکیده

ها به رسیدن انسانبرای  جامع ایبرنامهبرخورداری از  ، الزمه چنین شریعتی،است شریعتترین کامل)ص(، آخرین و  شریعت محمدی

ها است؛ لذا اعتقادات، اخالقیات و عبادات در اسالم به نوعی به سالمت جسم و روان انسانکمال است، برای تحقیق چنین هدفی توجه 

یکی نقش های متعدد نیاز دارد، در این پژوهش تنها به تبیین دار این مهم هستند. بررسی نقش هر یک از این مقوالت به پژوهشعهده

از جایگاه  ـ به دلیل اثرگذاری فراوانشـ  ، نمازعباداتدر بین تمام ود، شسالمت انسان پرداخته می بر یعنی نماز عباداتاز برترین 

ست، از این روی در این تحقیق با جستجو در آیات و روایات به بررسی نقش نماز و عبادات تابعِ آن بر سالمت برخوردار ا ایبرجسته

الزام به انجام پژوهش،  هاییافتهبر اساس  .ه استتوصیفی تحلیلی صورت گرفتبا روش  پژوهش حاضر جسم و روان پرداخته شده است.

تطهیر انسان از اَنانیت  آن،نیست بلکه افزون بر  و سالمت جسمینظافت ظاهری تنها موجب  یممت و غسل وضو،امور نظافتی در هنگام 

جمله خود بینى و کبر است.  های روانی ازمناسبی برای مبارزه با بیماری شیوهنماز بود.  خواهد روح که موجب سالمت و غرور است

در سالمت فرد و اجتماع مؤثر  نماز جماعت باشد.ها و بهبودی از امراض میجسم و موجب رهایی از بیماریتندرستى  نماز شب باعث

ان و است، زیرا ارتباط با افراد جامعه، گفتگوی سودمند و هدایت بخش در میان مؤمنان، گفتگوی بازدارنده از هالکت و تباهی مؤمن

  آید که تأثیر مستقیمی در ایجاد سالمت فردی اجتماعی دارند.پیشگیری از جرایم و گناهان اجتماعی به وجود می

 طهارات، اذان، نماز، نماز جماعت، آیات، روایات، سالمت واژگان کلیدی:

 



 زاده فرد، رسول محمدجعفریفاطمه حسین  

 

 سوم، شماره چهارمدوره  -1399 پاییزحوزه سالمت؛ مجله مطالعات اسالمي در 

  مهمقد

در  .(1) استنبودن  یماربی، از سالمتیف تعر ینتریمیقد 

 ی،چهار طبع مخالف دموی، بلغمبرای انسان  یطب سنت

 ینصفراوی و سوداوی قائل بودند و اعتقاد داشتند که هرگاه ا

 یچهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم است و زمان

-یعارض م یماریچهارگانه مختل شود ب یعان طبایکه تعادل م

 سالمت عبارت ی،سازمان بهداشت جهان طبق تعریف. (2) شود

و  یو اجتماع یروان ی،کامل جسم یشاز آسا داریست از برخورا

 شتابهد نمازسا. (3) و نقص عضو یمارینه فقط نداشتن ب

و  مشآرا ضامن که یکرد که بعد معنو حمطررا  یبحث جهانی

 تعریفدر  باشد معنویتو  غایت یک هپنادر  ننساا دیشا

 ینانجام شده در ا تمااقدا غمر به. اما دشو هگنجاند سالمت

 و ستا هنشد ضافها تعریف به سمیر رطو به بعد ینا زنوهراستا 

 توجه ردمو تخدما یهارا سطحدر  یمعنو سالمت عموضو صرفاً

 .(4) ستا گرفته ارقر لمللیا بین ارانسیاستگذو  ب نظرانصاح

در آن  که نگوناگو تبامردارای  ستا ضعیتیو ی،معنو سالمت

 و هایشاگر ،هابینش، دفر یهاظرفیتو  هاقابلیت با متناسب

 لمتعا نداوخد به بتقر نهما کهروح  تعالی ایبر زمال ناییاتو

 به نیدرو تمکاناا ه هم کهای گونه به. دشومی همافر ،ستا

 گرفتهبه کار  رمذکو فهد جهتدر  دلمتعاو  هماهنگ رتصو

ها آن با متناسب نیوبیرو  نیدرو ریختیاا یهارفتاو ر شوند

 (.5) یابدمی رظهو یعتطبو  جامعه د،فر ا،خد به نسبت

 اهتمام  انسان سالمتبر همه ابعاد  یاسالم هایآموزه 

)ع( سالمتی باالترین  امام علیکه به فرموده ای دارند، چنانویژه

 لذا، (7) 2و برتر از ثروت و مکنت مالی است (6) 1ها استنعمت

است که بسیارى از امور به این دلیل  آنیکى از مسلّمات فقه 

اند که براى جسم انسان ضرر دارند و یک اصل کلى شدهتحریم 

براى فقها مطرح است که هر چیزى که محرز بشود که براى 

جسم انسان مضر است، قطعا حرام است. البته این را هم 

ها بعضى معتدٌ به هستند و بعضى غیر معتٌد گویند که زیانمى

ر این قدر کم است که قابل اعتنا نیست، دبه؛ یعنى زیان آن

گویند ترکش شود یا مىذکر مى صورت حکم آن، مکروه

قطعى باشد و مسلّم  ولى اگر یک چیزى زیانش مستحب است

 .(8)بشود که زیان دارد، از نظر اسالم قطعا حرام است

گیری یا های نهفته در عبادات پیشیکی از حکمتهمچنین 

ه درمان است و بسیاری از روانشناسان به این حقیقت اشار

                                                      
 «الصِّحَّةُ أفضَلُ النِّعَمِ» -1

 «أفضَلُ مِن سََعةِ المالِ ِصحَّةُ البَدَنِ» -2

گیری و معالجه اند و ایمان به خدا را پایه و اساس پیشکرده

ای از آیات و روایات (، لذا در پاره9) دانندهای روانی میبیماری

و روان تصریح شده به تأثیر برخی عبادات در سالمت جسم 

 ،عوامل مؤثر در اجل، مادیجهان بینی نظر  است، اگرچه از

اما از نظر جهان بینی  ،روزی و سالمت منحصراً مادی است

که عوامل روحی و معنوی نامیده الهی، علل و عوامل دیگری 

شوند، نیز هم دوش عوامل مادی در کار اجل و روزی و می

از همین روی  (،10) سالمت و سعادت و امثال این امور مؤثرند

سالمتی را طلب کردم پس »: نقل شده است)ع(  علی از امام

ا، اطاعت کنید خدا را تا سالمت نیافتم مگر با اطاعت خد

 . (11) 3«باشید

از مهمترین عبادات در اسالم که نقش بسزایی در سالمت  

وضو، : کند، نماز و عبادات وابسته به آن)مانندها ایفا میانسان

تمام اجزاء نماز موجى از تربیت است؛ چراکه  یمم(غسل و ت

کند و سد معنوی و سالمت روانی در وجود نمازگزار ایجاد می

اسالم  .(12) شودنیرومندى در برابر افکار شیطانی محسوب می

 پنج بار نماز بخواند، یکه شخص مسلمان را موظف نموده، روز

 که سالمت روان را فراهم یشخواسته تا در کنار عبادت و ستا

د. فراهم کرده باش یزکند به تبع آن سالمت جسم انسان را نیم

 وطهارت قبل از نماز  یحانجام صح بر یدعالوه بر آن، با تأک

و به تبع آن سالمت  جسمسالمت  یماًحفظ بهداشت، مستق

شکل طهارت جسم و روان  یننموده باشد. به ا ینروان را تضم

ه گرفت :نماز ک یجهتوان نتیداده است. پس م یوندرا به هم پ

روان  یعبادت و پرستش است، سالمت یالگو یباترینو ز ینبهتر

(. 13)نموده است  ینجسم انسان را تضم ین سالمتو به تبع آ

 حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که پژوهشبر این اساس 

یات و روا یاتاز منظر آ ینقش نماز و عبادات تابِع آن در سالمت

ر دآیات و روایاتی که  چگونه است؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق،

-هالمت سخن گفتبر سو آداب مرتیط با آن  نمازها از تأثیر آن

اند؛ البته به سبب محدودیت گردیدهاند، استخراج و تبیین 

ه هایی از آیات و روایات اشاره شدحجم مقاله تنها به نمونه

 است.

  روش کار

 يمالحظات اخالق

 از اصول اخالق پژوهش پیروی
شده  یتمرتبط رعا یپژوهش همه مسائل اخالق ینا در 

                                                      
 «تَسْلَمُوا السَّلَاَمةَ َفمَا وََجدُْت ِإلَّا بَِطاعَةِ اللَّهِ أَطِیعُوا اللَّهَ طَلَبْتُ» -3



نظر آیات و روایاتعبادات تابعِ آن در سالمتی از م نقش نماز و
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 .است

 یلاز نوع تحل یلیو تحل یفیپژوهش با روش توص این 

 و یاتابتدا آ یقتحق یناسناد انجام شد. در ا یلو تحل یمفهوم

-هی سخن گفتدر سالمت نقش نماز و عبادات تابعِاز  که یاتیروا

ه ببا توجه  یاتو روا یات، سپس آندشدو گردآوری استخراج  اند،

ها آن نقشیل به تحل اه، آنگگردیدند یبنددسته یقاهداف تحق

  مت جسم، روان و اجتماع پرداخته شد.در سال

 هایافته

 یمم  غسل و ت وضو، -1

طبق  .هستند از واجبات و مقدمات نماز و تیمم غسل ،وضو 

مؤثر سالمت جسم و روان  انجام این تکالیف در های دینیآموز

اى کسانى که »فرماید: سوره مائده خداوند می 6در آیه  .هستند

نماز برخیزید)و وضو نداشتید( پس  اید، چون براىایمان آورده

هایتان را تا آرنج بشویید و بر سرتان و روى ها و دستصورت

پاهاتان تا برآمدگى روى هر دو پا مسح کنید و اگر جنب بودید 

)غسل کنید( و اگر بیمار یا در سفر بودید و  شستشو نمایید

حال آنکه یکى از شما از قضاى حاجت آمده یا با زنان همبستر 

ده و آبى نیافتید، پس به سراغ خاکى پاك روید و از آن ش

خاك)پس از آنکه کف هر دو دست بر آن زدید( به صورت و 

خواهد براى هایتان بکشید)تیمم کنید(. خداوند هرگز نمىدست

خواهد شما را پاك نماید و شما مشقت درست کند و لکن مى

 1.«نعمت خود را بر شما تمام سازد، شاید سپاس گزارید

فهماند که مى« وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ» جملهدر این آیه  

غرض خداى تعالى از تشریع غسل و وضو و تیمم این نیست که 

تکلیف و مشقت شما را زیاد کند، بلکه غرض این است که شما 

. نکته قابل توجه در این آیه، (14)داراى طهارت معنوى شوید

فقط تطهیر ظاهری نیست، زیرا که منظور از این تطهیر، آن

ضمیمه شدن تیمم به وضو و غسل، توجیه و احتمال این 

انحصار را که مقصود فقط طهارت و نظافِت ظاهری باشد، نفی 

کردن دست و صورت کند، چون در تیمّم که خاك مالمی

است، تطهیر و نظافت ظاهری محسوسی نیست، بلکه این حکم 

یشگاه خداست و هدف از برای اظهار خضوع و بندگی در پ

تشریع آن افزون بر نظافت ظاهری، تطهیر انسان از اَنانیت و 
                                                      

ِإلىَ الصََّلوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَ أَْیدِیَکُمْ إِلَى یَأَیهُّا الَِّذینَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ » -1

وَ ِإن کُنتُمْ جُنُبًا َفاطَّهَّرُوْا وَ  الْمَرَافِِق وَ امَْسحُوْا ِبرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُْم ِإلَى الْکَعْبَینْ

َغائِط أَوْ َلامَسْتُمُ النِّسَاَء سََفرٍ أَوْ َجاءَ أََحٌد مِّنکُم مِّنَ الْ إِن کُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ

فَلَمْ تجَدُواْ َماءً فَتَیَمَّمُواْ صَعِیًدا طَیِّبًا فَامَْسحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَ أَْیدِیکُم مِّنْهُ َما ُیرِیُد 

کُمْ لََعلَّکُمْ اللَُّه لَِیجْعَلَ عَلَیْکُم مِّْن حَرٍَج وَ لَکِن ُیرِیدُ ِلیُطَهِّرَکُمْ َو لِیُتِمَّ ِنعْمَتَُه عَلَیْ

 «تَشْکُرُونَ

 (.15) غرور است

درباره علت وضو امام رضا)ع( در ضمن روایتی بلند،  از 

 اگر کسى بگوید براى چه»: نقل شده استگرفتن قبل از نماز 

در جواب  ؟شودمیآغاز )نماز( با آن و  امر شده استوضو به 

وند براى اینکه بنده هنگامى که در برابر خدا :شودمی گفته

ایستد پاك باشد و در وقت مناجات با پروردگار خود مطیع مى

او باشد در فرمانى که صادر کرده است و از هر پلیدى و 

آدمى را از کسالت و  ،به عالوه وضو ساختن نجاستى پاك شود،

یز و خالص دارد و دل را روشن و قلب را تمچرت زدن باز می

 2«کندمی گرداند و براى رفتن به پیشگاه ایزد جبار آماده می

 های تشریعیکی از حکمتامام رضا)ع( روایت . در این (16)

اند؛ الزام به های جسمی بیان داشتهاز آلودگی بدنی وضو را پاک

شوی کم با شستکه دستـ  انجام امور نظافتی در هنگام وضو

مانع از ابتال به بسیاری از  ـ دست و صورت محقق گردد

های ویروسی و غیر ویروسی است که از طریق دست و بیماری

کنند؛ همچنین طبق فرمایش حضرت، وضو سرایت می صورت

آلودگی خوابدوری از کسالت و  خواهد بود؛ روح موجب سالمت

 ، جملگی عواملی هستند که زمینه صفای باطن و کسب

. آورنددر انسان فراهم می گیری سالمت روح و روان راشکل

 ، ها از وضوخصوصیت این حکمتذکر است با الغای  شایان

 نیز به تیمم و غسلها را محدود به وضو ندانسته و آن توانمی

 تسری داد.

 جا نی ظاهری تنها آلودگی را از مواضعی که آب بداوضو 

 اش یاد خدا باشد،در طلیعه آن گاه که زداید ولیرسد میمی

، این پاکی، زدایش روح و روان کندم بدن را پاك و مطهر میتما

های باطنی در پی داشته و موجب سالمت انسان را از آلودگی

اگر »)ع( نقل شده است:  روح و روان خواهد شد، از امام صادق

کسى در حال وضو نام خدا را بر زبان آرد، تمام بدن او پاك و 

ى، کفّاره گناهانى است شود و وضوى او تا وضوى بعدمطهّر مى

که او)در این فاصله زمانى( انجام داده است؛ و کسى که به 

هنگام وضو، نام خدا را بر زبان جارى نسازد، تنها قسمتى از 

 (. 17) 3«شودرسد پاك مىبدن او که آب وضو به آن مى

                                                      
فَإِْن َقالَ َقائٌِل َفلِمَ أُمِرُوا ِباْلوُضُوِء وَ بُِدئَ ِبِه قِیلَ لَُه لَِأْن یَکُونَ الْعَبُْد طَاِهرًا » -2

 إِذَا َقاَم بَْینَ یَدَِی الْجَبَّارِ َو عِنْدَ مَُناجَاتِِه ِإیَّاُه مُطِیعًا َلُه فِیمَا أََمرَهُ نَقِیًّا مِنَ 

وَ طَرْدِ النُّعَاسِ وَ تَزْکِیَةِ الْفَُؤادِ  الْکَسَلِ الْأَدَْناسِ وَ النَّجَاسَةِ َمعَ مَا فِیهِ مِْن ذَهَابِ

   .«لِلْقِیَاِم بَیَْن َیدَیِ الْجَبَّار

وِء مَنْ تَوَضََّأ فَذََکرَ اسْمَ اللَِّه طَهُرَ َجمِیعُ جَسَدِِه وَ کَانَ الْوُُضوءُ إِلَى الُْوضُ» -3

کَفَّارَةً لَِما بَیْنَهَُما مَِن الذُّنُوبِ وَ مَْن لَمْ ُیسَمِّ لَمْ یَْطهُرْ ِمنْ جَسَِدهِ إِلَّا َما َأصَابَُه 

 .«الْمَاءُ



 زاده فرد، رسول محمدجعفریفاطمه حسین  

 

 سوم، شماره چهارمدوره  -1399 پاییزحوزه سالمت؛ مجله مطالعات اسالمي در 

 اذان  -2

یکی از عباداتی که به انجام آن قبل از اقامه نماز توصیه  

ه است، اذان است؛ فارغ از استحباب آن، به جا فراوانی شد

آوردن این عمل، در سالمت تأثیر داشته و موجب فرزندآوری 

است که بلند کردن صدا با اذان  ی وارد شدهدر روایتگردد؛ می

همچنین نقل گردیده  (.18) 1دکنها را دور میدر خانه، بیماری

رد که بیمار )ع( شکایت ک به امام رضا هشام بن ابراهیم» است:

ر فرمود که در خانه با صدای شود امام اماست و فرزند دار نمی

بلند اذان بگوید شخص گفت این کار را انجام دادم و خداوند 

بیماری من را برطرف کرد و فرزندانم زیاد شد. محمّد بن راشد 

گوید: من نیز همیشه بیمار بودم و هیچ گاه خالى از بیمارى 

اى از خدمتکارانم و همسرم پیوسته بیمار هنبودم، همین طور عدّ

ماندم و هیچ کس نبود که مرا بودند تا جایى که گاه تنها مى

خدمت و تیمار کند، وقتى این خبر را از هشام شنیدم خود 

گفتم( و  بدان عمل کردم)به صداى بلند در خانه خود اذان

ها را برطرف ساخت خداوند از من و همراهان و همسرم بیماری

 .(19) خدا را بر این نعمت شکرگزارم

)ص( روایت  از بالل صحابى رسول خدا در روایت دیگری 

از رسول خدا)ص( شنیدم که می فرمود: هر کس » شده است:

بگوید خداوند عّز و جّل در  به خاطر رضاى خدا یک سال اذان

روز قیامت او را از گور بر انگیزد، در حالى که همه گناهان او هر 

زون باشد بخشیده شده باشد، اگر چه به سنگینى کوه چه اف

 .(20) 2«احد باشد

)ع( از پدران مکرمش از امام  امام کاظم در حدیثی طوالنی، 

حَیَّ عَلَى »و « حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ»حسین)ع( در بیان معنای 

 سالمت روان ارتباط دارد: بانکاتی را بیان داشتند که « الْفَلَاحِ

گوید: یعنى بشتاب به سوى بهترین مؤذن که مى اما سخن...» 

عمل و دعوت پروردگار خود و به سوى بخشش پروردگارتان و 

اید و باز خاموش کردن آتش خود که پشت سرتان روشن کرده

هاى شما را کردن بند گناهانتان عجله کنید تا خداوند بدى

به  هایتان راببخشد و گناهانتان را مورد بخشش قرار دهد و بدى

خوبى تبدیل نماید، زیرا او پادشاهى پسندیده است که صاحب 

برترى و بزرگى است و به ما مسلمانان اجازه داده تا در خدمت 

گوید: )به شتاب و برابر او قرار بگیریم ... اما سخن مؤذن که مى

گوید: به سوى به سوى رستگارى( مثل این است که مى

                                                      
 .«الْأَمْرَاضَ أَنَّ رَفَْع الصَّْوتِ بِاْلأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ یَنِْفی» -1

أَذََّن سَنَةً وَاِحدَةً َبعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوَْم سَمِعُْت رَُسولَ اللَّهِ ص َیقُولُ مَنْ » -2

 «الْقِیَامَِة وَ َقدْ غُفَِرتْ ذُُنوُبهُ ُکلُّهَا َبالَِغةً َما بَلََغتْ وَ َلوْ َکاَنتْ مِثْلَ ِزنَِة جَبَلِ ُأحُد

سوى نابودى و هالکت و به پایدارى و نجات روى بیاورید نه به 

اى بیایید که با آن مرگى نیست و به سوى سوى زندگى

هایى بیایید که تمام نشدنى است و به سوى حکومتى نعمت

اى بیایید که غمى با بیایید که نابودى ندارد و به سوى شادى

آن نیست و به سوى الفتى بیایید که وحشتى با آن نیست و به 

آن تاریکى وجود ندارد و به سوى  سوى نورى بیایید که با

وسعتى حرکت کنید که تنگى در آن نیست و به سوى سرورى 

نیازى حرکت کنید که شود و به سوى بىبیایید که قطع نمى

اى بیایید که با آن بیمارى فقرى با آن نیست و به سوى سالمتى

وجود ندارد و به سوى سربلندى حرکت کنید که با آن ذلتى 

ى قدرتى بیایید که ضعفى در آن نیست و به نیست و به سو

اى است و بشتابید به سوى جایگاهى بشتابید که جایگاه ویژه

سوى خشنودى دنیا و آخرت و نجات آخرت و دنیا... و منظور از 

)نماز به پا شد.( در اقامه یعنى زمان زیارت و مناجات )با 

داوند خداوند( و برطرف کردن نیازها، درك آرزوها، رسیدن به خ

 .(21) 3«و بزرگى، بخشش، گذشت و خشنودى او رسید

که در ـ  در خصوص ارتباط دو روایت اخیر و روایات مشابه 

با سالمت روان باید گفت  ـ های بعدی مقاله خواهد آمدبخش

بسته ك وابه هفت مالروان را سالمت  ،روان شناسانکه 

امام  .(22) استه گناو نی انگراز هایی ریکی از آنها نند که دامی

 :فرمایددر مورد گناه و اثر آن بر سالمت روان می)ع(  صادق

در قلب او لکه سیاه نمایان  نماید،زمانی که کسی گناه می»

رود اما اگر بیشتر گناه کند آن اگر توبه کند از بین می گردد.می

کند و در شود تا بر تمامی قلب غلبه پیدا میلکه سیاه بیشتر می

 .«ز صاحب چنین قلبی رستگار نخواهد شداین صورت هرگ

بنابراین انسان برای رسیدن به سالمت روان باید از گناه دوری 

                                                      
عَْمالِکُْم وَ دَعْوَِة َربِّکُمْ وَ أَمَّا قَوُْلُه حَیَّ عَلَى الصَّلَاِة أَْی هَلُمُّوا ِإلَى خَیِْر أَ»...  -3

وَ إِطْفَاءِ َناِرکُمُ الَّتِی أَوَْقدْتُمُوهَا وَ فَکَاِك رَِقابِکُُم  مَغْفِرٍَة ِمنْ رَبِّکُمْ سارِعُوا إِلى

دِّلَ سَیِّئَاتِکُْم ُذنُوبَکُمْ وَ یُبَ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یَغْفِْر لَکُمْ الَّتِی رَهَنْتُمُوهَا لِیُکَفِّرَ اللَّهُ

وَ قَْد أَِذنَ لََنا مََعاِشرَ الْمُسِْلمِیَن  ذُو الْفَضْلِ الْعَِظیمِ حَسَنَاتٍ فَإِنَُّه مَِلکٌ کَرِیمٌ

بِالدُّخُوِل فِی خِدْمَتِِه وَ التَّقَدُِّم إِلَى بَْینِ َیَدیِْه ...وَ أَمَّا قَْولُُه حَیَّ عَلَى اْلفَلَاحِ فَإِنَُّه 

لُ أَقْبِلُوا ِإلَى بََقاءٍ لَا فَنَاَء مَعَُه َو َنجَاٍة َلا هَلَاكَ َمعَهَا َو تَعَاَلوْا إِلَى حَیَاٍة لَا مَوَْت یَقُو

مَعَهَا َو إِلَى نَعِیمٍ لَا نََفادَ َلهُ َو إِلَى مُلٍْک َلا زَوَالَ عَنْهُ وَ ِإلَى سُرُورٍ لَا حُْزنَ مََعهُ َو 

 مََعهُ وَ ِإلَى نُورٍ َلا ظُلَْمَة مَعَهُ وَ ِإلَى سََعةٍ َلا ضِیَق مَعََها وَ إِلَى إِلَى ُأنْسٍ لَا وَحَْشةَ

بَهَْجٍة َلا انْقَِطاَع َلهَا وَ إِلَى غِنًى َلا فَاَقَة مَعَُه وَ إِلَى ِصحٍَّة َلا سُقَْم مَعََها ]وَ ِإلَى ِعزٍّ 

ا وَ ِإلَى کَرَامَةٍ یَا َلهَا ِمنْ کَرَاَمةٍ وَ اعْجَُلوا إِلَى [ وَ ِإلَى قُوَّةٍ َلا َضعْفَ مََعهَلَا ذُلَّ مَعَهُ

سُرُوِر الدُّنْیَا َو الُْعقْبَى وَ نََجاِة الْآخَِرةِ َو الُْأولَى ... وَ مَعْنَى َقْد قَاَمتِ الصََّلاةُ فِی 

ئِجِ َو دَرْكِ الْمُنَى َو الْإِقَاَمةِ أَْی حَانَ وَْقتُ الزِّیَارَةِ وَ الْمُنَاَجاِة وَ قَضَاءِ الَْحوَا

    ....«الْوُُصولِ ِإلَى اللَِّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ ِإلَى کََرامَتِهِ وَ عَفْوِهِ وَ ِرضْوَانِِه وَ غُفْرَانِهِ



نظر آیات و روایاتعبادات تابعِ آن در سالمتی از م نقش نماز و
 

 سوم، شماره چهارمدوره  -1399 پاییزمجله مطالعات اسالمي در حوزه سالمت؛ 

 .(23)1میراندکند، زیرا گناه قلب را می

گیر انسان معتقد دو پیامدی که بعد از انجام گناه گریبان 

 پژوهشیشود، احساس گناه و شرم از انجام گناه است. در می

مختلف مذهب با افزایش هیجانات مثبت از  آمده است: ابعاد

سالمت روان شده و  یجمله احساس گناه منجر به ارتقا

احساس شرم از گناه، احتمال گرایش به بیمارهای روانی را 

ا شرم ب .اندازده و سالمت روانی را به مخاطره میافزایش داد

-پرخاشگری، فقدان همدلی در سطح بین فردی و با انواع نشانه

وحی و روانی، مثل افسردگی، وسواس، اضطراب و خشم های ر

. مضمون احساس گناه، تخطی یا لغزش از (24) در ارتباط است

هایی است که هر فرد برای خود تعیین کرده اصول و ارزش

ها در ساختاری به نام وجدان قرار است، این اصول و ارزش

رد کند که در مودارند. وجدان هر فرد شبیه دادگاهی عمل می

کند. چنانچه این قضاوت عادالنه رفتارها و افکار وی، قضاوت می

تواند به فرد کمک کند تا دوباره آن اشتباه را مرتکب باشد می

نشود و زندگی رو به پیشرفتی داشته باشد؛ اما چنانچه این 

قضاوت ناعادالنه یا بسیار سخت گیرانه باشد، فرد را دچار 

ا از ین احساس گناه وی رکند که ااحساس گناه شدیدی می

حرکت و تالش باز خواهد داشت و به جای آن فرد گرفتار 

شود و افسردگی و لذت مشغولیت ذهنی و نشخوار ذهنی می

 (.25) نبردن از زندگی درپی آن به وجود خواهد آمد

شود، عدم از موارد دیگری که انجام دادن گناه باعث آن می 

اصله از خداوند ایجاد غفلت و گناه و ف امنیت است. وقتی

شود، احساس امنیتی که در کنار خدا بودن و در راه او گام می

ناه با ایجاد فاصله، رود. گدهد، از بین میاشتن به انسان میبرد

کند. کند و اضطراب را جایگزین میآرامش را از انسان دور می

ن غفران یعنی بخشش گناه همراه با پاك کردن آثار آن، که نشا

آن  هد گناه دارای آثاری است که در صورت توبه باید آثاردمی

نیز پاك شود. وقتی خداوند با انجام اعمالی هم چون اذان 

پاك  نانسا آمرزد، آثار گناه را نیز از وجودگفتن، گناهان را می

-کند، بنابراین آثاری که بر جسم و روان انسان برجای میمی

 شود.می زدودهگذارد نیز 

 نماز -3

توان باره نقش نماز در سالمت، به آیات و روایات متعددی میدر

هایی ذکر و اشاره کرد، به دلیل حجم محدود مقاله تنها نمونه

و نماز »...گردد، خداوند در قرآن کریم فرموده است: تبیین می

                                                      
إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِی َقلْبِهِ نُکْتٌَة سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انَْمحَتْ وَ ِإنْ زَاَد » -1

 .«ى تَْغلِبَ عَلَى قَلْبِِه فََلا ُیفْلُِح َبعْدََها َأبَداًزَادَتْ حَتَّ

)در شرع و عقل(  را برپا دار زیرا نماز از گناهان بزرگ و آنچه

بته در یاد خدا بودن انسان و دارد و الناپسند است بازمى

داند چه یادکردن خدا انسان را بزرگتر است و خدا مى

ارتباط مستمر با درگاه پروردگار  (.45 /)عنکبوت2«کنیدمى

گردد و این ارتباط مستمر است متعال از طریق نماز تامین مى

دارد. در این ارتباط که توانایی دارد انسان را از فحشا و منکر باز 

یابد و او را همواره به یاد روح و جان انسان پرورش مى ،رمستم

غرور و فرو  ،خدا مى اندازد و این توجه مستمر مانع از غفلت

رفتن در دریاى شهوات و اسارت در چنگال شیطان و هواى 

 شود و باعث سالمت روان آدمی است. نفس مى

دارد و ها روح امید را زنده نگه مینماز در وجود انسان 

اشتن امید بهترین راه کار برای داشتن سالمت کامل جسم و د

توان با داشتن ی جسمی را میهاروان است. بیشتر بیماری

توان در د بخشید و داشتن روان سالم را میروانی سالم بهبو

داشتن زندگی معنوی و انجام اعمال عبادی به خصوص نماز 

وضو  هرکس»از امام صادق)ع( نقل شده است:  جستجو کرد.

بگیرد و دو رکعت نماز صحیح گذارد، سپس بنشیند و صلوات 

بفرستد و از خداوند حاجتش را طلب کند، خبر را از جایگاه 

 3صحیحش طلب کرده است و هرکس چنین کند نا امید نگردد

(26 .) 

ها به سبب بار گناهان احساس یأس و ناامیدی گاه در انسان 

های دینی یکی از افکند. طبق آموزهدر وجودش سایه می

کارآمدترین ابزارهای زدودن گناهان و به تبع آن تصیفه روان و 

دمیدن روح امید در وجود انسان نماز است؛ در روایت معروفی 

مثل نماز در میان شما مانند »: نقل شده است)ص(  پیامبراز 

نهرى است بر در خانه یکى از شما جارى باشد و او در هر شبانه 

یرون آمده و در آن آب غسل کرده و خود را روز پنج بار ب

بشوید، باین ترتیب دیگر چرك و آلودگى با پنج بار شستشو در 

ماند، همچنین اثر گناهان نیز با خواندن پنج بدن باقى نمی

 4«مرتبه نماز در شبانه روز در روح انسان باقى نخواهد ماند

(27.) 

روانی از های مناسبی برای مبارزه با بیماری شیوهنماز  

                                                      
عَِن اْلفَحْشَاِء وَ الْمُنکَِر وَ َلذِکُْر اللَّهِ أَکْبرَ َو  وَ أَقِِم الصَّلَوةَ إِنَّ الصََّلوةَ تَنهْى».. -2

 «اللَُّه َیعْلَمُ َما تَصْنَعُونَ

 صَلَّى َرکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ رُُکوعَهَا وَ ُسجُودَهَا ثُمَّ مَنْ تََوضَّأَ فََأحْسََن اْلوُضُوَء ثُمَّ» -3

جَلََس فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ َو صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأََل اللََّه َحاجَتَُه فَقَْد 

 «.طَلَبَ اْلخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ وَ مَْن طَلََب اْلخَیْرَ ِفی مَظَانِّهِ لَمْ یَِخب

ِإنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاِة فِیکُمْ َکمَثَلِ السَّرِیِّ وَ هُوَ النَّهَُر عَلَى بَاِب أََحدِکُمْ یَْخرُُج » -4

إِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیَْلةِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ خَْمسَ مَرَّاتٍ فَلَمْ یَبْقَ الدََّرنُ مَعَ الْغُسِْل 

 « مََع الصََّلاةِ خَمْسَ َمرَّاتٍخَمْسَ َمرَّاٍت وَ لَْم تَبْقَ الذُّنُوبُ



 زاده فرد، رسول محمدجعفریفاطمه حسین  

 

 سوم، شماره چهارمدوره  -1399 پاییزحوزه سالمت؛ مجله مطالعات اسالمي در 

جمله خود بینى و کبر است. چرا که انسان در هر شبانه روز 

هفده رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانى بر خاك در برابر خدا 

بیند و این گذارد، خود را ذره کوچکى در برابر عظمت او مىمى

سجود و رکوع اگر خالصانه باشد بهترین تمرین برای رسیدن به 

در ، لذا از غرور و خود خواهى استتواضع و فروتنی و دوری 

)ع( فلسفه احکام را  که امام علیـ  البالغهنهج 252حکمت 

خدا » :اندفرمودهنماز باره حکمت تشریع در ـ اندکردهتبیین 

(، 28)1«واجب کرد نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن

نهج البالغه در  192در قسمتی از خطبه همچنین آن حضرت 

خداوند بندگانش را با نماز و »...: اندفرمودهه عبادات مورد فلسف

تا اعضا و  زکات و تالش در روزه داری حفظ کرده است

جوارحشان آرام، دیدگانشان خاشع، جان و روانشان فروتن و 

کبر و خودپسندی از آنان رخت  هایشان متواضع باشد.دل

بربندد، چرا که در سجده بهترین جای صورت را به خاك 

یدن فروتنی آرد. گذاردن اعضا پر ارزش بدن بر زمین ، اظهار مال

 .(29) 2«کوچکی کردن است

از دیگر تأثیرات نماز در سالمتی، مرتفع ساختن حزن و  

)ع( از پیامبر)ص( نقل  در روایتی که امام علیاندوه است؛ 

 را های برطرف کردن غم و اندوهیکی از راه ، آن حضرتنداهکرد

 اى به حفظهیچ بنده»اند: بیان داشتهت نماز اوقا محافظت بر

اوقات نماز و جریان و حرکت خورشید اهتمام نورزد جز اینکه 

ها و نجات از آتش را برایش راحتى وقت مرگ و قطع غم و اندوه

(. گفتنی است یکی از عوامل بیماری بدن 30)3«ضمانت کنم

هر »ت: که از پیامبر)ص( نقل شده اسحزن و اندوه است، چنان

(. بنابراین با 31) 4«که اندوهش فراوان گردد، بدنش بیمار گردد

که فرد اش، غیر از ایناقامه فریضه نماز در زمان تشریع شده

که موجب به دست -تواند موجب مرتفع ساختن اندوه می

شود، از بروز بیماری جسمی نیز  -آوردن سالمت روح است

 جلوگیری خواهد کرد.

 نماز شب  -3-1

در  ترین نمازهای مستحبترین و گرامیاز مهم ماز شبن 

                                                      
   «الْکِبْرِ  عَنِ تَنْزِیهاً الصَّلَاةَ . …فََرضَ اللَُّه » -1

...حَرَسَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّلَوَاتِ وَ الزَّکَوَاتِ وَ ُمجَاَهدَةِ الصِّیَامِ فِی »  -2

َو  هِْم َو تَْخشِیعاً لِأَبْصَارِهِمْ َو تَذْلِیًلا لِنُفُوِسهِمْالْأَیَّاِم اْلمَفْرُوَضاِت تَسْکِیناً ِلأَطْرَافِ

تَخْفِیضاً لُِقلُوِبهِمْ وَ إِذْهَابًا لِْلخُیَلَاِء عَنْهُمْ وَ ِلمَا فِی ذَِلکَ ِمنْ تَعْفِیِر عِتَاقِ الْوُُجوِه 

 «تَصَاغُراً...بِالتَُّرابِ تََواضُعاً وَ الْتِصَاقِ کَرَائِمِ الْجََوارِحِ ِباْلأَرْضِ 

مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمََواقِیتِ الصَّلَاةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّْمسِ إِلَّا َضمِنْتُ َلهُ الرَّوَْح » -3

 . «وَ الْأَحْزَانِ وَ النَّجَاةَ ِمنَ النَّارِ... عِنْدَ الْمَْوتِ وَ انْقَِطاَع اْلهُمُومِ

 «مَنْ کَثَُر هَمُُّه سَقِمَ َبدَُنهُ» -4

و برای آن است آن بسیار تأکید شده  ه انجامب واست  اسالم

ذکر گردیده است. در قرآن کریم درباره  فراوانیهای پاداش

مناجات شبانه سخن به طور کلی عبادت و اهمیت این نماز و 

که خداوند  گفته شده و به برپاکنندگان این فریضه بشارت داده

و پاسى از شب را زنده »: عطا خواهد نمود ستودهبه ایشان مقام 

اى باشد، امید که پروردگارت تو [ نافلهبدار، تا براى تو ]به منزله

شب زنده (. درباره نقش 79 /)اسراء 5«را به مقامى ستوده برساند

نقل شده )ع(  امام علیاز سالمتی جسم  در نماز شبو  داری

. (32) 6«جسم استتندرستى  موجب دارى زنده شب»: است

نماز شب را موجب رهایی از  )ع( امام صادق در روایت دیگری

به پا نماز شب » :اندفرموده ها و بهبودی از امراض بیانبیماری

ین بوده است و شیوة صالحان پیشتان سنّت پیامبردارید؛ زیرا 

 .(33) 7«کنددور میهاى شما از تن را و ناخوشىاست 

نماز شب در سالمت ها، از جمله آثار طبق برخی پژوهش 

مان تقویت دستگاه ایمنی بدن، درمان فشار خون، در عبارتند از:

سرطان، محافظت از قلب، طول عمر و زیبایی چهره، خواب 

نماز شب  (.34) راحت، آرامش عضالنی و جلوگیری از کوفتگی

رمون ن هومیزا نیز مؤثر است وهای مغز در تقویت سلول

غزی مهای برد. این هورمون از سلولمالتونین را در بدن باال می

ه این لحاظ حائز اهمیت است کاین امر از  ،کندمحافظت می

های مغز در صورت نابودی بازسازی نخواهند شد. پس سلول

های مغز از گزند آسیب، شب زنده داری عالوه بر حفظ سلول

 (.35) کندت مینیروی فکر و اندیشه را نیز تقوی

 نماز جماعت  -3-2

و  ها در اسالم جنبه اجتماعى دارداى از عبادتبخش عمده 

نماز  :مانند یابند؛در ارتباط فرد با دیگران موضوعیت می

که یکى ـ  حتى دعاء جماعت، حج، زکات، خمس، صدقه و

به نوعى از این جنبه خالى  ـ ها استترین عبادتازخصوصى

تا  فردی سالم تأکید دارد که برخى عباداتدین ا .(36) نیست

است به صورت جمعی برگزار گردد، زیرا  مقدورآنجا که 

تأثیر بیشتر بر سالمت فرد و اجتماع آن  جمعیبرگزاری دسته

سالمت اجتماعی یکی از مهمترین ابعاد سالمتی است که . دارد

در نزد عموم،  جزیی از سالمت روان و حتی جسم انسان است.

سالمت، بیشتر سالمت جسمی و روانی را به ذهن متبادر  مفهوم

                                                      
 «أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً َمحْمُوداً وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتََهجَّْد ِبهِ ناِفلًَة َلکَ عَسى» -5

 .«قِیَامُ اللَّیْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبََدن» -6

وَ مَطْرَدَُة  قَبْلَکُمْ الصَّالِحِینَ وَ أَدَبُ فَِإنََّها سُنَُّة نَبِیِّکُمْ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ عَلَیْکُمْ» -7

 .«َأجْسَادِکُم الدَّاِء عَنْ



نظر آیات و روایاتعبادات تابعِ آن در سالمتی از م نقش نماز و
 

 سوم، شماره چهارمدوره  -1399 پاییزمجله مطالعات اسالمي در حوزه سالمت؛ 

تر سالمت سه پایه اساسی دارد؛ سازد. اما به صورت دقیقمی

 ؛سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی. در این بین

ای در طور فزایندهه سالمت اجتماعی، مفهومی است که ب

و  ی اهمیت پیدا کردهیمحافل علمی و سیاستگذاری و اجرا

که سالمت جسمی و سالمت حالی شود. درطرح و بحث می

کند، روانی به وضعیت و عملکرد فرد ارتباط مستقیم پیدا می

سالمت اجتماعی با روابط بین فرد با دیگران و جامعه ارتباط 

دارد. به عبارت دیگر یک پایه مفهوم سالمت اجتماعی جامعه و 

 ایسالم هم جامعه تر جامعه سالم است. جامعهبه عبارت دقیق

ست که در آن برای همه افراد فرصت برابر برای دسترسی برابر ا

به کاالها و خدماتی که برای کارکرد تام و تمام یک شهروند 

ضروری است وجود داشته باشد. در نتیجه سالمت اجتماعی فرد 

 .(37) شودبه ابعاد و وجوهی از زندگی جمعی وی مربوط می

عی بهداشت روانی و اجتماعی گفته می سالمت اجتماعی به نو

شود که در صورت تحقق آن، شهروندان دارای انگیزه و روحیه 

ند و در نهایت، جامعه شاداب و سالمت خواهد هست شاد

وابطش با سالمت اجتماعی ارزیابی فرد از کیفیت ر .(38)بود

های اجتماعی است و در واقع شامل خانواده، دیگران و گروه

ها و احساسات، تفکرات و های درونی فرد نسبت به محركپاسخ

رفتارهایی است که نشانگر رضایت یا عدم رضایت فرد از زندگی 

 .(39) و محیط اجتماعی است

تواند در می نماز جماعتشود که از روایات استفاده می 

برای نمونه در روایتی امام  باشد. سودمند افرادسالمت اجتماعی 

به رسول خدا، در خصوص آثار آمد و شد مستمر  رضا)ع( از

کسى که همواره به مسجدها رفت و »: نقل شده استمسجد 

 ،آیتى استوار -1هشت بهره خواهد برد: ، آمد داشته باشد

  عمیق،دانشى  -4، سنتى برقرار-3واجبی مورد ابتال،  -2

ر هدایت باو را سخنى که  -6 ،مندى از برادر دینىبهره -5

ترك  -8نجات دهد، هالکت او را از سخنى که  -7کند، رهنمود 

همه مواردی که در این  .(40)1«شرمیا  ترس به سبب گناه

روایت اشاره شده است به نوعی با سالمت فردی و اجتماعی 

ها ارتباط دارد. چهار مورد اول که برخورداری از اقسام دانش

 کند واست به سالمت روحی و بلکه جسمی انسان کمک می

چهار مورد دوم: ارتباط با افراد جامعه، گفتگوی سودمند و 

هدایت بخش در میان مؤمنان، گفتگوی بازدارنده از هالکت و 

تباهی مؤمنان و پیشگیری از جرایم و گناهان اجتماعی، مواردی 

                                                      
مَنْ أَدْمَنَ إِلَى الْمَْسجِِد أََصاَب اْلخَِصالَ الثََّمانَِیةَ آَیةٌ ُمحْکَمٌَة أَوْ َفرِیَضةٌ » -1

عَلَى مُسْتَعْمَلٌَة أَْو سُنٌَّة َقاِئمٌَة أَوْ عِلٌْم مُسْتَطَْرفٌ أَْو أٌَخ مُسْتََفادٌ أَوْ َکلِمٌَة تَُدلُُّه 

 .«هُدًى أَوْ تَرُدُّهُ َعنْ رَدًى َو تَرْکُُه الذَّْنبَ خَْشیَةً أَوْ حََیاء

آیند و تأثیر هستند که در پرتو آمد و شد به مسجد به وجود می

 ارند.مستقیمی در ایجاد سالمت اجتماعی د

 نگاه داشتن آب دهان به هنگام نماز -3-3

 مستثنیهر عبادتی آدابی دارد که نماز هم از این قاعده  

انسان با سالمتی  برخی از آداب طبق تصریح روایاتنیست. 

امام داشته و موجب سالمت بدن خواهد شد؛ برای نمونه ارتباط 

تأثیر نگاه داشتن آب دهان در هنگام نماز و باره در )ع( صادق

هر کس در حال نماز به احترام »: فرمایدآن بر سالمت جسم می

خدا آب دهان خود را نگه دارد، خداوند او را تا دم مرگ از 

نگاه الزم به ذکر است  .(41)2«سازدسالمتى برخوردار مى

نیست؛  فرو بردن اخالط سر و سینهداشتن آب دهان به معنای 

ل فضاى دهان شود، گر داخاین اخالط  زیرا از نظر فقهی

 .(42) احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد

 بحث
های ها همچون بیماریزندگی دنیوی با مشکالت و سختی 

نقش مهمی در مبارزه با  عباداتجسمی و روانی آمیخته است. 

. امروزه این مشکالت و رسیدن به سالمت جسم و روان دارد

به اثبات رسیده  نقش عبادات در سالمت جسم در علم پزشکی

 هایی است که امروزهمثال دعا درمانی یکی از روشرای است ب

ها، بسیار به آن توجه شده برای پیش گیری و درمان بیماری

 و استز ویژگی خاصی برخوردار انماز در میان عبادات، است. 

 ثر گذار باشد.ابسیار  عو روان و اجتما تواند در سالمت جسممی

ر ها توانسته است دی شیمیایی و دیگر روشاگر بشر با داروها

در سالمت قطعا بخش سالمت جسمانی به نتایجی برسد اما 

عبادات نماز در پرتو ، است معنوی عواملروان نیازمند کمک 

توان به جهان بینی صحیح و توحید محور دست تابعِ آن می

ست دیافت و با اعتقاد به خداوند قادر و رحیم به سالمت روانی 

چون اضطراب،  یهایاست برای بیماری درمانی نمازت. یاف

 یکبر دوراز تانسان  نماز . باتکبر و افسردگی، غم و اندوه

 . کندرا در خود مدیریت مینی کند و غم و اندوه و پریشامی

 گیرینتیجه
 یاتو روا یاتپژوهش که برآمده از آ هاییافتهبر اساس 

یمم، اذان و نماز ت ،سلغ )وضو، عبادات تابعِ آن نماز واست، 

و اجتماع دارند.  روان جسم، سالمتمؤثری در  نقشجماعت( 

مانع از  یممت و غسل وضو،الزام به انجام امور نظافتی در هنگام 

                                                      
إِْجلَالًا لِلَّهِ عَزَّ وَ َجلَّ فِی صََلاتِهِ أَوْرَثَُه اللَُّه تَعَالَى صِحَّةً  رِیقَهُ حَبَسَ مَنْ» -2

 «.حَتَّى الْمََمات
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های ویروسی و غیر ویروسی است، ابتال به بسیاری از بیماری

تطهیر و نظافت ظاهری ها تنها فلسفه از انجام آنالبته 

که برای اظهار خضوع و بندگی در پیشگاه محسوسی نیست، بل

افزون بر نظافت ظاهری، تطهیر  هاخداست و هدف از تشریع آن

بود.  خواهد روح که موجب سالمت انسان از اَنانیت و غرور است

های روانی از جمله مناسبی برای مبارزه با بیماری شیوهنماز 

فده خود بینى و کبر است. چرا که انسان در هر شبانه روز ه

رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانى بر خاك در برابر خدا 

بهترین تمرین برای رسیدن به تواضع و فروتنی  و این گذاردمى

از دیگر تأثیرات نماز در ، و دوری از غرور و خود خواهى است

سالمتی، مرتفع ساختن حزن و اندوه است. در بین نمازها به 

یات وارد شده است که طور خاص درباره نقش نماز شب در روا

ها و بهبودی از جسم و موجب رهایی از بیماریتندرستى  باعث

 فردی دین اسالم تأکید دارد که برخى عبادات باشد.امراض می

است به صورت جمعی برگزار گردد، زیرا  مقدورتا آنجا که 

تأثیر بیشتر بر سالمت فرد و اجتماع آن  جمعیبرگزاری دسته

 از روایات استفاده  ها است،از جمله آندارد، نماز جماعت 

که در پرتو آمد و شد به مسجد ـ  نماز جماعتشود که با با می

ارتباط با افراد جامعه، گفتگوی سودمند و  ـ گیردشکل می

هدایت بخش در میان مؤمنان، گفتگوی بازدارنده از هالکت و 

تباهی مؤمنان و پیشگیری از جرایم و گناهان اجتماعی به 

آید که تأثیر مستقیمی در ایجاد سالمت فردی و ود میوج

 اجتماعی دارند.
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Abstract  

The Shari'a of Muhammad (PBUH) is the last and most complete Shari'a, such a law requires a 

comprehensive plan for human beings to reach perfection, to rearch such a goal is to pay attention to the 

physical and mental health of humans, therefore, beliefs, ethics and worship in Islam are somehow 

responsible for this important.  Examining the role of each of these categories requires extensive research, in 

this research, only the role of one of the best acts of worship, namely prayer, on human health is explained. 

Among all worships, prayer has a prominent place due to its great effect. Therefore, in this research, by 

searching in verses and hadiths, the role of prayer and its subordinate acts of worship on physical and mental 

health has been studied. The present research has been done by descriptive-analytical method.  According to 

the research findings, the obligation to perform cleanliness during ablution, ghusl and tayammum not only 

causes physical cleanliness and physical health, but also purifies a person from selfishness and pride, which 

will lead to the health of the soul. Prayer is a good way to fight mental illnesses such as arrogance and 

arrogance. Night prayer promotes the health of the body and relieves diseases and cures diseases. 

Congregational prayer is effective in the health of the individual and the community. Because there is 

communication with the people of the society, useful and guiding dialogue among the believers, dialogue 

that prevents the destruction of the believers and prevention of social crimes and sins that have a direct 

impact on the development of individual social health. 

Keywords: purifications, call to prayer, prayer, congregational prayer, verses, narrations, health 
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