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  ها«نمازپژوهی»

حسینیمحمودنجاتیسید
22/3/0931:تاریخپذیرش2/5/0931:تاریخدریافت

 چكیده

قالبادیانابراهیمی،درعملدینیش،بهعنوانبخشیاساسیازتدین،درپرستهرچند
تنهادر اما زندگیروزمرهاسالماستكهاینعملعباديدرعبادتمتجلیشدهاست؛
مسألهپژوهش.شودیابدوگرانیگاهعبادتشناختهمیمسلمینباخواندننمازعینیتمی

اسالمیوفقهشیعی،وجوباقامهنماز،بهعنوانایناستكههرچنددرسپهرمعارف
ترویجمی ایمانبهخداوندوادايعبودیترا اسالمیت، نمادوشاخصیدینی، اماكند؛

نحوهتوجهبهنمازونیزماهیتكمیوكیفیایفاياینفریضهواجبوهمچنینمراتب
ایرانی مسلمانان بین در آن محتوایی و چالششکلی استهاییبا مواجه مسأله. این

هبهآنهاپاسخدرخوردادهشدكندكهدراینمقالهسعیهاییرادرذهنمتبادرمی پرسش
شود از. عبارتند پژوهش این سؤاالت اینکهمهمترین چالش: اجتماعیخاستگاه هاي

چالش ایجاد مکانیزم چیست؟ نماز خواندن نمازخوانیفرهنگی فرهنگی اجتماعی هاي
 چالشپیآمدچیست؟ از ناشی برايهاي چیست؟ نمازخوانی فرهنگی اجتماعی هاي

پرسش به چشمپاسخگویی به مقاله مطروحه، بههاي و دینی شناسی جامعه اندازهاي
جمله از نمازپژوهی و نماز مطالعاتنظري از استنباط با نمازخوانی، واقعیتاجتماعی

دراینمیانبینش.شدهتوجهكردهاستهاییكهطییكدههاخیردرایرانانجامتجربه
نیزموجبغنايمقالهشدهاست وروشتحلیلثانویه شهودينگارنده هايمقالهیافته.

مؤیدآناستكه هايشکاف»برحسب«چالشاجتماعیوضعیتنمازخوانی»بخشیاز:
«ياجتماعیهاگروه»بیندر«هاياجتماعدینیقطبیشدن»و«رفتارنماز-اجتماعیباور

درحالیکهبخشیاز نماز»قابلتحلیلاست؛ مبنايبر«وضعیتمواجههاجتماعدینیبا
گروه«روایت» هاي از اجتماعی نماز»هاي فلسفه است« تبیین قابل از. بخشی همچنین

متنوعوبا«هاياجتماعیگروه»دربین«باورورفتارنمازخوانی»ماهیتمتمایزومتفاوت
آخر،ودر.آنانقابلتحلیلاست«مدرن/شرایطزندگیوسبكزندگیسنتی»هاستنادب

متفاوت و ماهیتمتمایز نمازخوانی»بخشدیگرياز رفتار و باور بین« هايگروه»در
اجتماعی بهوضعیتكنونی« اتکاء هايفرهنگینمازخوانیبهمددسیاست»متنوعنیزبا

.ابلتبییناستق«رسانه،مسجد،خانوادهومدرسه
دیننمازپژوهی: کلیدی کلمات اجتماعینمازخوانی،اجتماعی، مسأله پژوهیاجتماعی،

.واقعیتاجتماعینمازخوانی

                                                 
 
)«ستاداقامهنماز»اینمقالهصورتبازخوانیبخشیازگزارشیكطرحپژوهشیاستكهنگارندهباحمایتمادي 

،دكتر(آشتیان-دانشگاهآزاداسالمی)ديوباهمکاريدكترامیدعلیاحم(0931تابستان–معاونتفرهنگیوپژوهشی
(تهرانمركز-دانشگاهآزاداسالمی)ودكترسیدعلیمرتضویان(دانشکدهمطالعاتجهان-هتهراندانشگا)محمدسمیعی

.گوییمطالبمرقومشدهدراینمقالهمتوجهنگارندهاستمسئولیتپاسخ.دردستانجامدارد
،عضوهیئتعلمیدانشگاهآزادآشتیانnejati. hosseini@gmail. com 

mailto:nejati.hosseini@gmail.com//
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 مقدمه
نیز(یهودیت،مسیحیتواسالم)درادیانابراهیمی.پرستشبخشیاساسیازتدیناست

ت اما است؛ متجلیكرده را وضعاسالمجلیعبادتدراینعملبهصورتعبادتخود

ایندرآغازینآیاتسورهبقرهچراكهفردتريبهخودگرفتهاستهمنحصربتروخاص

رو،خواندنازاین.برشمردهشدهاسترستگارانفریضه،بهعنوانصفاتمتقین،مومنینو

.آیدنمازبرايمسلمینگرانیگاهعبادتبهشمارمی

سالمیوفقهشیعه،وجوبفریضهنماز،بهعنوانشاخصطبقمعارفاكهبردرحالی

دینیاسالمیت،ایمانبهخداوندونیزادايحقعبودیت،غیرقابلانکاراست؛امادرعرصه

اجتماعی،مسلماناننحوهتوجهبهنمازونیزماهیت-عملودرحوزهعملورفتاردینی

حتوایینمازخواندنمسلمانانایرانیدركمیوكیفیانجامآنوهمچنینمراتبشکلیوم

مرتبط)هابراياینپژوهشدینیوجوداینچالش.هاییمواجهاستعصرحاضرباچالش

نقطهشروعمناسبیبرايتبییناجتماعیمسألهنمازخوانیاستومداقهدر(بانمازخوانی

.اینمسألهكمكبیشتريبهفهمموضوعخواهدكرد

اياستلیکهخواندننماز،برطبقآیاتقرآنكریموسنتپیامبر،فریضهبنابرایندرحا

واجب،امادرعملودرزندگیاجتماعیمسلمانانعصرحاضر،نحوهرفتاربااینفریضه

تبدیلبهمسأله خود مسألهاياجتماعیمیواجبوانکارناپذیر، ايكهنیازمندتببینشود؛

فرهنگیدرانجامتکلیف-هاياجتماعیالًذكرشده،چالشهمانگونهكهقب.اجتماعیاست
هموجوداعتقاددینیمسلمانانبهواجببودننماز،بازشرعینمازوجوددارد؛اماحتیبا

توانبهعنواننمادوشاخصتدینوعبودیت،جایگاهشچندانمشخصنیستولذامی

مطرحكرداینپرسش را ها چالش(الف: نماز-اياجتماعیهخاستگاه فرهنگیخواندن

چالش(ب،چیست؟ ایجاد اجتماعیسازوكار هاي پـ چیست؟ نمازخوانی (فرهنگی
فرهنگیخواندننمازچیست؟ـهاياجتماعیهايناشیازچالشپیآمد

نماز اجتماعی مسأله جنبه سه این اجتماعی تببین با كه است واضح خاستگاه،)پر

فرهنگیآنافکند؛ـهاياجتماعیتوانپرتومناسبیبرماهیتچالش،می(هاپیآمدسازوكارو

                                                 
ذلكالکتابالریبفیههديللمتقین،الذینیومنونبالغیبویقیمونالصلوهوممارزقناهمینفقون،اولئك

(.5تا2سورهمباركهبقرهآیات)علیهديمنربهمواولئكهمالمفلحون
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دینیمسلماناندرعصرحاضر،ازـهائیكهدرمسیربرپایینمازدرحیاتاجتماعیچالش
هايقابلعالوهبرآن،براساسیافته.جملهمسلمانایرانیداخلكشورقابلشناسائیاست

پژوهیدینیمسیرهاییرودكهبتوانبرايسیاستعی،انتظارمیاستنادایننوعتببیناجتما
اجتماعی فلسفه بازخوانی و فرهنگ تقویت هدف كرد-با ترسیم نماز فرهنگی طرح.

پژوهشپرسش اینزمینه، بهسمتمناسبهايبیشتردر را نماز تريهايدینیمرتبطبا

.دهدسوقمی

پژوهش منطق پرسشبرطبق اجتماعی، قطبهاي مثابه به واقعیتها تبیین هاينماي
هايمطروحهبایدبتواندروحوحقیقتمسألهپژوهشبااینوجود،پرسش.استاجتماعی

نیزمتجلیسازد هايپیآمدهايزیر،باتمركزبرخاستگاهوسازوكاروروپرسشازاین.را
اجتماعی هدفپافرهنگیچالشـ با نیز و نماز برپائی تجربیبرانگیز نظريو سخگوئی

:باشدها،مبناياولیهاینكنکاشمیبیشتربهاینچالش

نمازنسل(الف دالیلبا عللو برمبنايكدام حاضر عصر در ما هايمسلمانجامعه
است؟پیوندپیداكرده

فرهنگیازفلسفهنمازدارند؟ـهاياجتماعیهاچهروایتایننسل(ب
نمازيهستند؟گطالعه،دارايچهفرهنهايموردمنسل(پ

درجامعههتاركالصلوـفرهنگیاجتماعیهايتیپ(ت كاسلالصلوه كاهلالصلوه، ،
اند؟اسالمیمادارايچهشئوناتاجتماعی-ایرانی
هايبرپائینمازجامعهمادرسازوكارایجادچالشـفرهنگیاجتماعیساختارهاي(ث

ذارند؟گبهچهنحويتأثیر

چالش(ج ایجاد سازوكار در ما جامعه در متعارف سنتی و فرهنگی هايقواعد

برپائینمازچگونهتأثیرگذاريمعناییدارند؟ـفرهنگیاجتماعی

هارابهنحومطلوبهائیازایننوعبایدبتوانداهدافمطلوباینگونهپژوهشپرسش

.محققسازد
:تواناینگونهبرشمردوهیاجتماعیمرتبطبانمازرامیپژتریناهدافایننوعدینمهم

گروه(الف بین در نمازخوانی به گرایش چگونگی و دالیل و علل هايشناخت

اجتماعی؛

شناختنوعنگرشمردمبهوضعیتنمازخوانیدرجامعه؛باز(ب

.هاياجتماعیمختلفمعناشناسینمازدرگروه(ت
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بایدبتواندبهنتایجموردانتظارمنجرشود،ازاینمنظرمقالهرازآنجاكهاهدافمزبو

.حاضردرپیكشفنتایجتحلیلیوتجربیزیراست

یافته(الف مختلفارائه اقشار بین در نمازخوانی كنونی وضعیت از تجربی هاي

اجتماعی؛

مفهومنماز؛هاياقشارمختلفاجتماعینسبتبهآگاهییافتنازذهنیتوانگیزه(ب

فرهنگیمؤثربروضعیتگرایشبهنمازدرجامعه؛-آشناییباعواملاجتماعی(پ

ت سیاستزمینه( براي سیاستپژوهیسازي و تقویتنماز هدف با نماز گذاري

 .فرهنگروزآمدوفلسفهحقیقینمازدرجامعه

هايمطروحهوپرسشهاواهدافمقالهحاضر،برايپاسخبهباتوجهبهماهیتپرسش

دربخش.چهاربخشاستوارشدهاستتراهدافمزبور،شالودهایننوشتاربرتحققعینی
دربخشدومبامرورتحلیلیونظريمطالعات.اولمبانینظريوروشیمرورخواهدشد

نماز،وجوهناپیدايواقعیتاجتماعینمازخوانیدرایرانموردبررسیقرارخواهدگرفت؛
داده پژوهیودربخشسومضمنتحلیلثانویه نماز از هايتجربیهايتجربیبرگرفته

دربخشچهارمنیزبهبینش.وجوهدیگريازاینواقعیتراآشکارخواهیمكردموجود،

شهودينگارندهپرداخته،درادامهآنمبانینظريواقعیتاجتماعینمازخوانیارائهگردیده

.گیريخواهدشدازمباحثنتیجهودرپایاننیز

 روشی  مبانی نظری و
برايآشناییبانحوهاستنباطنظريواستنتاجتجربیراجعبهواقعیتاجتماعینمازخوانی،

بود خواهد سودمند مطالعه مورد موضوع روشی نظريو مبانی مرور به. ورود پیشاز

ظورازمبانینظريوروشیدرایناشارهشودكهمنبحث،الزماستبهایننکتهمهمنیز

:مقالهناظربهدومعنیاست
 مبانینظريوروشیگفتاربهمعنايمتعارفآندرمنطقپژوهشاجتماعی(الف

دراینهاهايمورداستفادهبرايتحلیلدادههاونیزنظریهشناسیگردآوريدادهروش

ازاینجنبهمقالهحاضربااتکاءبر.استنوشتار،تابعیازمنطقمتعارفدرعلوماجتماعی

شناسیدینیوبدوندرنظرداشتننظریهخاصیدرخصوصنمازخوانی،تنهامتکیجامعه

بهایناصلبودهاستكههرگونهعملورفتاردینیازجملهنمازخوانیمحاطدرواقعیت
«بهوابستهبهزمینفیامرعر»بر«متصلبهآسمانامرشرعی»اجتماعیاستكهآنرااز



 

 

 

 

 
 

 5  ها«نمازپژوهي»و « مطالعات نماز»بازخواني : در ايران« نمازخواني»واقعيت اجتماعي 

  

 

شناسیدیننیزبامالحظاتبینشینهبااینوجود،دیدگاهمتعلقبهجامعه.آوردپایینمی
نگاهدینیبهامراجتماعیافتادهجامعهچندانجا یعنیبا واقعیتاجتماعی)شناسیدینی،

است(نمازخوانی تکمیلشده و تصحیح است، بهره. با ارتباط همین ازگیريدر نظري
هايمعارفاسالمیكهبازتابندهفلسفهنمازاست،درپیآنبودیمكهپرتوبیشتريبربینش

نیزدر یردگبرملهمازجامعهشناسیدینیبیاندازیمتاواقعیتاجتماعینمازخوانیرا به.

شناسیدین مالحظاتجامعه متکیبر باید را نظريایننوشتار وجه كلی، طور دینی/

تدانس گفتارپیش. تحلیلثانویهسودجستهاستازجنبهروشینیز، روازشیوه براین.
بهمجموعه استناد با پژوهشاساس، نمازخوانیدراياز باره هايتجربیانجامگرفتهدر

هاينظريازماهیتتالششدهتابرايتحلیل،(نمازپژوهی)ایراندرطییكدههاخیر
هايزیاديدراینزمینه،پردازش.انیمستنداتتجربیارائهدهیمواقعیتاجتماعینمازخو

بررويدادههاانجامگرفتهاست؛ولیازآنجاكههیچمتنتحلیلیقابلاستناديازنماز

روياینبخشازروش نداشت، اینمقالهتمركززیادتريشدهخوانیوجود شناسیدر
نمازخوانیدرـفرهنگیاجتماعیبوطبهوضعیتهايتجربیمربهعنواننمونه،داده.است

كم تحلیل كه این دلیل به آنایران روي بهرهتري پراكنده منابع از است؛ شده انجام ها
روشاصلیدادهمایگرفته اینقسمتنیز، در بنابراین، داده؛ اینجستاریابیو پردازيدر

 .علمیتحلیلثانویهاست

 الهبهمعناينامتعارفآندرمنطقپژوهشعلمیمبانینظريوروشیمق(ب

ـداراینایدههایدگريتعبیرنامتعارفازمبانینظريوروشیدرایننوشتار،بیشتروام

یعنیماجرايدرگیرشدن؛«نظریهوروشدرحقیقتكلمنطقاست»:گادامرياستكه

پژوهش) گرپژوهشو ) طرحمسأله، پدر ارائه منطقطرحپرسشو ایناساس، اسخبر

طوركلیاتخاذنوعینگاهفرهنگیبهمسألهنمازخوانیاستومورداستناددراینمقاله،به

هايموجودبهفهمفلسفهوتوانازالباليمطالعاتنمازیانمازپژوهیاینكهچگونهمی

فرهنگنمازواجتماعیاتنمازخوانیپیبرد بیشمنظورازفلسفهنمازدراین. تربرجا،
وفهمودركتفسیريكیفیتآشناییجامعهباضرورتحقیقینمازخوانیمتمركزاست؛

آنعاداتسنتیوفقهیمربوطهومحاطبرنهصرفاآدابورسومویا بههمینطریق.

بر حاكم فرهنگی فضاي درك و فهم به معطوف نوشتار این رویکرد از بخشدیگري

توانفرهنگنمازخوانینامیدوچهكهمیآنبودهاست؛بهعبارتدیگرنمازخوانیدرایران

برايتکمیل.هاينمازينیزپیوندخوردهاستسنتها،هنجارهاوارزشمعموالًباباورها،
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مقصود.اینبحث،اجتماعیاتنمازخوانینیزبهفلسفهوفرهنگنمازگرهزدهشدهاست

هايهايگروههاوذائقهوانندهبهسمتوسويشناختسبكنگارندهدركلتوجهدادنخ

اجتماعینمازخوانی اجتماعیمتنوعجامعهدرامرنمازخوانیبههمراهتبیینوتفسیرعللِ

گادامري،دراینمقولهاستفادهازبینششهوديـ پرواضحاستكهبهتعبیرهایدگري.است

 .هااستدرستبهپرسشايارائهپاسخشناختیبرترینركنروشگر،مهمپژوهش

در شده الگويبرشمرده ایندو به توجه با روشی، تامبانینظريو تالشگردیده

.كنندهاهدفمقالهباشدارائهشودايكهتأمیناطالعاتنظريوتجربیدرخوروشایسته

نوشتارآمدهاست،هايبعديكهنتایجكاربستآندربخشطبقیكالگويعملی،برلذا،

 نماز نظري مطالعات نمازپژوهیبازخوانی تجربی)هاو نتیجه( در و است گرفته انجام

ایران نمازخوانیدر واقعیتاجتماعی ماهیتو مرتبطبا كه تجربی استنباطاتنظريو
ضمنآنكهازخاللاینبازخوانی،اطالعاتمورد.بنديشدهاستمعاصراستصورت

.زمینهفلسفهوفرهنگنمازواجتماعیاتنمازخوانینیزمدونگردیدهاستنیازدر

 مطالعات نماز و واقعیت اجتماعی نمازخوانی 

دراینبخشبهمرورادبیاتنمازخواهیمپرداخت برطبقمنطقهدفاز. اینبازخوانی،
هايموجوددرپژوهشاجتماعی،شناختبیشتروجوهناپیدايموضوعونیزاستفادهازداده

نیازدرتنظیممبانی اینادبیاتبرايتدوینبخشیازاطالعاتعلمیوكارشناسیمورد

فرهنگآناستهاجتماعینظری وفلسفهو نماز مروربخشتجربی. با برآنكه عالوه
اما.توانشناختبهتريازموقعیتاجتماعیگرایشبهنمازپیداكردمیادبیاتموجودنیز

گذرد،بایدبهچنددشکلكمیوكیفیادبیاتگردآوريشده،كهدرادامهازنظرمیدرمور

.نکتهمهماشارهكرد

هايمرجععمدهدسترسینیزسایت.درمجموعبهمنابعمتعددعلمیارجاعشدهاست

تخصصی است اینترنتی بوده پست. نیز منابع این ادبی مقاله،بالگقالب اینترنتی، هاي
پایانگزارش چکیده پژوهشی، وطرح مصاحبه متن همایش، گزارش دانشگاهی، نامه

(0911-0931)آورياینادبیاتهمدههاخیرمقطعزمانیجمع.گزارشخبريبودهاست

ازنظرمحتوایینیزنیمیازادبیاتگردآوريشده،ازمتونتخصصیونیمیدیگراز.است
است شده اقتباس عمومی متن هستندهايمتن. تجربی متن یا بیشتر نیز تخصصی

نمازپیمایش) به گرایشاجتماعی هاي نظري( متن یا فرهنگنمازخوانی)و و (.فلسفه
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هرچنددرایننوشتار،.ادبیاستهايعمومینیزبیشترفقهی،معارفیوماهیتاصلیمتن
زمندرجاتمتونتأكیدوتمركزاساسیبرمرورمتونتخصصینمازاست،بااینوجودا

.عمومینیزبرحسبمورداستفادهخواهیمكرد
بنديدرموضوعمتونمطالعاتپیشازپرداختنبهبحثاصلی،الزماستبهیكطبقه

نمازاشارهشود متنمرتبطبا32دریكمطالعهكتابشناختیوتوصیفیانجامشدهدر.

 0931سردرودي،صحتی)نماز ذیل( مزبور، شدنوشتارهاي مرتب موضوعی محور هپنج

است تبلیغی،: فقهی، عرفانی، هنريمتون عمومی،تربیتی، و ادبی این. مهم ویژگی
شناسیبازدهزمانیآناست؛بدینمعنیكهمؤلفتالشكردهتاادبیاتكالسیكوكتاب

دولخالصهاینكتابشناسیدرج.ترارائهدهدجدیدنمازرابههمراهناممؤلفانمعروف
 .درجشدهاست0شماره

 نماز« کتاب شناسی توصیفی»خالصه گزیده :  شماره جدول

نوع

متن

برخیمؤلفان
برخیمضامینكلیدي

عرفانی

سعیدطاووس،شهیدثانی،قاضیتركه،جعفرابنسینا،ابنابن

اصفهانی،مالباقرفشاركی،ایجیمجلسی،مالقمی،عالمه

بدالحسینتهرانی،امامخمینیتبریزي،شیخعمیرزاملکی

نماز،آثارعرفانینماز،اسرار

حقیقتنماز

فقهی
موسويقزوینی،محققثانی،شهیدثانی،شیخدزفولی،

اصفهانیشیخمرتضیحائري،شیخغروي

یومیه،وجوبنمازوجوبنماز

جمعه

تبلیغی

و

تربیتی

شهیددستغیب،واعظتبریزي،موسوي،رادالهیجی،

پور،شهیدبهشتی،شفیعیان،هدایی،هغفوري،شهابگلزاد

آبادياحمد

آدابومسائلنماز

هنري

وادبی

رفیع،رشاد،چناري،صاعدي،سنگري،راشدي،میر

نوربخش

هايداستاننمازي،اشعارنیکان،نمازهاي

نمازي

عمومی

خامنهاي،قرائتی،انصاریان،ارزانی،عزیزي،...آیتا

آزارشیرازي،نهاونديیفی،محمدیاري،بینجفی،شر

سیرتنمازخوانانحقیقی،رمزو

هايجذابكردنرازنماز،شیوه

نماز

 (0931)مرداد،یاسالمغاتیتبلسازمان:تیسايهادادهيمبنابر
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 متون عمومی نمازپژوهی 

معارفیوادبیدارنهمان مضمونیفقهی، دگونهكهگفتهشدمتونعمومینماز، اگرچه.

هانیزغیرفنیوبسیارسادهومعمولیاینمتونسودمند،بسیارعامهپسندهستندوزبانآن

اینوجودمی با استنباطاتشبهنظريكرداست؛ توانازآنها تالش2شمارهدرجدول.

0.شدهتاخالصهسودمنديازاینمتونارائهشود

 «پژوهی نمازن عمومی متو»مضامین اصلی مطرح در : 2شمارهجدول 

( 731- 733) 
استنباطاتشبهنظريمضامیناصلیمحورهايبحث

نمازدراسالم
معراجعارفانه،حاالتعرفانینمازوجوبنماز،نماز

،فرهنگنمازدر(ع)،حاالتنمازامامعلی(ص)پیامبر
(ع)سیرهمعصوم

فلسفهنماز.0
الف با. عبد گفتگويروزانه

خداوند
توشهراهآخرت.ب
هابازدارندهازآسیب.پ
ت عروج. براي موقعیتی

ملکوتی
سازندهروح.ث
سازندهدنیاوآخرت.ج
فرهنگنماز.2

تقویتباورهايدینی.الف
ترمیممنشدینی.ب
تصحیحكنشدینی.پ

نمازدرقرآنو
روایات

،تفسیرسورهجمعه،نورعلیپیوند(ع)نمازامامحسین
هايرآنونماز،پیوندزكاتونمازدرقرآن،فرهنگق

قرآنینماز،معناياضاعهنماز،درواديشریعت

اسرارنماز

بازدارينمازازفحشاومنکر،نمازگفتگوباخداوند،
نمازتوشهراهكمال،نمازوپیشگیريازافسردگی،نماز

ی،وخواصطبی،نمازمعراجمومن،نمازوآثارتربیت
نمازعاملسركوبطغیان

سخننمازدر
سیرهاندیشمندان

نمازعاملسركوبوطغیان،حضورقلبدرنماز،نماز
ازدیددانشمندانغربی،طریقهنمازخوانیامامخمینی،

بهجت،افقروشن..نمازاولوقت،نمازازمنظرآیتا
خوانینماز

نمازجمعهو
انقالباسالمی

درتداومانقالباسالمینقشنمازجمعه

نمازدرشعرو
ادب

مفاتیحترنم،راهپاكرستگاري،قلعهنماز،وادي
شریعت،معراجعارفانه،چشمهعشق،معراجسبز،

آستانهنماز

هاينمازپرسش
،مقبولیتنماز،انواعنماز،فلسفهخوانینمازشرایط

احکامنماز

نمازوخاطرات
ها،نمازاجباري،خوان،نمازشبنمازخوانیفارسی
نمازخوانانشهید

(0931)حوزهنت،مرداد:هايسایتبازسازيبرمبنايداده

دهد،مضامیناصلیمندرجدرمتونعمومیگونهكهخالصهجدولفوقنشانمیهمان

هنگمتناینترنتیموردمطالعهبیشترناظربهفلسفهوفر052استخراجشدهازپژوهینماز

منظورازفلسفه،دراینجاتوجیهعلتوجودياست؛ومقصودازفرهنگنیز،.نمازاست
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بهطوركلی،متونعمومیموردبررسی،مایل.بیشترآثاروجوديوعینینمازخوانیاست

هايادبی،كالمیوبهتوجیهمستنداتقرآنیوفقهیوجوبفریضهنمازبااستفادهاززبان

طوريكهدرستونسومجدولباالنیزآمدهاست،بیشتراینمضامین،همان.الهیاتیاست

ویژههاند؛یعنیتنهاموادخامیبرايطرحنظریهنمازپژوهیاست؛باستنباطاتشبهنظري

ازاینلحاظكهبیشتربرفلسفهوفرهنگعمومینمازمتمركزاستتاوجوهتخصصیو

وبیفریضهبرپائینمازبهعنوانركناصلیتعبدحقیقیپیچیدهعللودالیلوجوديووج

.وایمانخالصانهمسلمانان

بااینوجود،نبایدتصورداشتكهایننوعمواجههشبهنظريیانظرينارساسودمند

تأكیداینگونهمتونعمومینمازپژوهیبرترویجفلسفهعمومینمازخوانی،آنهم.نیست

از دور و ساده زبان جامعهبه و فلسفی میپیچیدگی استكه تقویتشناختی در تواند

ازاینلحاظ،دستكمآنگونهكهدرجدول.فرهنگعمومینمازخوانیمؤثرواقعشود

تمركزفوقنیزنشانداده بربیانتوجیهنمازخوانیبهمثابهیكپژوهینمازشدهاست، ها

وخداونداس میانبنده حیاتآنجهانی،گفتگويضروريروزمره سازنده تنها نه تكه

می زیرا هست؛ نیز جهانی این زندگی بخش قوام ازبلکه را حقیقی نمازخوان تواند

رانیزپژوهینمازهاياحتمالیروحیمصوندارد؛درقسمتبعد،اینوجهازمتونآسیب

اماباتوجهبهماهیتمتنوعاینمتونوهمچنینتفاوت متمایزدرنوعمرورخواهیمكرد؛

مرورخواهیمشوددرادامهتفکیكگونهها،میاستنباطاتنظريكهازآن هايمحتواییرا

.كرد

 متون تخصصی نمازپژوهی 

 تخصصی متون میان رسالهپژوهینمازدر كارشناسی، محتواییهاي گونه دكترا، و ارشد

بیشترناشیازتاینمحتوا.دهدخاصیراشکلمی پژوهیمركزبرمضامیندانشهاعمدتاً

می را اینمتون بنابراینمضامینمندرجدر تااست، مواد از بخشیدیگر عنوان به توان

نمازپژوهیتلقیكرداندازه نظریه برايقوام ايپاالیششده محورو9شمارهدرجدول.

2.عنوانرسالهدرجشدهاست22مضامینكلیدي
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 های دانشگاهی نمازپژوهی عنوان در رساله 22در  های مطرح مضمون: 7شماره جدول
مضامینكلیديمحور

رابطهنمازوزكات،اينمازفقهمقایسه،احکامنمازها(عنوان09)فقهیاتنماز
اسرارنماز(عنوان2)فلسفهنماز
خداشناسیونماز،ايوجهعرفانینماز؛نمازشناسیمقایسه،جایگاهنمازدرقرآن(عنوان3)الهیاتنماز

روانشناسیاجتماعی
(عنوان3)نماز

گیريتأثیرنمازبرپیش،آثارسیاسینمازجمعه،تأثیراتفرديواجتماعینماز
هايجذبكودكانبهنمازشیوه،ازبزهکاري

واجتماعیاتفرهنگ
(عنوان3)نماز

هايترویجنمازدرجامعهراه،نگرشجوانانبهنمازخوانی

(0931)مرداد،نهادرهبري:هايسایتمبنايدادهبازسازيبر
برایده بیشتر تمركز لزوم به توجه فرهنگوبا فلسفه، اتنمازیاجتماعهايمرتبطبا

هانیزهايمرتبطبااینایدهتربهمحتوايرسالهبرايتدویننظریهنمازپژوهی،نگاهمفصل

عنوانرسالهدانشگاهیازایننوع03محتواییخالصه2شمارهدرجدول.سودمنداست

9.ارائهشدهاست

رساله  3 های مرتبط با فلسفه، فرهنگ و اجتماعیات نماز در  برخی ایده: 2 شماره جدول

 پژوهی نمازدانشگاهی 
هايمرتبطبافلسفهایده

نماز
هايمرتبطبافرهنگواجتماعیاتنمازایده

0 تقویتتاثیر. بر نماز
انوتعبدایم
2 شخصیت. بر نماز تاثیر

معنويورشد
9 برطم. نماز وأتاثیر نینه

اطمینانقلبی

0 كنندگانبهنظامسیاسیوتأثیرنمازجمعهبرتقویتاعتمادسیاسیشركت.
پیشبرداهدافنظام

هايجمعهكنندگاندرنمازباالبودنسطحتدینشركت.2
واندرگرایشبیشترفرزندانبهنمازخوانینقشتربیتیوالدیننمازخ.9
تأثیرتجربینمازخوانیبركاهشاضطرابجواناننمازخوان.2
ايدرتقویتعواملجاذبهنمازخوانیهايجماعتمدرسهنقشمؤثرنماز.5

(0931)مردادحوزهنت،:هايسایتمبنايدادهبربازسازي
هاییكهبرايشناختبهتردهدمهمترینایدهمینشاننیز2شمارهگونهكهجدولهمان

می كار به نماز عبارتاستازفلسفه آید ایمان(الف: با نماز با(ب،پیوند نسبتنماز
پ،معنویت آرامشقلبی( اطمینانو با نماز رابطه اساسایده. هاياستنباطیهمچنینبر

فرهنگواجتماعیاتنماز درجدولمزبور، شده استنشانداده چندنظرهمراه با :نیز

تلقیشركتدرنمازجمعهبه(ب،نسبتنمازجمعهواعتمادسیاسیبهحکومت(الف
تدین میزان فرزندان(پ،عنوان نمازخوانی و نمازخوان والدین ت،رابطه نسبت(
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اضطراب كاهش و جوانان ث،نمازخوانی مدرسه( جماعت نماز تقویترابطه و اي
نیزتشریحچندمتنتخصصیدیگرهاباتعمیمبیشتردراینبینش.آموزاننمازخوانیدانش

ایننوعمتونتخصصینیزبیشترمتمركزبرنشاندادننقشوتأثیرعواملو.شدهاست
موانعفرهنگیاجتماعینمازخوانیمتمركزاست پنجعنوانمقالهبراينمونهمی. توانبه

2.هادرجشدهاستمضمونآن5شمارهكهدرجدولاشارهكرد

اجتماعی نمازخوانی  ـ  های مرتبط با عوامل و موانع فرهنگی  برخی بینش: 5شماره جدول

 مطروحه در پنج عنوان مقاله تخصصی نمازپژوهی
پدیدآورندههايكلیديایدهمضمونكلیديعنوانمقاله

راهکارهايوراهبردها
جذبجوانانبهمسجدو

وسطوالدینتنمازجماعت

،نقشمسجد
مدرسهوخانواده

درنمازخوانی

اثراتاجتماعیسیاسی.0
شناختینمازبرجوانانروان

ضرورتهمراهیوالدین.2
بافرزنداندرمساجد

ضرورتهمراهیآموزشو.9
پرورشبانمازخوانی

آموزاندانش
تقویتمساجدبرايگرایش.2

بیشتربهنماز

(0913)نویدحاتمی

راهبردهاوراهکارهاي
جذبجوانانبهمسجد

نقشمساجددر
تقویتنمازخوانی

نسلجوان

افزاري؛ساماندهیسخت.5
ومنابعانسانیافزارينرم

مساجدبهصورتجدید

نژادعلیاكبرشایسته
(0913)

هايجذباصولوگام
مخاطببهنماز

نقشاصول
ايتبلیغنمازرسانه

بهصورتجدید

احترامبهنمازخواناندر.1
مساجد

استفادهازاصولتبلیغینرم.3
برايجذبنمازخوانان

پرهیزازافراطوتفریطدر.1
جذبمخاطباننماز

(0913)ستاداقامهنماز

نمازهابعضیچرا
خوانند؟نمی

نقشایمانبه
خداوندواسالمدر

گرایشبهنماز

ثربرنمازؤتوجهبهعواملم.3
غرور،جهل،مانند)نخواندن

(بافطرتخداییعناد
توجهبهعواملموثربر.01

مانندداشتنحس)نمازخوانی
(تعبد

روابطعمومیسازمان
تبلیغاتاسالمیچهار

(تابی)بختیاريمحال

گرایشچهعواملیدر
نوجوانانوجوانانبهنماز

موثرند؟

مدرسه،نقشمسجد
وخانوادهدر
نمازخوانی

و،مدرسه،نقشمسجد.00
خانوادهدرنمازخوانی

روابطعمومی
اسالمیتبلیغاتسازمان
(تابی)گیالن

(0931)مرداد،سازمانتبلیغاتاسالمیوستاداقامهنماز:هايسایتبازسازيبرمبنايداده
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 شماره جدول در كه گونه می5همان بینشمالحظه فهرست فرهنگیشود، ـهاي

میلعدماجتماعی نظریهگرایشبهنمازمیمرتبطبا تواندروشنگربرخیدیگرازوجوه

فرهنگینمازباشدـاجتماعی ابعادنظري. برايشناختبیشتر بازخوانیاینفهرست، لذا

است سودمند مقاله، این در نظر مورد مسأله گزاره. این بازخوانیچیزيجز این نتیجه

اجتماعی نهاد چهار كه مینیست دافعهاصلی و جاذبه عوامل عنوان به همزمان تواند

شوند منظور نمازخوانی از عبارتند رسانهكه و مسجد خانواده، مدرسه، متن. چند در

،بررسیماهیتتأثیرگذارياینچهارنهاداجتماعیپژوهینمازتخصصیدیگرازادبیات

هابینش1شمارهنرودرجدولازای.برنمازخوانی،موضوعاصلیبحثقرارگرفتهاست

 دارد؛عنوانمقالهكهمضمونآن31ومضامیناستنباطیازچکیده بهاینمسألهاشاره ها

5.آمدهاست

 مسجد، خانواده، مدرسه و رسانه -عوامل نهادی جاذبه و دافعه نمازخوانی : 1شماره جدول

هايراهبرديبینشنهاداجتماعی

نمازمسجدو

نقش.2،نقشبرنامهفرهنگیمسجد.9،نقشامامجماعت.2،دیریتمسجدنقشم.0

نقشمعماريودكوراسیون.1،نقشهیاتامنايمسجد.5،مشاركتیجواناندرمسجد

بازبودنمستمر.1،ايمسجدنقشتبلیغاترسانه.3،مسجددرجذبجوانانبهمسجد

.00،تبلیغفلسفهحقیقینمازدرمسجد.01،تأثیرحضورنخبگاندرمسجد.3،مساجد

.هايادبیهنريدرمسجدوجودكانون

خانوادهو

نماز

تعاملسازنده.02،حضوروالدینوفرزنداندرمسجد.09،تأثیرخانوادهنمازخوان.02

.هیأتامنايمدارسومساجد

مدرسهو

نماز

هاياختیاريكردننماز.01،تعاملسازندهمدارسومساجددراردوهايفرهنگی.05

استفاده.01،استفادهازادبیاتجدیدبرايترویجنمازدرمدرسه.03،جماعتدرمدرسه

.ازمتخصصانجدیدمعارفدینیدرمدرسه

نمازرسانهو

،جلباعتمادمخاطبانبهرسانه.21،بیانعقالنیومدرنفلسفهنمازبرايمخاطبان.03

استفادهازمتون.22،ازمتخصصاندانشگاهیبرايترویجفرهنگوفلسفهنمازاستفاده.20

هايمرجعمورداستفادهازگروه.29،تخصصیادبیاتكالسیكفارسیبرايترویجنماز

.اقبالجوانانبرايترویجنماز

عنوانچکیدهمقالهنمازپژوهی31،(0913)هايستاداقامهنمازبرمبنايداده
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اجتماعینمازپرتوـتوانبروجوهنظریهفرهنگیهامیهاویافتهابازخوانیاینبینشب

.ازاینمنظر،توجهبهاینمضامیندراولویتاست.بیشتريافکند

عدم گرایش به نمازخوانی/ نقش سیستمی مسجد در گرایش (الف اینلحاظ،: از

افزاريمساجدكنونیدرایفاينقشانسانريوافزاافزاري،سازمانافزاري،نرمماهیتسخت

عنوانعواملجاذبه است/به نمازخوانیقابلمالحظه دافعه برايترویج. ویژه به اینامر

جماعت نماز یافته ارتقاء اشاعه نیز و جوان نسل میان در نمازخوانی فلسفه فرهنگو

.اهمیتبیشتريدارد

و مدرسه در تقویت آگاهانه و اختیاری نماز سازوکار تعاملی و تبادلی خانواده ( ب

باتوجهبهاهمیتایندونهاداجتماعیوتأثیرگذاردرزندگی،توجهبه:جماعتو فرادا 

ازاینرو،چندمحور.فرهنگینمازخوانیضرورياستـهادرنظریهاجتماعیرابطهآن

می نظر رسدقابلتأملبه نها: تبادلیایندو تقویتنقشتعاملیو و بستان و بده در د

فراد نماز بازتولیدمستمر و جماعتهمزمان نماز و خانه نقشاجتماعیدر مدرسه؛ در

شدندینیفرددرمدرسهبرايایفاينمازفراداوبازاجتماعیشدندینیفرددرخانواده

وخانهدرپرواضحاستكهبدونتعاملوتبادلسازندهمدرسه.براياقامهنمازجماعت

نکته.شدايشکافووقفهایجادخواهدایفاينمازهايفرادايخانگیوجماعتمدرسه

اجتماعی براينظریه عاملـدیگريكه نقشیاستكه اهمیتاست، حائز فرهنگینماز

می اختیاروآگاهیدرمنشوكنشنمازخوانیایفا بدینمعنیكهاجتنابازاراده، كند؛

فیزی وعاملزور برايترویجآگاهانه مدرسه، و خانواده نهاد دو رسمیدر اجبار کیو

.عقالنینمازخوانیموردتأكیدقرارگرفتهاست

باتوجهبه: ای کردن نمازخوانی فرهنگ در رسانه و پیوند هنر، علم، تكنولوژی( پ 

ايدررسانهايجدید،مبنیبرپیوندچهارعنصرباالنظرانمطالعاترسانهتأكیداتصاحب

پدیده اجتماعیكردن معنیـهاي در رسانه نقشروزافزون نیز و مدرن سازي،فرهنگی

سبكهویت و رسانهسازي انسان براي استفادهسازي براي توجیهی هیچ مدرن، شده اي

دراین.رساندنپیامحقیقینمازخوانیتوسطرسانهوجودنداردنکردنازاینظرفیتدر

رسان میهمفهوم، نمازخوانی جدید شدن خدمتاي در موجود، وضع از بهتر تواند
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سازينمازخوانیایفاءكندسازينمازخوانیوهویتسازينمازخوانی،سبكمعنی این. با

توان همینظرفیتو دلیل به رسانه داشتكه دور نظر از واقعیترا این نباید وجود،

هست نیز شمشیريدولبه مثابه دقیقعلمیوارتباطاتیبه توجه صورتعدم یعنیدر ؛

تواندبهشأنحقیقینمازخوانینیزخدشهفرهنگیبهمقتضیاتوشئوناتفلسفهنماز،می

شدنفضايرسانهوكاهششدنواینترنتیتوجهبهمجازياینمهمبهویژهبا.واردكند

مقابلافزایشنقشرسانه تلویزیونودر ارتباطیرادیوو شدهايدیجیتالیشخصیهبرد

 بلوتوثپیامكمانند ماهوارهشبکهو، آنهاي مانند و اجتماعیاي نظریه براي نیز ـها

ازاینرواحتماالًالزماستقرائتجدیدينیزبراينظریه.فرهنگینمازقابلتأملاست

.نظرگرفتذیلنظریهكالنمزبوردراينمازدررسانه

نیز،بهطورنسبیپژوهینمازالدربرخیدیگرازمتونتخصصیمطالبگفتهشدهدربا

ازاینجنبه،درچندگونه.والبتهباتعبیراتمتفاوتومتمایزموردتأكیدواقعشدهاست

.دستآوردهاينظريوراهبرديبیشتريدراینخصوصبهتوانبینشدیگراینمتون،می

اینمضامیننیدرقسمت زخواهیمپرداختهايبعديبه بررسیآن. استبه الزم ابتدا

اینموضوع.استرسانهملیونمازهادستهازمتونتخصصیپرداختهشودكهمضمونآن

دراینزمینه،متأسفانههر.دهیمرادرذیلمتونتخصصیگونهچهارمموردبررسیقرارمی

نتوانسته هنوز دستچندمباحثموجود غنايعلمی، مطالعاترسانهانداز اندازه كمبه

كنکاشدردومتندردسترسمی اینوجود، با برخوردارشوند؛ اندازهدینی، ايتواندتا

الزم1.بااستنباطازاینمتونتنظیمشدهاست1و3درهمینارتباطجداول.رفعنیازكند

بیان عرصه اینمضامینبیشترحاويچالشسیمايملیدر استكه ذكر نیزبه و نماز

بینش توقع لذا اینارتباطاست؛ تخصصیازراهکارهايمناسبدر هاينظريعلمیو

ايهابرايفضايرسانهتماماینمضامینچندانزیادنیست؛امابااینوجود،سودمنديآن

.ايمسلماستپرچالشایرانمعاصرخودتااندازه
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 «رسانه ملی» مطرح شده در« ای شدن نماز انهرس»مضامین کلیدی در زمینه : 3 شماره جدول

 عنوان مقاله سمیناری 3مطروحه در 
مضامینكلیديپدیدآورندهعنوانمقاله

همتیرازنمازورسانه

استفادهاز.2،هاوعمقنمازايلطافتلزومبیانرسانه.0
پرهیزازترویج.9،هايتلویزیونیمتعارفبرايبیاننمازقالب
تاكیدبراستفادهاز.2،تبدونمخاطبدرامرنمازخرافا
هايعرفانیوفلسفیوكالمیدرامرنمازدررسانهقالب

ذوعلمرسانهنمازگزار
زتوجهبهظرفیتمحدودرسانهوانتظارمخاطباندربیاننما.5
هدفقراردانانتقال.3توجهبهظرایفمعنوينمازدررسانه.1

ننمازدررسانهملیايباطرسانه

تبلورحقیقتنماز
درآثارنمایشی

تلویزیونی
فرفهیمی

.3،هاينمازگزاردررسانهكاراكترسکوالریستیشخصیت.1
هايايبرمبنايارزشلزومشخصیتپردازينمازگزاررسانه

،دینی
ضرورتلحاظتخصصبرنامهسازنمازدررسانه.01

الگويتعاملمسجد
رسانهدرتوسعهو

فرهنگیواجتماعی
بایندررضایی

.02،لزومبازاریابیاجتماعیبرايمخاطباننمازدررسانه.00
پرهیزازتبدیلكردنرسانهبهمسجددیجیتالیبهسبككلیساي

.لزومحفظقداستمعنوينمازومسجددررسانه.09،مسیحی

راهکارهاياستفاده
هايارتباطیازنظریه

براياشاعهنمازبا
تأكیدبرتلویزیون

گردبیابان

،ايبراينمازدرتلویزیونرعایتاصولتبلیغاترسانه.02
ايمانندرضامنديمخاطب،هايرسانهلحاظنظریه.05

لحاظ.01،نیازجوییمخاطبوتاثیرانتخابیدربیاننماز
نمازگزاركاراكترمعنوينمازگزار،فضايمعنوينماز،موقعیت

.درتلویزیونبرمبنايحقیقتنماز

نقشرسانهدر
نمازگزاري

محمدي

توجهبهنقاطضعفرسانهدربیاننمازازجملهظاهر.03
گسترشنقاطقوترسانهملیدر.01،گراییوسطحینگري

بیاننمازازجملهآموزشنماز،پخشاذانونمایشنماز
،جماعتعلما

حاظاصولادبیوهنريدربرنامهسازيبرايضرورتل.03
نماز

اندمگرلنزهاناتوان
درچندوچون–

كاركردرسانه
تلویزیوندربیان

فرهنگنماز

محمديحاج

:توجهدقیقبهسهچالشاصلیتلویزیوندربیاننماز.21
تصویر،(فقدانجاذبهدرتولیداتتصویرينماز)جاذبگیبی

تصویر،(سبمیاننمازونمایشتلویزیونیآننبودتنا)ستیزي
گریختنمعانیعمیقنمازازظرفیترسانهوتصویر)گریزي

(سازيفنی

(0915)هايستاداقامهنمازبازسازيبرمبنايداده
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 «رسانه ملی»در مطرح شده « ای شدن نماز رسانه»مضامین کلیدی در زمینه : 3شماره جدول

 (شناسیعنوان گفتگوی کار 1 )
مضامینكلیديگفتگوكنندهموضوعگفتگو

رسانهومحدودیتآندر
توجهعمیقبهنماز

بیات

هايمحدودرسانهدرپرداختنبهنمازظرفیت.0
ايشدنمسائلنیرويانسانیمتخصصدرامررسانه.2

نماز
بیتوجهیرسانهبهنیازهايمخاطباننماز.9

يهاتوانمنديبنیاندینو
رسانه

پورحسن
تفاوتبرنامهسازيرادیوییوتلویزیونیبراينماز.2
بیتوجهیبهباوردینینمازگزاريدررسانه.5
بیتوجهیبهمعرفتشناسینمازدررسانه.1

پویاهانماز،رسانهوتعارضپیام
هايفداشدنكیفیتنمازدرپايكمیشدنبرنامه.3

هايپژوهشوعلمیكمبودنمایه.1ايشدهنمازرسانه
ايبراينمازدربرنامهسازيرسانه

سازيدررسانهولزومانگیزه
امورنماز

ذوعلم
سطحینگري؛.00توجهبهظاهرنمازدررسانه.01

توجهیبهمعنویتنمازدررسانهوانتزاعیاندیشی؛بی
غفلتازآرمانحقیقینماز

ايضرورتپرداختحرفه
نمازبه

حسینیشاه
.09اينمازضدپیامشدنبرنامهسازيرسانه.02
توجهیبی.02توجهیبهشخصیتنمازگزاردررسانهبی

ايشدننمازبهمعنویتگراییدررسانه

ايرسانهوحركتحرفه
برايتعمیقفرهنگنماز

كاشانی
اينمازهايرسانهضرورتكاربرديكردنپژوهش.05
بهمحتواونهفرمدررسانهبرايبیاننمازتوجه.01
شناساییفضايجامعهبرايبیاننماز.03

الگوهاينمازمحسوسو
شاخص

كرمی
ايشدننمازبیتوجهیبهمسألههویتدررسانه.01
ايشدنوسطحینگريرسانهدربیاننمازكلیشه.03

هايمستقلبرنامهرسانهو
مذهبی

متوسل
ايبراينمازانسیاستمدونرسانهفقد.21
بیتوجهیبهپیچیدگیذهنمخاطبرسانهدربیان.20

امرنماز

محمدیانرسانهمنبرنیست
ضرورتآموزشدینیوهنرينمازدررسانه.22
ضرورترعایتاصولتبلیغینمازدررسانه.29

سازيفرهنگرسانهودرونی
نماز

همایون
فرهنگیونقشرسانهدربیانشدنجهانیتوجهبه.22

امرنماز

(0915)هايستاداقامهنمازبازسازيبرمبنايداده
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هارابخشیتوانآنبهطوركلی،مفادایندوجدولمبینبرخیازافکارياستكهمی

برايفهمبهتراینوجوه،بازخوانیاینافکار.ايشدننمازتلقیكردازوجوهنظریهرسانه

اهمیتبازاریابی(ب،اياهمیتمخاطبسنجیبراينمازرسانه(الف:تواندمفیدباشدیم

رسانه نماز براي رسانه(ج،اياجتماعی نماز براي دینی (د،اياهمیتتبلیغاتفرهنگی

رسانه نماز براي دیجیتالی و الکترونیکی مسجد برنامه(هـ،اياهمیت سازياهمیت

ر نماز براي وسانهتلویزیونی  رسانه(اي نماز براي مجازي اهمیت(ز،اياهمیتنماز

.ايواقعیتاجتماعدینینمازخوانیبراينمازرسانه

واقعیتاجتماعدینیووضعیتنمازخوانی،دستمایهبرخیازمتون امامورداخیر،

نمازدردیگر،متونیكهباپیمایشتجربیعبارتبه.تخصصینمازپژوهیقرارگرفتهاست

گرایشعدم/است،برخیازابعادواقعیتنمازخوانیوماهیتگرایشایرانسروكارداشته

كموبیشنشانداده استبهنمازرا هايدربخشدومبهبررسیوتحلیلنظريیافته.

.هايتجربینمازخواهیمپرداختتجربیاینمتون،تحتعنوانپژوهش

 اجتماعی نمازخوانی ها و واقعیت  نمازپژوهی. 7
:اندگیردسهدستهمتوننمازپژوهیتجربیكهدراینبخشموردكنکاشوتحلیلقرارمی

اینتوضیحالزماستكه.هايپژوهشیمقاالت،چکیدهگزارشاتوگزارشمفصلطرح

هابهطورخیلیمختصرارائهشدهاست،اماهايمندرجدرمقاالتوچکیدهگزارشیافته

بهطور.هايپژوهشی،اطالعاتتجربیزیاديقابلدسترسیاستارشمفصلطرحدرگز

یافته از اندك تعداد همین اجتماعیكلی، واقعیت مبین دسترسبخوبی در تجربی هاي

عنوانچکیدهمقاالت01درمجموع.نمازخوانیدرایران،دستكمدریكدههاخیراست

متونمزبوررا واقعیتاجتماعینمازخوانیارههايپژوهشیتجربیدربوگزارشاتطرح

.آمدهاست01و3خالصهتحلیلیاینمتوندرجداول3.دهدتشکیلمی
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بین  واقعیت اجتماعی نمازخوانی در»های مربوط به  برخی یافته: 9شمارهجدول 

 «آموزان و دانشجویان دانش

 (عنوان چكیده مقاالت پژوهشی تجربی 9)
هايتجربیكلیديیافتهمضموناصلینپژوهشعنواپدیدآورنده

رحمتیو
سجادي

عللنمازگریزي
آموزاندانش

بویین:دورهمتوسطه)
(میاندشت

نمازگریزي
آموزاندانش

استفادهازاهرماجباردرمدرسهوكسر.0
؛نمرهانضباطیبهعنوانعاملنمازگریزي

هاينامناسبمدرسهدرعدمتأثیربرنامه.2
.یجنمازخوانیترو

آقامحمديو
اسدي

میزانتأثیرپذیريفرزندان
ازوالدیندرگرایشبه

نماز
دیواندره:دورهمتوسطه)

(وسروآباد

والدین،
آموزاندانش

ونمازخوانی

تاثیربیشتروالدینبرنمازخوانی.9
نقشموثر.2دخترانتاپسران

تاثیر.5؛تلویزیونبرترویجنمازخوانی
لدیننمازجماعتخوانبرمثبتوا

.برفرزندانشان

خالقیو
كامرانی

تعییننقشتربیتینماز
جماعتوتأثیرآندر
پیشرفتتحصیلی

01منطقه:دانشآموزان)
(تهران

نمازخوانی
جماعت

آموزانودانش

دارمیاناعتقاداتدینیتفاوتمعنی.5
همبستگیباالمیان.1؛دخترانوپسران

؛نیوگرایشبهنمازاعتقاداتدی
همبستگیپایینمیاننقشدوستان.3

.وگرایشبهنماز

اصغريوباي

تاثیرنمازجماعتبر
تربیتاجتماعی

:دانشآموزانمتوسطه)
(آزادشهر

نمازخوانی
جماعت

آموزانودانش

تاثیرنمازجماعتبررشدتربیت.1
اجتماعیدانشآموزاندختربهنسبت

یرافزایشسندانشتأث.3؛پسران
.مزبورفرآیندآموزانبر

شایگان


بررسینقشمساجدموفق
درجذبجوانانبهنماز

جماعت
نمازخوانی
جماعت
وجوانان

نقشمساجدفعالمحلیبرجذب.01
تأثیرمقبولیتاجتماعی.00؛نمازخوان

؛امامجماعتبرجذبنمازخوان
نقشعملکردهايفرهنگیفوق.02

.ساجدبرجذبنمازخوانبرنامهم

موحدي

بررسیتأثیرمدرسهو
معلماندرگرایشجوانان

بهمسجد
آموزشوپرورشنجف)

(آباد

مدرسهومعلمو
نمازخوانی
دانشآموزان

تأثیردیدگاههايامامخمینیومقام.09
رهبريبرترغیبجوانانبهمعظم

هايتأثیربرگزاريدوره.02مساجد؛
.05برگرایشبیشتربهنماز؛برنامهفوق

تأثیرروحانیونمقبولوافرادموجهبر
گرایشبیشتربهنماز
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 9ادامه جدول شماره 

الحسینی

بررسیمیزان

گرایشجوانانبه

نمازجماعت

استان:جوانان)

(مركزي

نمازخوانیجماعت

جوانان

نمازهايدختراندرحضوربیشتر.01

قضاشدن.03؛جماعتمدرسهودانشگاه

خواندن.01؛(درصد31درحد)نمازصبح

؛(درصد11درحد)يانمازفراد

51درحد)اعتماديبهروحانیونبی.03

خواندرصدباالينمازصبح.21؛(درصد

آموزانبهنسبتدانشجویانوبیندانشدر

.سربازان

ذوالفقاري

تأثیرعواملدرون

دانشگاهیبرمیزان

مشاركتدرنماز

دانشگاهجماعت

دانشجویان)

:دانشگاهآزاد

(تویسركان

نمازخوانیجماعت

دانشجویان

رابطهمستقیممیانحضوركاركنان.20

؛دانشگاهدرنمازجماعتوحضوردانشجویان

رابطهمستقیممیانامکاناتمناسب.22

نمازخانهدانشگاهومیزانحضور

رابطه.29؛دانشجویاندرنمازجماعت

روحانیبودنامامجماعتومستقیمبین

.میزانحضوردانشجویاندرنمازجماعت

پور،امین

عباسیانو

زادموسی

نقشاعتقادات

دینیقويدر

گرایشبهنماز

دانشجویانپیام)

(پیرانشهر:نور

نمازخوانی

دانشجویان

باالبودنرتبهومعدلتحصیلیگروه.22

بهنسبتگروه(خواننمازجماعت)آزمایش

باالبودن.25؛(نخواننمازجماعت)گواه

میانگیننمراتدروسریاضی،دینو

.زندگیوورزشدرگروهآزمایش

(0931)مرداد،هايستاداقامهنمازبازسازيبرمبنايداده
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بین دانش  واقعیت اجتماعی نمازخوانی در»های مربوط به  برخی یافته: 1 شمارهجدول 

 «آموزان و دانشجویان

 (عنوان چكیده طرح پژوهشی تجربی 9)
مضمونجامعهآماريعنوانپژوهشپدیدآورنده

اصلی
هايتجربیكلیديیافته

دانشگاهآزاد
(0931)خلخال

بررسی
نیازهايپیش

الزمدر
ریزياقامهبرنامه

نمازدرجامعه
جوان

دانشجویان
دانشگاهآزادو
مراكزتربیت

فردوس،:معلم
گنابادوطبس

(نفر911)

دانشجویان
ونماز

نبودنوالدینبهعنواننمازگزار.0
.2؛عاملبینمازيدانشجویان
نقش.9؛تقیّدبیشتردخترانبهنماز

محبوبیتامامجماعتدرگرایش
ناكافیبودندانشنماز.2؛بهنماز

نیازبهامام.5؛شناسیدانشجویان
جماعتزنبرايدختران

آموزشو
هپرورشمنطق

تهران01


بررسینظرات
آموزاندانش

دربارهشیوه
عملکردپسران
درواداشتنآنان
بهنمازدر
مدارس

راهنماییپسرانه

اطالعات)
آماريموجود

(نیست

آموزاندانش
ونماز
ايمدرسه

اهمیتترتیبیوالدین،دروسدینی،.1
روحانیمسجد،معلممدرسهودوستان

دینیسؤاالتمنابعتأمینبهعنوان
آموزاندانش

آموزشو
پرورش
همدان

(0931)

بررسینگرشو
نحوهجذب

آموزاندانش
دورهراهنماییو
متوسطهبهطرح

اقامهنماز
مدارس

(نفر0211)


آموزاندانش
ونماز
ايمدرسه

نگرشمثبتدانشآموزانبهطرح.3
وجودموانع..1؛اياقامهنمازمدرسه
بهداشتینبودن:ايسهتوسعهنمازمدر

نمازخانه،نداشتنامامجماعتو
نامناسببودنفضاينمازخانه

آموزشو
پرورش
بوشهر



بررسیعوامل
ايومدرسه

خانوادگیموثر
درگرایش

آموزانبهدانش
نماز

آموزاندانش
اطالعات)بوشهر

آماريموجود
(نیست



خانواده
آموزاندانش

ونماز
ايمدرسه

لدینبهعنوانمنبعتامیننقشوا.3
؛آموزانسواالتنمازدانش

شركتاكثریتیدرنماز.01
قضاشدننماز.00؛ايمدرسه

.02؛صبحدرحدبسیارباال
سرزنششدنازسويوالدینبه

.هايصبحشدننمازخاطرقضا
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 1 ادامه جدول شماره
استان

كرمانشاه


بررسیراههاي
جذب
آموزاندانش
بهنماز

آموزاندانش
(نفر0111)

آموزاندانش
ونماز
ايمدرسه

نقشمؤثرمربیانومعلمان؛.09
والدینودوستانبهعنوانعوامل

ايدراقامهنمازافعهد/ايجاذبه
.ايمدرسه

وزارت
آموزش

و
پرورش



بررسیعوامل
ايومدرسه

خانوادگی
موثردر
گرایش
آموزاندانش
بهنماز

موزانشهرآدانش
اراك

(نفر511)

خانواده
آموزاندانش

ونماز
ايمدرسه

.05؛میزانباالياقامهنمازفرادا.02
.01؛میزانپاییناقامهنمازجماعت

بیتفاوتییكسومازوالدیننسبت
.03؛بهنمازنخوانیفرزندانشان

رغبتییكپنجمازوالدینبهنمازبی
.ايمدرسه

آموزش
و

پرورش
صفهانا


بررسیعوامل
موثربرجذب

بیشتر
آموزاندانش

دبیرستانیبه
نمازجماعت

اطالعات)آموزاندانش
(آماريموجودنیست



آموزاندانش
ونماز
ايمدرسه

نامناسببودنزماننماز.01
مؤثردانستننماز.03؛ايمدرسه
؛ايدربهبودروابطدوستیمدرسه

زخانهتأثیرامکاناتمناسبنما.21
.درترویجنمازمدرسهاي

آموزش
و

پرورش
مازندران



نگرش
آموزاندانش

دختروپسر
نسبتبهطرح

اقامهنماز
مدارس

مدارسراهنماییو
اطالعات)دبیرستان

(آماريموجودنیست


آموزاندانش
ونماز
ايمدرسه

گرایشمثبتاكثریتیدانش.20
تمایل.22؛ايآموزانبهنمازمدرسه

بهكمشدنساعاتدروسبراي
توجه.29؛ايحضوردرنمازمدرسه

بهدالیلعدمرغبتدانشآموزانبه
سستی،ندانستن:ايمانندنمازمدرسه

آثارنماز،نامناسببودننمازخانه،
نمازخوانیواهمیتندادنخجالتاز

.والدینبهنمازفرزندانشان
وزارت
آموزش

و
پرورش



مسایلاقامه
مازجماعتن

نظرمدارساز
مربیانو

آموزاندانش

اطالعات)كشوري
(آماريموجودنیست




آموزاندانش
ونماز
ايمدرسه

تأثیرعواملجاذبهبرايترویج.22
نمازخانهمناسب،:اينمازمدرسه

تشویقخانواده،توضیحاتدبیران
ايهايمدرسهدینی،وجودسیاست

ورداهمیتمراجعم.25؛تشویقی
آموزاندرترویجنمازوثوقدانش

ايمانندوالدین،مدیران،مدرسه
.معلمانومربیان

(0931)مردادمركزاطالعاتواسنادومداركعلمیایران،:هايسایتبازسازيبرمبنايداده
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خصوصههايتجربیمربوطبهنمازخوانیدرایران،وبچهكهاینگونهپژوهشاماآن

آموزودانشجوبهدنبالخوانیدرمیاننسلجوانتحصیلكردهاعمازدانشوضعیتنماز

ازاینرو،درادامهبهفهرست.توصیفآناستبراينگارندهایننوشتاربسیارمهماست

پژوهشمهم این از برگرفته تجربی نتایج ترین جد)ها دو به استناد ابا (01و3ول

.پردازیممی

ايمؤثرتردراینزمینه،برخیازعواملبرنمازمدرسه: نمازخوانیعوامل جاذبه  (الف

نمازخوانبوده والدین نمازخوان،است؛ مناسب،دوستان نمازخوان،نمازخانه ،معلمان

اثراتنماز از باال ومعارفموفقیتدر،آگاهی رفتار،آموزشدرسدین و تدبیر نحوه

.اينیمدرسهمناسبوسنجیدهاولیاءمدرسهبانمازخوا

ايموثرعواملخاصیبرنمازمدرسهدراینزمینهنیز: عوامل دافعه نمازخوانی( ب

مهم كه است، ازارزیابیشده عبارتند آنها ترین نمازنخوانیبی: نسبتبه والدین تفاوتی

نبود،خستگیبهخاطرساعاتدرسیزیاد،خجالتازنمازخواندندرمدرسه،فرزندانشان

مدرسهنمازخ مناسبدر مثبتنماز،انه دانشدینیالزم،ندانستنآثار تدبیريبی،فقدان

 .آموزانبهنمازمدرسهواجباردانش

هايآماريدراینبارهنیزاینیافته: کرده وضعیت نمازخوانی نسل جوان تحصیل (پ

تقیدبیشتر،تبهدستآمدهاست؛فراوانیبیشتراقامهنمازفرادابهنسبتنمازهايجماع

هايقضاشدننمازصبحنسبتبهسایرنماز،پسرانبهدخترانبهاقامهنمازجماعتنسبت

تفاوتبهگیرووالدینبیشکافبینوالدینپی،شکافبیننمازخوانانونمازنخوانان،یومیه

 .وجودبیاعتماديبهروحانیونمساجدوامامجماعات،نمازخوانیفرزندان

اجتماعینمازخوانیبایدستتجربیمشخصمیاینفهر برايتکمیلنظریه كه كند
مؤلفدست رويچند كردتعیینةكم تأكید ذیل موارد جمله از مهم كننده نقشو(الف:

نقش(ج،نقشنمازخانهمدرسهودانشگاه(ب،دافعهنمازخوانی/گسترهتأثیرعواملجاذبه
سیاست و آنمدرسه دینی د،هاي خ( نمازخوانینقش به والدین حساسیت و انواده

شدناجتماعدینیكنونیبهدوبخشدوقطبی(هـ،فرزندانشان و: نماز جمعیتمقیّدبه
دستهازباتوجهبهاهمیتاینفهرست،درادامهبهبررسیآن.جمعیتبیتوجهبهنماز

گپژوهش این اثرات عینی نتایج پرداختكه خواهیم نماز تجربی بههاي را عوامل ونه
.تردراجتماعدینیایراننشاندادهاستطرزيگسترده
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هاچندهايآمارياینپژوهشپیشازپرداختنبهاینموضوع،الزماستدربارهداده
خاطرنشانشود نکته پژوهش. تحلیلدرمجموع اینبخشمورد ادامه در هايتجربیكه
گرفت خواهد پژو91هايیافته)قرار طرح از نماز 0932هشیتجربیدینیو (0913تا

 این مشخصاتآماريهستندداراي پژوهش(الف: مورد 01ملی)محدوده تهران 59درصد،
تردرصد،كم10)گسترهجمعیتنمونهپژوهش(ب؛(درصدبودهاست91هارصد،شهرستاند

 0از تحقیق، بین02هزارنفرجمعیتنمونه 0درصد، تا 5هزار جمعیتنمونههزارنفر
جامعه(ج؛(استهزارنفرجمعیتنمونهتحقیقبوده3هزارتا5درصدنیزاز5تحقیق،
)آماري با جوانان را حوزه داده39مهمترین تشکیل اصلی(د؛(استدرصد محورهاي

نمازپژوهی درالویتقراربا مستحبی و جمعه جماعت، فرادا، نمازخوانی ابعاد به توجه
(.0911ظمیوفرجی،كا)گرفتهاست

هايپژوهشیراجعبهنمازخوانیپرسیدهعالوهبراین،مجموعهسؤاالتیكهدرطرح
از است عبارت كه است؛ اهمیت حائز نیز است شده نماز: خواندن در،محل شركت

اطالعازشرایطفقهی،لذتازنمازخوانی،آشناییبامفاهیمنماز،نمازهايجمعهوعیدها
نما و ،زوضو درجامعه،خوانینمازاثرات خوانان نماز منفی و مثبت تبعات،رفتارهاي

اهمیت،اهمیتنمازاولوقت،اهمیتشرعینماز،تأثیرنمازخوانانبردیگران،نمازيبی
آگاهیاز،نمازنخوانیخود،دیگرانوخانواده/حساسیتافرادبهنمازخوانی،هاينافلهنماز

جایگاهنمازدرسلسله،خوانینمازتعداددفعات،هنمازخوانیخودحساسیتب،فلسفهنماز
مسجد،مراتبارزشیفرد خوانان،رفتنبه نماز با تأثیر،نمازنخوانان/روابطاجتماعی

/تأثیررضایتازروحانیتونمازخوانی،نمازنخوانی/رضایتازنظامسیاسیونمازخوانی
 .نمازنخوانی

 نیز فهرست مؤلفهاین از بخشی باید خود نوبه نظریهبه اجتماعیهاي واقعیت اي
نمازخوانیمحسوبشود درقالبچندمؤلفهاشارهكردبهاینلذامی. توانآنهارا (الف:

نوعرابطهونگرش(ج،حساسیتبهنمازخوانی(ب،آگاهیازفلسفهودانشنمازخوانی
نسبتبهرفتارهاياجتماعیاخالقیدینینگرش(د،سیاسیبهنظامسیاسیوروحانیت

نمازخوانان یافته. مفصل ارائه ضمن ادامه، در توضیحات، این به توجه تجربیبا هاي
یافتهپژوهش این از تحلیلی نمازخوانی، تفکیكمحدودههاي به نیز مطالعهها مورد هاي

.شودارائهمی(ملی،شهرتهرانوشهرهايدیگر)
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 ملی  سطحهای  یافته: نمازواقعیت اجتماعی 
پژوهش تهراندرصد با مقایسه در البته سطحملیو هايتجربینمازخوانیهمچناندر

هايايمبیّنبرخیشاخصتواندتااندازهبااینوجود،همینتعدادكمنیزمی.ناچیزاست
اجتماعینمازباشد درجدول. ترسارائههايدردسايازیافتهخالصه00شمارهدرادامه،

.شدهاست
 « نمازخوانی»های اجتماعی  برخی شاخص:   شماره جدول

(بهدرصد)شاخصاجتماعینمازخوانیجامعهآماريپژوهشگر
(0933)محسنی


01باالي)شهر05
(سال

،(23)،گاهی(01)زیاد}شركتدرنمازجماعت.0
.{(23)هرگز

(0933)طالبان


آموزانسومدانش
دبیرستان

(نفر5952)

،(99)روزها،برخی(55)هرروز}خواندنمرتبنمازفرادا.2
؛{(3)اصالً

،(23)روزها؛برخی(5)هرروز}شركتدرنمازجماعت.9
؛{(15)اصالً

،(5)باریك،ماهی(2)هرجمعه}شركتدرنمازجمعه.2
.{(15)،اصالً(01)چندمرتبهدرسال

(0911)رضایی


شهرمركزاستان21
03/لسا05باالي)

(هزارنفر

،(52)مخالف}خوانیداريبدوننمازاعتقادبهدین.5
؛{(91)،موافق(01)مردد
،(90)گاهی، (02)،اكثراً(1)همیشه}شركتدرنمازجماعت.1
؛{(29)،هرگز(91)ندرتبه
،(29)،گاهی(1)،اكثراً(2)همیشه}شركتدرنمازجمعه.3
.{(91)،هرگز(23)ندرتبه

(0912)زادهرجب

شهرمركزاستان21
02/سال01باالي)

هزار11/هزارخانوار
(نفر

.{(91)}حضوردرمسجدبراينمازخوانی.3

(0912)ارمکیآزاد


ملی
سال05باالي)
(نفر2591/

،(91)،روزانه(25)كامل}خواندنمرتبنمازهايفرادا.01
؛{(2)،ماهانه(2)هفتگی

،(09)روزانه،(5)كامل}خواندنمرتبنمازهايجماعت.00
.{(1)هرگز،(25)ماهانه،(22)هفتگی

(0912)گودرزي


شهرمركزاستان21
/سال05باالي)

(نفر2511

،(31)اكثراً}خواندنمرتبنمازفراداطیسالگذشته.02
؛{(09)ندرتبه،(01)گاهی

،(02)اكثراً}شركتدرنمازجماعتطیسالگذشته.09
؛{(11)ندرتبه،(23)گاهی
،(1)اكثراً}شركتدرنمازجمعهطیسالگذشته.02

؛{(33)ندرتبه،(01)گاهی
،(0)متوسط،(50)كم}اعتقادبهدینداريبدوننمازخوانی.05
؛{(21)زیاد
مردد(39)مخالف}اعتقادبهعدممراودهبانمازنخوانان.01
{(05)موافق(02)

عنوانپژوهش1،(نفر35255)هاينمونهتعدادجمعیت،(0911)هايكاظمیوفرجیبازسازيبرمبنايداده

ملی
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شهری سطحهای  یافته: واقعیت اجتماعی نماز
هايتجربینمازخوانیناچیزسطحشهريوالبتهبدوناحتسابتهران،درصدپژوهشدر

دادبااینوجود،هنوزدرمقایسهباشهرتهراناینتعدادناكافیاست؛اماهمینتع.نیست
می اندازههم تا سطحشهرهايایرانايمبیّنبرخیشاخصتواند در نماز هاياجتماعی
.دسترسارائهشدهاستهايدرايازیافتهخالصه02لشمارهدرجدو.باشد


 «نمازخوانی»های اجتماعی  برخی شاخص: 2 شمارهجدول 

(بهدرصد)شاخصاجتماعینمازخوانیجامعهآماريپژوهشگر

(0932)نبريق
استانچهارمحال

وبختیاري
(نفر911/جوانان)

؛{(00)زیاد،(22)متوسط،(91)كم}آشناییبامفاهیمنماز.0
؛{(29)زیاد،(01)متوسط،(23)كم}لذتازفریضهنماز.2
؛{(95)زیاد،(22)متوسط،(29)كم}شركتدرنمازجمعه.9
.{(25)زیاد،(25)متوسط،(23)كم}شركتدرنمازجماعت.2

(0935)آبروشن


شهربوشهر
آموزاندانش)

111/دبیرستانی
(نفر

؛{(31)بلی}هايواجبقضاشدننماز.5
.{(93)،تاحدودي(25)،خیر(01)بلی}اقامهنمازجماعت.1

(0911)محمدزاده


شهرایالم
25تا02جوانان)

(نفر901/سال

؛{(51)اطالعاتصحیح}آگاهیازاحکامنمازجمعه.3
؛{(39)اطالعاتصحیح}آگاهیازتعدادركوعنماز.1
؛{(19)اطالعاتصحیح}آگاهیازشرایطصحتوضو.3
،(5)ندرت،به(22)،گاهی(13)همیشه}خواندنمرتبنمازفرادا.01

.{(5)هرگز
(0912)خراطیان


شهرتبریز

(دانشجویان)
؛{(30)،موافق(23)مخالف}الویتبرگزارينمازجماعت.00
.{(13)،موافق(00)مخالف}ضرورتكوتاهینکردندراقامهنماز.02

موحّد
(0919)ودلبري



شهرشیراز
دانشجویان)
(نفر919/

،(03)نظر،بی(99)مخالف}خوانینمازاعتقادبهدینداريبدون.09
؛{(91)موافق
،(91)مخالف}ضرورتسعیوجدیتبرايخواندننمازجماعت.02
؛{(92)،موافق(91)نظربی
.{(23)،موافق(03)نظر،بی(99)مخالف}امکانقضاينمازها.05

(0915)صابر


شهراردبیل
دانشجویان)
(نفر995/

.{(09)ندرت،به(03)،گاهی(31)اكثراً}خواندنمرتبنمازفرادا.01

(0915)امیري


شهركرمانشاه
/آموزاندانش)

(نفر211

؛{(03)ندرت،به(22)،گاهی(53)ثراًاك}خواندننمازفرادا.03
؛{(52)ندرت،به(91)،گاهی(01)اكثراً}شركتدرنمازجماعت.01
.{(11)ندرت،به(03)،گاهی(05)اكثراً}شركتدرنمازجمعه.03

نوازساعیو
(0910)موسوي


شهراردبیل
22تا01جوانان)

(نفر211/سال

،(92)،گاهی(22)هرروز}بنديبهنمازپاي.21
؛{(09)،اصالً(1)ندرتبه
؛{(31)اطالعاتصحیح}آگاهیازاحکامنمازجمعه.20
.{(33)اطالعاتصحیح}آگاهیازاركاننماز.22

عنوانپژوهش3،(نفر9221)هاينمونه،تعدادجمعیت(0911)هايكاظمیوفرجیبازسازيبرمبنايداده

 شهري
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انهای شهر تهر یافته: واقعیت اجتماعی نماز

هايتجربینمازخوانیمربوطبهشهرتهرانهمازحیثفراوانیجمعیتنمونهوپژوهش

اینمالحظالت09درجدول.اندهاياجتماعینمازقابلتوجههمازلحاظتعدادشاخص

.هايالزمآمدهاستباویرایش

 « نمازخوانی»های اجتماعی  برخی شاخص: 7 شماره جدول

(بهدرصد)شاخصاجتماعینمازخوانیيجامعهآمارپژوهشگر

(0932)طالبی
0125/دانشجویان

نفر

(02)،اغلب(1)،گاهی(39)همیشه}خواندننمازهايواجب.0

.{(2)اصال

(0935)ملکی

آموزانسومدانش

911/دبیرستان

نفر

03و1و9مناطق

.{(12)موافق}اعتقادبهنمازبهعنوانموجباتآرامش.2

(0935)زادهسراج

سال/آموزاندانش

/سومدبیرستان

نفر930

،(05)،گاهی(11)اكثراً}خواندننمازهايواجب.9

؛{(22)ندرتبه

،(03)،گاهی(5)اكثراً}شركتدرنمازجماعت.2

؛{(31)ندرتبه

.{(13)ندرت،به(1)،گاهی(2)اكثراً}شركتدرنمازجمعه.5

مركزمطالعاتو

سنجش

(0931)افکارعمومی

03تا05جوانان

/سال

نفر522

.{(02)كم،(91)متوسط،(51)زیاد}شركتدرنمازجماعت.1

(0931)یگانهجوادي
221/دانشجویان

نفر

،(02)،اغلب(1)،گاهی(39)همیشه}خواندننمازهايواجب.3

.{(2)اصال

(0933)مرجایی
111/دانشجویان

نفر

،(91)خالفم}خوانینمازداريبدوناعتقادبهدین.1

؛{(11)،موافق(00)نظربی

،(19)،موافق(22)مخالف}الویتشركتدرنمازجماعت.3

.{(29)نظربی

مركزمطالعاتو

سنجشافکارعمومی

(0933)

آموزاندومدانش

111/دبیرستان

نفر

،(20)بیشتراوقات،(91)حتما}تقیّدبهنمازدرهرشرایطی.01

؛{(00)اصال،(01)ندرتبه،(29)گاهی

.{(31)بلی}تقیّدمعمولیبهنماز.00
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09ادامهجدولشماره
219/انیدانشجو (0911)اثوندیغ

 نفر

،(12)موافق}خداوندبهمانیاوتعبدعنوانبهنمازبهاعتقاد.02

؛{(20)نینابیب،(09)مخالف

بهشدنكینزدعنوانبهنمازبهاعتقاد.09

؛{(21)نینابیب،(22)مخالف،(21)موافق}خداوند

برمراقبتيبرايابزارعنوانبهنمازبهاعتقاد.02

؛{(03)نینابیب،(03)مخالف،(55)موافق}اعمال

،(11)موافق}واجبضهیفركیعنوانبهنمازبهاعتقاد.05

.{(05)نینابیب،(03)مخالف

مركزمطالعاتو

سنجش

(0910)افکارعمومی

/سال05باالي

نفر0259

،(05)،تاحدي(35)زیاد}واجبخواندننمازهاي.01

؛{(01)كم

،(99)،تاحدي(91)زیاد}خواندننمازهايمستحبی.03

؛{(91)كم

.{(21)،كم(22)،تاحدي(52)زیاد}خواندننمازاولوقت.01

كاظمیوفرجی

(0910)

0111/دانشجویان

نفر

،(01)،اكثراً(53)همیشه}خواندننمازهايواجب.03

.{(3)اصالً،(1)ندرت،به(02)گاهی

ومركزمطالعات

سنجش

(0910)افکارعمومی

/دانشجویان

نفر223

؛{(35)موافق}اعتقادبهنمازبهعنوانیكفریضهواجب.21

اعتقادبهنمازبهعنوانبهترینوسیلهارتباطبا.20

؛{(19)موافق}خداوند

؛{(25)موافق}تالشبراياداينمازاولوقت.22

.{(32)مخالف}هايمستحبیاداينمازتالشبراي.29

 .{(32)موافق}خوانینمازضرورت.22 951/انیدانشجو (0919و0910)یفرج

(0912)رضایی
923/دانشجویان

نفر

1)،مغربوعشاء(5)،ظهروعصر(0)صبح}تقیدبهنماز.25

؛{(21)،هیچكدام(15)،همهنمازها(

،(03)بیتفاوت}زندانرفتاروالدیندرموردنمازخوانیفر.21

.{(3)،واداركننده(35)توصیهكننده

ومركزمطالعات
سنجش

(0912)افکارعمومی

23تا01جوانان
/سال
311

،برخی(20)،بیشترروزها(22)هرروز}خوانینمازتقیدبه.23
؛{(5)،اصال(22)ندرت،به(03)روزها
رخی،ب(9)،هفتگی(9)هرروز}تقیدبهنمازجماعت.21

؛{(21)،اصال(92)ندرت،به(21)روزها
،چند(2)باریك،ماهی(2)هرجمعه}شركتدرنمازجمعه.23

.{(11)،اصال(22)ندرت،به(3)مرتبهدرسال
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09ادامهجدولشماره

 

ومركزمطالعات
سنجش

(0912)افکارعمومی
121/دانشجویان

؛{(12)افقمو}اعتقادبهنمازبهعنوانموجباترشدانسان.91
؛{(13)موافق}اعتقادبهنمازبهعنوانموجباتآرامش.90
اعتقادبهنمازبهعنوانبهترینوسیلهارتباطبا.92

؛{(12)موافق}خداوند
؛{(20)موافق}اعتقادبهنامسلمانبودنتاركالصلوه.99
،(29)،بینابین(99)موافق}تالشبراياداينمازاولوقت.92

.{(01)مخالف
وخواجهبیغر
 (0919)ییرزایم

انیدانشجو
 211/یپزشکعلوم

،(15)هرروز}واجبينمازهاخواندن.95
 .{(1)،اصال(05)،بندرت(5)،ماهانه(3)یهفتگ

،(05)یگاه،(11)شهیهم}واجبينمازهاخواندن.91 225/انیدانشجو (0912)اثوندیغ
 .{(01)اصال،(1)بندرت

 عنوانپژوهش03،(نفر02223)هاينمونه،تعدادجمعیت(0911)ظمیوفرجیهايكابازسازيبرمبنايداده

 تجربی  چند استنباط نظری و: رفتار نمازـ واقعیت اجتماعی باور. 2
 00جداول حاويداده09تا از پژوهشیو91هاياخذشده یكجمعیتعنوانطرح

تهرانطییكدههكالنشهرهزارنفريدرسطحملی،شهريو021نمونهبزرگحدود

نسلمطالعهنیزمشتملبرهاياجتماعیمورداستكهازنظرگروه(0913تا0933)اخیر

تحصیلكرده دانشجویاندانش)جوان و حاوينکته(آموزان و هايسودمنديبرايبوده

ایراناستتدوینمبانینظريواقعیتاجتماعینمازخوانیدر بازخوانی. اینتوضیح، با

هايتجربی،بدونذكرمجددآمارهايارائهشده،سودمندبودهولذانکاتكلیديافتهاینی

می خاطرنشان نظر گرددمورد می. ادامه در اهمیتشناختواقعیتآنچه بر تأكید با آید

.رفتارنماز،مرتبشدهاستـاجتماعیباور

مندرجدرجداولمزبورهايتجربیدراینزمینهازداده: واقعیت باور به نماز (الف

.شودچندنکتهنظرياستنباطمی

 آگاهی کمینه و حداقلی از فلسفه نماز (  

ايازعلتوجودينمازوضرورتنمازخوانیجامعهدینیایرانیآگاهیالزموشایسته

بهعبارتدیگر،همچنانرازهايفلسفهقرآنینمازسربهمهروپوشیدهباقی.حقیقیندارد

ازاحکام)هايعلمیهفقهینسبتبهاطالعاتظواهرنمازاگرچهبهمددرساله.استمانده
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دانشنسبیآنهم(فقهیوشرعیمربوطبهشرایطوضوتانمازگزار،نمازخانهومانندآن

خصوصفلسفهنمازونمازخوانیونسبتنمازودرحدرفعنیازاولیهوجوددارد،امادر

.هنظري،ازجنبةالهیاتیومعارفی،صورتنگرفتهاستتعبّدتوجیتدیّنو

 اعتقاد اکثریتی و بیشینه به وجوب فریضه نماز ( 2

هايتجربیكموبیشمبیناینواقعیتاستكهاجتماعدینیایرانیبرواجبتمامداده

تأكیدداردبودنفریضهنماز عالیموجبرشدوتآنهمبنابهدالیلیماننداینكهنماز.

آرامشوطمأنینهقلبیاست خودسازي، رشداخالقیات، معنوي، ایناستكه. مسأله اما

بهترینوسیلهبرايارتباطباخداوندباشد،توافقوپاسخگویاندربارهاینموضوعكهنماز

اجماعكمتريدرمقایسهباكاركردهايقبلینمازبرسرآنوجوددارد؛بنابراینوجودآن

.لیحداكثريوپائینبودنمیزانایناجماع،هردوجايبحثوتأملدارداجماعقب

 اعتقاد نسبی، ولی بیشینه به تدیّن بدون نماز(  7

می استكه اینباور بر دینیایرانی جامعه بهدرصدياز اما بود، دیندار متدیّنو توان

نسبتیاعتنابود؛بهعبارتدیگرمیاندینداريوخواندننمازنیزبی وضرورتاً نمازلزوماً

كهاستشایدبهدلیلاینباوررایجدراجتماعدینیایرانی.قطعیوناگسستنیوجودندارد

و تدیّننیست؛ تدیّنالزمهنمازخوانینمازخواناننشانه نمازخواناناز اینکهبرخیاز یا

ومطالعهبیشتراست؛بویژهاینمسألهنیزبهسهمخوددرخورتأمّل.برخوردارنیستندنماز

نیزتداعیكندكهنسبتنمازنخوانیوغیرمتدیّنبودننیز اگراینباور،بینشمخالفیرا

.قابلوثوقنیست

كنندهچندهايتجربیمزبورتبییندراینزمینهنیزداده: واقعیت رفتار نمازخوانی( ب

.نکتهنظرياستنباطیاست

 ه درنمازخوانی فرادارفتار اکثریتی و بیشین ( 

آنانعمدتاًپردازند؛امانحوهاقامهنمازاجتماعدینیایرانیاكثراًبهاداينمازهايواجبمی

رغبتیبهشركتدرنمازجماعتوهايتجربیحاكیازبیبدینمعنیكهداده.فرادااست

.انشگاهیاستايودهايمدرسهرنگنمازخواناندرمساجدمحلیونمازخانهحضوركم

اي،تبلیغاتسیاسیورسانهحضوردرنمازجمعهنیز،باوجودتمهیداتگستردهحکومتیو
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اياستكهبایدازابعادمختلفموردایننیزمسأله.جماعتاستازنمازبسیارناچیزتر

.مطالعهوبررسیقرارگیرد

 رونق رمق و فرهنگ نماز کم بازاجتماعی شدن دینی کم( 2

توجهبهتأثیرچهارنهادعمدهموثردراجتماعدینیایرانیشاملبرمسجد،مدرسه،رسانهبا

وخانوادهبرايبازاجتماعیشدندینینسلجوانوتحصیلكرده،باهدفهدایتآگاهانه،

دستكمـهاهابهمنظورپذیرشفرهنگنمازخوانی،واقعیتاختیاريودرستودقیقآن

پژوه محدوده هايتجربیموجودشدر داردـ واقعیتیدیگر حکایتاز اكنونمشخص.

رونقیها،كمحساسیتیخانوادهجاذبگیمساجد،كمشدهاستكهدرواقعیتامر،بهدلیلكم

این بازاجتماعیشدن)هاياساسیفرآیندرسانهملیوبدمواجهگینظامآموزشیرسمی،

.باچالشروبروست(انیخونمازپذیريدینینسلجوانبرايفرهنگ

با: واقعیت شكاف بین باور به نماز و رفتار نمازخوانی(پ البته اینزمینه، در اما

عقیدتینمازخوانیتنظیمـتوانفهرستیازشکاففرهنگیتوجهبهنکاتپیشگفته،می

:كرد

اداي)نمازوعملبه(اعتقاداكثریتیبهوجوبفریضهنماز)شکافبینباوربهنماز(0

 ؛(كمینهنمازها

تنندادنبهنمازبهعنوان)وتعبّد(اعتقادبهلزومدینداربودن)شکافبینتدیّن(2

 ؛(محملبندگیخداوند

ونمازالزمهتدیّن(عدمتجلینمازدررفتارفرهنگی)شکافبینتدیّنالزمهنماز(9

 (.نمازخوانیابرازتدیّنبی)

بنديشتردربارهاینمطالبونیزنکاتذكرشدهپیشازآن؛جمعبرايتأملنظريبی

درجداولازاینمولفه است05و02ها درجگردیده توانباعنایتبهمواردمذكورمی.

.زمینهبرايمبانینظرينمازبیشتربهبحثپرداخت

واقعی و فرهنگ فلسفه، اساسی مضمون سه ذیل در كه را نظري استنباطات تاین

دسته نماز میاجتماعی است، شده خطبندي حکم در نظریةتوان مبانی براي سیرهایی

هاوتواندبرايتدویننظریهرو،اینمبانیمیازاین.ـفرهنگینمازمحسوبكرداجتماعی

مدل تجربی)هايتحلیلی نظريو پژوهش( نیاز مورد استموردكه نماز هاياجتماعی

.استفادهقرارگیرد
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 نماز« فلسفه و فرهنگ»بندی استنباطات نظری راجع به  جمع: 2 شماره جدول
مضمون
نظري

هاينظريایده

فلسفهنماز
نسبتنمازبااطمینانوآرامشقلبی.9؛نسبتنمازبامعنویت.2؛نسبتنمازباایمان.0
عقّلنسبتنمازبات.1؛نسبتنمازباتعبّد.5؛رابطهنمازباتدیّن.2

فرهنگ
نماز

عدمگرایشبهنمازخوانی/نقشسیستمیمسجددرگرایش.0
افزاريدافعهسخت/ماهیتجاذبه(الف
افزاريدافعهنرم/ماهیتجاذبه(ب
افزاريمانزدافعهسا/ماهیتجاذبه(پ

فرادا)زسازوكارتعاملیوتبادلیخانواده،مدرسهومسجددرتقویتآگاهانهواختیارينما.2 
(وجماعت

(برايایفاينمازفرادا)نقشاجتماعیشدندینیفرددرخانواده(الف
(براياقامهنمازجماعت)نقشبازاجتماعیشدندینیفرددرمدرسه(ب
نقشعاملاراده،اختیاروآگاهیدرمنشوكنشنمازخوانی(پ
ايمسجدنقشسیاستمدرسه(ت
هنقشسیاستمسجديمدرس(ث
ايخانوادهمدرسهـنقشسیاستمسجدي(ج
ايكردننمازخوانیپیوندهنر،علم،تکنولوژي،فرهنگدررسانه.9

سازينمازخوانیرسانهومعناسازينمازخوانی،سبكسازينمازخوانیوهویت(الف
ايشدنجدیدنمازخوانیازطریقمجازيشدنواینترنتیشدنفضايرسانهرسانه(ب
هايدیجیتالیشخصیكاهشبردارتباطیرادیووتلویزیونودرمقابلافزایشنقشرسانه(پ

(ايهايماهوارهاس،بلوتوث،شبکه.ام.اس)شده
ايورسانهنمازنمازرسانه.2

اينقشمخاطبسنجیبراينمازرسانه(الف
اينقشبازاریابیاجتماعیبراينمازرسانه(ب
اينگیدینیبراينمازرسانهنقشتبلیغاتفره(پ
اينقشمسجدالکترونیکیودیجیتالیبراينمازرسانه(ت
ايسازيتلویزیونیبراينمازرسانهنقشبرنامه(ث
اينقشنمازمجازيبراينمازرسانه(ج
 ايظرفیتاجتماعدینینمازخوانبراينمازرسانه(چ
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 نماز« واقعیت اجتماعی»راجع به جمع بندی استنباطات نظری : 5 شمارهجدول 

بینشنظريمضموننظري

واقعیت.الف

بهنمازباور



آگاهیكمینهوحداقلیازفلسفهنماز.0

شایسته و الزم آگاهی ایرانی، دینی ضرورتاجتماع و نماز وجودي علت از اي

نمازخوانیحقیقیندارد فلس. مهر به رازهايسر همچنان و هنوز عبارتدیگر فهبه

است مانده باقی پوشیده نماز قرآنی كمكرسانه. به هايعملیهایندرستاستكه

نماز اطالعاتظواهر تا)فقهینسبتبه شرایطوضو فقهیشرعیمربوطبه ازاحکام

دانشنسبیآنهمدرحدرفعنیازاولیهوجوددارد؛اما(نمازگزار،نمازخانهومانندآن

زخوانیونسبتنمازوتدیّنوتعبّد،توجیهنظريازنوعدرخصوصفلسفهنمازونما

.الهیاتیومعارفینشدهاست

اعتقاداكثریتیوبیشینهبهوجوبفریضهنماز.2

داده برتمام ایرانی دینی اجتماع واقعیتاستكه این بیشمبین و كم تجربی هاي

اینكهنمازموجبرشدوآنهمبنابهدالیلیازقبیل.وجوبفریضهنمازاذعاندارند

امامسألهایناست،كه.تعالیمعنوي،رشداخالقیات،خودسازيوآرامشقلبیاست

ايبرايارتباطباخداوندباشد؛ایناجتماعدینیتوافقوبایستبهترینوسیلهنمازمی

عقبلیبنابراین،وجودآناجما.اجماعكمتري،درمقایسهباكاركردهايقبلینمازدارند

.حداكثريوپائینبودنایناجماعهردوجايبحثوتأملدارد

اعتقادنسبی،ولیبیشینهبهتدیّنبدوننماز.9

توانمتدیّنودینداربود،امّانمازنیزنخواند؛بهاجتماعدینیایرانیبرآناستكهمی

وثوقوناگسستنیوجودعبارتدیگرمیاندینداريونمازلزوماًوضرورتاًنسبتیقابل

ندارد بی. درباره اعتقاد نوع این كه آنآنچه مورد در نمازخوانی و دینداري نسبتی

شود،شایداینباوررایجدراجتماعدینیایرانیكندوبهتصریحبیاننمیسکوتمی

یااینكهنمازخوانانعصرحاضرباشدكهنمازخوانینمازخواناندلیلتدیّننیست؛و

اینمسألهنیزبهسهمخوددرخورتأملومداقه.تدیّنالزمهنمازبرخوردارنیستنداز

است؛بویژهاگراینباور،ایناستداللمخالفرانیزساماندهدكهنسبتنمازنخوانیو

.وثوقوتوجهنیستنامتدینبودننیزقابل
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 5 ادامه جدول شماره 

واقعیت.ب

نمازخوانیرفتار



تاراكثریتیوبیشینهدرنمازخوانیفرادارف.2

می واجب نمازهاي خواندن به اكثراً ایرانی دینی پردازنداجتماع برپائی. نحوه اما

رغبتیبهنمازهايتجربی،حاكیازبیازاینرو،داده.هايمزبورعمدتاًفرادااستنماز

كم حضور نمازخانهجماعتو محلیو مساجد در ايوهايمدرسهرنگنمازخوانان

است دانشگاهی حکومتی. گسترده تمهیدات وجود با نیز، جمعه نماز در حضور

اياستكهبایدازایننیزمسأله.اي،بسیارناچیزترازنمازجماعتاستوتبلیغاترسانه

.ابعادمختلفموردمطالعهوبررسیقرارگیرد

ونقررمقوفرهنگنمازكمشدندینیكمبازاجتماعی.5

نهاد تأثیر به توجه دینیایرانیبا اجتماع در مؤثر و)هايعمده رسانه مدرسه، مسجد،

خانواده هدفهدایت( با كرده، تحصیل و دینینسلجوان اجتماعیشدن باز براي

ها،واقعیتخوانینمازهابهمنظورپذیرشفرهنگدقیقآنآگاهانه،اختیاريودرستو

اكنونمشخصشدهاستكهدرواقعیتامر،بهدلیلكم.داردحکایتازواقعیتیدیگر

كم مساجد، خانوادهجاذبگی كمحساسیتی نظامها، بدمواجهگی و ملی رسانه رونقی

 این رسمی، اساسیفرآیندآموزشی براي)هاي جوان نسل دینی شدن اجتماعی باز

.باچالشروبروست(خوانینمازپذیريفرهنگ

واقعیت.پ

رفتارـرشکافباو

نمازخوانی

اداي)عملبهنمازو(اعتقاداكثریتیبهوجوبفریضهنماز)شکافبینباوربهنماز.1

 (كمینهنمازها

تنندادنبهنمازبهعنوان)تعبّدو(اعتقادبهلزومدینداربودن)شکافبینتدیّن.3

 (محملبندگیخداوند

الزمهتدیّنونماز(رفتارفرهنگیعدمتجلینمازدر)شکافبینتدیّنالزمهنماز.1

(ابرازتدیّنبینمازخوانی)

دوقطبیشدناجتماعدینیكنونیبهصورتجمعیتمقیدبهنمازوجمعیتبی.3

توجهبهنماز

منفیسیاسینمازخوانانبهنظامسیاسی/دوقطبیشدننگرشمثبت.01

.روحانیتمنفیسیاسینمازخوانانبه/دوقطبیشدننگرشمثبت.00



 
 
 
 

 

 1931بهار : 1مطالعات و تحقيقات اجتماعي، شماره    94 

  

 

  گیری نتیجه
تعداديازمفروضاتاساسیبازگومطرحگیريازمباحثنتیجهقالبدر درادامه، شده،

میمی كه هدفآنشود كه باشد؛ راهنمايسودمنديبرايپژوهشاجتماعینماز تواند

است تبیینواقعیتاجتماعینماز شناختو پوپر)اینمفروضات. كارل طبقنظر باید(

.هايپژوهشدانستهايموقتیبهپرسشپاسخ

0 . از »بخشی وضعیت اجتماعی خوانینمازچالش » اجتماعیشکاف»برحسب هاي

قابل«هاياجتماعیگروه»دربین«هاياجتماعدینیشدنقطبی»و«رفتارنمازخوانیـباور

.تحلیلاست

هايگروه(هاي)«روایت»؛برمبناي«وضعیتمواجههاجتماعدینیبانماز»بخشیاز.2

.قابلتبییناست«فلسفهنماز»اجتماعیاز

9 . متفاوت و ماهیتمتمایز از نمازخوانی»بخشی رفتار و باور » بین هايگروه»در

آنانقابلتحلیل«مدرن/شرایطزندگیوسبكزندگیسنتی»متنوع،بااستنادبه«اجتماعی

.است

2 . و متمایز ماهیت از دیگري بخش نمازخوانی»متفاوت رفتار و باور بین« در

رسانه،:سیاستفرهنگینمازي»متنوعنیزبااتکاءبهوضعیتكنونی«هاياجتماعیگروه»

.قابلتبییناست«مسجد،خانوادهومدرسه

در است الزم و بوده استناد قابل مقاله این در تجربی یافته چند ارتباط، همین در

.وجهوبررسیبیشترقرارگیردهايآتیموردتپژوهش

 آگاهی کمینه و حداقلی از فلسفه نماز  (الف

شایسته و الزم آگاهی ایرانی دینی ضرورتاجتماع و نماز وجودي علت از اي

نمازخوانیحقیقیندارد بهعبارتدیگرهمچنانرازهايفلسفهقرآنینمازسربهمهرو.

است باقیمانده پوشیده بهمددر. هايعملیهفقهینسبتبهاطالعاتظواهرسالهاگرچه

نمازخانهومانندآناز)نماز نمازگزار، (احکامفقهیوشرعیمربوطبهشرایطوضوتا

و نماز درخصوصفلسفه اما دارد، وجود اولیه نیاز رفع حد در هم آن نسبی دانش

یومعارفی،صورتتعبدتوجیهنظري،ازجنبهالهیاتنمازخوانیونسبتنمازوتدینو

.نگرفتهاست
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 اعتقاد اکثریتی و بیشینه به وجوب فریضه نماز ( ب

داده برتمام ایرانی دینی اجتماع واقعیتاستكه این بیشمبین و كم تجربی هاي

 نماز موجبرشدوتأكیدداردواجببودنفریضه نماز دالیلیماننداینكه آنهمبه ؛

 اخالقیات، رشد معنوي، استتعالی قلبی آرامش خودسازي، كه. است این مسأله امّا

پاسخگویاندربارهاینموضوعكهنمازبهترینوسیلهبرايارتباطباخداوندباشد،توافقو

اجماعكمتريدرمقایسهباكاركردهايقبلینمازبرسرآنوجوددارد؛بنابراین،وجودآن

.اجماع،هردوجايبحثوتأملدارداجماعقبلیحداكثريوپائینبودنمیزاناین

 اعتقاد نسبی، ولی بیشینه به تدین بدون نماز  (پ

توانمتدیّنودینداربود،امابهدرصديازاجتماعدینیایرانیبراینباوراستكهمی

نسبتیخواندننمازنیزبی وضرورتاً اعتنابود؛بهعبارتدیگرمیاندینداريونمازلزوماً

كهاستشایدبهدلیلاینباوررایجدراجتماعدینیایرانی.ناگسستنیوجودنداردقطعیو

نمازخوانینمازخواناننشانهتدیّننیست؛ویااینكهبرخیازنمازخوانانازتدیّنالزمه

اینمسألهنیزبهسهمخوددرخورتأملومطالعهبیشتراست؛بویژه.نمازبرخوردارنیستند

نیزایجادكندكهنسبتنمازنخوانیوغیرمتدیّنینیزقابلاگراین بینشمخالفیرا باور،

.وثوقنیست

 نمازخوانی فرادا رفتار اکثریتی و بیشینه در (ت

بهاداينمازهايواجبمی اقامهنمازاجتماعدینیایرانیاكثراً نحوه اما آنانپردازند؛

داده بدینمعنیكه است؛ فرادا بیهاعمدتاً نمازيتجربیحاكیاز شركتدر رغبتیبه

كم حضور و نمازخانهجماعت و محلی مساجد در نمازخوانان مدرسهرنگ وهاي اي

دانشگاهیاست بادرحضور. تبلیغاتوجودتمهیداتگستردهحکومتیونمازجمعهنیز،

نمازجماعتاستسیاسیرسانه از ناچیزتر بسیار اي، مسأله. بایدازاياسایننیز تكه

.ابعادمختلفموردمطالعهوبررسیقرارگیرد

 رونق  رمق و فرهنگ نماز کم باز اجتماعی شدن دینی کم( ث

مدرسه، اجتماعدینیایرانیشاملمسجد، در مؤثر عمده نهاد تاثیرچهار به توجه با

دفهدایترسانهوخانوادهبرايبازاجتماعیشدندینینسلجوانوتحصیلكرده،باه

اختیاريودرستودقیقآن واقعیتآگاهانه، بهمنظورپذیرشفرهنگنمازخوانی، ـهاها
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اكنون.حکایتازواقعیتیدیگرداردـهايتجربیموجوددستكمدرمحدودهپژوهش

ها،جاذبگیمساجد،كمحساسیتیخانوادهمشخصشدهاستكهدرواقعیتامر،بهدلیلكم

رسانكم رونقی این رسمی، آموزشی نظام بدمواجهگی و ملی اساسیفرآینده هاي

.باچالشروبروست(پذیرينمازخوانیشدندینینسلجوانبرايفرهنگبازاجتماعی)

واقعیت شكاف بین باور به نماز و رفتار نمازخوانی (ج

نماز به شاهدشکافبینباور نماز)همچنانما وجوبفریضه اكثریتیبه و(اعتقاد

وتعبّد(اعتقادبهلزومدینداربودن)؛شکافبینتدیّن(ادايكمینهنمازها)عملبهنماز

(تنندادنبهنمازبهعنوانمحملبندگیخداوند) شکافبینتدیّنالزمهنماز؛ ونهایتاً

.مهستی(نمازخوانیابرازتدیّنبی)ونمازالزمهتدیّن(عدمتجلینمازدررفتارفرهنگی)

 ها نوشت پی

 www.hawzah.net:استشدهگرفتهمنبعنیاازپژوهینمازیعموممتون (0

:هستندریزاتینشرزینمطالبنیایاصلمنبعضمنا

،یطوبمه،یخجوان،موعودمبلغان،جامعه،نامهپرسمان،اسالم،پاسداراس،یمیشمزن،امیپ

معارفجهاد،فرهنگبشارت،،یوحسروشكوثر،حوزه،امیپنه،یگنجخرداد،گلبرگاشارات،

 .پژوهاننید،یاسالم

.www.nahad.ir/payannamehedini/result.php:يرهبرنهادتیسا(2

.www.hawzah.net:نتحوزهتیاس(9

:یاسالمغاتیتبلسازمانتیساوهمچنینwww.center.namaz.ir:نمازاقامهستادتیسا(2

www.ido.ir.

 ـنمازجوانانمسجد،:نمازيسراسراجالسنیهجدممقاالتدهیچک،(0913)نمازاقامهستاد(5

.نمازاقامهستادیانتشاراتـیفرهنگموسسه:تهرانراهکارها،وهاچالش

رسانهونماز:نمازيسراسرجالسانیپانزدهمیعلممقاالتمجموعه،(0915)نمازاقامهستاد(1

.نمازاقامهستادیانتشاراتـیفرهنگموسسه:،تهران0یمل

ونماز:نمازيسراسراجالسنیپانزدهمیعلميهامصاحبهمجموعه،(0915)نمازاقامهستاد

.نمازاقامهستادیانتشاراتـیفرهنگموسسه:،تهران2یملرسانه

:استموجودریزمنابعدریتجربيهاافتهینیا((3

هاافتهی(الف پژوهشمقالهعنوان3ي تجربی :استدسترسدرنمازاقامهستادتیسادری
www.center.namaz.ir. 

http://www.hawzah.net/fa/subjects.html
http://www.nahad.ir/payannamehedini/result.php
http://www.hawzah.net/fa/subjects.payannamehayenamaz.
http://www.center.namaz.ir/showarticles
http://www.ido.ir/html/search.aspx
http://www.center.namaz.ir/showarticles
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اطالعاتومداركسازمانتیسادرزینیتجربیپژوهشيهاطرحدهیچکعنوان3يهاافتهی(ب

 .www.database.irandoc.ir:استدسترسدرعلوموزارت-رانیایعلم

شدهاخذریزكتابازینمازخوانیتجربیپژوهشيهاطرحازیبرخمفصلاطالعاتهمچنین(پ

.اندشدهشیرایوویبازخوانسپسو

،تهرانایران داری در های دین سنجه،(0911)دي،مهفرجیوكاظمی،عباس انتشاراتجامعهو:

.فرهنگ

منابع 
 (0931)محمد،سردروديصحتی پاسدارشناسی توصیفی و گزیده نماز کتاب، مجله ،

 21-013:22اسالم،شماره

 ،مهديفرجیوعباسكاظمی تهرانایران داری در های دین سنجه،(0911)، انتشارات:،
 .وفرهنگجامعه

 



http://www.database.irandoc.ir/
http://www.database.irandoc.ir/

