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 Purpose: In the last two decades, religious behaviors have been 

studied as factors affecting lifestyle and improving mental health, 

and various researchers have sought to identify behaviors that have 

the greatest impact on lifestyle and mental health components. One 
of these religious behaviors that has been of interest in Islam is 

praying in congregation. The present study was conducted with the 

aim of explaining the phenomenology of the effects and 
consequences of congregational prayer and its effects on the 

lifestyle and mental health of students, employees and faculty 

members of Farhangian University of Ardabil province. 

Materials and Methods: This research is practical in terms of 
purpose and phenomenological in terms of method. In this research, 

in order to investigate the effects and psychological-social 

consequences of congregational prayer, 24 expert and 
knowledgeable people were used, using criteria-based purposeful 

sampling until reaching theoretical saturation. The data collection 

tools were semi-structured interviews and scientific documents. 
And in order to analyze the data, it was done using the theme 

analysis method and using open, axial and selective coding in the 

MAXQDA2018 software. The validity of the research findings was 

ensured by using methods of review by members, peer review, and 
the collaborative nature of the research. Also, in order to measure 

the reliability of the done codings, retesting and intrasubject 

agreement methods were used, which obtained 80 percent and 79 
percent, respectively. Since they were higher than 70 percent, its 

reliability was confirmed. 

Findings: The results showed that the number of primary concepts 
obtained from the interviews was 73 concepts, in the form of three 

main individual themes including sub-themes (closeness to God, 

commitment to Islamic ethics and human excellence), social and 

family themes including sub-themes ( Social cohesion, increasing 
morale and strengthening social (psychological) harmony were 

divided into sub-themes (decreasing psycho-physical tensions, 

mental health and moral virtue). 
Conclusion: Based on the obtained results and for the practical 

application and use of Namaz works in different dimensions of life 

in the society, the serious will of influential factors in this field is 

necessary. 
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  صحرانورد  بهنام  110

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و زندگی برسبک آن اثرات و جماعت نماز ی اقامه
 دانشگاه کارکنان و دانشجویان روانیسالمت

 (پدیدارشناسانه رویکرد با) فرهنگیان

 
 *1صحرانورد بهنام
 یان،فرهنگ دانشگاه اسالمی، معارف گروه الملل، بین روابط یدکتر

 .(مسئول نویسنده) ایران ، اردبیل
 

 چکیده
 تاثیر هایمؤلفه عنوان به مذهبی رفتارهای اخیر، دهه دو در:  هدف
 مطالعه مورد روان سالمت دهنده ارتقاء و زندگی سبک بر گذار
بوده رفتارهایی شناسایی دنبالبه مختلف پژوهشگران و گرفته قرار

 روانی سالمت و زندگی سبک هایلفه برمؤ  را تأثیر بیشترین اندکه
 توجه مورد اسالم دین در که مذهبی رفتارهای این از یکی. اندداشته
 هدف با حاضر پژوهش.  است جماعت بصورت نماز اقامه بوده،
 نآ اثرات و نمازجماعت اقامه پیامدهای و آثار پدیدارشناسی تبیین

 اعضای و کارمندان دانشجویان، روانی سالمت و زندگی سبک بر
 .است شده انجام اردبیل استان فرهنگیان دانشگاه علمی هیات
 به و بوده کاربردی هدف نظر از پژوهش این  : ها روش و مواد

 منظور به پژوهش این در.  باشدمی شناسی پدیدار روش، لحاظ
 از ، نمازجماعت اقامه اجتماعی – روانی پیامدهای و آثار  بررسی

 فمندازهد گیری نمونه از استفاده با ، آگاه و متخصص افراد از نفر 24
 ابزار. شد استفاده نظری اشباع به رسیدن تا محور مالک نوع

 مدارک و اسناد و ساختاریافته نیمه مصاحبه ، هاداده گردآوری
 تحلیل و تجزیه روش از هاداده تحلیل و تجزیه منظوربه و. بود علمی

 رد گزینشی و محوری ، باز کدگذاری از استفاده با و(  مضمون)  تم
 هاییافته  روایی.  شد انجامMAXQDA2018  افزار نرم

 همکار، بررسی اعضا، توسط بازبینی هایروش از استفاده با پژوهش
 شسنج منظور به همچنین. گردید تضمین پژوهش بودن مشارکتی

 توافق و بازآزمون هایروش از شده، انجام هایکدگذاری پایایی
 درصد 79 و صد در 80 ترتیب به گردیدکه استفاده موضوعیدرون

 .شد تایید آن پایایی بودند درصد 70 از باالتر چون.آمد بدست
 از  آمده بدست اولیه مفاهیم تعداد که داد نشان نتایج:   ها یافته

 فردی اصلی مضمون سه قالب در که بوده  مفهوم 73  ها، مصاحبه
 و اسالمی اخالق به التزام ، خدا به تقرب)  فرعی مضامین شامل
 انسجام)  فرعی مضامین شامل خانوادگی و اجتماعی ،(  انسان تعالی

 لشام روانی(   اجتماعی الفت تقویت و معنوبت افزایش ، اجتماعی
 و روانی بهداشت تنی،– روان های تنش شدن کم)  فرعی مضامین
  . شدند تقسیم(   اخالقی فضیلت
 استفاده و کاربست برای و آمده بدست نتایج اساس بر : گیری نتیجه
 ارادۀ به نیاز ، جامعه در زندگی مختلف ابعاد آثارنمازدر از عملی
  .باشد می ضروری حوزه این در گذار تاثیر عوامل جدی

 
 ، روانی سالمت ، زندگی سبک پدیدارشناسی، اساتید، :هاکلیدواژه
 نمازجماعت فرهنگیان، دانشگاه کارکنان

 

 09/10/1400تاریخ دریافت: 
 25/07/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولsahranavardbehnam@yahoo.com 

 است یافته انجام فرهنگیان دانشگاه مالی منابع از استفاده با طرح این . 

 مقدمه
 نیبوده و از بارزترو اولیائ الهی  ایسفارش انب نیاز مهمتر نماز،
چنانکه در منابع اسالمی و آموزه . به شمار می رودعبادت  قیمصاد

حضرت لقمان به های دینی به کرات بر این مهم تاکید شده است . 
اقِمِ  یَّبُنَیَا: پسرکم ! نماز را بر پای دار: دیگو یفرزندش م

ذکر خداوند  لهیو وس انی( نماز، داروی نس17 هیالصَّلَوۀَ)لقمان، آ
خداوند است .  مانی( نماز، پ14 هیاست : اقِمِ الصَّلَوۀَ لِذِکْرِیَّ) طه، آ

اَلصَّلوۀُ عَهْدُ اللّه )کنزالعمال،  "و آله فرمود: هیاللّه عل یرسول خدا صلّ
 زیعز امبرینماز، نور چشم پنماز پیمان با خداست .  ."(279، 7ج 

 ."(77،  77الصَّلوۀِ)بحاراالنوار، ج  یِف ینیْقُرَّۀُ عَ "است که فرمود:
 در این باره  ها و مشکالت است. خداوند نماز، اهرم استعانت در غم

ا ه و بر آن دیری: از صبر و نماز در مشکالت کمک بگدیفرما یم
نماز،  ".(45 هیوَالصَّلَوۀِ)بقره، آبِالصَّبْرِ  نُواْیوَاسْتَعِ ":دیشو روزیپ

: خداوند، نماز را دینفرما یم )ع( یعلحضرت داروی تکبّر است. 
عن  هاًیوَالصلَوۀ تَنْز "واجب کرد تا انسان را از کبر، دور کند:

نماز، در قران مجید آمده که :  ".(252)نهج البالغه، حکمت رالکِبْ
فَصَلِّ لِرَبِّکَ  "تشکر از خداوند بر نعمت های اوست: لهیوس

 (.2 هی)کوثر، آ"وَانْحَرْ
، 1ج  ،ی) فروع کاف نِکُمْیوجهُ د اَلصَّلوۀُ" مکتب است: مایینماز، س

عَلَمُ االِساْلمِ ": می فرمایند گرامی اسالم)ص(امبریپ ".(27
 یَوَ هِ"است:  نیستون د و هینماز، پا ".(279، 7الصَّالۀُ)کنزالعمال، ج 

 بهنماز، به منزله سر نسبت  .(17، 1تدرک، ج )مس "نِکمیعَمُوُد د
ۀِ مَوْضِعُ الصَّال ":ندفرمود )ص( در این باره اسالم امبریباشد. پ یتن م

 ."(3075کَموضِعِ الرَاءس مِنَ الجَسَدِ) نهج الفصاحه، جمله  نیمِنَ الّد
)نهج الفصاحه، جمله ۀِاَلصَّالۀُ مِفْتاحُ الْجَنَّ "بهشت است: دینماز، کل

) فروع زانٌیاَلصَّالۀُ م "سنجش مردم است: لهینماز، وس ."(1588
...  یاالِساْلمَ عَلَ یَبُنِ "است: نینماز، اساس د ."( 267، 1، ج یفکا

 "است: امتیسؤال در ق نینماز، اول ."(4، 1، ج  عهیالصَّالۀِ) وسائل الش
در  ."(979له بِهِ الْعَبْدُ الصَّالۀ ) نهج الفصاحه، جم حاسَبُیُاَوَلُ ما 

شده که انسان روزی پنج بار در آن  هی، نماز به نهری تشبیثیحد
، 3، ج عهیماند ) وسائل الش ینم یباق یچرک گرید کند و یشستشو م

کند  ینماز، رابطه مخلوق با خالق است، انسان مادّی را معنوی م. ( 7
ازد، س یآشنا م زین عتیو انسان را عالوه بر آشنا کردن با خدا، با طب

 ینماز، تنها عبادت. و وقت و...  ببا آب، خاک، قبله، طلوع، غرو
شود و  یدر حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نم یاست که حت

در  یانسان از سلطه قدرتمندان و اعالم بندگ یآزادگ ادیفر نیبرتر
 محمّد و میآستان خداوند است. نماز، زنده نگهداشتن سنّت ابراه

 نشدن انسا کینزد لهیالسالم است. نماز، وس همیمهدی عل و نیوحس
نماز،  ."(265، 1ج  ،ی)فروع کاف یاَلصَّالۀُ قُرْبانُ کُلِ تَق "به خداست:

 نیو آخر( ایاالنب ایآخرُ وصا یوَ همی باشد )  اءیسفارش انب نیآخر
از وفات است که همه  شیپ (السالم هیعل )سفارش امام صادق

نمود که  هیو فرزندان را دور خود جمع کرد و توص شاوندانیخو
نخواهد  امتیهر که نماز را سبک شمارد، مشمول شفاعت ما در ق
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و برای  نیریخدا ش یاینماز، برای اول .(264، 1ج  ،یشد ) فروع کاف
 یإِال عَلَ رَۀٌیوَإِنَّهَا لَکَ بِ"است:  نیمنافقان دشوار و بار سنگ

مُدحِرۀً "است:  طانینماز، کوبنده ش .(45 هی)بقره، آنَیالْخَشِعِ
 ."(10)فهرست غررالحکم، صالۀ( ) طانیلِلشَّ

نماز در قرآن چنین آمده است: نماز  و نیز در باره آثار و فلسفه
جا دارد. طبیعت نماز از آنمى ها و منکرات بازیانسان را از زشت
 ا اعتقاد بهعامل بازدارنده که همان نینیرومندتر ادیکه انسان را به

مبدأ و معاد است، مى اندازد، داراى اثر بازدارندگى از فحشا و منکر 
ه خدا را از هم؛ دیستد، تکبیر مى گویاست. انسانى که به نماز مى ا

حمد و  ؛نعمت هاى او مى افتد ادیچیز برتر و باالتر مى شمارد، به 
ه ب ؛دیو او را به رحمانیت و رحیمیت مى ستا دیسپاس او را مى گو

 ىاریاز او  ؛به بندگى او اعتراف مى کند؛ روز جزاى او مى افتد ادی
راه گمراهان و کسانى  ازاز او صراط مستقیم مى طلبد و  د،یمى جو

شک در قلب و  یب .ها غضب شده به خدا پناه مى برد که بر آن
روح چنین انسانى جنبشى به سوى حق، حرکتى به سوى پاکى و 
جهشى به سوى تقوا پیدا مى شود. براى خدا رکوع مى کند و در 

 و دغرق در عظمت او مى شو د،یپیشگاه او پیشانى بر خاک مى سا
 ،خودخواهى ها و خودبرتربینى ها را فراموش مى کند. در نماز

و  شهادت )ص(گار و رسالت پیامبر اکرمپرورد گانگىیانسان به 
مى دهد، بر پیامبر درود مى فرستد و دست به درگاه خدا  یگواه

امور  نیبرمى دارد تا در زمره بندگان صالح او قرار گیرد. همه ا
مى کند؛ موجى که سد  جادیا ودر وجود ا تیموجى از معنو

  (.15نیرومندى در برابر گناه محسوب مى شود )
عبادت )  یتیفلسفه ترب یدارنگاریپد نییتب "در پژوهشی با عنوان

ه شده است نشان داد "آموزاندانش یایمعلمان و اول دگاهینماز( از د
، اعتماد به نفس شیشامل افزا ییکارکردها یفردکه عبادت در بعد 

شامل  یانسان و در بعد عاطف یو تعال یسعادتمند ،یدر زندگ یابیمعنا
 زین یشناختآرامش دارد؛ در بعد جامعه شیاحساس لذت و افزا

 یو کاهش جرائم اجتماع یاخالق یهاارزش یارتقا رندهیدربرگ
و کاهش  تیصشخ یداریپا ،یدر بعد خانوادگ نیچن است، هم

عبادت به شمار  یتیترب یاز جمله کارکردها یمشکالت خانوادگ
مطالعات نماز  یبازخوان" با عنوان  در تحقیق دیگری،  .(  9)رودیم

از  یکه  بخشه انددیرس جهینت نیبه امحققین  "ها یو نمازپژوه
 یهاگروه تیروا ی، بر مبناینمازخوان تیوضع یچالش اجتماع

ار از باور و رفت یاست و بخش نییاز فلسفه نماز، قابل تب یاجتماع
 ی،تسن یندگو سبک ز یزندگ طیناد به شراتبا اس زین ینمازخوان

 یاز باور و رفتار نمازخوان یکه بخش نیباشد و ایم لیقابل تحل مدرن
 استیس یکنون تی، با اتکا به وضعزین یاجتماع یگروه ها نیدر ب

به مدد رسانه، مسجد، خانواده  و مدرسه  ینمازخوان یفرهنگ یها
 .( 19) است نییقابل تبنیز 

 تیدلها و تقو یکیمقدمه وحدت صفوف و نزد جماعت، نماز و نیز،
 نیربهت و فاتیتشر یب ابیحضور و غ یکننده روح اخوت است. نوع

و  نیپاکتر ن،یشتریب ن،یبهتر افراداست. نماز جماعت، یراه شناسائ
و  یمجان دیو بازد دید یو نوع استیاجتماعات دن نیکم خرج تر

 یساز تعاون اجتماع نهیو زم گریکدی یازهایاز مشکالت ون یآگاه
صف قرار  کیافراد در  نماز جماعت، در است. نیآحاد مسلم نیب
 یو...کنار م یمال ،یزبان ،ینژاد ،یموهوم صنف ازاتیو امت رندیگ یم

شود و  یها زنده م در دل یدوست ونوع تیمیرود و صفا و صم
 و قدرت یاحساس دلگرم در صف عبادت، گریکدی داریبا د مؤمنان،

 کنند.  یم دیو ام
در زمینه اثرات عوامل مختلف بر جذب دانش آموزان به نماز 

واکاوی عوامل جذب دانش  "جماعت یافته های پژوهشی با عنوان
آموزش و پرورش  2آموزان به نماز جماعت مدارس در ناحیه 

نشان داده که بین عوامل جذب دانش آموزان مدارس  "شهرستان قم
رابطه معناداری وجود دخترانه و مدارس پسرانه به نماز جماعت، 

دارد، هر چند گرایش های مذهبی و مشارکت والدین و متولیان 
مدارس در نماز جماعت، انگیزه حضور دانش آموزان را باال می 
برد. هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش، بین شخصیت و نفوذ امام 
جماعت و نوع رابطه او با فراگیران، امکانات، شرایط نمازخانه ها 

ایش دانش آموزان به جماعت، نیز رابطه معنا داری وجود دارد) و گر
14  .) 

ت حضور و عوامل موثر بر شرک یبررس"با عنوانو نیز نتایج تحقیقی 
 یصدوق دیشه یدر نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 یهای آموزش طیاست که پخش شدن اذان در مح نیا انگریب ،"زدی
در نماز جماعت داشته است  انیحضور دانشجو را در ریتأث نیشتریب

در نماز جماعت، عدم  انیعدم شرکت دانشجو تعل نیشتریو ب
 .(  16) با احکام و آداب نماز جماعت بوده است ییآشنا

به نماز خواندن  شیگرا"و همچنین در تحقیقی با عنوان 
مثل نقش  یینمرات گروه مونث در مؤلفه ها نیانگیم ،"انیدانشجو

به نماز، تصور مثبت به آثار نماز و نمرۀ  شیگرا در امام جماعت
ر که د یدر حال نشان داده اند .به نماز، را باالتر  شیگرا اسیکل مق

 تیبه آثار نماز، وضع یخنث دراکاجتناب از نماز و ا ۀمورد مؤلف
رها که دخترها نسبت به پساندگرفته  جهینت تایبر عکس است و نها

 .( 18) دارند شترییب شیز گرابه نما
آن  رینمازخواندن و تاث یها زهیانگ"با عنوان نیز  ، قیتحق یها افتهی

 نیا انگریب "یطیو مح یاجتماع ،یفرد یها تیبر ادراک محدود
دن ش بیبا ترغ ،یکسب آرامش روان زۀیاست که نماز خواندن با انگ

خواندن و عالقه مند شدن نسبت  نمازبه نماز توسط دوستان، گه گاه 
به خواندن نماز  بیارتباط داشت. ترغ یبه نماز در دوران جوان

گه گاه نماز خواندن و عالقه مند شدن  د،یتوسط معلمان و اسات
 زۀیدر افرادی که نماز را با انگ ینسبت به نماز در دوران نوجوان

 نیتفاوت ب. شد یم دهید شتریکردند، ب یاقامه م ،یترس از عذاب اله
های متفاوت نماز خواندن از لحاظ ادراک  زهیافراد با انگ

 .( 17) استمعنادار  زینماز ن ۀفردی در اقام های تیمحدود
در زمینه عوامل مختلف تاثیرگذار بر جذب و مشارکت دانشجویان 

 یبررس"با عنوان  ی قیتحق جینتا و دانش آموزان به نمازجماعت
در نماز جماعت؛ دانشگاه  انیحضور دانشجو زانیعوامل مؤثر بر م

 مشارکت کارکنان نیبه که نشان داد "سرکانیواحد تو یآزاد اسالم
در نماز رابطه  انیحضور دانشجو زانیدانشگاه و آموزش نماز با م

 یکیزیو امکانات ف انمکان، زم نیب . هم چنینوجود دارد یمیمستق
 و وجود دارد میتقرابطه مس انیمشارکت دانشجو زانیمناسب با م

به نماز با  انیدانشجو قیبودن امام جماعت و تشو یروحان نیب نیز
یافته های  .( 6) وجود دارد میمشارکت آن ها رابطه مستق زانیم

پژوهش دیگری نیز حاکی از آن است که بین مشارکت کارکنان 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دانشگاه با میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت رابطه مستقیمی 
دارد؛ بین مکان، زمان و امکانات فیزیکی مناسب با میزان وجود 

مشارکت دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد و در نهایت رابطه 
مستقیم و معناداری بین روحانی بودن امام جماعت و تشویق 

هم  (. 6ها وجود دارد )دانشجویان به نماز با میزان مشارکت آن
 نایموثر بر مشارکت دانشجو عوامل"چنین در مطالعه ای  با عنوان 

در نماز  "فاطمه الزهرا )س( اصفهان سیپرد انیدانشگاه فرهنگ
 ماعت،در نماز ج والنئو مس دیچون مشارکت اسات یجماعت عوامل

 و هم ینماز جماعت، اعتقادات مذهب یطول مدت زمان برگزار
در مشارکت را  یفرهنگ ازیو کسب امت نشیترس از گز نیچن

و  یکیزیف یاما فضاگذار دانسته، ریدر نماز جماعت تاث انیدانشجو
 در نماز جماعت انیدر مشارکت دانشجورا نمازخانه  ییبایز

 (.              7نسته اند )ندا یرچندانیتاث
 شیعوامل موثر در گرا ییشناسا" یبا هدف کل ی شیمایپ یقیدر تحق
فتند یادست  جینتا نینماز به ا ضهیبه فر "دانشگاه آزاد انیدانشجو

حضور افـراد برجسـته در نمـاز جماعـت مسجد دانشگاه  نی:  بکه 
ها در نماز  و شرکت آن انیدانشجو تیجنس ان،یو شرکت دانشجو

 یاز سو یمذهب یها شیجلسات و هما لیتشک نیجماعت، ب
و  جلسات لیتشک نیب ،بـه نماز انیدانشـجو شیدانشـگاه در گـرا

رابطه  انیدانشگاه و شرکت دانشجو یاز سو یمـذهب یهـا شیهما
است که  ودهی نیاز ا یآن ها حاک یها افتهی نیوجود دارد. همچن

 انیدانشجو شیدوسـتان در گرا یاعتقاد تیوضع نیب یرابطه منطق
 یادیز اریبس ریگرفـت کـه دوستان تأث جـهیتوان نت یوجود دارد و م

ی م ضـهیفر ـنیبـه ا انیدانشـجو شیعـدم گـرا ـای شیگـرادر 
 ( . 5)داشته باشند توانند

عوامل جذب  یبررس"با هدف  دراین خصوص یافته های تحقیقی 
عوامل  نیب داده کهنشان  "دانش آموزان به نماز جماعت مدارس

جذب دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه به نماز جماعت 
 نیو مشارکت والد یمذهب یها شیگرا؛وجود دارد یتفاوت معنادار

حضور دانش آموزان را  زهیجماعت، انگ نمازمدارس در  انیمتول و
نماز و نماز  دیشناخت دانش آموزان از فوا نیب ؛دهد یم شیافزا

آنان به  کردیبا رو ،یجماعت، و مشارکت آنان در مجالس مذهب
و  تینحوه تقو ؛نماز جماعت مدارس رابطه مثبت وجود دارد

قه عال شیفزانماز جماعت به آنان، در ا یبرگزار تیمسئول ضیتفو
 تیشخص نیبو در نهایت،  و مشارکت در نماز جماعت مؤثر است

 طیامکانات، شرا ران،یو نفوذ امام جماعت و نوع ارتباط او با فراگ
 یدانش آموزان به نماز جماعت رابطه معن شینمازخانه ها و گرا

 .(  14)وجود دارد یدار
ر د انیحضور دانشجو یچگونگ"با عنوان  یقیتحق جینتاهمچنین 

در نماز  انیعوامل مؤثر بر شرکت دانشجو نیینماز جماعت و تع
شرکت در نماز  ۀکنند بیعوامل ترغکه نشان داد  "جماعت

جماعت شامل پخش اذان، اعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت، 
و شرکت  ینیبه مسائل د نیاذان پخش شده و توجّه والد تیجذاب

 یعوامل موثر در عدم شرکت در نمازهاو ان در نماز جماعت  آن
 یبا احکام و آداب نماز جماعت، همزمان ییجماعت شامل عدم آشنا

در این مساله غذا  عینماز با توز ینماز با کالس درس و همزمان
ان اذ شدنکرده اند که پخش  یریگ جهیمحققان نت نیا دخالت دارند.

ر د انیرا در حضور دانشجو ریتأث نیشتریب یآموزش های طیدر مح
 انیعلت عدم شرکت دانشجو نیشترینماز جماعت داشته است و ب

با احکام و آداب نماز جماعت بوده  ییدر نماز جماعت عدم آشنا
 .( 12) است

از طرفی دیگر ، سالمت و بهداشت روانی افراد و گروه ها در جامعه 
سالمت و بهداشت  از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای تامین

روانی افراد جوامع ، سبک زندگی آنها نیاز مند توجه و یژه می 
باشد . در خصوص اثرات آموزه های دینی و اعتقادی از جمله فریضۀ 
عبادی نماز بر سالمت روان و سبک زندگی افراد می توان به موارد 

 یصف بند عامل نظم و انضباط، نماز جماعت،چندی اشاره کرد : 
ز را ا یریو انزوا و گوشه گ ییفردگرا هیاست. روح یشناس قتو و

را در بر دارد. نماز  یمبارزه با غرور و خودخواه یبرد و نوع یم نیب
و از  آموزد یهدف و امام را م جهت، وحدت در گفتار، جماعت،

به امامت  اشخاص، نیتر قیو ال نیزکارتریپره دیجا که با آن
علم و تقوا و عدالت است.  هندهآموزش و الهام د ینوع ستد،ینمازبا

 یم انیها و کدورت ها و سوء ظن ها را از م نهینماز جماعت،ک
 شیو خضوع را در جامعه اهل نماز، افزا تیسطح دانش و عبود برد و

به نماز  ینگرش و التزام عمل یرابطه"در تحقیقی با عنوان  . دهد یم
دختر دانشگاه  انیدانشجو یبا سالمت عموم یو تجارب معنو

 یدر رابطه) ضریب همبستگی (   rکه مقدار ندنشان داد  "تهران
، -251/0با یو اجتماع یفرد ینماز در زندگ یاثربخش یمؤلفه نیب

 یبرا ی، التزام و اهتمام جد-507/0توجه و عمل به مستحبات با 
، مراقبت و حضور قلب در نماز با -373/0انجام نماز با مقدار 

به نماز با مقدار  یالتزام عمل ریّمتغ کل یو نمره -251/0مقدار 
و معکوس  یبه صورت منف 05/0با سالمت روان در سطح  -401/0

احساس  یمؤلفه نیب یدر رابطه rمقدار  ن،یبرامعنادار بود. عالوه
، ارتباط با خداوند با مقدار -498/0حضور خداوند با مقدار 

و  -259/0با مقدار  گرانیر قبال دد تی، احساس مسئول-325/0
در  (-657/0) با  با سالمت روان -474/0با مقدار  یتجارب معنو

 در.  ( 8)و معکوس معنادار بود یبه صورت منف زین 05/0سطح 
 ینقش نگرش و التزام عمل"تحت عنوان   یقیتحق جیراستا، نتا نیهم

 انیدانشجو یروان شناخت یستیدر بهز یاز زندگ تیبه نماز و رضا
با  یاختروانشن یستیدهد که بهز ینشان م "زیتبر انیدانشگاه فرهنگ

عنادار می تگبه نماز، همبس یو نگرش و التزام عمل یاز زندگ تیرضا
به نماز  یو نگرش و التزام عمل یاز زندگ تیرضا نیچن هم. دارد

   .( 20) کنند ینیب شیرا پ یروانشناخت یستیتوانند  بهز یم
های جسته و گریخته در این زمینه، پژوهشی  رغم پژوهش علی     

ام نشده انجو ارتباط متغیرها بپردازد که به طور مستقیم به بررسی 
اهمیت و شودو با وجود  و در این زمینه خالء پژوهشی احساس می

، تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام ضرورت این موضوع 
 سؤ به این گوییبه دنبال پاسخ بنابراین، در این پژوهش. شده است

 : بودیمت اساسی اال
وضعیت حضور دانشجویان، کارکنان و اساتیددر نماز جماعت 

 چگونه است ؟ 
 ها هستند؟عوامل موثر بر اقامه نماز جماعت و یا موانع موجود کدام

اقامه نمازجماعت در دانشجویان و اجتماعی  -پیامدهای روانی 
 چه بوده است ؟  استان اردبیل کارکنان دانشگاه فرهنگیان
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 113...  و زندگی برسبک آن اثرات و جماعت نماز ی اقامه  
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 ها مواد و روش

مطالعه ی حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده ازروش 
پدیدار شناسی به عنوان یکی از رویکرد های تحقیقات کیفی و 
توصیفی انجام یافته است . در این پژوهش به منظور بررسی آثار و 

نفر از افراد  24اجتماعی نماز جماعت از  –پیامد های روانی 
متخصص و آگاه با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع مالک 

نفر نمونه  24محور تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. از تعداد 
نفر از اعضای   3نفر از کارمندان و  7نفر از دانشجویان، 14منتخب ) 

گرد آوری ابزار . روش و بودندهیات علمی دانشگاه فرهنگیان ( 
 بود و اسناد و مدارک علمی  افتهیساختار مهیمصاحبه نداده ها ، 

 ی( و عملی)اسناد باالدست ینظر یمبان اساسبر مصاحبه سواالت
 گردید.  میتنظو نیز سئواالت پژوهشی،  پژوهش 

پس از هماهنگی الزم با مسئولین دانشگاه ، محققین به مشارکت 
در مورد کنندگان در پژوهش بصورت حضوری مراجعه کردند. 

هدف پژوهش به آن ها اطالعات کافی ارائه شد. و به آن ها اطمینان 
 وفقطداده شد که اطالعات جمع آوری شده کامال محرمانه بود ه 

 آن بهو نیز  قرارمی گیرند، مورداستفاده پژوهش هدف درراستای
 وهرزمانکرده  مشارکت درپژوهش داوطلبانه شدکه ختیاردادهاها
ها تمامی مصاحبه  انصراف دهند. همکاری داشتندازادامه تمایل که

صورت رو در رو و فردی  در مکانی ساکت مانند با نمونه منتخب به
وعات ضکالس، یا دفتر کار انجام شده و تا کسب توصیفی غنی از مو

متن  ،هر مصاحبه یپس از اجرایافت. مربوط به پژوهش ادامه می
آن ها بر روی کاغذ پیاده شده و به صورت مکتوب تهیه گردید. 
سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی،کدها، مقوله ها و مضامین 
اصلی و فرعی آن ها شناسایی و  جهت پاسخگویی به سواالت 

خراج است نیمقوالت و مضام یابیعتباردر اپژوهشی، طبقه بندی شد. 
 اریتناسب، خود مشارکت کنندگان و مع اریشده از سه مرحله مع
 تناسب اریتحقق مع ی. برااستفاده شده استمنطق و عمق  مسئله 

فرهنگ  ۀنفر از متخصصان حوز 3 یپژوهش حاضر از سو های افتهی
سه نفر از  از نیچن ؛ همگردید دییو تأ شیدر دانشگاه ها پاال

 نی، مقوله ها و مضاممینمودن مفاه لیتکم برای کنندگان مشارکت
در روند  زیمنطق و عمق مسئله ن اریتحقق مع یاستفاده شد. برا

مصاحبه از نظم و  انجری شد، تالش ها آن لتحلی و ها مصاحبه
 وجود به های افتهیو  گردیدهبرخوردار  یمناسب یو توال یوستگیپ

و با توجه  اتجزئی با همراه مبسوط، طور طول مصاحبه به در آمده
 اریتحقق مع یبرا ت،نهای در. شود آورده آن ابعاد و ها به مشخصه
 لیلتح ندیپژوهشگر در فرا نکهیا لیبه دل ها، ادنوشتیاستناد به 

 به ار ها و گفته ها نشیمباحث، نظرها، ب یتمام ی تواندنم ها افتهی
 نی. در اابدی یضرورت م ها ادنوشتیاز  هاستفاد اورد،بی خاطر

 لیانجام و تحل ندیتا در فراند تالش کرد انپژوهشگر نه،یزم
 کنند.  استناد ها مستخرج از داده های ادنوشتی به ها مصاحبه

شده، از های انجامهمچنین، برای محاسبه پایایی کدگذاری 
ق )توافآزمون و پایایی توافق بین دو کدگذارهای پایایی بازروش

آزمون از میان درون موضوعی( استفاده شد. در پایایی باز
شده و هر کدام مصاحبه انتخاب 3گرفته، تعداد های انجاممصاحبه

روزه توسط پژوهشگر  15ها دو بار در یک فاصله زمانی از آن
کدگذاری شد. پایایی باز آزمون و توافق بین دو کدگذار در این 

 70رصد به دست آمد،که چون باالتر ازد 79و  80پژوهشبه ترتیب 
 درصد بوده پس مورد تائید قرار گرفت. 

 دار بههای معنیاز طریق تقلیل گزاره ،  بدست آمدههای تحلیل داده
ها و سپس نگارش توصیفاتی متنی و ساختاری صورت درون تِم

در  شده یجمع آور یداده ها لیو تحل هیتجز یبرابنابراین . فتپذیر
با استفاده از هفت  نیشبکه مضام لی، از راهبرد تحلاین پژوهش
 یسازمانده ،یکد گذار یراهنما جادی)مرور داده ها، ایمرحله متوال

خ پاس یمصاحبه، طبقه بند یراهنما یداده ها با استفاده از پرسش ها
داده ها و نوشتن  ریها تا مرحله اشباع، تفس پاسخ یها، کدگذار

 اده گردید.  ( استف هاعامل
 

 یافته ها 
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضرنشان داد که تعداد مفاهیم اولیه 

مفهوم بوده که در قالب سه مضمون  73بدست آمده  از مصاحبه ها، 
اصلی فردی ، شامل مضامین فرعی ) تقرب به خدا ، التزام به اخالق 
اسالمی و تعالی انسان ( ، اجتماعی و خانوادگی ، شامل مضامین فرعی 

اعی ، افزایش معنوبت و تقویت الفت اجتماعی ( ) انسجام اجتم
تنی، –، شامل مضامین فرعی ) کم شدن تنش های روان روانی

بهداشت روانی و فضیلت اخالقی (  تقسیم شدند ) مندرجات جداول 
1-2-3. ) 
 

 
 آثارو پیامد های فردی نماز جماعت .1جدول

  کد مصاحبه شونده مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی
 
 
 
 
 
 
 فردی

 تقرب به خدا

)خدا ( ، باالترین مرتبه عبودیت ، ترس از شکر منعم 
خدا ، رهایی از شیطان ، انجام تکلیف اللهی،یاد خدا ، 
عمل به امر اللهی ، در میان گذاشتن اسرار خود با خدا 
، اتکای به خدا ، تقویت ایمان ، شناخت خدا ، کسب 

 قدرت معنوی

،م15م14،م7،م5،م3م
 17،م16

 

ا لتزام به اخالق 
 اسالمی

از گناهان ، افزایش صبوری ، افزایش قدر شناسی دوری 
، وقت شناسی ، داشتن نظم در امورات ، کرا مت 
انسانی، پرهیز از غیبت ، رعایت حالل و حرام ، 

،م10،م6،م5،م2،م1م
 18،م15،م14،م13
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صداقت ، امانت داری ، خوش خلقی ، مهربانی ، رعایت 
 ادب

 تعالی انسان

کارها ، آمادگی برای  برنامه ریزی و داشتن نظم در
پذیرش مرگ ، پاکی جسم و جان ، سعادتمندی در دنیا 
و آخرت ، رفع نیاز های فطری و فردی ،  عاقبت به 
خیری ، داشتن تفکر منطقی ، خود شناسی ، افزایش 

 معرفت ، قوت قلب بیشتر ،خویشتن داری ،

،9،م8،م6،م5،م4،م2م
،م16،م14،م12،م11م

 18،م17

 

 ( آثارو پیامد های اجتماعی و خانوادگی نماز جماعت2جدول
  کد مصاحبه شونده مفاهیم مضامین فرعی مضمون اصلی

 
 
 

اجتماعی 
 وخانوادگی

انسجام 
 اجتماعی

تعهد اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، دوری 
اختالفات ، از حاشیه ها در جامعه ، کم شدن 

افزایش وفاداری اعضای خانواده و جامعه، 
پایداری شخصیت اعضای خانواده ، رفع گرفتاری 

 های همدیگر ،

 ،16،م15م14،م7،م5،م3م
 17م

 

افزایش 
 معنویت

امید به زندگی اخروی ، تقویت ایمان در خانواده 
  18،م15،م14،م13،م10،م6،م5،م2،م1م و جامعه ، قوام دین در جامعه و خانواده

تقویت الفت 
 اجتماعی

چشم پوشی از خطای یکدیگر ، الگو دهی به 
فرزندان ، تربیت صحیح فرزندان ، صبوری 
اعضای خانواده و جامعه ، افزایش احترام در 
خانواده و جامعه ، پایبندی به ثبات خانواده ، 
افزایش همدردی ، احساس سبک باری اعضای 

 خانواده و جامعه ،

 ،16،م14،م12،م11،م9،م8،م6،م5،م4،م2م
 18،م17م

 

 
 ( آثار و پیامد های روانی نماز جماعت3جدول

مضمون 
 اصلی

مضامین 
 فرعی

  کد مصاحبه شونده مفاهیم

 
 
 
 روانی

کم شدن 
تنش های 

 تنی–روان 

کاهش استرس ، کاهش حسادت ، کاهش 
غرور و خود بینی ، کاهش اضطراب ، تاب 

 آوری بیشتر و کاهش افسردگی
 17،م16،م15م14،م7،م5،م3م

 

 

کسب آرامش ، احساس داشتن تکیه گاه ، 
رهایی از پوچی ، افزایش اعتماد به نفس ، ثبات 
شخصیت ، افزایش شادی و نشاط ، شوق درونی 

 ، ورزش روح و جان ، امیدواری به آینده ،

 18،م15،م14،م13،م10،م6،م5،م2،م1م

 

، تزکیه نفس ، معنا یابی در زندگی خود سازی  
  18،م17،م16،م14،م12،م11،م9،م8،م6،م5،م4،م2م ، غفلت زدایی ، احساس امنیت معنوی

 نتیجه گیری
 آثار و ها نقش نمازجماعت، اقامۀ داد که نشان پژوهش های یافته 

 سازی دارد. زمینه افراد جامعه ارتقای سطوح رفتار در گوناگونی
 لتسهی برابری، و برادری ایجاد منکر، از نهی و معروف به امر برای

 متقابل، اعتماد ایجاد مؤثر، و راغبانه ارتباطات اجتماعی، روابط
 و حرص بردن بین از پذیری، نظم فرهنگ انسجام، و وحدت ایجاد
 قایارت توحیدی، معنایی نظام تحکیم منکرات، از بازدارندگی طمع،

 ایجاد مشارکتی، و مشورتی فرهنگ ترویج سازمان، در معنویت

 سازمانی، تعهد افزایش اجتماعی، بندی طبقه کاهش و برابری
 فتارهایر بردن باال تحمل، آستانۀ بردن باال تعارض، حل و پیشگیری
 رفتار از اجتناب همکاری، و همیاری افزایش سازمانی، شهروندی

 مسئولیت احساس سازمانی، تخلفات از پرهیز مخرّب، کاری
 جمله از انسانی حقوق رعایت و فروتنی خداشناسی، اجتماعی،

 باشد. می نماز کارکردهای
 گیزند سبک مساله اجتماعی، های شبکه گسترش با و میان این در
 هداد روی آن در بسیاری های دگردیسی و است یافته مهم نمودی نیز
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 اریرفت انضباط و اسالمی آداب نمازگزار، انسان زندگی سبک. است
 زندگی شئون همه و دارد قرار عبودیت عالی آرمان تحت که است

 داشت،به معاشرت، تفریح، تحصیل، کار، و کسب تا عبادت و نماز از
 مصرف،آراستگی و تولید گفتن، سخن هنر، و معماری خوراک،

. بخشد می الهی صبغه و داده قرار بندگی مسیر در را... و ظاهری
 روشنگر و اسالم مکتب اصول خالصه عنوان به نماز، گونه بدین

 و ها راه ها، تکلیف ها، مسئولیت دهنده نشان که مسلمانی، راه
 مختلف ساعات در هشدار یک و بیداری زنگ یک هاست، نتیجه
 او از و دهد می برنامه و سبک انسان، زندگی به و است روز شبانه
 ابعادی. خواهد می اجتماعی و فردی ابعاد همه در جانبه همه تعهد

 اسالمی زندگی سبک های شاخصه از ای نمونه کدام هر که
 از زنما به پایبند انسان زندگی ی کننده متمایز و شود می محسوب

 است. قید بی فرد زندگی
 -تبیین پدیدارشناسی آثار و پیامد های روانی این  پژوهش با هدف 

کارمندان و اجتماعی اقامه نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان، 
 .اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل انجام یافته است

در راستای بررسی تحقق هدف فوق ، پژوهشگران بدنبال یافتن پاسخ 
به سواالت چندی بودند . ازجمله:  وضعیت فعلی اقامه نماز جماعت 
در دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل چگونه است ؟ برای بهبود آن 

 های قداماتی الزم است ؟ در پاسخ به سواالت فوق ، یافتهچه ا
 حضور وضعیت پژوهش، در کنندگان شرکت که داد نشان پژوهش

 متوسط و را متوسط جماعت نماز در اساتید و کارکنان دانشجویان،
برای بهبود و ارنقای وضعیت اقامه نماز  گزارش کرده اند . پایین به

 مانند: میزان)فردی عوامل ب، نقشدر دانشگاه  از نظر نمونه منتخ
 شرکت نماز، احکام با جماعت نماز در کنندگان شرکت آشناسازی
 به جماعت نماز اقامه مانند:) انسانی ،عوامل (مذهبی درمراسم

 جماعت، نمازهای در اساتید و مدیران شرکت روحانی، فرد امامت
 امتیاز اختصاص نماز، به بخشی رونق در دانشگاه های خالقیت
 میزان غذا، ارائه با جماعت نماز اقامه وقت تداخل فرهنگی،
مانند: ) عوامل فیزیکی ،(دانشگاه سطح در شده انجام تبلیغات

 کنندگان، شرکت تعداد با ومتناسب مناسب فضای اختصاص
 ایه سرویس به آسان دسترسی خانه، نماز کافی نظافت و آراستگی
 و عوامل( نماز اقامه محل جذاب دکوراسیون و معماری بهداشتی،
 اذان، وقت سر و مناسب پخش نماز، اقامه ستاد وجود مانند،) اجرایی
 اقامه داشتن  اولویت نماز، اقامه با ها کالس و جلسات وقت تداخل

 طوالنی جماعت، نماز وقت سر و مرتب برگزاری جماعت، نماز
  بسیار مهم و ضروری می باشد . ( جماعت نماز فرضیه نشدن

 یا و جماعت نماز اقامه بر موثر عوامل دوم یعنی سئوال بررسی در
موجود چه می باشد ؟ شرکت کنندگان در مصاحبه ، اذعان  موانع

 ودوج دانشجویان گسترده حضور عدم بر بسیاری موانع داشتند که
 به گویی پاسخ عدم جماعت، امام رنگ کم نقش دارداز جمله : 

 دانشجویان، با جماعت امام قوی ارتباط عدم دانشجویان، سئواالت
 حین در حاشیه به پرداختن نماز، فرهنگ کردن نهادینه در ضعف
  دانشگاه، مدیران رنگ کم حضور جماعت، امام نبودن الگو نماز،

 جماعت، نماز در ریاکاری نماز، شدن سیاسی جماعت، نماز تطویل
 ماعت،ج امام رفتار با گفتار انطباق فقدان نماز، فلسفه به باور عدم

 میان در جماعت امام محبوبیت فقدان نماز، شدن معاش امرار وسیله

 آشنایی عدم دانشگاه، محیط در نماز ضعیف تبلیغ دانشجویان،
 برای خانه نماز محیط از استفاده نماز، ضرورت با دانشجویان
 دانشگاه های برنامه و عوامل هماهنگی دانشجویان، عدم استراحت

 و سویی از جماعت نماز برای مشخص متولی نبود و نماز اوقات با
 رایب مناسب مکان تخصیص در دانشگاه محیط از حداکثری استفاده

 الشت ،(کرونا دوران) خاص  شرایط در نماز برگزاری بر تاکید نماز،
 تزئین تعطیلی، بدون و سال طول در جماعت نماز برگزاری برای

 وانعم عنوان به دیگر سوی از آن، تنظیف به توجه و خانه نماز فضای
شوند. برای بهبود این وضعیت،  نمونه منتخب  می محسوب عوامل و

 غیر های شیوه به نماز به دانشجویان دعوت ، راهکارهایی مانند: 
 قانطبا معارف، غیر و معارف اساتید ظرفیت از استفاده مستقیم،

 با علمی مسابقات برگزاری نماز، متولیان و مدیران گفتار با اعمال
 به شایسته توجه تشویقی، ابزارهای از استفاده جذاب، های شیوه

ق شو حضور برای زمینه کردن آماده دانشگاه، در محیطی تبلیغات
 عملی، معروف به امر از استفاده جماعت، نماز در انگیز دانشجویان

 دانشجویان ، در درونی های انگیزه ایجاد و محیط مناسب تمهید
 شیوه و بیان قدرت بودن دارا دانشگاه، عوامل و مدیران بودن الگو

 و آراستگی اداری، کادر شدن پیشقدم جماعت، امام قوی گفتار
 و بهداشتی های سرویس به آسان دسترسی خانه، نماز کافی نظافت

 جماعت، امام بودن جماعتروحانی نماز اقامه اولویت وضوخانه،
 فوذن و شخصیت نماز، به متعهد و ایمان با همکاران و دوستان داشتن

 بودن دسترس در و مناسب موقعیت او، ارتباط نوع و جماعت امام
 فواید با نماز، آشنایی احکام با آشنایی میزان دانشگاه، خانه نماز
 برگزارکنندگان رفتار و شخصیت مقبولیت جماعت، نماز و نماز
 حسن آن، وزیبایی نمازخانه فیزیکی محیط جماعت، نماز اقامه

 ولیتمسئ تفویض جماعت، نماز کنندگان شرکت با مسئوالن روابط
 در مسئوالن و اساتید حضور دانشجویان، به جماعت نماز برگزاری

 افراد ارائه دادند. دینی ارتقاء اعتقادات جماعت، نماز
در راستای تحقق هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی آثار و پیامدهای 

اجتماعی اقامه نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان ،  -روانی
 وکارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل 

مفهوم اولیه بدست آمده ازپیشینه  73بر اساس یافته ها ، تعداد 
و مصاحبه با افراد و با استفاده از  تحقیقات ، اسناد و منابع علمی

مضمون اصلی آثارو  3کدگذاری باز ، محوری و گزینشی ، در قالب 
پیامد های فردی ، اجتماعی و خانوادگی ، روانی تقسیم بندی شد . 

تقرب به خدا ، ا آثار و پیامد های فردی شامل سه مضمون فرعی )  
ی و این نتیجه با یافته ها( بوده  تعالی انسانو  لتزام به اخالق اسالمی

 ( ،همخوانی و مطابقت داشت .  8، ) (14( ،  ) 9، ) (15)تحقیقات 
مضمون اصلی اجتماعی و خانوادگی ، شامل مضامین فرعی ) انسجام 
اجتماعی ، افزایش معنوبت و تقویت الفت اجتماعی (  و این نتایج 

همخوانی و مطلبقت  ( 8)  ، (14( ، ) 9، )  (19بایافته های پژوهش )
 دارد . 

مضمون اصلی سوم یعنی روانی ، شامل مضامین فرعی ) کم شدن تنش 
(  بودند و این  اخالقیتنی، بهداشت روانی و فضیلت –های روان 

همخوانی و مطابقت  (20 (،) 8( ، )  9نتایج نیز با یافته های تحقیق ) 
نابع قران و مداشت . در تبیین نتایج بدست آمده باید گفت که  در 

 نمازاسالمی ، به آثار و پیامدهای نماز توجه ویژه ای شده است .  
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 روزافزون را الهی توفیقات و. کارهاست انجام در موفقیت عامل
 یزیاد اثرات دقیقش رعایت که است ای گونه به آن احکام. کندمی
 و روحی خانوادگی، اخالقی، فکری، اجتماعی، فردی، هایحوزه در

 خانوادگی و اجتماعی معضالت حل نماز،جوابگوی. دارد روانی
تعهد  و ایمان پرورش برای عملی و علمی مکتب یک نماز است
 شدن آرام و انسان اخالق و شخصیت ثبات باعث نماز. هاستانسان
 شودمی خدا متوجه حواس همه نماز در که چرا. شودمی روح و قلب
 نحوی به را هاارزش تمام خداوند و است الهی هنرنمایی یک نماز

چرا که نماز روح اخالص را در انسان زنده   .است قرارداده آن در
می کند . نماز مجموعه ای است از نیت خالص و گفتار نیکو 
وحرکات خشوعی که تکرار آن در شبانه روز ، بذر اخالق و توجه 
به رضایت خداوند را در نهاد انسان بارور می سازد و همچنین در 
روایات بسیاری ، نماز به عنوان اولین عملی که در قیامت مورد 
بازخواست قرار میگیرد ، مطرح شده است ، چنانکه امام صادق 

نخستین عمل بندگان که در قیامت حساب می شود » : )ع(می فرماید
، نماز است ، اگر قبول افتد ، سایر اعمال نیز قبول می شود و اگر 

نماز عدالت  «. نیز پذیرفته نخواهد شد پذیرفنه نشود دیگر اعمال
اجتماعی و رعایت حقوق دیگران در جامعه را به دنبال دارد چرا 
که در دین مبین اسالم مقدمات نماز مانند مکان و لباس نمازگزار 
و آب وضو وغسل او باید از هر جهت بدون اشکال باشد و نماز 

انی ته یا در مکگزار نمی تواند در لباسی که به زور از دیگری گرف
که از آن دیگری است ، بدون رضایت صاحبان آنها نماز بگزارد . 
و با توجه به این اصل کسی که آلوده به غصب حقوق دیگران باشد 
و نیازمندیهای خود را از اموال دیگران تهیه کرده باشد ، با آن اموال 
نمی تواند به نماز بایستد و هنگامی نماز چنین شخصی مورد قبول 
واقع خواهد شد که تمامی اموال نا مشروع را از مال خود خارج 
 کرده و با رعایت مو به موی شرایط صحت نماز ، نماز را به پا دارد

فلسفه اصلی نماز، یاد خداست، که در آیات و روایات از آن به  .
تعبیر می شود. ذکر اهلل از آن جهت دارای اهمیت  "ذکر اهلل "

ره، وجود خدا را در هر لحظه و هر مکان ه نماز گزار همواکاست
یاد آور می شود و همواره در امور خویش خدا راناظر می داند و 
بدین ترتیب ،اعمال نیک و شایسته، سرلوحه ی زندگی انسان قرار 
می گیرد و اعمال ناشایست و پلید، از کارنامه ی اعمال انسان زدوده 

باید هنگام  انسان»  :ایدمی شود امام صادق )ع( در این زمینه می فرم
وسیله زدوده نماز . « انجام کارهای حالل و حرام به یاد خدا باشد

مغفرت و آمرزش الهی است ، زیرا در صورت توجه  شدن گناهان و
و حضور قلب در نماز، انسان به خداوند نزدیک می شود و در نتیجه 

م رود ، و زنگار های شرک و ظلگناهان و آلودگی ها ازمیان می
وسیاهی ، از صفحه ی دل انسان رخت برمی بندد . پیامبر)ص( نماز 
را به رودی زالل تشبیه می کند که انسان با شستن بدن در آن ، از 

 . آلودگی ها پاکیزه می گردد 

ماز خودبینی و غرور انسان را در هم می شکند ، چرا که در نماز ن
ملو از ضعف و آدمی در برابر عظمت بی انتهای خداوند با حالتی م

ناتوانی می ایستد و سپس سر به خاک می ساید و خود را ذره ای 
ناچیز در برابر عظمت بی انتهای خداوند می شمارد و در نتیجه کبر 
و غرور که عامل هالکت و تباهی انسان است ، به یکباره فرو 

 : علی )ع( نیز پیرامون فلسفه ی وجودی نماز می فرماید. میریزد 

یمان را برای پاکسازی انسانها از شرک واجب کرده خداوند ا» 
باط و ضنماز روح ان«. است و نماز را برای دوری از آنان از تکبر

چنانکه  . کندپاکیزگی و طهارت ظاهری را در انسان تقویت می
می دانیم هر یک از نمازهای واجب ، زمان مخصوص به خود دارد 

خصی به جا آورد . و انسان موظف است که نماز را در زمان مش
تاخیر و یا تقدیم در اقامه آن موجب بطالن نماز یا کیفر الهی می 
شود ، بی شک این برنامه دقیق ومنظم ، روح نظم را در انسان 
پرورش می دهد و در نتیجه دیگر اعمال انسان نیز در سایه نظم 

 برای که است کمالی چه .همواره با موفقیت و کامیابی همراه است
 نشود. یافت نماز در اما باشد ارزشمند انسان

 شده نهفته نماز در که کماالتی و ها ارزش به باید مسئولین امر 
 رۀشود. از عصا روشن بهتر نماز جامعیت تا خاصی داشته باشند توجه

 ،شناسی وقت و انضباط تبلور الفت، معیار به توانمی هاارزش این
 روح کننده تقویت مسلمین، و اسالم عظمت و عزت و قدرت اهرم

 و عبودیت و عدالت و تقوی و علم دهنده برابری،الهام و اخوت
 بدخواهی  و غرور خودبینی و و کینه و نفاق از بازدارنده خضوع،

ماز نگردد  می متبلور نماز در که کرد اشاره... و طبقاتی اختالف و
 نه تنها قرب و نزدیکی به خداوند را برای انسان به ارمغان می آورد
بلکه تاثیرات آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان نیزبی شمار 
است،آثاری که در بهبود زندگی آدمی نقش بسزایی دارد و بی شک 
با پرپا داشتن نماز ، با توجه به آثار و فواید بی شمار آن ، جامعه 

بنابراین  می توان  .رفته رفته به سوی کمال و سعادت ، پیش می رود
ه برای کاربست آثارنمازدر ابعاد مختلف ، نیاز نتیجه گیری کردک

به ارادۀ جدی سازمان ها و ارگان های ذیربط و در نهایت عوامل 
  تاثیر گذار در این حوزه ضروری می باشد.

 
 سپاسگزاری 

محققان برخود فرض می دانند تا از همکاری مسئولین دانشگاه و 
کلیه کسانی که در مراحل مختلف به پژوهشگران مساعدت و یاری 

 نمودند تشکر و قدردانی نمایند. 
 

 تعارض منافع
 در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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