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سید
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چكیده
هرچندپرستش،بهعنوانبخشیاساسیازتدین،در عملدینیادیانابراهیمی،در قالب
عبادتمتجلیشدهاست؛اماتنهادر اسالماستكهاینعملعباديدر زندگیروزمره
یابدوگرانیگاهعبادتشناختهمیشود.مسألهپژوهش


مسلمینباخواندننمازعینیتمی
ایناستكههرچنددرسپهرمعارفاسالمیوفقهشیعی،وجوباقامهنماز،بهعنوان
كند؛اما
نمادوشاخصیدینی،اسالمیت،ایمانبهخداوندوادايعبودیتراترویجمی 

نحوهتوجهبهنمازونیزماهیتكمیوكیفیایفاياینفریضهواجبوهمچنینمراتب
شکلی و محتوایی آن در بین مسلمانان ایرانی با چالشهایی مواجه است .این مسأله
هاییرادرذهنمتبادرمیكندكهدراینمقالهسعیشدهبهآنهاپاسخدرخورداده

پرسش
شود .مهمترین سؤاالت این پژوهش عبارتند از اینکه :خاستگاه چالشهاي اجتماعی
فرهنگی خواندن نماز چیست؟ مکانیزم ایجاد چالشهاي اجتماعی فرهنگی نمازخوانی
چیست؟ پیآمدهاي ناشی از چالشهاي اجتماعی فرهنگی نمازخوانی چیست؟ براي
پاسخگویی به پرسشهاي مطروحه ،مقاله به چشماندازهاي جامعه شناسی دینی و به
واقعیت اجتماعی نمازخوانی ،با استنباط از مطالعات نظري نماز و نمازپژوهی از جمله
تجربههاییكهطییكدههاخیردرایرانانجام شدهتوجهكردهاست.دراینمیانبینش

یافتههايمقاله
شهودينگارندهوروشتحلیلثانویهنیزموجبغنايمقالهشدهاست .
شکافهاي

مؤیدآناستكه:بخشیاز«چالشاجتماعیوضعیتنمازخوانی»برحسب«
گروههاياجتماعی»
قطبیشدنهاياجتماعدینی»در بین« 

اجتماعیباور-رفتارنماز»و«
قابلتحلیلاست؛درحالیکهبخشیاز«وضعیتمواجههاجتماعدینیبانماز»بر مبناي
«روایت»هاي گروههاي اجتماعی از «فلسفه نماز» قابل تبیین است .همچنین بخشی از
گروههاياجتماعی»متنوعوبا
ماهیتمتمایزومتفاوت«باورورفتارنمازخوانی»دربین« 
استنادبه«شرایطزندگیوسبكزندگیسنتی/مدرن»آنانقابلتحلیلاست.ودر آخر،
گروههاي
بخش دیگري از ماهیت متمایز و متفاوت «باور و رفتار نمازخوانی» در بین « 
سیاستهايفرهنگینمازخوانیبهمدد

اجتماعی»متنوعنیزبااتکاءبهوضعیتكنونی«
رسانه،مسجد،خانوادهومدرسه»قابلتبییناست.
کلمات کلیدی :نمازپژوهی اجتماعی ،دینپژوهی اجتماعی ،مسأله اجتماعی نمازخوانی،
واقعیتاجتماعینمازخوانی.

 اینمقالهصورتبازخوانیبخشیازگزارشیكطرحپژوهشیاستكهنگارندهباحمایتمادي«ستاداقامهنماز»(
معاونتفرهنگیوپژوهشی–تابستان)0931وباهمکاريدكترامیدعلیاحمدي(دانشگاهآزاداسالمی -آشتیان)،دكتر
محمدسمیعی(دانشگاهتهران-دانشکدهمطالعاتجهان)ودكترسیدعلیمرتضویان(دانشگاهآزاداسالمی-تهرانمركز)
مسئولیتپاسخگوییمطالبمرقومشدهدراینمقالهمتوجهنگارندهاست.

دردستانجامدارد.
عضوهیئتعلمیدانشگاهآزادآشتیانnejati. hosseini@gmail. com،
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مقدمه
پرستشبخشیاساسیازتدیناست.درادیانابراهیمی (یهودیت،مسیحیتواسالم)نیز
اینعملبهصورتعبادتخودرامتجلیكردهاست؛اما تجلیعبادت در اسالم وضع
خاصترو منحصربهفردتريبهخودگرفتهاستچراكه درآغازینآیاتسورهبقرهاین

ازاینرو،خواندن

فریضه،بهعنوانصفاتمتقین،مومنینورستگاران برشمردهشدهاست.
نمازبرايمسلمینگرانیگاهعبادتبهشمارمیآید.

درحالیكهبر طبقمعارفاسالمیوفقهشیعه،وجوبفریضهنماز،بهعنوانشاخص

دینیاسالمیت،ایمانبهخداوندونیزادايحقعبودیت،غیرقابلانکاراست؛امادرعرصه
عملودرحوزهعملورفتاردینی -اجتماعی،مسلماناننحوهتوجهبهنمازونیزماهیت
كمیوكیفیانجامآنوهمچنینمراتبشکلیومحتوایینمازخواندنمسلمانانایرانیدر
وجوداینچالشهابراياینپژوهشدینی(مرتبط

عصرحاضرباچالشهاییمواجهاست.

بانمازخوانی)نقطهشروعمناسبیبرايتبییناجتماعیمسألهنمازخوانیاستومداقهدر
اینمسألهكمكبیشتريبهفهمموضوعخواهدكرد.
لیکهخواندننماز،برطبقآیاتقرآنكریموسنتپیامبر،فریضهاياست

بنابرایندرحا
واجب،امادرعملودرزندگیاجتماعیمسلمانانعصرحاضر،نحوهرفتاربااینفریضه
شود؛مسألهايكهنیازمندتببین


اياجتماعیمی

واجبوانکارناپذیر،خودتبدیلبهمسأله
اجتماعیاست.همانگونهكهقبالًذكرشده،چالشهاياجتماعی-فرهنگیدرانجامتکلیف
شرعینمازوجوددارد؛اماحتیباوجوداعتقاددینیمسلمانانبهواجببودننماز،بازهم
بهعنواننمادوشاخصتدینوعبودیت،جایگاهشچندانمشخصنیستولذامیتوان

این پرسشها را مطرح كرد :الف) خاستگاه چالشهاي اجتماعی -فرهنگی خواندن نماز
چیست؟ ،ب) سازوكار ایجاد چالشهاي اجتماعی ـ فرهنگی نمازخوانی چیست؟ پ)
هايناشیازچالشهاياجتماعیـفرهنگیخواندننمازچیست؟

پیآمد
پر واضح است كه با تببین اجتماعی این سه جنبه مسأله اجتماعی نماز (خاستگاه،
هاياجتماعیـفرهنگیآنافکند؛


توانپرتومناسبیبرماهیتچالش
سازوكاروپیآمدها) 
،می
 ذلكالکتابالریبفیههديللمتقین،الذینیومنونبالغیبویقیمونالصلوهوممارزقناهمینفقون،اولئك
علیهديمنربهمواولئكهمالمفلحون(سورهمباركهبقرهآیات2تا.)5
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هائیكهدرمسیربرپایینمازدرحیاتاجتماعیـدینیمسلماناندرعصرحاضر،از


چالش
عالوهبرآن،براساسیافتههايقابل

جملهمسلمانایرانیداخلكشورقابلشناسائیاست.
رودكهبتوانبرايسیاستپژوهیدینیمسیرهایی


عی،انتظارمی
استنادایننوعتببیناجتما
با هدف تقویت فرهنگ و بازخوانی فلسفه اجتماعی -فرهنگی نماز ترسیم كرد .طرح
پرسشهايبیشتر دراینزمینه ،پژوهشهايدینیمرتبطبا نماز رابهسمتمناسبتري

سوقمیدهد.

برطبق منطق پژوهشهاي اجتماعی ،پرسشها به مثابه قطبنماي تبیین واقعیتهاي
بااینوجود،پرسشهايمطروحهبایدبتواندروحوحقیقتمسألهپژوهش

اجتماعیاست.
روپرسشهايزیر،باتمركزبرخاستگاهوسازوكاروپیآمدهاي


ازاین
رانیزمتجلیسازد.
اجتماعیـ فرهنگی چالشبرانگیز برپائی نماز و نیز با هدف پاسخگوئی نظري و تجربی

ها،مبناياولیهاینكنکاشمیباشد:


بیشتربهاینچالش
نسلهاي مسلمان جامعه ما در عصر حاضر برمبناي كدام علل و دالیل با نماز
الف)  
پیوندپیداكردهاست؟

هاياجتماعیـفرهنگیازفلسفهنمازدارند؟


هاچهروایت

ایننسل
ب)
نسلهايموردمطالعه،دارايچهفرهنگنمازيهستند؟
پ) 
اجتماعیـفرهنگیتاركالصلوه،كاهلالصلوه،كاسلالصلوهدرجامعه

تیپهاي
ت)  
اسالمیمادارايچهشئوناتاجتماعیاند؟

ایرانی-
جامعهمادرسازوكارایجادچالشهايبرپائینماز

اجتماعیـفرهنگی

ث) ساختارهاي
بهچهنحويتأثیرگذارند؟
ج) قواعد فرهنگی و سنتی متعارف در جامعه ما در سازوكار ایجاد چالشهاي
اجتماعیـفرهنگیبرپائینمازچگونهتأثیرگذاريمعناییدارند؟

هائیازایننوعبایدبتوانداهدافمطلوباینگونهپژوهشهارابهنحومطلوب


پرسش
محققسازد.
وهیاجتماعیمرتبطبانمازرامیتواناینگونهبرشمرد:

تریناهدافایننوعدینپژ


مهم
الف) شناخت علل و دالیل و چگونگی گرایش به نمازخوانی در بین گروههاي
اجتماعی؛
ب)بازشناختنوعنگرشمردمبهوضعیتنمازخوانیدرجامعه؛
معناشناسینمازدرگروههاياجتماعیمختلف.

ت)
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ازآنجاكهاهدافمزبور بایدبتواندبهنتایجموردانتظارمنجرشود،ازاینمنظرمقاله
حاضردرپیكشفنتایجتحلیلیوتجربیزیراست.
الف) ارائه یافتههاي تجربی از وضعیت كنونی نمازخوانی در بین اقشار مختلف
اجتماعی؛
آگاهییافتنازذهنیتوانگیزههاياقشارمختلفاجتماعینسبتبهمفهومنماز؛

ب)
پ)آشناییباعواملاجتماعی-فرهنگیمؤثربروضعیتگرایشبهنمازدرجامعه؛
پژوهی نماز و سیاستگذاري نماز با هدف تقویت

زمینهسازي براي سیاست
ت)  
فرهنگروزآمدوفلسفهحقیقینمازدرجامعه.
پرسشهايمطروحهو

باتوجهبهماهیتپرسشهاواهدافمقالهحاضر،برايپاسخبه

تحققعینیتراهدافمزبور،شالودهایننوشتاربر چهاربخشاستوارشدهاست.دربخش

اولمبانینظريوروشیمرورخواهدشد.دربخشدومبامرورتحلیلیونظريمطالعات
نماز،وجوهناپیدايواقعیتاجتماعینمازخوانیدرایرانموردبررسیقرارخواهدگرفت؛
و دربخشسومضمنتحلیلثانویهدادههايتجربیبرگرفتهاز نماز پژوهیهايتجربی
موجود،وجوهدیگريازاینواقعیتراآشکارخواهیمكرد.دربخشچهارمنیزبهبینش

شهودينگارندهپرداخته،درادامهآنمبانینظريواقعیتاجتماعینمازخوانیارائهگردیده
ازمباحثنتیجهگیريخواهدشد.

ودرپایاننیز
مبانی نظری و روشی
برايآشناییبانحوهاستنباطنظريواستنتاجتجربیراجعبهواقعیتاجتماعینمازخوانی،
مرور مبانی نظري و روشی موضوع مورد مطالعه سودمند خواهد بود .پیش از ورود به
بحث،الزماستبهایننکتهمهمنیز اشارهشودكهمنظورازمبانینظريوروشیدراین
مقالهناظربهدومعنیاست:
الف)مبانینظريوروشیگفتاربهمعنايمتعارفآندرمنطقپژوهشاجتماعی
هايمورداستفادهبرايتحلیلدادههادراین


هاونیزنظریه

شناسیگردآوريداده
 
روش
نوشتار،تابعیازمنطقمتعارفدرعلوماجتماعیاست.ازاینجنبهمقالهحاضربااتکاءبر
جامعهشناسیدینیوبدوندرنظرداشتننظریهخاصیدرخصوصنمازخوانی،تنهامتکی

بهایناصلبودهاستكههرگونهعملورفتاردینیازجملهنمازخوانیمحاطدرواقعیت
اجتماعیاستكهآنرااز«امرشرعی متصلبهآسمان»بر«امرعرفی بهوابستهبهزمین »
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بااینوجود،دیدگاهمتعلقبهجامعهشناسیدیننیزبامالحظاتبینشینه

پایینمیآورد.

افتادهجامعهشناسیدینی،یعنیبانگاهدینیبهامراجتماعی (واقعیتاجتماعی

چندانجا 
نمازخوانی) است ،تصحیح و تکمیل شده است .در همین ارتباط با بهرهگیري نظري از
معارفاسالمیكهبازتابندهفلسفهنمازاست،درپیآنبودیمكهپرتوبیشتريبربینشهاي

ملهمازجامعهشناسیدینیبیاندازیمتاواقعیتاجتماعینمازخوانیرانیزدر برگیرد.به
طور كلی ،وجه نظري این نوشتار را باید متکی بر مالحظات جامعه شناسی دین /دینی
ازجنبهروشینیز،گفتارپیشروازشیوهتحلیلثانویهسودجستهاست.براین

دانست.
اساس،بااستنادبهمجموعهاي ازپژوهشهايتجربیانجامگرفته درباره نمازخوانی در

تالششدهتابرايتحلیلهاينظريازماهیت

ایراندرطییكدههاخیر(نمازپژوهی) ،
دراینزمینه،پردازشهايزیادي

واقعیتاجتماعینمازخوانیمستنداتتجربیارائهدهیم.
بررويدادههاانجامگرفتهاست؛ولیازآنجاكههیچمتنتحلیلیقابلاستناديازنماز
خوانیوجود نداشت،روي این بخشازروششناسی دراینمقالهتمركززیادتريشده
اجتماعیـفرهنگینمازخوانیدر

بهعنواننمونه،دادههايتجربیمربوطبهوضعیت

است.
ایران به دلیل این كه تحلیل كمتري روي آنها انجام شده است؛ از منابع پراكنده بهره
گرفتهایم؛بنابراین ،دراینقسمتنیز،روشاصلیدادهیابیو دادهپردازي دراینجستار

علمیتحلیلثانویهاست.

ب)مبانینظريوروشیمقالهبهمعناينامتعارفآندرمنطقپژوهشعلمی
داراینایدههایدگريـ


تعبیرنامتعارفازمبانینظريوروشیدرایننوشتار،بیشتروام
گادامرياستكه«:نظریهوروشدرحقیقتكلمنطقاست»؛یعنیماجرايدرگیرشدن
(پژوهش و پژوهشگر) در طرح مسأله ،طرح پرسش و ارائه پاسخ بر این اساس ،منطق
مورداستناددراینمقاله،بهطوركلیاتخاذنوعینگاهفرهنگیبهمسألهنمازخوانیاستو

توانازالباليمطالعاتنمازیانمازپژوهیهايموجودبهفهمفلسفهو


اینكهچگونهمی
جا،بیشتربر

فرهنگنمازواجتماعیاتنمازخوانیپیبرد.منظورازفلسفهنمازدراین
فهمودركتفسیريكیفیتآشناییجامعهباضرورتحقیقینمازخوانیمتمركزاست؛و

عاداتسنتیوفقهیمربوطهومحاطبر آن.بههمینطریق

نهصرفاآدابورسومویا 
بخش دیگري از رویکرد این نوشتار معطوف به فهم و درك فضاي فرهنگی حاكم بر
چهكهمیتوانفرهنگنمازخوانینامیدو

بودهاست؛بهعبارتدیگر 
آن

نمازخوانیدرایران
سنتهاينمازينیزپیوندخوردهاست.برايتکمیل
ها،هنجارهاو 


ارزش
معموالًباباورها،
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اینبحث،اجتماعیاتنمازخوانینیزبهفلسفهوفرهنگنمازگرهزدهشدهاست.مقصود
هايگروههاي


هاوذائقه
نگارندهدركلتوجهدادنخوانندهبهسمتوسويشناختسبك
اجتماعیمتنوعجامعهدرامرنمازخوانیبههمراهتبیینوتفسیرعللِاجتماعینمازخوانی
پرواضحاستكهبهتعبیرهایدگريـگادامري،دراینمقولهاستفادهازبینششهودي

است.
درستبهپرسشهااست.

ايارائهپاسخ

ترینركنروششناختیبر


گر،مهم

پژوهش
با توجه به این دو الگوي برشمرده شده در مبانی نظري و روشی ،تالش گردیده تا
اطالعاتنظريوتجربیدرخوروشایستهايكهتأمینكنندهاهدفمقالهباشدارائهشود.

كهنتایجكاربستآندربخشهايبعدينوشتارآمدهاست،


طبقیكالگويعملی،
لذا،بر

بازخوانی مطالعات نظري نماز و نمازپژوهیها (تجربی) انجام گرفته است و در نتیجه
استنباطات نظري و تجربی كه مرتبط با ماهیت و واقعیت اجتماعی نمازخوانی در ایران
معاصراستصورتبنديشدهاست.ضمنآنكهازخاللاینبازخوانی،اطالعاتمورد

نیازدرزمینهفلسفهوفرهنگنمازواجتماعیاتنمازخوانینیزمدونگردیدهاست.

مطالعات نماز و واقعیت اجتماعی نمازخوانی
دراینبخشبهمرورادبیاتنمازخواهیمپرداخت.هدفاز اینبازخوانی،برطبقمنطق
پژوهشاجتماعی،شناختبیشتروجوهناپیدايموضوعونیزاستفادهازدادههايموجوددر

اینادبیاتبرايتدوینبخشیازاطالعاتعلمیوكارشناسیموردنیازدرتنظیممبانی
نظریهاجتماعینماز وفلسفهو فرهنگآناست .عالوه برآنكهبامروربخشتجربی
میتوانشناختبهتريازموقعیتاجتماعیگرایشبهنمازپیداكرد.اما
ادبیاتموجودنیز  
دشکلكمیوكیفیادبیاتگردآوريشده،كهدرادامهازنظرمیگذرد،بایدبهچند

درمور
نکتهمهماشارهكرد.
مرجععمدهدسترسینیزسایتهاي

درمجموعبهمنابعمتعددعلمیارجاعشدهاست.
بالگهاي اینترنتی ،مقاله،
اینترنتی تخصصی بوده است .قالب ادبی این منابع نیز پست 
گزارش طرح پژوهشی ،چکیده پایاننامه دانشگاهی ،گزارش همایش ،متن مصاحبه و
مقطعزمانیجمعآورياینادبیاتهمدههاخیر ()0911-0931

گزارشخبريبودهاست.
است.ازنظرمحتوایینیزنیمیازادبیاتگردآوريشده،ازمتونتخصصیونیمیدیگراز
متنهاي تخصصی نیز بیشتر یا متن تجربی هستند
متن عمومی اقتباس شده است  .
پیمایشهاي گرایش اجتماعی به نماز) و یا متن نظري (فلسفه و فرهنگ نمازخوانی).

(
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ماهیتاصلیمتنهايعمومینیزبیشترفقهی،معارفیوادبیاست.هرچنددرایننوشتار،

تأكیدوتمركزاساسیبرمرورمتونتخصصینمازاست،بااینوجودازمندرجاتمتون
عمومینیزبرحسبمورداستفادهخواهیمكرد.
پیشازپرداختنبهبحثاصلی،الزماستبهیكطبقهبنديدرموضوعمتونمطالعات

نمازاشارهشود.دریكمطالعهكتابشناختیوتوصیفیانجامشدهدر 32متنمرتبطبا
صحتیسردرودي )0931،نوشتارهاي مزبور ،ذیل پنج محور موضوعی مرتب شده

نماز (
است :متون عرفانی ،فقهی ،تبلیغی ،تربیتی ،هنري ،ادبی و عمومی .ویژگی مهم این
كتاب شناسیبازدهزمانیآناست؛بدینمعنیكهمؤلفتالشكردهتاادبیاتكالسیكو

جدیدنمازرابههمراهناممؤلفانمعروفترارائهدهد.خالصهاینكتابشناسیدرجدول

شماره0درجشدهاست.

جدول شماره  :خالصه گزیده «کتاب شناسی توصیفی» نماز
برخیمؤلفان

نوع

برخیمضامینكلیدي

متن
طاووس،شهیدثانی،قاضیسعید

سینا،ابنتركه،جعفرابن


ابن
مجلسی،مالایجیاصفهانی،مالباقرفشاركی،

عرفانی قمی،عالمه
میرزاملکیتبریزي،شیخعبدالحسینتهرانی،امامخمینی

فقهی
تبلیغی
و

اسرارنماز،آثارعرفانینماز،
حقیقتنماز

موسويقزوینی،محققثانی،شهیدثانی،شیخدزفولی،

وجوبنمازیومیه،وجوبنماز

شیخمرتضیحائري،شیخغروياصفهانی


جمعه

شهیددستغیب،واعظتبریزي،موسوي،رادالهیجی،
هغفوري،شهابپور،شهیدبهشتی،شفیعیان،هدایی،

گلزاد

آدابومسائلنماز

تربیتی

احمدآبادي

هنري

رفیع،رشاد،چناري،صاعدي،سنگري،راشدي،میر

داستانهاي
نیکان،اشعارنمازي ،
نمازهاي 

وادبی

نوربخش

نمازي

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

سیرتنمازخوانانحقیقی،رمزو

عمومی نجفی،شریفی،محمدیاري،بیآزارشیرازي،نهاوندي

رازنماز،شیوههايجذابكردن

نماز

دادههايسایت:سازمانتبلیغاتاسالمی،مرداد()0931
برمبناي 
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متون عمومی نمازپژوهی
همان گونهكهگفتهشدمتونعمومینماز،مضمونیفقهی،معارفیوادبیدارند.اگرچه

اینمتونسودمند،بسیارعامهپسندهستندوزبانآنهانیزغیرفنیوبسیارسادهومعمولی

است؛بااینوجودمیتوانازآنهااستنباطاتشبهنظريكرد.درجدول شماره  2تالش

شدهتاخالصهسودمنديازاینمتونارائهشود0.
جدول شماره :2مضامین اصلی مطرح در «متون عمومی نمازپژوهی»
() 733- 731
محورهايبحث
نمازدراسالم
نمازدرقرآنو
روایات

اسرارنماز

نمازدرسخن
سیرهاندیشمندان
نمازجمعهو
انقالباسالمی
نمازدرشعرو
ادب
پرسشهاينماز

نمازوخاطرات

استنباطاتشبهنظري
مضامیناصلی
.0فلسفهنماز
وجوبنماز،نمازمعراجعارفانه،حاالتعرفانینماز
پیامبر(ص)،حاالتنمازامامعلی(ع)،فرهنگنمازدر الف .گفتگوي روزانه عبد با
خداوند
سیرهمعصوم(ع)
نمازامامحسین(ع)،تفسیرسورهجمعه،نورعلیپیوند ب.توشهراهآخرت
قرآنونماز،پیوندزكاتونمازدرقرآن،فرهنگهاي پ.بازدارندهازآسیبها
ت .موقعیتی براي عروج
قرآنینماز،معناياضاعهنماز،درواديشریعت
ملکوتی
بازدارينمازازفحشاومنکر،نمازگفتگوباخداوند،
نمازتوشهراهكمال،نمازوپیشگیريازافسردگی،نماز ث.سازندهروح
ج.سازندهدنیاوآخرت
وخواصطبی،نمازمعراجمومن،نمازوآثارتربیتی،
.2فرهنگنماز
نمازعاملسركوبطغیان
نمازعاملسركوبوطغیان،حضورقلبدرنماز،نماز الف.تقویتباورهايدینی
ازدیددانشمندانغربی،طریقهنمازخوانیامامخمینی ،ب.ترمیممنشدینی
نمازاولوقت،نمازازمنظرآیتا..بهجت،افقروشن پ.تصحیحكنشدینی
نمازخوانی

نقشنمازجمعهدرتداومانقالباسالمی
مفاتیحترنم،راهپاكرستگاري،قلعهنماز،وادي
شریعت،معراجعارفانه،چشمهعشق،معراجسبز،
آستانهنماز
نمازخوانی،مقبولیتنماز،انواعنماز،فلسفه
شرایط 
احکامنماز
خوانها،نمازاجباري،
نمازخوانیفارسی،نمازشب 
نمازخوانانشهید
بازسازيبرمبنايدادههايسایت:حوزهنت،مرداد()0931


گونهكهخالصهجدولفوقنشانمیدهد،مضامیناصلیمندرجدرمتونعمومی


همان
نمازپژوهی استخراجشدهاز 052متناینترنتیموردمطالعهبیشترناظربهفلسفهوفرهنگ

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

الهیاتیاست.اینمضامین،همانطوريكهدرستونسومجدولباالنیزآمدهاست،بیشتر
استنباطاتشبهنظرياند؛یعنیتنهاموادخامیبرايطرحنظریهنمازپژوهیاست؛بهویژه

ازاینلحاظكهبیشتربرفلسفهوفرهنگعمومینمازمتمركزاستتاوجوهتخصصیو
پیچیدهعللودالیلوجوديووجوبیفریضهبرپائینمازبهعنوانركناصلیتعبدحقیقی
وایمانخالصانهمسلمانان.
بااینوجود،نبایدتصورداشتكهایننوعمواجههشبهنظريیانظرينارساسودمند
نیست .تأكیداینگونهمتونعمومینمازپژوهیبرترویجفلسفهعمومینمازخوانی،آنهم
به زبان ساده و دور از پیچیدگی فلسفی و جامعهشناختی است كه میتواند در تقویت
فرهنگعمومینمازخوانیمؤثرواقعشود.ازاینلحاظ،دستكمآنگونهكهدرجدول
پژوهیهابربیانتوجیهنمازخوانیبهمثابهیك

فوقنیزنشانداده شدهاست،تمركز 
نماز

گفتگويضروريروزمرهمیانبندهوخداونداستكه نهتنهاسازندهحیاتآنجهانی،
بلکه قوام بخش زندگی این جهانی نیز هست؛ زیرا میتواند نمازخوان حقیقی را از
نمازپژوهیرانیز
آسیبهاياحتمالیروحیمصوندارد؛درقسمتبعد،اینوجهازمتون 

مرورخواهیمكرد؛اماباتوجهبهماهیتمتنوعاینمتونوهمچنینتفاوتمتمایزدرنوع
شوددرادامهتفکیكگونههايمحتواییرامرورخواهیم


ها،می

استنباطاتنظريكهازآن
كرد.

متون تخصصی نمازپژوهی
نمازپژوهی ،رسالههاي كارشناسیارشد و دكترا ،گونه محتوایی
در میان متون تخصصی  
مركزبرمضامیندانشپژوهی

اینمحتواهاعمدتاًبیشترناشیازت

خاصیراشکلمیدهد.

است ،بنابراین مضامین مندرج در این متون را میتوان به عنوان بخشی دیگر از مواد تا
اندازهايپاالیششدهبراي قوام نظریه نمازپژوهیتلقیكرد.در جدولشماره 9محورو

مضامینكلیدي22عنوانرسالهدرجشدهاست.

2
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جدول شماره :7مضمونهای مطرح در  22عنوان در رسالههای دانشگاهی نمازپژوهی
مضامینكلیدي
احکامنمازها،فقهمقایسهاينماز،رابطهنمازوزكات
اسرارنماز
جایگاهنمازدرقرآن،وجهعرفانینماز؛نمازشناسیمقایسهاي،خداشناسیونماز
تأثیرنمازبرپیشگیري

تأثیراتفرديواجتماعینماز،آثارسیاسینمازجمعه،
شیوههايجذبكودكانبهنماز
ازبزهکاري ،
راههايترویجنمازدرجامعه
نگرشجوانانبهنمازخوانی ،

محور
فقهیاتنماز(09عنوان)
فلسفهنماز(2عنوان)
الهیاتنماز(3عنوان)
روانشناسیاجتماعی
نماز(3عنوان)
فرهنگواجتماعیات
نماز(3عنوان)

مبنايدادههايسایت:نهادرهبري،مرداد()0931

بازسازيبر
با توجهبه لزومتمركزبیشتربرایدههايمرتبطبافلسفه،فرهنگو اجتماعیاتنماز
هايمرتبطبااینایدههانیز


تربهمحتوايرساله

برايتدویننظریهنمازپژوهی،نگاهمفصل
سودمنداست.درجدول شماره  2خالصهمحتوایی 03عنوانرسالهدانشگاهیازایننوع
ارائهشدهاست.

9

جدول شماره  :2برخی ایدههای مرتبط با فلسفه ،فرهنگ و اجتماعیات نماز در  3رساله
دانشگاهی نمازپژوهی
ایدههايمرتبطبافلسفه

نماز
 .0تاثیر نماز بر تقویت
ایمانوتعبد
 .2تاثیر نماز بر شخصیت
ورشدمعنوي
 .9تاثیر نماز بر طمأنینه و
اطمینانقلبی

ایدههايمرتبطبافرهنگواجتماعیاتنماز

تأثیرنمازجمعهبرتقویتاعتمادسیاسیشركتكنندگانبهنظامسیاسیو

.0
پیشبرداهدافنظام
كنندگاندرنمازهايجمعه


باالبودنسطحتدینشركت
.2
.9نقشتربیتیوالدیننمازخواندرگرایشبیشترفرزندانبهنمازخوانی
.2تأثیرتجربینمازخوانیبركاهشاضطرابجواناننمازخوان
هايجماعتمدرسهايدرتقویتعواملجاذبهنمازخوانی


نقشمؤثرنماز
.5

مبنايدادههايسایت:حوزهنت،مرداد()0931

بازسازيبر
دهدمهمترینایدههاییكهبرايشناختبهتر

همانگونهكهجدولشماره2نیزنشان 
می

فلسفه نماز به كار میآید عبارت است از :الف) پیوند نماز با ایمان ،ب) نسبت نماز با
معنویت ،پ) رابطه نماز با اطمینان و آرامش قلبی .همچنین بر اساس ایدههاي استنباطی
نشاندادهشده درجدولمزبور،فرهنگواجتماعیات نماز نیزباچندنظرهمراهاست:
الف) نسبتنمازجمعهواعتمادسیاسیبهحکومت ،ب)تلقیشركتدرنمازجمعهبه
عنوان میزان تدین ،پ) رابطه والدین نمازخوان و نمازخوانی فرزندان ،ت) نسبت

واقعيت اجتماعي «نمازخواني» در ايران :بازخواني «مطالعات نماز» و «نمازپژوهي»ها 11

نمازخوانی جوانان و كاهش اضطراب ،ث) رابطه نماز جماعت مدرسهاي و تقویت
اینبینشهاباتعمیمبیشتردرچندمتنتخصصیدیگرنیزتشریح

نمازخوانیدانشآموزان.

شدهاست.ایننوعمتونتخصصینیزبیشترمتمركزبرنشاندادننقشوتأثیرعواملو
موانعفرهنگیاجتماعی نمازخوانیمتمركزاست .براي نمونهمیتوانبهپنج عنوانمقاله
مضمونآنهادرجشدهاست.

اشارهكردكهدرجدولشماره5

2

جدول شماره :5برخی بینشهای مرتبط با عوامل و موانع فرهنگی ـ اجتماعی نمازخوانی
مطروحه در پنج عنوان مقاله تخصصی نمازپژوهی
عنوانمقاله
راهبردهاوراهکارهاي
جذبجوانانبهمسجدو
نمازجماعتتوسطوالدین

مضمونكلیدي
نقشمسجد،
مدرسهوخانواده
درنمازخوانی

راهبردهاوراهکارهاي
جذبجوانانبهمسجد

نقشمساجددر
تقویتنمازخوانی
نسلجوان
نقشاصول
رسانهايتبلیغنماز

بهصورتجدید

بعضیهانماز

چرا
نمیخوانند؟


نقشایمانبه
خداوندواسالمدر
گرایشبهنماز

چهعواملیدرگرایش
نوجوانانوجوانانبهنماز
موثرند؟

نقشمسجد،مدرسه
وخانوادهدر
نمازخوانی

اصولوگامهايجذب
مخاطببهنماز

ایدههايكلیدي

.0اثراتاجتماعیسیاسی
روانشناختینمازبرجوانان

.2ضرورتهمراهیوالدین
بافرزنداندرمساجد
.9ضرورتهمراهیآموزشو
پرورشبانمازخوانی
دانشآموزان
.2تقویتمساجدبرايگرایش
بیشتربهنماز
ساماندهیسختافزاري؛

.5
نرمافزاريومنابعانسانی

مساجدبهصورتجدید
.1احترامبهنمازخواناندر
مساجد
.3استفادهازاصولتبلیغینرم
برايجذبنمازخوانان
.1پرهیزازافراطوتفریطدر
جذبمخاطباننماز
.3توجهبهعواملمؤثربرنماز
نخواندن(مانندغرور،جهل،
عنادبافطرتخدایی)
.01توجهبهعواملموثربر
نمازخوانی(مانندداشتنحس
تعبد)
.00نقشمسجد،مدرسه،و
خانوادهدرنمازخوانی

پدیدآورنده
نویدحاتمی()0913

علیاكبرشایستهنژاد

()0913
ستاداقامهنماز()0913

روابطعمومیسازمان
تبلیغاتاسالمیچهار
بیتا)
محالبختیاري( 


روابطعمومی
سازمانتبلیغاتاسالمی

بیتا)
گیالن( 

بازسازيبرمبنايدادههايسایت:سازمانتبلیغاتاسالمیوستاداقامهنماز،مرداد()0931
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همان گونه كه در جدول شماره  5مالحظه میشود ،فهرست بینشهاي فرهنگیـ
گرایشبهنمازمیتواندروشنگربرخیدیگرازوجوهنظریه

مرتبطبامیلعدم 

اجتماعی 
اجتماعیـ فرهنگینمازباشد.لذابازخوانیاینفهرست،برايشناختبیشترابعادنظري

مسأله مورد نظر در این مقاله ،سودمند است .نتیجه این بازخوانی چیزي جز این گزاره
نیست كه چهار نهاد اجتماعی اصلی میتواند همزمان به عنوان عوامل جاذبه و دافعه
نمازخوانی منظور شوند كه عبارتند از مدرسه ،خانواده ،مسجد و رسانه .در چند متن
نمازپژوهی،بررسیماهیتتأثیرگذارياینچهارنهاداجتماعی
تخصصیدیگرازادبیات 
بینشها
برنمازخوانی،موضوعاصلیبحثقرارگرفتهاست.ازاینرودرجدولشماره 1
عنوانمقالهكهمضمونآنهابهاینمسألهاشارهدارد؛

ومضامیناستنباطیازچکیده 31
آمدهاست.

5

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


نهاداجتماعی

.0نقشمدیریتمسجد.2،نقشامامجماعت.9،نقشبرنامهفرهنگیمسجد.2،نقش
مشاركتیجواناندرمسجد.5،نقشهیاتامنايمسجد.1،نقشمعماريودكوراسیون
مسجدونماز مسجددرجذبجوانانبهمسجد.3،نقشتبلیغاترسانهايمسجد.1،بازبودنمستمر
مساجد.3،تأثیرحضورنخبگاندرمسجد.01،تبلیغفلسفهحقیقینمازدرمسجد.00،
وجودكانونهايادبیهنريدرمسجد.

خانوادهو

.02تأثیرخانوادهنمازخوان.09،حضوروالدینوفرزنداندرمسجد.02،تعاملسازنده

نماز

هیأتامنايمدارسومساجد.

مدرسهو
نماز

اختیاريكردننمازهاي

.05تعاملسازندهمدارسومساجددراردوهايفرهنگی.01،
جماعتدرمدرسه.03،استفادهازادبیاتجدیدبرايترویجنمازدرمدرسه.01،استفاده
ازمتخصصانجدیدمعارفدینیدرمدرسه.
.03بیانعقالنیومدرنفلسفهنمازبرايمخاطبان.21،جلباعتمادمخاطبانبهرسانه،

رسانهونماز

.20استفادهازمتخصصاندانشگاهیبرايترویجفرهنگوفلسفهنماز.22،استفادهازمتون
استفادهازگروههايمرجعمورد

تخصصیادبیاتكالسیكفارسیبرايترویجنماز.29،
اقبالجوانانبرايترویجنماز.
برمبنايدادههايستاداقامهنماز(31،)0913عنوانچکیدهمقالهنمازپژوهی
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توانبروجوهنظریهفرهنگیـ اجتماعینمازپرتو


هامی

هاویافته

ابازخوانیاینبینش
ب
بیشتريافکند.ازاینمنظر،توجهبهاینمضامیندراولویتاست.
الف) نقش سیستمی مسجد در گرایش /عدم گرایش به نمازخوانی :از این لحاظ،
انسانافزاريمساجدكنونیدرایفاينقش
افزاري،سازمانافزاريو 


افزاري،نرم

ماهیتسخت
به عنوان عوامل جاذبه/دافعه نمازخوانی قابل مالحظه است .این امر به ویژه براي ترویج
فرهنگ و فلسفه نمازخوانی در میان نسل جوان و نیز اشاعه ارتقاء یافته نماز جماعت
اهمیتبیشتريدارد.
ب) سازوکار تعاملی و تبادلی خانواده و مدرسه در تقویت آگاهانه و اختیاری نماز
فرادا و جماعت :باتوجهبهاهمیتایندونهاداجتماعیوتأثیرگذاردرزندگی،توجهبه
هادرنظریهاجتماعیـ فرهنگینمازخوانیضرورياست.ازاینرو،چندمحور


رابطهآن
قابل تأمل به نظر میرسد :نقش تعاملی و تبادلی این دو نهاد در بده و بستان و تقویت
همزمان و بازتولید مستمر نماز فراد در خانه و نماز جماعت در مدرسه؛ نقش اجتماعی
شدندینیفرددرخانواده برايایفاينمازفراداوبازاجتماعی شدندینیفرددرمدرسه
براياقامهنمازجماعت.پرواضحاستكهبدونتعاملوتبادلسازندهمدرسهوخانهدر
ایفاينمازهايفرادايخانگیوجماعتمدرسهايشکافووقفهایجادخواهد شد.نکته

دیگري كه براي نظریه اجتماعیـ فرهنگی نماز حائز اهمیت است ،نقشی است كه عامل
اراده،اختیاروآگاهی درمنشوكنش نمازخوانیایفامیكند؛بدینمعنیكهاجتناباز
عامل زور فیزیکی و اجبار رسمی در دو نهاد خانواده و مدرسه ،براي ترویج آگاهانه و
عقالنینمازخوانیموردتأكیدقرارگرفتهاست.
پ) پیوند هنر ،علم ،تكنولوژی و فرهنگ در رسانهای کردن نمازخوانی :باتوجهبه
دررسانهاي

نظرانمطالعاترسانهايجدید،مبنیبرپیوندچهارعنصرباال


تأكیداتصاحب
كردن پدیدههاي اجتماعیـ فرهنگی مدرن و نیز نقش روزافزون رسانه در معنیسازي،
هویتسازي و سبكسازي براي انسان رسانهاي شده مدرن ،هیچ توجیهی براي استفاده

نکردنازاینظرفیتدر رساندنپیامحقیقینمازخوانیتوسطرسانهوجودندارد.دراین
مفهوم ،رسانهاي شدن جدید نمازخوانی میتواند بهتر از وضع موجود ،در خدمت
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سازينمازخوانیوهویتسازينمازخوانیایفاءكند.بااین

معنیسازينمازخوانی،سبك

وجود ،نباید این واقعیت را از نظر دور داشت كه رسانه به دلیل همین ظرفیت و توان
ارتباطاتی به مثابه شمشیري دولبه نیز هست؛ یعنی در صورت عدم توجه دقیق علمی و
فرهنگیبهمقتضیاتوشئوناتفلسفهنماز،میتواندبهشأنحقیقینمازخوانینیزخدشه

واردكند.اینمهمبهویژهبا توجهبهمجازي شدنواینترنتی شدنفضايرسانهوكاهش
بردارتباطیرادیو و تلویزیونو درمقابلافزایش نقشرسانههايدیجیتالی شخصیشده
شبکههاي ماهوارهاي و مانند آنها نیز براي نظریه اجتماعیـ
مانند پیامك ،بلوتوث و  
فرهنگینمازقابلتأملاست.ازاینرواحتماالًالزماستقرائتجدیدينیزبراينظریه
رسانهاينمازدرذیلنظریهكالنمزبوردرنظرگرفت.

نمازپژوهینیز،بهطورنسبی
مطالبگفتهشدهدرباالدربرخیدیگرازمتونتخصصی 
والبتهباتعبیراتمتفاوتومتمایزموردتأكیدواقعشدهاست.ازاینجنبه،درچندگونه
هاينظريوراهبرديبیشتريدراینخصوصبهدستآورد.


توانبینش

دیگراینمتون،می
درقسمتهاي بعديبهاینمضامیننیزخواهیمپرداخت.ابتدا الزماستبهبررسیآن

دستهازمتونتخصصیپرداختهشودكهمضمونآنهارسانهملیونمازاست.اینموضوع

رادرذیلمتونتخصصیگونهچهارمموردبررسیقرارمیدهیم.دراینزمینه،متأسفانههر

چند مباحث موجود هنوز نتوانستهاند از غناي علمی ،دست كم به اندازه مطالعات رسانه
تواندتااندازهاي


دینی،برخوردارشوند؛بااینوجود،كنکاشدردومتندردسترسمی
رفعنیازكند.درهمینارتباطجداول 3و 1بااستنباطازاینمتونتنظیمشدهاست 1.الزم
به ذكر است كه این مضامین بیشتر حاوي چالش سیماي ملی در عرصه بیان نماز و نیز
راهکارهاي مناسب در این ارتباط است؛ لذا توقع بینشهاي نظري علمی و تخصصی از
هابرايفضايرسانهاي


تماماینمضامینچندانزیادنیست؛امابااینوجود،سودمنديآن
پرچالشایرانمعاصرخودتااندازهايمسلماست.
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جدول شماره  :3مضامین کلیدی در زمینه «رسانهای شدن نماز» مطرح شده در «رسانه ملی»
مطروحه در  3عنوان مقاله سمیناری
عنوانمقاله

پدیدآورنده

مضامینكلیدي
ايلطافتهاوعمقنماز.2،استفادهاز

.0لزومبیانرسانه

رازنمازورسانه

همتی

رسانهنمازگزار

ذوعلم

قالبهايتلویزیونیمتعارفبرايبیاننماز.9،پرهیزازترویج
خرافاتبدونمخاطبدرامرنماز.2،تاكیدبراستفادهاز
قالبهايعرفانیوفلسفیوكالمیدرامرنمازدررسانه
.5توجهبهظرفیتمحدودرسانهوانتظارمخاطباندربیاننماز
.1توجهبهظرایفمعنوينمازدررسانه.3هدفقراردانانتقال
رسانهايباطننمازدررسانهملی

كاراكترسکوالریستیشخصیتهاينمازگزاردررسانه.3،

.1

تبلورحقیقتنماز
درآثارنمایشی

فهیمیفر


تلویزیونی

.00لزومبازاریابیاجتماعیبرايمخاطباننمازدررسانه.02،
رضاییبایندر


فرهنگیواجتماعی

براياشاعهنمازبا

پرهیزازتبدیلكردنرسانهبهمسجددیجیتالیبهسبككلیساي
مسیحی.09،لزومحفظقداستمعنوينمازومسجددررسانه.
.02رعایتاصولتبلیغاترسانهايبراينمازدرتلویزیون،

راهکارهاياستفاده
ازنظریههايارتباطی


دینی،
.01ضرورتلحاظتخصصبرنامهسازنمازدررسانه

الگويتعاملمسجد
ورسانهدرتوسعه

ايبرمبنايارزشهاي


لزومشخصیتپردازينمازگزاررسانه

.05لحاظنظریههايرسانهايمانندرضامنديمخاطب،
بیابانگرد


نیازجوییمخاطبوتاثیرانتخابیدربیاننماز.01،لحاظ
كاراكترمعنوينمازگزار،فضايمعنوينماز،موقعیتنمازگزار

تأكیدبرتلویزیون

درتلویزیونبرمبنايحقیقتنماز.
.03توجهبهنقاطضعفرسانهدربیاننمازازجملهظاهر
گراییوسطحینگري.01،گسترشنقاطقوترسانهملیدر

نقشرسانهدر
نمازگزاري

محمدي

بیاننمازازجملهآموزشنماز،پخشاذانونمایشنماز
جماعتعلما،
.03ضرورتلحاظاصولادبیوهنريدربرنامهسازيبراي
نماز
.21توجهدقیقبهسهچالشاصلیتلویزیوندربیاننماز:

لنزهاناتواناندمگر
–درچندوچون

كاركردرسانه

بیجاذبگی(فقدانجاذبهدرتولیداتتصویرينماز)،تصویر

حاجمحمدي


ستیزي(نبودتنا سبمیاننمازونمایشتلویزیونیآن)،تصویر

تلویزیوندربیان

گریزي(گریختنمعانیعمیقنمازازظرفیترسانهوتصویر

فرهنگنماز

سازيفنی)
بازسازيبرمبنايدادههايستاداقامهنماز()0915
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جدول شماره :3مضامین کلیدی در زمینه «رسانهای شدن نماز» مطرح شده در «رسانه ملی»
( 1عنوان گفتگوی کارشناسی)
موضوعگفتگو

گفتگوكننده

رسانهومحدودیتآندر
توجهعمیقبهنماز

بیات

دینوتوانمنديبنیانهاي
رسانه

پورحسن

نماز،رسانهوتعارضپیامها


پویا

رسانهولزومانگیزهسازيدر

امورنماز

ذوعلم

ضرورتپرداختحرفهاي

بهنماز

شاهحسینی


رسانهوحركتحرفهاي
برايتعمیقفرهنگنماز

كاشانی

نمازمحسوسوالگوهاي
شاخص

كرمی

رسانهوبرنامههايمستقل
مذهبی

متوسل

رسانهمنبرنیست

محمدیان

رسانهودرونیسازيفرهنگ

نماز

همایون

مضامینكلیدي
ظرفیتهايمحدودرسانهدرپرداختنبهنماز

.0
مسائلنیرويانسانیمتخصصدرامررسانهايشدن

.2
نماز
.9بیتوجهیرسانهبهنیازهايمخاطباننماز
.2تفاوتبرنامهسازيرادیوییوتلویزیونیبراينماز
.5بیتوجهیبهباوردینینمازگزاريدررسانه
.1بیتوجهیبهمعرفتشناسینمازدررسانه
.3فداشدنكیفیتنمازدرپايكمیشدنبرنامههاي
كمبودنمایههايپژوهشوعلمی

رسانهايشدهنماز.1

دربرنامهسازيرسانهايبراينماز

.01توجهبهظاهرنمازدررسانه.00سطحینگري؛
انتزاعیاندیشی؛بیتوجهیبهمعنویتنمازدررسانهو

غفلتازآرمانحقیقینماز
ضدپیامشدنبرنامهسازيرسانهاينماز.09

.02
بیتوجهی
بیتوجهیبهشخصیتنمازگزاردررسانه .02

بهمعنویتگراییدررسانهايشدننماز

هايرسانهاينماز

.05ضرورتكاربرديكردنپژوهش
.01توجهبهمحتواونهفرمدررسانهبرايبیاننماز
.03شناساییفضايجامعهبرايبیاننماز
.01بیتوجهیبهمسألههویتدررسانهايشدننماز
كلیشهايشدنوسطحینگريرسانهدربیاننماز

.03
انسیاستمدونرسانهايبراينماز

.21فقد
.20بیتوجهیبهپیچیدگیذهنمخاطبرسانهدربیان
امرنماز
.22ضرورتآموزشدینیوهنرينمازدررسانه
.29ضرورترعایتاصولتبلیغینمازدررسانه
.22توجهبهجهانیشدنفرهنگیونقشرسانهدربیان
امرنماز

بازسازيبرمبنايدادههايستاداقامهنماز()0915
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توانآنهارابخشی


بهطوركلی،مفادایندوجدولمبینبرخیازافکارياستكهمی
ازوجوهنظریهرسانهايشدننمازتلقیكرد.برايفهمبهتراینوجوه،بازخوانیاینافکار

اهمیتمخاطبسنجیبراينمازرسانهاي ،ب) اهمیتبازاریابی

یتواندمفیدباشد:الف) 
م
اجتماعی براي نماز رسانهاي ،ج) اهمیت تبلیغات فرهنگی دینی براي نماز رسانهاي ،د)
اهمیت مسجد الکترونیکی و دیجیتالی براي نماز رسانهاي ،هـ) اهمیت برنامهسازي
سانهاي  و) اهمیت نماز مجازي براي نماز رسانهاي ،ز) اهمیت
تلویزیونی براي نماز ر 
واقعیتاجتماعدینینمازخوانیبراينمازرسانهاي.

امامورداخیر،واقعیتاجتماعدینیووضعیتنمازخوانی،دستمایهبرخیازمتون
عبارتدیگر،متونیكهباپیمایشتجربینمازدر

به 
تخصصینمازپژوهیقرارگرفتهاست .
عدمگرایش
ایرانسروكارداشته است،برخیازابعادواقعیتنمازخوانیوماهیتگرایش /

دربخشدومبهبررسیوتحلیلنظريیافتههاي

بهنمازراكموبیشنشانداده است.

تجربیاینمتون،تحتعنوانپژوهشهايتجربینمازخواهیمپرداخت.


 .7نمازپژوهیها و واقعیت اجتماعی نمازخوانی
گیردسهدستهاند:


متوننمازپژوهیتجربیكهدراینبخشموردكنکاشوتحلیلقرارمی
مقاالت،چکیدهگزارشاتوگزارشمفصلطرحهايپژوهشی.اینتوضیحالزماستكه

هايمندرجدرمقاالتوچکیدهگزارشهابهطورخیلیمختصرارائهشدهاست،اما


یافته
ارشمفصلطرحهايپژوهشی،اطالعاتتجربیزیاديقابلدسترسیاست.بهطور

درگز
كلی ،همین تعداد اندك از یافتههاي تجربی در دسترس بخوبی مبین واقعیت اجتماعی
نمازخوانیدرایران،دستكمدریكدههاخیراست.درمجموع01عنوانچکیدهمقاالت
وگزارشاتطرحهايپژوهشیتجربیدربارهواقعیتاجتماعینمازخوانی متونمزبوررا

تشکیلمیدهد3.خالصهتحلیلیاینمتوندرجداول3و01آمدهاست.
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جدول شماره :9برخی یافتههای مربوط به «واقعیت اجتماعی نمازخوانی در بین
دانشآموزان و دانشجویان»
( 9عنوان چكیده مقاالت پژوهشی تجربی)
پدیدآورنده

عنوانپژوهش

مضموناصلی

عللنمازگریزي

یافتههايتجربیكلیدي

.0استفادهازاهرماجباردرمدرسهوكسر

رحمتیو

دانشآموزان


نمازگریزي

نمرهانضباطیبهعنوانعاملنمازگریزي؛

سجادي

(دورهمتوسطه:بویین

دانشآموزان


.2تأثیربرنامههاينامناسبمدرسهدرعدم
ترویجنمازخوانی.

میاندشت)

.9تاثیربیشتروالدینبرنمازخوانی

میزانتأثیرپذیريفرزندان
آقامحمديو
اسدي

ازوالدیندرگرایشبه

والدین،

نماز

دانشآموزان


تلویزیونبرترویجنمازخوانی؛.5تاثیر

(دورهمتوسطه:دیواندره

ونمازخوانی

مثبتوالدیننمازجماعتخوانبر

وسروآباد)

برفرزندانشان.

تعییننقشتربیتینماز
خالقیو
كامرانی

تفاوتمعنیدارمیاناعتقاداتدینی

.5

جماعتوتأثیرآندر

نمازخوانی

پیشرفتتحصیلی

جماعت

(دانشآموزان:منطقه01

ودانشآموزان

تهران)
تاثیرنمازجماعتبر
اصغريوباي

تربیتاجتماعی
(دانشآموزانمتوسطه:
آزادشهر)



دخترانوپسران؛.1همبستگیباالمیان
اعتقاداتدینیوگرایشبهنماز؛
.3همبستگیپایینمیاننقشدوستان
وگرایشبهنماز.

نمازخوانی
جماعت
ودانشآموزان

بررسینقشمساجدموفق
شایگان

دخترانتاپسران.2نقشموثر

.1تاثیرنمازجماعتبررشدتربیت
اجتماعیدانشآموزاندختربهنسبت
پسران؛.3تأثیرافزایشسندانش
آموزانبرفرآیندمزبور.
.01نقشمساجدفعالمحلیبرجذب
نمازخوان؛.00تأثیرمقبولیتاجتماعی

درجذبجوانانبهنماز

نمازخوانی

جماعت

جماعت

امامجماعتبرجذبنمازخوان؛

وجوانان

.02نقشعملکردهايفرهنگیفوق
برنامهمساجدبرجذبنمازخوان.

بررسیتأثیرمدرسهو
معلماندرگرایشجوانان
موحدي

بهمسجد
(آموزشوپرورشنجف
آباد)

.09تأثیردیدگاههايامامخمینیومقام
مدرسهومعلمو
نمازخوانی
دانشآموزان

معظمرهبريبرترغیبجوانانبه

تأثیربرگزاريدورههاي

مساجد؛.02
فوقبرنامهبرگرایشبیشتربهنماز؛.05

تأثیرروحانیونمقبولوافرادموجهبر
گرایشبیشتربهنماز
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ادامه جدول شماره 9
بررسیمیزان

الحسینی

.01حضوربیشتردختراندرنمازهاي

گرایشجوانانبه

جماعتمدرسهودانشگاه؛.03قضاشدن

نمازجماعت

نمازصبح(درحد31درصد)؛.01خواندن

(جوانان:استان
مركزي)

نمازخوانیجماعت نمازفراداي(درحد11درصد)؛
جوانان

بیاعتماديبهروحانیون(درحد51
 .03
درصد)؛.21درصدباالينمازصبحخوان
دربیندانشآموزانبهنسبتدانشجویانو
سربازان.

تأثیرعواملدرون

.20رابطهمستقیممیانحضوركاركنان

دانشگاهیبرمیزان

دانشگاهدرنمازجماعتوحضوردانشجویان؛

مشاركتدرنماز
ذوالفقاري

جماعتدانشگاه
(دانشجویان

نمازخوانیجماعت
دانشجویان

.22رابطهمستقیممیانامکاناتمناسب
نمازخانهدانشگاهومیزانحضور
دانشجویاندرنمازجماعت؛.29رابطه

دانشگاهآزاد:

مستقیمبینروحانیبودنامامجماعتو

تویسركان)

میزانحضوردانشجویاندرنمازجماعت.

نقشاعتقادات

.22باالبودنرتبهومعدلتحصیلیگروه

امینپور،

دینیقويدر

عباسیانو

گرایشبهنماز

موسیزاد


(دانشجویانپیام
نور:پیرانشهر)

نمازخوانی
دانشجویان

نمازجماعتخوان)بهنسبتگروه

آزمایش(
نمازجماعتنخوان)؛.25باالبودن

گواه(
میانگیننمراتدروسریاضی،دینو
زندگیوورزشدرگروهآزمایش.

بازسازيبرمبنايدادههايستاداقامهنماز،مرداد()0931
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جدول شماره : 1برخی یافتههای مربوط به «واقعیت اجتماعی نمازخوانی در بین دانش
آموزان و دانشجویان»
( 9عنوان چكیده طرح پژوهشی تجربی)
پدیدآورنده

عنوانپژوهش

جامعهآماري

بررسی
دانشگاهآزاد
پیشنیازهاي

خلخال()0931
الزمدر
برنامهریزياقامه

نمازدرجامعه
جوان

دانشجویان
دانشگاهآزادو
مراكزتربیت
معلم:فردوس،
گنابادوطبس
(911نفر)

بررسینظرات
دانشآموزان

دربارهشیوه
عملکردپسران
درواداشتنآنان
بهنمازدر
مدارس
راهنماییپسرانه
بررسینگرشو
نحوهجذب
دانشآموزان

دورهراهنماییو
متوسطهبهطرح
اقامهنماز
مدارس
بررسیعوامل
مدرسهايو
خانوادگیموثر
درگرایش
دانشآموزانبه

نماز

(اطالعات
آماريموجود
نیست)

.0نمازگزارنبودنوالدینبهعنوان
عاملبینمازيدانشجویان؛.2
تقیّدبیشتردخترانبهنماز؛.9نقش
محبوبیتامامجماعتدرگرایش
بهنماز؛.2ناكافیبودندانشنماز
شناسیدانشجویان؛.5نیازبهامام
جماعتزنبرايدختران
دانشآموزان .1اهمیتترتیبیوالدین،دروسدینی،

روحانیمسجد،معلممدرسهودوستان
ونماز
مدرسهاي بهعنوانمنابعتأمینسؤاالتدینی
دانشآموزان

(0211نفر)


دانشآموزان .3نگرشمثبتدانشآموزانبهطرح

اقامهنمازمدرسهاي؛..1وجودموانع

ونماز
سهاي:بهداشتینبودن
مدرسهاي توسعهنمازمدر 
نمازخانه،نداشتنامامجماعتو
نامناسببودنفضاينمازخانه

آموزشو
پرورشمنطقه
01تهران


آموزشو
پرورش
همدان
()0931

آموزشو
پرورش
بوشهر


مضمون
اصلی
دانشجویان
ونماز

یافتههايتجربیكلیدي


.3نقشوالدینبهعنوانمنبعتامین
خانواده
دانشآموزان

دانشآموزان سواالتنمازدانشآموزان؛

بوشهر(اطالعات
.01شركتاكثریتیدرنماز
ونماز
آماريموجود
مدرسهاي؛.00قضاشدننماز
مدرسهاي
نیست)
صبحدرحدبسیارباال؛.02

سرزنششدنازسويوالدینبه
شدننمازهايصبح.

خاطرقضا
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ادامه جدول شماره1
دانشآموزان

بررسیراههاي
استان
(0111نفر)
كرمانشاه جذب
دانشآموزان


بهنماز
دانشآموزانشهر

وزارت بررسیعوامل
اراك
آموزش مدرسهايو
(511نفر)
خانوادگی
و
پرورش موثردر
گرایش

دانشآموزان

بهنماز
دانشآموزان(اطالعات

آموزش بررسیعوامل
موثربرجذب آماريموجودنیست)
و

پرورش بیشتر
دانشآموزان

اصفهان
دبیرستانیبه

نمازجماعت
مدارسراهنماییو
آموزش نگرش
دبیرستان(اطالعات
دانشآموزان

و
آماريموجودنیست)
پرورش دختروپسر
مازندران نسبتبهطرح 
اقامهنماز

مدارس

وزارت
آموزش
و
پرورش


مسایلاقامه
نمازجماعت
مدارسازنظر
مربیانو
دانشآموزان


دانشآموزان .09نقشمؤثرمربیانومعلمان؛

والدینودوستانبهعنوانعوامل
ونماز
جاذبهاي/دافعهايدراقامهنماز

مدرسهاي
مدرسهاي.
.02میزانباالياقامهنمازفرادا؛.05
خانواده
دانشآموزان میزانپاییناقامهنمازجماعت؛.01

بیتفاوتییكسومازوالدیننسبت
ونماز
بهنمازنخوانیفرزندانشان؛.03
مدرسهاي
بیرغبتییكپنجمازوالدینبهنماز

مدرسهاي.
دانشآموزان .01نامناسببودنزماننماز

مدرسهاي؛.03مؤثردانستننماز
ونماز
مدرسهايدربهبودروابطدوستی؛
مدرسهاي
.21تأثیرامکاناتمناسبنمازخانه
درترویجنمازمدرسهاي.

دانشآموزان .20گرایشمثبتاكثریتیدانش

آموزانبهنمازمدرسهاي؛.22تمایل
ونماز
بهكمشدنساعاتدروسبراي
مدرسهاي
حضوردرنمازمدرسهاي؛.29توجه

بهدالیلعدمرغبتدانشآموزانبه
نمازمدرسهايمانند:سستی،ندانستن

آثارنماز،نامناسببودننمازخانه،
خجالتازنمازخوانیواهمیتندادن
والدینبهنمازفرزندانشان.
دانشآموزان .22تأثیرعواملجاذبهبرايترویج

كشوري(اطالعات
نمازمدرسهاي:نمازخانهمناسب،

آماريموجودنیست) ونماز
تشویقخانواده،توضیحاتدبیران
مدرسهاي

هايمدرسهاي


دینی،وجودسیاست

تشویقی؛.25اهمیتمراجعمورد
وثوقدانشآموزاندرترویجنماز
مدرسهايمانندوالدین،مدیران،
معلمانومربیان.

بازسازيبرمبنايدادههايسایت:مركزاطالعاتواسنادومداركعلمیایران،مرداد()0931
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چهكهاینگونهپژوهشهايتجربیمربوطبهنمازخوانیدرایران،وبهخصوص


اماآن
خوانیدرمیاننسلجوانتحصیلكردهاعمازدانشآموزودانشجوبهدنبال

وضعیتنماز
توصیفآناستبراينگارندهایننوشتاربسیارمهماست.ازاینرو،درادامهبهفهرست
مهمترین نتایج تجربی برگرفته از این پژوهشها (با استناد به دو جداول  3و) 01

میپردازیم.

دراینزمینه،برخیازعواملبرنمازمدرسهايمؤثرتر

الف) عوامل جاذبه نمازخوانی:
بوده است؛ والدین نمازخوان ،دوستان نمازخوان ،نمازخانه مناسب ،معلمان نمازخوان،

آگاهی باال از اثرات نماز ،موفقیت در آموزش درس دین ومعارف ،نحوه تدبیر و رفتار
نیمدرسهاي.

مناسبوسنجیدهاولیاءمدرسهبانمازخوا
عواملخاصیبرنمازمدرسهايموثر

ب) عوامل دافعه نمازخوانی :دراینزمینهنیز 
بیتفاوتی والدین نسبت به نمازنخوانی
ارزیابی شده است ،كه مهمترین آنها عبارتند از  :
فرزندانشان ،خجالتازنمازخواندندرمدرسه ،خستگیبهخاطرساعاتدرسیزیاد ،نبود
بیتدبیري
نمازخانه مناسب در مدرسه ،ندانستن آثار مثبت نماز ،فقدان دانش دینی الزم  ،
مدرسهواجباردانشآموزانبهنماز.

دراینبارهنیزاینیافتههايآماري

پ) وضعیت نمازخوانی نسل جوان تحصیلکرده:
بهدستآمدهاست؛فراوانیبیشتراقامهنمازفرادابهنسبتنمازهايجماعت ،تقیدبیشتر
قضاشدننمازصبحنسبتبهسایرنمازهاي

دخترانبهاقامهنمازجماعتنسبتبهپسران،
گیرووالدینبیتفاوتبه

یومیه ،شکافبیننمازخوانانونمازنخوانان ،شکافبینوالدینپی
نمازخوانیفرزندان،وجودبیاعتماديبهروحانیونمساجدوامامجماعات.
این فهرست تجربی مشخص میكند كه براي تکمیل نظریه اجتماعی نمازخوانی باید
تعیینكننده مهم از جمله موارد ذیل تأكید كرد :الف) نقش و
دستكم روي چند مؤلفة  

گسترهتأثیرعواملجاذبه/دافعهنمازخوانی ،ب)نقشنمازخانهمدرسهودانشگاه،ج) نقش
مدرسه و سیاستهاي دینی آن ،د) نقش خانواده و حساسیت والدین به نمازخوانی
دوقطبیشدناجتماعدینی كنونیبهدوبخش:جمعیتمقیّدبه نمازو

فرزندانشان ،هـ) 
باتوجهبهاهمیتاینفهرست،درادامهبهبررسیآن دستهاز

جمعیتبیتوجهبهنماز.
پژوهشهاي تجربی نماز خواهیم پرداخت كه نتایج عینی اثرات این گونه عوامل را به

طرزيگستردهتردراجتماعدینیایراننشاندادهاست.
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هايآمارياینپژوهشهاچند


پیشازپرداختنبهاینموضوع،الزماستدربارهداده
نکته خاطرنشان شود .درمجموع پژوهشهاي تجربی كه در ادامه این بخش مورد تحلیل
یافتههاي  91طرح پژوهشی تجربی دینی و نماز از 0932تا )0913
قرار خواهد گرفت ( 
داراي این مشخصات آماري هستند :الف) محدوده مورد پژوهش(ملی  01درصد ،تهران 59
درصد،كمتر

رصد،شهرستانها91درصدبودهاست)؛ب)گسترهجمعیتنمونهپژوهش(10

د
از  0هزارنفر جمعیت نمونه تحقیق 02 ،درصد ،بین  0هزار تا  5هزارنفر جمعیت نمونه
هزارنفرجمعیتنمونهتحقیقبودهاست)؛ ج) جامعه

تحقیق 5،درصدنیزاز 5هزارتا 3
آماري(مهمترین حوزه را جوانان با  39درصد تشکیل دادهاست)؛ د) محورهاي اصلی
نمازپژوهی با توجه به ابعاد نمازخوانی فرادا ،جماعت ،جمعه و مستحبی درالویت قرار
گرفتهاست(كاظمیوفرجی.)0911،
عالوهبراین،مجموعهسؤاالتیكهدرطرحهايپژوهشیراجعبهنمازخوانیپرسیده

شده است نیز حائز اهمیت است؛ كه عبارت است از :محل خواندن نماز ،شركت در
نمازهايجمعهوعیدها ،آشناییبامفاهیمنماز ،لذتازنمازخوانی ،اطالعازشرایطفقهی
نمازخوانی ،رفتارهاي مثبت و منفی نماز خوانان درجامعه ،تبعات
وضو و نماز ،اثرات  
بینمازي ،تأثیرنمازخوانانبردیگران ،اهمیتشرعینماز ،اهمیتنمازاولوقت ،اهمیت

نمازهاينافله،حساسیتافرادبهنمازخوانی/نمازنخوانیخود،دیگرانوخانواده،آگاهیاز

نمازخوانی،جایگاهنمازدرسلسله
فلسفهنماز ،حساسیتبهنمازخوانیخود،تعداددفعات 
مراتب ارزشی فرد ،رفتن به مسجد ،روابط اجتماعی با نماز خوانان  /نمازنخوانان ،تأثیر
رضایتازنظامسیاسیونمازخوانی/نمازنخوانی،تأثیررضایتازروحانیتونمازخوانی/
نمازنخوانی.
این فهرست نیز به نوبه خود باید بخشی از مؤلفههاي نظریهاي واقعیت اجتماعی
بهاینلذامیتوانآنهارادرقالبچندمؤلفهاشارهكرد:الف)

نمازخوانیمحسوبشود.
آگاهیازفلسفهودانشنمازخوانی ،ب)حساسیتبهنمازخوانی ،ج)نوعرابطهونگرش
سیاسیبهنظامسیاسیوروحانیت ،د)نگرش نسبتبهرفتارهاياجتماعیاخالقیدینی
نمازخوانان .با توجه به این توضیحات ،در ادامه ،ضمن ارائه مفصل یافتههاي تجربی
پژوهشهاي نمازخوانی ،تحلیلی از این یافتهها نیز به تفکیك محدودههاي مورد مطالعه

ارائهمیشود.

(ملی،شهرتهرانوشهرهايدیگر)
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واقعیت اجتماعی نماز :یافتههای سطح ملی
در سطح ملی و البته در مقایسه با تهران درصد پژوهشهاي تجربی نمازخوانی همچنان
تواندتااندازهايمبیّنبرخیشاخصهاي


بااینوجود،همینتعدادكمنیزمی
ناچیزاست.
ايازیافتههايدردسترسارائه


خالصه
اجتماعینمازباشد.درادامه،درجدول شماره 00
شدهاست.
جدول شماره  :برخی شاخصهای اجتماعی «نمازخوانی»
پژوهشگر
محسنی()0933


جامعهآماري
05شهر(باالي01
سال)

طالبان()0933


دانشآموزانسوم

دبیرستان
(5952نفر)

رضایی()0911


21شهرمركزاستان
(باالي05سال03/
هزارنفر)

21شهرمركزاستان
(باالي01سال02/
رجبزاده()0912

هزارخانوار11/هزار
نفر)
آزادارمکی()0912



ملی
(باالي05سال
2591/نفر)

گودرزي()0912


21شهرمركزاستان
(باالي05سال/
2511نفر)

شاخصاجتماعینمازخوانی(بهدرصد)
.0شركتدرنمازجماعت{زیاد(،)01گاهی(،)23
هرگز(.})23
،برخیروزها(،)99

.2خواندنمرتبنمازفرادا{هرروز()55
اصالً(})3؛
؛برخیروزها(،)23

.9شركتدرنمازجماعت{هرروز()5
اصالً(})15؛
یكبار(،)5
،ماهی 

.2شركتدرنمازجمعه{هرجمعه()2
چندمرتبهدرسال(،)01اصالً(.})15
داريبدوننمازخوانی{مخالف(،)52


اعتقادبهدین
.5
مردد(،)01موافق(})91؛
.1شركتدرنمازجماعت{همیشه(،)1اكثراً( ،)02گاهی(،)90
بهندرت(،)91هرگز(})29؛

.3شركتدرنمازجمعه{همیشه(،)2اكثراً(،)1گاهی(،)29
بهندرت(،)23هرگز(.})91

.3حضوردرمسجدبراينمازخوانی{(.})91
.01خواندنمرتبنمازهايفرادا{كامل(،)25روزانه(،)91
هفتگی(،)2ماهانه(})2؛
.00خواندنمرتبنمازهايجماعت{كامل(،)5روزانه(،)09
هفتگی(،)22ماهانه(،)25هرگز(.})1
.02خواندنمرتبنمازفراداطیسالگذشته{اكثراً(،)31
بهندرت(})09؛
گاهی( ،)01
.09شركتدرنمازجماعتطیسالگذشته{اكثراً(،)02
بهندرت(})11؛
گاهی( ،)23
.02شركتدرنمازجمعهطیسالگذشته{اكثراً(،)1
بهندرت(})33؛
گاهی( ،)01
.05اعتقادبهدینداريبدوننمازخوانی{كم(،)50متوسط(،)0
زیاد(})21؛
.01اعتقادبهعدممراودهبانمازنخوانان{مخالف()39مردد
()02موافق(})05

تعدادجمعیتهاينمونه(35255نفر)1،عنوانپژوهش

بازسازيبرمبنايدادههايكاظمیوفرجی(،)0911

ملی
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واقعیت اجتماعی نماز :یافتههای سطح شهری
سطحشهريوالبتهبدوناحتسابتهران،درصدپژوهشهايتجربینمازخوانیناچیز

در 
نیست .بااینوجود،هنوزدرمقایسهباشهرتهراناینتعدادناكافیاست؛اماهمینتعداد
هم میتواند تا اندازهاي مبیّن برخی شاخصهاي اجتماعی نماز در سطح شهرهاي ایران
ايازیافتههايدردسترسارائهشدهاست.


خالصه
باشد.درجدولشماره02

جدول شماره : 2برخی شاخصهای اجتماعی «نمازخوانی»
شاخصاجتماعینمازخوانی(بهدرصد)
جامعهآماري
پژوهشگر
.0آشناییبامفاهیمنماز{كم(،)91متوسط(،)22زیاد(})00؛
استانچهارمحال
.2لذتازفریضهنماز{كم(،)23متوسط(،)01زیاد(})29؛
وبختیاري
قنبري()0932
.9شركتدرنمازجمعه{كم(،)29متوسط(،)22زیاد(})95؛
(جوانان911/نفر)
.2شركتدرنمازجماعت{كم(،)23متوسط(،)25زیاد(.})25
قضاشدننمازهايواجب{بلی(})31؛

.5
شهربوشهر
.1اقامهنمازجماعت{بلی(،)01خیر(،)25تاحدودي(.})93
دانشآموزان
( 
آبروشن()0935
دبیرستانی111/

نفر)
.3آگاهیازاحکامنمازجمعه{اطالعاتصحیح(})51؛
.1آگاهیازتعدادركوعنماز{اطالعاتصحیح(})39؛
شهرایالم
محمدزاده()0911
(جوانان02تا.3 25آگاهیازشرایطصحتوضو{اطالعاتصحیح(})19؛

،بهندرت(،)5
سال901/نفر) .01خواندنمرتبنمازفرادا{همیشه(،)13گاهی( )22
هرگز(.})5
.00الویتبرگزارينمازجماعت{مخالف(،)23موافق(})30؛
شهرتبریز
خراطیان()0912
.02ضرورتكوتاهینکردندراقامهنماز{مخالف(،)00موافق(.})13
(دانشجویان)

،بینظر(،)03
.09اعتقادبهدینداريبدوننمازخوانی{مخالف( )99
موافق(})91؛
شهرشیراز
موحّد
.02ضرورتسعیوجدیتبرايخواندننمازجماعت{مخالف(،)91
(دانشجویان
ودلبري()0919
بینظر(،)91موافق(})92؛

919/نفر)

،بینظر(،)03موافق(.})23
.05امکانقضاينمازها{مخالف( )99
،بهندرت(.})09
.01خواندنمرتبنمازفرادا{اكثراً(،)31گاهی( )03
شهراردبیل
صابر()0915
(دانشجویان

995/نفر)
،بهندرت(})03؛
.03خواندننمازفرادا{اكثراً(،)53گاهی( )22
شهركرمانشاه
امیري()0915
،بهندرت(})52؛
.01شركتدرنمازجماعت{اكثراً(،)01گاهی( )91
دانشآموزان/
( 

،بهندرت(.})11
.03شركتدرنمازجمعه{اكثراً(،)05گاهی( )03
211نفر)
پايبنديبهنماز{هرروز(،)22گاهی(،)92
 .21
شهراردبیل
نوازساعیو
بهندرت(،)1اصالً(})09؛

(جوانان01تا22
موسوي()0910
.20آگاهیازاحکامنمازجمعه{اطالعاتصحیح(})31؛
سال211/نفر)

.22آگاهیازاركاننماز{اطالعاتصحیح(.})33

،تعدادجمعیتهاينمونه(9221نفر)3،عنوانپژوهش

بازسازيبرمبنايدادههايكاظمیوفرجی()0911

شهري
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واقعیت اجتماعی نماز :یافتههای شهر تهران
پژوهشهايتجربینمازخوانیمربوطبهشهرتهرانهمازحیثفراوانیجمعیتنمونهو

هاياجتماعینمازقابلتوجهاند.درجدول 09اینمالحظالت


همازلحاظتعدادشاخص
باویرایشهايالزمآمدهاست.

جدول شماره : 7برخی شاخصهای اجتماعی «نمازخوانی»
پژوهشگر
طالبی()0932

جامعهآماري

دانشجویان.0 0125/خواندننمازهايواجب{همیشه(،)39گاهی(،)1اغلب()02
نفر
دانشآموزانسوم


ملکی()0935

شاخصاجتماعینمازخوانی(بهدرصد)
اصال(.})2
.2اعتقادبهنمازبهعنوانموجباتآرامش{موافق(.})12

دبیرستان911/
نفر
مناطق9و1و03
.9خواندننمازهايواجب{اكثراً(،)11گاهی(،)05
بهندرت(})22؛
دانشآموزان/سال 


سراجزاده()0935


سومدبیرستان/
930نفر

.2شركتدرنمازجماعت{اكثراً(،)5گاهی(،)03
بهندرت(})31؛

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

مركزمطالعاتو
سنجش
افکارعمومی()0931
جواديیگانه()0931


جوانان05تا03

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

سال/
522نفر
دانشجویان.3 221/خواندننمازهايواجب{همیشه(،)39گاهی(،)1اغلب(،)02
نفر

اصال(.})2
نمازخوانی{مخالف(،)91
اعتقادبهدینداريبدون 

.1

مرجایی()0933

دانشجویان111/
نفر

بینظر(،)00موافق(})11؛

.3الویتشركتدرنمازجماعت{مخالف(،)22موافق(،)19
بینظر(.})29


مركزمطالعاتو

دانشآموزاندوم


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

سنجشافکارعمومی

دبیرستان111/

بهندرت(،)01اصال(})00؛
گاهی( ،)29

نفر

.00تقیّدمعمولیبهنماز{بلی(.})31

()0933
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ادامهجدولشماره09
غیاثوند()0911

دانشجویان219/

.02اعتقادبهنمازبهعنوانتعبدوایمانبهخداوند{موافق(،)12

نفر

مخالف(،)09بینابین(})20؛
.09اعتقادبهنمازبهعنواننزدیكشدنبه
خداوند{موافق(،)21مخالف(،)22بینابین(})21؛
.02اعتقادبهنمازبهعنوانابزاريبرايمراقبتبر
اعمال{موافق(،)55مخالف(،)03بینابین(})03؛
.05اعتقادبهنمازبهعنوانیكفریضهواجب{موافق(،)11
مخالف(،)03بینابین(.})05
.01خواندننمازهايواجب{زیاد(،)35تاحدي(،)05

مركزمطالعاتو
سنجش
افکارعمومی()0910

باالي05سال/
0259نفر

كم(})01؛
.03خواندننمازهايمستحبی{زیاد(،)91تاحدي(،)99
كم(})91؛
.01خواندننمازاولوقت{زیاد(،)52تاحدي(،)22كم(.})21

كاظمیوفرجی
()0910

دانشجویان.03 0111/خواندننمازهايواجب{همیشه(،)53اكثراً(،)01
نفر

،بهندرت(،)1اصالً(.})3
گاهی( )02
.21اعتقادبهنمازبهعنوانیكفریضهواجب{موافق(})35؛

مركزمطالعاتو

سنجش
افکارعمومی()0910

دانشجویان/
223نفر

.20اعتقادبهنمازبهعنوانبهترینوسیلهارتباطبا
خداوند{موافق(})19؛
.22تالشبراياداينمازاولوقت{موافق(})25؛
اداينمازهايمستحبی{مخالف(.})32

.29تالشبراي

فرجی(0910و)0919

دانشجویان951/

نمازخوانی{موافق(.})32
.22ضرورت 
.25تقیدبهنماز{صبح(،)0ظهروعصر(،)5مغربوعشاء(1

رضایی()0912

دانشجویان923/
نفر

)،همهنمازها(،)15هیچكدام(})21؛
.21رفتاروالدیندرموردنمازخوانیفرزندان{بیتفاوت(،)03
توصیهكننده(،)35واداركننده(.})3

مركزمطالعاتو

سنجش
افکارعمومی()0912

جوانان01تا23
سال/
311

نمازخوانی{هرروز(،)22بیشترروزها(،)20برخی
.23تقیدبه 
،بهندرت(،)22اصال(})5؛
روزها( )03
.21تقیدبهنمازجماعت{هرروز(،)9هفتگی(،)9برخی
،بهندرت(،)92اصال(})21؛
روزها( )21
یكبار(،)2چند
،ماهی 

.23شركتدرنمازجمعه{هرجمعه()2
،بهندرت(،)22اصال(.})11
مرتبهدرسال( )3
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ادامهجدولشماره09

مركزمطالعاتو

سنجش
افکارعمومی()0912

بخواجهو
غری 
میرزایی()0919
غیاثوند()0912

.91اعتقادبهنمازبهعنوانموجباترشدانسان{موافق(})12؛
.90اعتقادبهنمازبهعنوانموجباتآرامش{موافق(})13؛
.92اعتقادبهنمازبهعنوانبهترینوسیلهارتباطبا
دانشجویان 121/خداوند{موافق(})12؛
.99اعتقادبهنامسلمانبودنتاركالصلوه{موافق(})20؛
.92تالشبراياداينمازاولوقت{موافق(،)99بینابین(،)29
مخالف(.})01
.95خواندننمازهايواجب{هرروز(،)15
دانشجویان
علومپزشکی 211/هفتگی(،)3ماهانه(،)5بندرت(،)05اصال(.})1

دانشجویان225/

.91خواندننمازهايواجب{همیشه(،)11گاهی(،)05
بندرت(،)1اصال(.})01

،تعدادجمعیتهاينمونه(02223نفر)03،عنوانپژوهش

بازسازيبرمبنايدادههايكاظمیوفرجی()0911


 .2واقعیت اجتماعی باورـ رفتار نماز :چند استنباط نظری و تجربی
جداول  00تا  09حاوي دادههاي اخذ شده از  91عنوان طرح پژوهشی و یك جمعیت
نمونهبزرگحدود 021هزارنفريدرسطحملی،شهريو كالنشهرتهرانطییكدهه
استكهازنظرگروههاياجتماعیمورد مطالعهنیزمشتملبر نسل

اخیر ( 0933تا )0913
دانشآموزان و دانشجویان) بوده و حاوي نکتههاي سودمندي براي
جوان تحصیل كرده ( 
تدوینمبانینظريواقعیتاجتماعینمازخوانیدر ایراناست.بااینتوضیح،بازخوانی
افتههايتجربی،بدونذكرمجددآمارهايارائهشده،سودمندبودهولذانکاتكلیدي
اینی 
مورد نظر خاطرنشان میگردد .آنچه در ادامه میآید با تأكید بر اهمیت شناخت واقعیت
اجتماعیباورـرفتارنماز،مرتبشدهاست.

دراینزمینهازدادههايتجربیمندرجدرجداولمزبور

الف) واقعیت باور به نماز:
چندنکتهنظرياستنباطمیشود.

) آگاهی کمینه و حداقلی از فلسفه نماز
جامعهدینیایرانیآگاهیالزموشایستهايازعلتوجودينمازوضرورتنمازخوانی

حقیقیندارد.بهعبارتدیگر،همچنانرازهايفلسفهقرآنینمازسربهمهروپوشیدهباقی
اگرچهبهمددرسالههايعلمیهفقهینسبتبهاطالعاتظواهرنماز (ازاحکام

مانده است.
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فقهیوشرعیمربوطبهشرایطوضوتانمازگزار،نمازخانهومانندآن)دانشنسبیآنهم
درحدرفعنیازاولیهوجوددارد،امادرخصوصفلسفهنمازونمازخوانیونسبتنمازو
تدیّنوتعبّدتوجیهنظري،ازجنبةالهیاتیومعارفی،صورتنگرفتهاست.
 )2اعتقاد اکثریتی و بیشینه به وجوب فریضه نماز
تمامداده هايتجربیكموبیشمبیناینواقعیتاستكهاجتماعدینیایرانیبرواجب

بودنفریضهنمازتأكیددارد.آنهمبنابهدالیلیماننداینكهنماز موجبرشدوتعالی
معنوي،رشداخالقیات،خودسازي،آرامشوطمأنینهقلبیاست.امامسألهایناستكه
پاسخگویاندربارهاینموضوعكهنمازبهترینوسیلهبرايارتباطباخداوندباشد،توافقو
اجماعكمتريدرمقایسهباكاركردهايقبلینمازبرسرآنوجوددارد؛بنابراینوجودآن
اجماعقبلیحداكثريوپائینبودنمیزانایناجماع،هردوجايبحثوتأملدارد.
 ) 7اعتقاد نسبی ،ولی بیشینه به تدیّن بدون نماز
درصدي از جامعه دینی ایرانی بر این باور است كه میتوان متدیّن و دیندار بود ،اما به
خواندننمازنیزبیاعتنابود؛بهعبارتدیگرمیاندینداريونمازلزوماًوضرورتاًنسبتی

قطعیوناگسستنیوجودندارد.شایدبهدلیلاینباوررایجدراجتماعدینیایرانیاستكه
نمازخوانی نمازخوانان نشانه تدیّننیست؛و یااینکهبرخیازنمازخواناناز تدیّنالزمه
نمازبرخوردارنیستند.اینمسألهنیزبهسهمخوددرخورتأمّلومطالعهبیشتراست؛بویژه
اگراینباور،بینشمخالفیرانیزتداعیكندكهنسبتنمازنخوانیوغیرمتدیّنبودننیز
قابلوثوقنیست.
هايتجربیمزبورتبیینكنندهچند


دراینزمینهنیزداده
ب) واقعیت رفتار نمازخوانی:
نکتهنظرياستنباطیاست.
) رفتار اکثریتی و بیشینه درنمازخوانی فرادا
پردازند؛امانحوهاقامهنمازآنانعمدتاً

اجتماعدینیایرانیاكثراًبهاداينمازهايواجبمی
هايتجربیحاكیازبیرغبتیبهشركتدرنمازجماعتو


بدینمعنیكهداده
فرادااست.
هايمدرسهايودانشگاهیاست.


رنگنمازخواناندرمساجدمحلیونمازخانه

حضوركم
تبلیغاتسیاسیورسانهاي،

حضوردرنمازجمعهنیز،باوجودتمهیداتگستردهحکومتیو
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ایننیزمسألهاياستكهبایدازابعادمختلفمورد

بسیارناچیزتر ازنماز جماعتاست.
مطالعهوبررسیقرارگیرد.
 )2بازاجتماعی شدن دینی کمرمق و فرهنگ نماز کمرونق
باتوجهبهتأثیرچهارنهادعمدهموثردراجتماعدینیایرانیشاملبرمسجد،مدرسه،رسانه
وخانوادهبرايبازاجتماعیشدندینینسلجوانوتحصیلكرده،باهدفهدایتآگاهانه،
هابهمنظورپذیرشفرهنگنمازخوانی،واقعیتهاـدستكم


اختیاريودرستودقیقآن
شهاي تجربی موجود ـ حکایت از واقعیتی دیگر دارد .اكنون مشخص
در محدوده پژوه 
ها،كمرونقی


حساسیتیخانواده

جاذبگیمساجد،كم

شدهاستكهدرواقعیتامر،بهدلیلكم
رسانهملیوبدمواجهگینظامآموزشیرسمی،اینفرآیندهاياساسی(بازاجتماعیشدن
نمازخوانی)باچالشروبروست.
دینینسلجوانبرايفرهنگپذیري 

پ)واقعیت شكاف بین باور به نماز و رفتار نمازخوانی :اما در این زمینه ،البته با
توجهبهنکاتپیشگفته،میتوانفهرستیازشکاففرهنگی ـ عقیدتینمازخوانیتنظیم

كرد:
)0شکافبینباوربهنماز(اعتقاداكثریتیبهوجوبفریضهنماز)وعملبهنماز(اداي
كمینهنمازها)؛
)2شکافبینتدیّن (اعتقادبهلزومدینداربودن)وتعبّد (تنندادنبهنمازبهعنوان
محملبندگیخداوند)؛
)9شکافبینتدیّنالزمهنماز (عدمتجلینمازدررفتارفرهنگی)ونمازالزمهتدیّن
(ابرازتدیّنبینمازخوانی).
شتردربارهاینمطالبونیزنکاتذكرشدهپیشازآن؛جمعبندي

برايتأملنظريبی
باعنایتبهمواردمذكورمیتوان

ازاینمولفههادرجداول 02و 05درجگردیدهاست.

زمینهبرايمبانینظرينمازبیشتربهبحثپرداخت.
این استنباطات نظري را كه در ذیل سه مضمون اساسی فلسفه ،فرهنگ و واقعیت
اجتماعی نماز دستهبندي شده است ،میتوان در حکم خطسیرهایی براي مبانی نظریة
تواندبرايتدویننظریههاو


رو،اینمبانیمی
اجتماعیـفرهنگینمازمحسوبكرد.ازاین

مدلهاي تحلیلی (نظري و تجربی) كه مورد نیاز پژوهشهاي اجتماعی نماز است مورد

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

ایدههاينظري


.0نسبتنمازباایمان؛.2نسبتنمازبامعنویت؛.9نسبتنمازبااطمینانوآرامشقلبی
فلسفهنماز
.2رابطهنمازباتدیّن؛.5نسبتنمازباتعبّد؛.1نسبتنمازباتعقّل
.0نقشسیستمیمسجددرگرایش/عدمگرایشبهنمازخوانی
الف)ماهیتجاذبه/دافعهسختافزاري
فرهنگ
ب)ماهیتجاذبه/دافعهنرمافزاري
نماز
مانافزاري
پ)ماهیتجاذبه/دافعهساز 
 .2سازوكارتعاملیوتبادلیخانواده،مدرسهومسجددرتقویتآگاهانهواختیارينماز(فرادا
وجماعت)
الف)نقشاجتماعیشدندینیفرددرخانواده(برايایفاينمازفرادا)
ب)نقشبازاجتماعیشدندینیفرددرمدرسه(براياقامهنمازجماعت)
پ)نقشعاملاراده،اختیاروآگاهیدرمنشوكنشنمازخوانی
نقشسیاستمدرسهايمسجد

ت)
ث)نقشسیاستمسجديمدرسه
مدرسهايخانواده

ج)نقشسیاستمسجديـ
پیوندهنر،علم،تکنولوژي،فرهنگدررسانهايكردننمازخوانی

.9
رسانهومعناسازينمازخوانی،سبكسازينمازخوانیوهویتسازينمازخوانی

الف)
رسانهايشدنجدیدنمازخوانیازطریقمجازيشدنواینترنتیشدنفضايرسانه
ب) 
كاهشبردارتباطیرادیووتلویزیونودرمقابلافزایشنقشرسانههايدیجیتالیشخصی

پ)
هايماهوارهاي)

شده(اس.ام.اس،بلوتوث،شبکه
نمازرسانهايورسانهنماز

.2
نقشمخاطبسنجیبراينمازرسانهاي

الف)
نقشبازاریابیاجتماعیبراينمازرسانهاي

ب)
نگیدینیبراينمازرسانهاي

پ)نقشتبلیغاتفره
نقشمسجدالکترونیکیودیجیتالیبراينمازرسانهاي

ت)
سازيتلویزیونیبراينمازرسانهاي


نقشبرنامه
ث)
نقشنمازمجازيبراينمازرسانهاي

ج)
ظرفیتاجتماعدینینمازخوانبراينمازرسانهاي

چ)
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جدول شماره : 5جمع بندی استنباطات نظری راجع به «واقعیت اجتماعی» نماز
بینشنظري

مضموننظري

.0آگاهیكمینهوحداقلیازفلسفهنماز
اجتماع دینی ایرانی ،آگاهی الزم و شایستهاي از علت وجودي نماز و ضرورت
نمازخوانی حقیقی ندارد  .به عبارت دیگر هنوز و همچنان رازهاي سر به مهر فلسفه
قرآنی نماز پوشیده باقی مانده است .این درست است كه به كمك رسانههاي عملیه
فقهی نسبت به اطالعات ظواهر نماز(ازاحکام فقهی شرعی مربوط به شرایط وضو تا
نمازگزار،نمازخانهومانندآن)دانشنسبیآنهمدرحدرفعنیازاولیهوجوددارد؛اما
درخصوصفلسفهنمازونمازخوانیونسبتنمازوتدیّنوتعبّد،توجیهنظريازنوع
الهیاتیومعارفینشدهاست.
.2اعتقاداكثریتیوبیشینهبهوجوبفریضهنماز
تمام داده هاي تجربی كم و بیش مبین این واقعیت است كه اجتماع دینی ایرانی بر
الف.واقعیت
باوربهنماز


وجوبفریضهنمازاذعاندارند.آنهمبنابهدالیلیازقبیل اینكهنمازموجبرشدو
تعالیمعنوي،رشداخالقیات،خودسازيوآرامشقلبیاست.امامسألهایناست،كه
نمازمیبایستبهترینوسیلهايبرايارتباطباخداوندباشد؛ایناجتماعدینیتوافقو

اجماعكمتري،درمقایسهباكاركردهايقبلینمازدارند.بنابراین،وجودآناجماعقبلی
حداكثريوپائینبودنایناجماعهردوجايبحثوتأملدارد.
.9اعتقادنسبی،ولیبیشینهبهتدیّنبدوننماز
اجتماعدینیایرانیبرآناستكهمی توانمتدیّنودینداربود،امّانمازنیزنخواند؛به

عبارتدیگرمیاندینداريونمازلزوماًوضرورتاًنسبتیقابلوثوقوناگسستنیوجود
ندارد .آنچه كه این نوع اعتقاد درباره بینسبتی دینداري و نمازخوانی در مورد آن
كندوبهتصریحبیاننمیشود،شایداینباوررایجدراجتماعدینیایرانی


سکوتمی
باشدكهنمازخوانینمازخواناندلیلتدیّننیست؛و یااینكهنمازخوانانعصرحاضر
از تدیّنالزمهنمازبرخوردارنیستند.اینمسألهنیزبهسهمخوددرخورتأملومداقه
است؛بویژهاگراینباور،ایناستداللمخالفرانیزساماندهدكهنسبتنمازنخوانیو
نامتدینبودننیزقابلوثوقوتوجهنیست.
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ادامه جدول شماره 5
.2رفتاراكثریتیوبیشینهدرنمازخوانیفرادا
اجتماع دینی ایرانی اكثراً به خواندن نمازهاي واجب میپردازند .اما نحوه برپائی
هايتجربی،حاكیازبیرغبتیبهنماز


ازاینرو،داده
نمازهايمزبورعمدتاًفرادااست.

جماعت و حضور كمرنگ نمازخوانان در مساجد محلی و نمازخانههاي مدرسهاي و
دانشگاهی است .حضور در نماز جمعه نیز ،با وجود تمهیدات گسترده حکومتی
وتبلیغاترسانهاي،بسیارناچیزترازنمازجماعتاست.ایننیزمسألهاياستكهبایداز

ب.واقعیت
رفتارنمازخوانی


ابعادمختلفموردمطالعهوبررسیقرارگیرد.
رمقوفرهنگنمازكمرونق


شدندینیكم
بازاجتماعی

.5
با توجه به تأثیر نهادهاي عمده مؤثر در اجتماع دینی ایرانی(مسجد ،مدرسه ،رسانه و
خانواده)  براي باز اجتماعی شدن دینی نسل جوان و تحصیل كرده ،با هدف هدایت
،واقعیتها

دقیقآنهابهمنظورپذیرشفرهنگنمازخوانی

آگاهانه،اختیاريودرستو
حکایتازواقعیتیدیگردارد.اكنونمشخصشدهاستكهدرواقعیتامر،بهدلیلكم
جاذبگی مساجد ،كمحساسیتی خانوادهها ،كمرونقی رسانه ملی و بدمواجهگی نظام
آموزشی رسمی ،این فرآیندهاي اساسی(باز اجتماعی شدن دینی نسل جوان براي
فرهنگپذیرينمازخوانی)باچالشروبروست.
.1شکافبینباوربهنماز(اعتقاداكثریتیبهوجوبفریضهنماز)وعملبهنماز(اداي
كمینهنمازها)
.3شکافبینتدیّن(اعتقادبهلزومدینداربودن)وتعبّد(تنندادنبهنمازبهعنوان
محملبندگیخداوند)

پ.واقعیت

.1شکافبینتدیّنالزمهنماز(عدمتجلینمازدررفتارفرهنگی)ونمازالزمهتدیّن

شکافباورـرفتار

(ابرازتدیّنبینمازخوانی)

نمازخوانی
 .3دوقطبیشدناجتماعدینیكنونیبهصورتجمعیتمقیدبهنمازوجمعیتبی
توجهبهنماز
.01دوقطبیشدننگرشمثبت/منفیسیاسینمازخوانانبهنظامسیاسی
.00دوقطبیشدننگرشمثبت/منفیسیاسینمازخوانانبهروحانیت.
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نتیجهگیری
درقالب نتیجهگیريازمباحثمطرح شده،درادامه،تعداديازمفروضاتاساسیبازگو
میشود كه میتواند راهنماي سودمندي براي پژوهش اجتماعی نماز باشد؛ كه هدف آن

شناخت و تبیین واقعیت اجتماعی نماز است .این مفروضات (طبق نظر كارل پوپر) باید
هايموقتیبهپرسشهايپژوهشدانست.


پاسخ
شکافهاي اجتماعی

نمازخوانی» برحسب «
 .0بخشی از «چالش اجتماعی وضعیت  
گروههاياجتماعی»قابل
شدنهاياجتماعدینی»دربین« 
قطبی 
باورـرفتارنمازخوانی»و« 

تحلیلاست.
گروههاي
.2بخشیاز«وضعیتمواجههاجتماعدینیبانماز»؛برمبناي«روایت»(هاي) 
اجتماعیاز«فلسفهنماز»قابلتبییناست.
گروههاي
 .9بخشی از ماهیت متمایز و متفاوت «باور و رفتار نمازخوانی» در بین « 
اجتماعی»متنوع،بااستنادبه«شرایطزندگیوسبكزندگیسنتی/مدرن»آنانقابلتحلیل
است.
 .2بخش دیگري از ماهیت متمایز و متفاوت «باور و رفتار نمازخوانی» در بین
گروههاياجتماعی»متنوعنیزبااتکاءبهوضعیتكنونی«سیاستفرهنگینمازي:رسانه،
« 
مسجد،خانوادهومدرسه»قابلتبییناست.
در همین ارتباط ،چند یافته تجربی در این مقاله قابل استناد بوده و الزم است در
پژوهشهايآتیموردتوجهوبررسیبیشترقرارگیرد.

الف) آگاهی کمینه و حداقلی از فلسفه نماز
اجتماع دینی ایرانی آگاهی الزم و شایستهاي از علت وجودي نماز و ضرورت
نمازخوانیحقیقیندارد.بهعبارتدیگرهمچنانرازهايفلسفهقرآنینمازسربهمهرو
سالههايعملیهفقهینسبتبهاطالعاتظواهر
پوشیدهباقیماندهاست.اگرچهبهمددر 
نماز (از احکامفقهی وشرعیمربوطبهشرایطوضوتا نمازگزار ،نمازخانهومانندآن)
دانش نسبی آن هم در حد رفع نیاز اولیه وجود دارد ،اما درخصوص فلسفه نماز و
نمازخوانیونسبتنمازوتدینو تعبدتوجیهنظري،ازجنبهالهیاتیومعارفی،صورت
نگرفتهاست.
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ب) اعتقاد اکثریتی و بیشینه به وجوب فریضه نماز
تمام دادههاي تجربی كم و بیش مبین این واقعیت است كه اجتماع دینی ایرانی بر
واجب بودن فریضه نماز تأكید دارد؛ آن هم به دالیلی مانند اینكه نماز موجب رشد و
تعالی معنوي ،رشد اخالقیات ،خودسازي ،آرامش قلبی است .امّا مسأله این است كه
پاسخگویاندربارهاینموضوعكهنمازبهترینوسیلهبرايارتباطباخداوندباشد،توافقو
اجماعكمتريدرمقایسهباكاركردهايقبلینمازبرسرآنوجوددارد؛بنابراین،وجودآن
اجماعقبلیحداكثريوپائینبودنمیزانایناجماع،هردوجايبحثوتأملدارد.
پ) اعتقاد نسبی ،ولی بیشینه به تدین بدون نماز
درصديازاجتماعدینیایرانیبراینباوراستكهمیتوانمتدیّنودینداربود،امابه

خواندننمازنیزبیاعتنابود؛بهعبارتدیگرمیاندینداريونمازلزوماًوضرورتاًنسبتی

قطعیوناگسستنیوجودندارد.شایدبهدلیلاینباوررایجدراجتماعدینیایرانیاستكه
نمازخوانینمازخواناننشانهتدیّننیست؛ویااینكهبرخیازنمازخوانانازتدیّنالزمه
نمازبرخوردارنیستند.اینمسألهنیزبهسهمخوددرخورتأملومطالعهبیشتراست؛بویژه
اگراینباور،بینشمخالفیرانیزایجادكندكهنسبتنمازنخوانیوغیرمتدیّنینیزقابل
وثوقنیست.
ت) رفتار اکثریتی و بیشینه در نمازخوانی فرادا
پردازند؛امانحوهاقامهنماز آنان

اجتماعدینیایرانیاكثراًبهاداينمازهايواجبمی
عمدتاً فرادا است؛ بدین معنی كه دادههاي تجربی حاكی از بیرغبتی به شركت در نماز
جماعت و حضور كمرنگ نمازخوانان در مساجد محلی و نمازخانههاي مدرسهاي و
دانشگاهیاست.حضور در نمازجمعهنیز،با وجودتمهیداتگستردهحکومتیو تبلیغات
سیاسی رسانهاي ،بسیار ناچیزتر از نماز جماعت است .این نیز مسألهاي است كه باید از
ابعادمختلفموردمطالعهوبررسیقرارگیرد.
ث) باز اجتماعی شدن دینی کمرمق و فرهنگ نماز کمرونق
با توجه به تاثیر چهار نهاد عمده مؤثر در اجتماع دینی ایرانی شامل مسجد ،مدرسه،
رسانهوخانوادهبرايبازاجتماعیشدندینینسلجوانوتحصیلكرده،باهدفهدایت
هابهمنظورپذیرشفرهنگنمازخوانی،واقعیتها ـ


آگاهانه،اختیاريودرستودقیقآن
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دستكمدرمحدودهپژوهشهايتجربیموجود ـ حکایتازواقعیتیدیگردارد.اكنون

جاذبگیمساجد،كمحساسیتیخانوادهها،


مشخصشدهاستكهدرواقعیتامر،بهدلیلكم
كمرونقی رسانه ملی و بدمواجهگی نظام آموزشی رسمی ،این فرآیندهاي اساسی

شدندینینسلجوانبرايفرهنگپذیرينمازخوانی)باچالشروبروست.

بازاجتماعی

(
ج) واقعیت شكاف بین باور به نماز و رفتار نمازخوانی
همچنان ما شاهد شکاف بین باور به نماز (اعتقاد اكثریتی به وجوب فریضه نماز) و
عملبهنماز(ادايكمینهنمازها)؛شکافبینتدیّن (اعتقادبهلزومدینداربودن)وتعبّد
؛ونهایتاًشکافبینتدیّنالزمهنماز
(تنندادنبهنمازبهعنوانمحملبندگیخداوند) 
(عدمتجلینمازدررفتارفرهنگی)ونمازالزمهتدیّن(ابرازتدیّنبینمازخوانی)هستیم.

پینوشتها
نمازپژوهیازاینمنبعگرفتهشدهاستwww.hawzah.net:
 )0متونعمومی 
ضمنامنبعاصلیاینمطالبنیزنشریاتزیرهستند:
پیام زن ،شمیم یاس ،پاسدار اسالم ،پرسمان ،نامه جامعه ،مبلغان ،موعود جوان ،خیمه ،طوبی،
معارف

اشارات ،گلبرگ خرداد ،گنجینه ،پیام حوزه ،كوثر ،سروش وحی ،بشارت ،فرهنگ جهاد ،
اسالمی،دینپژوهان.

)2سایتنهادرهبري.www.nahad.ir/payannamehedini/result.php:
)9سایتحوزهنت.www.hawzah.net:
)2سایتستاداقامهنمازwww.center.namaz.ir:وهمچنینسایتسازمانتبلیغاتاسالمی:
.www.ido.ir
)5ستاداقامهنماز(،)0913چکیدهمقاالتهجدمیناجالسسراسرينماز:مسجد،جواناننمازـ
چالشهاوراهکارها،تهران:موسسهفرهنگیـانتشاراتیستاداقامهنماز.

)1ستاد اقامه نماز ( ،)0915مجموعه مقاالت علمی پانزدهمین اجالس سراسري نماز :نماز و رسانه
ملی،0تهران:موسسهفرهنگیـانتشاراتیستاداقامهنماز.
ستاد اقامه نماز ( ،)0915مجموعه مصاحبه هاي علمی پانزدهمین اجالس سراسري نماز :نماز و
رسانهملی،2تهران:موسسهفرهنگیـانتشاراتیستاداقامهنماز.
))3اینیافتههايتجربیدرمنابعزیرموجوداست:
افتههاي  3عنوان مقاله پژوهشی تجربی در سایت ستاد اقامه نماز در دسترس است:
الف) ی 
www.center.namaz.ir.
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افتههاي3عنوانچکیدهطرحهايپژوهشیتجربینیزدرسایتسازمانمداركواطالعات
ب)ی 
علمیایران-وزارتعلومدردسترساستwww.database.irandoc.ir.:
طرحهايپژوهشیتجربینمازخوانیازكتابزیراخذشده
پ)همچنیناطالعاتمفصلبرخیاز 
شدهاند.
وسپسبازخوانیوویرایش 
كاظمی،عباس و فرجی،مهدي (،)0911سنجههای دینداری در ایران،تهران:انتشاراتجامعهو
فرهنگ.

منابع 


صحتی سردرودي ،محمد ( ،)0931کتابشناسی توصیفی و گزیده نماز ،مجله پاسدار
اسالم،شماره21-22:013



كاظمی ،عباس و فرجی ،مهدي ( ،)0911سنجههای دینداری در ایران ،تهران :انتشارات
جامعهوفرهنگ.



