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چکیده

پژوهــش حاضــر بــه بررســی چگونگــی تأثیــر مســاجد بــر ارزشهــای اســامی بــا تأکیــد بــر شــهادتطلبی و

ش انجــام آن نیــز کیفــی و اســتفاده از مصاحبــۀگروههــای متمرکــز بوده اســت .شــیوۀ
ایثارگــری پرداختــه اســت .رو 

نمونهگیــری در روش کیفــی ،نظــری اســت .در ایــن شــیوه ،حجــم نمونــه از پیش ،تعیین نمیشــود و از طریق اشــباع

دادههــا بــه دســت میآیــد کــه در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه تکــرار دادههــا بــه  30نفــر رســید .ابــزار گــردآوری

اطالعــات در ایــن روش ،مصاحبــه بــا گروههــای متمرکــز بــود .گروههــا بــر اســاس ویژگیهــای جمعیتشــناختی

همچــون :ســن ،شــغل ،جنســیت و تحصیــات تفکیــک شــدند کــه در طــی چهــار مصاحبــه بــه انجــام رســید .برای

رســیدن بــه معیــار قابلیــت اعتمــاد از تکنیــک اعتباریابــی و تأییــد کلیــات یافتههــا توســط اعضا اســتفاده شــد .تجزیه

و تحلیــل دادههــا نیــز بــا اســتفاده از نظریــۀ زمینـهای ( )GTبــود و بــا اجــرای مراحــل کدگــذاری بــاز ،محــوری و

گزینشــی بــه ترتیــب  35مفهــوم اولیــه 8 ،مقولــۀ عمــده و  3مقولــه هســتۀ نهایــی از دادههــای کیفــی اســتخراج شــد.

مقــوالت عمــدۀ مســتخرج از دادههــای کیفــی نیــز عــاوه بــر اشــاره بــه نقــش تهاجــم فرهنگــی در کاهــش گرایش

بــه حضــور در مســاجد ،بــه نقش تبلیغات رســانهای ،مســئوالن و ائمــۀ جماعــت ،افزایش دانــش و آگاهی دینــی و ...

در افزایــش گرایــش بــه حضــور در مســاجد تأکیــد نمود؛ همچنیــن نتایج حاکــی از آن بــود که حضور در مســاجد،
موجــب تقویــت روحیــۀ خودســازی ،شــهادتطلبی و ایثارگــری و گرایــش بــه رفتارهای اســامی؛ همچــون :امر به

معــروف و نهــی از منکــر ،عبــادت ،جهــاد در راه خــدا ،اخــاص ،فــداکاری ،دعــا و نیایــش و  ...میشــود.
واژگان کلیدی :ایثارگری ،شهادتطلبی ،نظریۀ زمینهای ،گروههای متمرکز ،مسجد ،ایالم.

* .این مقاله از طرحی پژوهشی با عنوان «بررسی و تبیین تأثیر مساجد بر شهادتطلبی ،ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسالمی» استخراج شده است.
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 .2دانشجوی دکترای جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه ایالم
bsepeadnameh@yahoo.com
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مقدمه و طرح مسئله
«يكــى از بهتريــن و حیاتبخشتریــن ســرمايههاي موجــود در تاريــخ تشــيع ،شــهادت اســت» (شــريعتي،
 .)202 :1386شــهادت در فرهنــگ اســامي بــه كســي تحميــل نمیشــود؛ بلکــه «مــرگ دلخواهــى اســت كه
مجاهــد ،بــا همــۀ آگاهــى ،منطــق ،شــعور ،بيــدارى و بينايــى خويــش آن را انتخــاب مىكنــد!» (همــان 195 :و
 .)192شــهادت ،يــك درجــه و راهــي میانبــر بــراي صعــود اســت.
شــهادتطلبی در مذهــب شــيعه ،بــا شــهادت امــام حســين (ع) بــه اوج خــود رســيد و يكــي از الگوهــاي
مهــم و تأثيرگــذار در تحــوالت عمــدۀ تاريخــي و سياســي بــراي نسـلهاي بعــدي شــد؛ چنانکــه قیــام توابیــن
و بعــد از آن ،مختــار از جملــه قیامهایــی بودنــد كــه در راســتاي قيــام عاشــورايي ،روحيــۀ شــهادتطلبی را
ترويــج و اشــاعه دادنــد.
ایثــار ،بیانگــر رشــد ،معرفــت و تکامــل روحــی انســان اســت .قــرآن کریــم بــا بیــان شــواهد و نمونههایی،
ایثــار را در ابعــاد مختلــف ســتوده اســت؛ چنانکــه در جریــان ذبــح حضــرت اســماعیل (ع) ،وقتــی کــه ابراهیم
(ع) خــواب خویــش را عملــی کــرد و از آن آزمایــش الهــی پیروزمندانــه بیرون آمــد ،خداونــد او را این گونه
ـم َك َذلِـ َ
ســتودَ « :سـ َ
ـن» (صافــات)111/؛ ترجمــه:
ين إِن َّـ ُه مِـ ْ
ـن ِعبَا ِدنَــا ال ْ ُم ْؤمِنِيـ َ
ـك ن َْجـزِي ال ْ ُم ْح ِسـن ِ َ
ـا ٌم َعلَــى إِب ْ َرا ِهيـ َ
«ســام بــر ابراهیــم ،مــا نیکــوکاران را اینچنیــن پــاداش میدهیــم ،او از بنــدگان مؤمــن مــا بــود» .ایثــار واقعــی،
ارتبــاط مفهومــی تنگاتنگــی بــا شــهادت دارد؛ در حقیقــت ،ایــن دو مفهــوم از یکدیگــر تفکیکناپذیرنــد
و در جامعــۀ اســامی مقامــی بــس بلندمرتبــه دارنــد .یکــی از عواملــی کــه میتوانــد در افزایــش روحیــۀ
شــهادتطلبی و ایثارگــری نقــش بســیار مهمــی را ایفــا کنــد ،مســاجد هســتند .مســجد در اســام از اهمیــت
واالیــی برخــوردار اســت و در آیــات و روایــات بســیاری بــر حضــور مســلمانان در آنجــا تأکیــد شــده اســت.
«پیامبــر اســام (ص) میفرماینــد :شــیطان ،گــرگ انســان اســت؛ هماننــد گــرگ گوســفند کــه گوســفند

جداشــده از گلــه را میبــرد؛ پــس از جدایــی و تفرقــه بپرهیزیــد و بــر شــما بــاد بــه پیوســتن بــه جماعــت و
عمــوم مســلمانان و حضــور در مســجد» (جــوادی آملــی.)567 :1391 ،
مســجد دارای نقشهــا و کارکردهــای گوناگونــی در جامعــه اســت .همــۀ اقشــار جامعــه ،اعــم از فقیــر
و غنــی ،صاحبــان امتیــاز و مناصــب و  ...در مســجد ،امتیــازات خــود را کنــار میگذارنــد و در کنــار هــم بــه
عبــادت میپردازنــد و تنهــا امتیــاز آنهــا داشــتن تقواســت؛ بنابرایــن مســاجد از عوامــل تأثيرگــذار در پيشــبرد
فرهنــگ و تمــدن اســامي در زمینههــای مختلــف آموزشــي ،تربيتــي و فرهنگــي هســتند .حفظ یــاد و خاطرۀ
شــهدای جنــگ و تجلیــل مــداوم از شــهدای هــر محلــه در مســجد همــان محلــه ،ایجــاد بزرگداش ـتهای
محلــی در مســجد ،ایجــاد اتحــاد و همبســتگی بیــن افــراد جامعــه و  ...از جملــه نقشهــای مســاجد اســت.
شــهادتطلبي و ایثارگــری در ايــران ،تاريخــي كهــن دارد .انقــاب اســامي ايــران در پرتــو شــهادت
ائمــه (ع)؛ بهویــژه حماســۀ خونيــن كربــا شــکل گرفــت و تــداوم یافــت .انگيــزۀ شــهيدان انقــاب اســامي
نیــز تــا حــد زيــادي ريشــه در فرهنــگ عاشــورا دارد .بــا توجــه بــه اینکــه اســتان ایــام ،در هشــت ســال
دورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395
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جنــگ تحمیلــی ،همســایۀ کشــور عــراق بــود و فاصلــۀ بســیار کمــی بــا آن داشــت ،خــط مقــدم جبهــۀ ایثــار و
شــهادت بــود؛ لــذا شــهیدان بســیاری را تقدیــم انقــاب کــرد؛ بهطوریکــه آمــار شــهدای اســتان ایــام در آن
دوران ،نزدیــک بــه  3000نفــر اســت .یکــی از راههــای زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــرۀ ایــن شــهدا ،روشــن
نگهداشــتن مســاجد اســت؛ چراکــه همــۀ افــرادی کــه بــه ســمت جبهههــا رفتنــد ،از مســاجد برخاســتند .بــر
اســاس آیــات قــرآن ،مســجد ،جایــگاه ارتبــاط بــا خداونــد اســت و شــهادت و ایثــار ،جهــاد در راه اوســت
(میبــدی.)46 :1339 ،
بــر اســاس نتایــج بهدس ـتآمده از پژوهشهــای دیگــران از عوامــل عمقبخشــی بــه ایثــار و شــهادت،
میتــوان بــه توحیــد و والیتپذیــری در کنــار تبلیغــات گســترده ،کمالبخشــی و دینمحــوری اشــاره کــرد؛
بــهطــور کلــی ،مطالعاتــی کــه در خصــوص شــهادتطلبی و ایثارگــری ،در محــدودۀ مطالعاتــی اســتان ایــام
ی کــه در طــول ایــن مــدت،
انجــا م شــده ،محــدود بــوده اســت و مربــوط بــه ســالهای پیــش اســت؛ در حالـ 
تحــوالت بســیاری در حوزههــای مختلــف سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی روی داده اســت؛ لــذا
انجــام چنیــن پژوهشهایــی در زمــان حاضــر ضــرورت مییابــد .اســتان ایــام بــا توجــه بــه همســایگی بــا
کشــور عــراق و تجربــۀ هشــتســالۀ جنــگ تحمیلــی ،شــرایط متمایــزی را نســبت بــه دیگر شــهرهای کشــور
جهــت بررســی در موضــوع مــورد پژوهــش دارد؛ بــر ایــن اســاس و بــه لحــاظ اهمیــت موضــوع ،پژوهــش
حاضــر بــه بیــان ایــن ســؤال اساســی میپــردازد کــه مســاجد چــه تأثیــری بــر شــهادتطلبی ،ایثارگــری و
گرایــش بــه ارزشهــای اســامی دارنــد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
در تمــام جوامــع بشــري ،ارزشهايــي وجــود دارد كــه بنيــان اصلــي فرهنــگ آن جامعــه را شــكل میدهــد.
اهـــميت و جايــگاه ايــن ارزشهــا بهگون ـهای اســت كــه هــر ملّتــي ،هویــت و حيــات اجتماعــي و سياســي
خـــود را در پايبنــدي و احتــرام بــه آنهــا و انتقــال كامــل بــه نس ـلهای آينــده میدانــد (امینــی.)2 :1391 ،
جامعــۀ اســامی ایــران نیــز دارای ارزشهایــی اســت کــه نمونــۀ بــارز آنهــا فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت.
ایــن ارزشهــا از قــرآن ،ســنت نبــوی و واقعــۀ عاشــورا و قیــام امــام حســین (ع) برگرفتــهشــده اســت .اهمیــت
شــهادت و ایثارگــری ،بخصــوص در مقابــل هجمههــای دشــمنان اســام و ایــران کــه ســعی در بــه انحــراف
کشــیدن و تحریــف ایــن ارزشهــا دارنــد ،بیشــتر میشــود .فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــهعنــوان یــک نعمــت
الهــی ،کارکردهــای ســازندهای دارد کــه اهمیــت آن را دوچنــدان کــرده اســت .جامعــۀ امــروزی ایــران
اســامی ،در کنــار بحرانهــای اقتصــادی دنیــا ،دچــار آســیبهای ارزشــی اســت کــه پیامــد آن ،دور شــدن
از مســیر ارزشهــای مذهبــی و اخالقــی اســت؛ از ایــنجهــت برخــی از ارزشهــای مذهبــی چــون ایثــار و
شــهادت ،بــه دالیــل متفاوتــی مــورد بیتفاوتــی و یــا کممهــری نس ـلهای دوم و ســوم انقــاب واقــع شــده
اســت؛ لــذا مســاجد بــهعنــوان محــل ســجده بــه درگاه حقتعالــی و کانــون دیــن و مذهــب الهــی ،در جهــت
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تأثیرگــذاری بــر افــراد جامعــه و بــه تبــع آن ،حفــظ دیــن و گســترش فرهنــگ و ارزشهــای اســامی ،اهمیت
واالیــی مییابنــد؛ از همیــن روســت کــه بررســی چرایــی و چگونگــی تأثیــرات مســاجد بــر ترویــج فرهنــگ
ایثــار و شــهادت و حفــظ ارزشهــای اســامی از اهمیــت بســیاری برخــوردار میگــردد.
آمریــکا و غــرب بــا بهرهگیــری از انــواع امکانــات؛ بهویــژه از طریــق رواج فســاد و تباهــی ،قصــد بــه

انحــراف کشــیدن جوانــان را دارد؛ لــذا ضــروری اســت بــا توجــه بــه شــناخت موجــود از جوانــان ایرانــی ،بــا
ارزيابــي و شــناخت اقتضائــات و ضرورتهــاي زمــان حــال ،پژوهشهــا و تحقیقــات الزم و ارزیابیهــای
نظــري انجــام شــود و پيشــنهادهای كاربــردي در راســتای تبییــن و حفــظ ارزشهــای اســامی و ارزشهــای
فرهنگــي ،از جملــه تعمیــق فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،از راههــای مختلــف ،بخصــوص مســاجد بــهعنــوان
اصلیتریــن کانــون دینــی ارائــه گــردد.
از آنجایــیکــه تحقیقــات گذشــته در خصــوص تعمیقبخشــی بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــوده و
کمتــر بــه تأثیــر مســجد بــهعنــوان یــک نهــاد دینــی در جامعهپذیــر کــردن و فرهنگپذیــری افــراد پرداختـه
اســت ،میتــوان بــه بدیــع بــودن موضــوع حاضــر پــی بــرد .از طرفــی ،مســجد بــهعنــوان یــک نهــاد دینــی در
جهــت حفــظ اعتقــادات دینــی و مذهبــی ،نقــش بســزایی را هــم بــه لحــاظ فــردی و هــم بــه لحــاظ اجتماعــی
ایفــا میکنــد .حضــور در مســجد نهتنهــا در افزایــش کمــاالت انســانی و معرفــت دینــی نقــش بســیاری دارد؛
بلکــه ضامــن مصونیــت و حفــظ جامعــه در برابــر اهریمنــان اســت؛ بنابرایــن ســازمانهای مرتبــط بــا فرهنــگ
ایثــار و شــهادت ،همچــون :بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ،ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،فرهنــگ و
ارشــاد اســامی و  ...میتواننــد از ایــن پژوهــش بهــره گیرنــد.
پیشینۀ پژوهش

ایــوان یازبــک حــداد و آدیــرت لومیــس )1983( 1تحقیقــی در مــورد مســاجد آمریــکا انجــام دادهانــد کــه
ت متحــدۀ آمریــکا» چــاپ شــده اســت .بــرای
حاصــل آن در کتــاب «گســترش ارزشهــای اســامی در ایــاال 
انجــام ایــن پژوهــش از میــان  598مســجد و مرکــز دینــی اســامی واقــع در آمریــکا 8 ،مســجد بــهعنــوان
نمونــه انتخــاب شــده اســت کــه در نهایــت بــه دلیــل وجــود مشــکالتی در راه تحقیــق ،بــه پنــج مســجد واقــع
در ســه ناحیــۀ ایــاالت نیویــورک ،میدوســت و ســواحل شــرقی آمریــکا محــدود شــد .نتایــج تحقیــق آنــان به
طــور خالصــه بدیــن شــرح اســت :هرچــه الفــت افــراد بــا مســجد بیشــتر باشــد ،آنهــا بــه اجــرای دقیــق احــکام
اســامی پایبندتــر هســتند ،بهاســتثنای پاکســتانیها؛ زیــرا پاکســتانیهایی هــم کــه بــه مســجد نمیرونــد یــا
کمتــر میرونــد معتقدنــد کــه در هــر حــال ،اســام بایــد دقیقـاً مراعــات شــود 71 .درصــد پاســخگویان اثــر
حضــور در مســجد را در حفــظ ایمــان و اعتقــاد مذهبــی ،بســیار زیــاد دانســتهاند .اکثــر پرسششــوندگان نیــز
فعالیتهــای اجتماعــی مســجد را در درجــۀ دوم اهمیــت و پــس از وظیفــۀ اصلــی انجــام فرایــض میداننــد.
1. Yvonne Yazbeck Haddad & Adair T.Lummis
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حضور در مسجد و ارزشهای اسالمی در بین جوانان...

ایــن تحقیــق کارکردهــای مســجد را در آمریــکا؛ شــامل :عبــادت ،آمــوزش اســامی ،فعالیتهــای سیاســی،
پناهندگــی جهــت تخفیــف فشــارهای زندگــی روزمــره ،مرکــز تجمــع مســلمانان و مبادلــۀ افــکار آنهــا و نیــز
پناهگاهــی بــرای کســانی کــه در زندگــی روزمــره از تنهایــی و انــزوا رنــج میبرنــد ،میدانــد؛ همچنیــن نشــان
میدهــد کــه بیــن ســن و مشــارکت در فعالیتهــای مســجد ،رابطــه وجــود دارد؛ بــهنحــویکــه افــراد جــوان،
کمتــر از افــراد پیــر و افــراد متأهــل ،بیشــتر از افــراد مجــرد بــه مســجد میرونــد.
«بررســی عوامــل جــذب و دفــع جوانــان در مســاجد تهــران» عنــوان پایاننامــۀ تحصیلــی محمــد فرهــادی
اســت کــه در ســال  1373انجــام شــده اســت .نتایــج تحقیــق او نشــان میدهــد کــه عــدم مطلوبیــت محیــط
مســجد در شــلوغی و خلوتــی آن تأثیــر نــدارد .رفتــار اجتماعــی نمازگــزاران در جــذب جوانــان بــه مســجد،
تأثیــر معنــاداری دارد .نقــش امــام جماعــت در جــذب جوانــان بــا دو شــاخص قــدرت برنامهریــزی و آگاهــی
سیاســی تأثیــر معنــاداری دارد .وجــود برنامههایــی چــون :آمــوزش قــرآن ،کتابخوانــی ،ورزش ،اردو،
اســتفاده از ســخنرانان مجــرب مذهبــی و مشــورت بــا جوانــان در تهیــۀ برنامههــای مســجد ،نقــش مؤثــری در
جــذب جوانــان بــه مســجد دارد.
عبدالحمیــد فرزانــه ( )1387در پژوهشــی بــا عنــوان «جايــگاه و اهميــت ايثــار و شــهادت در فرهنــگ
اســامي» بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر حفــظ جایــگاه فرهنــگ ایثــار و شــهادت پرداختــه و پیشــنهاداتی را
ارائــه داده اســت .1 :بازگویــی حماسـهآفرینیهای مبــارزان ســاير كشــورها بــر عليــه ظالمــان و متجــاوزان
در کتابهــای درســي؛  .2عنايــت ويــژه بــه ایثارگریهــای ايرانيــان باســتان در كتابهــاي درســي و عــدم
حــذف آنهــا؛  .3توجــه كامــل بــه پرچــم عزيــز كشــورمان و اجــراي ســرود ملــي در مراســم صبحگاهــی
بهعنــوان يكــي از برنامههــای ثابــت در مــدارس؛  .4اســتفاده از عکسهــای شــهيدان و حماســهآفرینان
دفــاع مقــدس در مــدارس بــا طراحیهــای زيبــا و تأثیرگــذار؛  .5تشــويق و تقديــر از فرزنــدان شــهدا و
رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس در مناســبتهای مختلــف؛  .6دعــوت از جانبــازان و رزمنــدگان هشــت
ســال دفــاع مقــدس در برنامههــای مــدارس؛  .7بــه كارگيــري روشهــای نويــن تدريــس بــهمنظــور تقويــت
روحيــۀ همدلــي و مشــاركت گروهــي در ميــان دانشآمــوزان؛  .8داشــتن انضبــاط اداري ،وجــدان كاري و
آراســته بــودن بــه اخــاق پــاك اســامي توســط مســئوالن آموزشــي مــدارس؛  .9مطالعــه و تحقیــق مســتمر
توســط معلمــان و تســلط نســبي بــر رايانــه و فن ّاوریهــای روز بــهمنظــور هدايــت صحيــح دانشآمــوزان
و جلوگيــري از انحــراف آنهــا.
آزاده شــاهین و مظفــر چشمهســهرابی ( )1386در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی نقــش برنامههــای
شــبکههای سراســری ســیما در حفــظ و تقویــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت» نشــان دادنــد کــه نقش شــبکههای
سراســری ســیما بــر مؤلفههــای فرهنــگ ایثــار و شــهادت؛ یعنــی گرایــش جوانــان بــه ارزشهــای ایثــار و
شــهادت بــا میانگیــن  ،3/17تقویــت روحیــۀ ایثــار با میانگیــن  ،3/15تقویــت روحیۀ شــهادت با میانگیــن 3/19
و الگوســازی و اسطورهســازی در جامعــه بــا میانگیــن  ،3/22بیــش از ســطح متوســط ،ارزیابــی شــده اســت.
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ملیحــه خاکــزاد و زاهــد غفــاری ( )1387در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی و تبییــن عوامــل مؤثــر در
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در میــان دانشــجویان دانشــگاه شــاهد» بــه بررســی تأثیــر عواملــی چــون:
خانــواده ،دانشــگاه ،رســانههای گروهــی و نهادهــای مذهبــی در ترویــج فرهنــگ و ایثــار و شــهادت در میــان
دانشــجویان دانشــگاه شــاهد پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنــان ،حاکــی از آن اســت کــه خانــواده ،مهمتریــن

عامــل در ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در میــان دانشــجویان دانشــگاه شــاهد اســت.
آذر شــعاع احمــدی ( )1386در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «راهکارهــای احیــای فرهنــگ ایثــار و شــهادت»،
اقداماتــی را در ســه گــروه مجــزا بیــان نمــوده اســت .1 :اســتادان و اولیــا؛  .2جوانــان؛  .3کــودکان.
محمدصــادق فهیمــی ( )1387نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان «فرهنــگ ایثــار و شــهادت و شــاخصهای آن»
ضمــن تشــریح اهمیــت و جایــگاه فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،بــه معرفــی شــاخصهای آن پرداختــه اســت.
ایــن شــاخصها عبارتنــد از .1 :انســانی بــودن؛  .2دینمحــوری؛  .3کمــال بخشــی؛  .4ارزشآفرینــی؛ .5
حماسهســازی؛  .6بحرانزدایــی؛  .7اخــاص و مانــدگاری؛  .8جامعیــت؛  .9موجآفرینــی و بصیرتبخشــی.
فریبــا احمــدی ( )1387در مقال ـهای بــا عنــوان «عوامــل و موانــع رشــد و توســعۀ ارزشهــای منبعــث
از فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه» بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه یکــی از موانــع اصلــی رشــد
فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،عــدم آشــنایی مــا بــا روشهــای صحیــح و جــذاب تبلیغــی اســت؛ چراکــه
اهرمهــای جــدی قــدرت در دهکــدۀ جهانــی ،در اختیــار دنیــای انفورماتیــک 1اســت .غــرب بــا آگاهــی
و روانشناســی جهــان معاصــر و بــا اســتفادۀ آگاهانــه و شــیطانی از انــواع و اقســام فیلمهــا ،نرمافزارهــا
و بازیهــای رایانــهای بــر جــان و روح انســانها مســلط میشــوند .در نهایــت ،نویســنده ،بــا توجــه بــه
اهمیــت فــراوان موضــوع و بــا توجــه بــه گــذر زمــان و مســئلۀ شــکاف نسـلها ،چنیــن بیــان داشــته اســت:
ی کــه عوامــل مــورد نظــر در عنــوان پژوهــش ،جســورانه و قاطعانــه ،شناســایی و ارزیابــی نشــوند
در صورتـ 

و راهکارهــای مناســب بــرای آنهــا بــه کار گرفتــه نشــود ،ترویــج و تکریــم فرهنــگ ایثــار و شــهادت صرفاً

جنبــۀ شــعاری و احساســی خواهــد داشــت.
محمــد خســروی شــکیب ( )1389نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان «چگونــه میتوان فرهنــگ ایثار و شــهادت
را در جامعــه تعمیــق بخشــید؟» بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه گســترش ایثــار و تفکــر شــهادت بــهعنــوان
ارزشــی دینــی و اخالقــی و متعلــق بــه همــۀ آحــاد مــردم ،در کنــار تقویــت نظــام تبلیغاتــی جدیــد و موافــق بــا
نیــاز مخاطــب؛ همچنیــن تقویــت الگوهــای رفتــاری و اعتمــاد و اعتنــا بــه نظــام آمــوزشو پــرورش بــهعنوان
نزدیکتریــن و مؤثرتریــن دســتگاه مســلط بــر ذهــن جوانــان و نوجوانــان ،از مهمتریــن راههــای تعمیقبخشــی
بــه فرهنــگ ایثار و شــهادت اســت.
ســید عالءالدیــن شــاهرخی ( )1389نیــز در پژوهــش خــود« ،راههــای تقویــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت
در بیــن دانشــجویان و جوانــان» را عبــارت دانســته اســت از .1 :توحیــد و خدامحــوری؛  .2والیتپذیــری؛ .3
 .1مطالعۀ ساختار و ويژگيهاي اطالعات و كاربرد فناوري براي سازماندهی ،ذخيرهسازي ،بازيابي و اشاعۀ آن است (کینن.)89 :1378 ،
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ایجــاد تعهــد اعتقــادی و دینــی؛  .4اســتفادۀ مناســب از فضــای عمومــی و دانشــگاه؛  .5بهرهبــرداری متعهدانــه
از رســانههای جمعــی؛  .6جلوگیــری از رواج ضــد ارزشهــا در جامعــه؛  .7تعمیــق فرهنــگ عاشــورا در بیــن
دانشــجویان و جوانــان.
نورعلــی عباسپــور ( )1390بــا تحلیــل دادههــا در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســي و تبييــن تأثيــر مســاجد بــر
شــهادتطلبي ،ايثارگــري و گرايــش بــه ارزشهــاي اســامي» بــه ایــن نتيجــه رســیده اســت كــه بيــن حضــور
در مســجد و داشــتن روحيــۀ شــهادتطلبی ،بيــن حضــور در مســجد و ايثارگــري و بيــن حضــور در مســجد و
گرايــش بــه ارزشهــای اســامي ،همبســتگي و همخواني وجــود دارد.
جعفــر مروجــی ( )1391در مقالــۀ «تأثیــر مســاجد بــر جامعــه» مــواردی را مطــرح نمــوده اســت که مســجد
در آنهــا نقــش دارد؛ از جملــه :ایجــاد امنیــت اجتماعــی ،کنتــرل درونــی افــراد ،تقویــت همبســتگی اجتماعی،
همنشــینی ،پناهگاهــی در برابــر گرفتاریهــا و حــوادث.
پیشــینۀ پژوهــش شــامل تحقیقــات متعــددی بــود کــه هرکــدام بــه نحــوی بــه بررســی ایثــار و شــهادت
پرداختهانــد .در ایــن میــان ،پژوهشهــای آزاده شــاهین و مظفــر چشمهســهرابی ،خســروی شــکیب،
شــاهرخی ،فهیمــی ،خاکــزاد و زاهــد غفــاری و تــا حــدودی نورعلــی عباسپــور بــه پژوهــش حاضــر کمــک
کــرد؛ امــا تحقیــق محمــد فرهــادی بــا وجــود نتایــج قابــل توجــه ،فاقــد ســطح نظــری قــوی جامعهشــناختی
بــود .در کلِ پژوهشهــای انجامشــده نیــز مــوردی یافــت نشــد کــه توانســته باشــد رابطــۀ مســجد و فرهنــگ
ایثــار و شــهادت را تبییــن نمایــد و ایــن ،نشــان از بدیــع بــودن موضــوع پژوهــش حاضــر دارد.
چارچوب مفهومی
ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ تحلیلــی از شــرایط موفقیــت جامعهپذیــری و پــساز آن ،الگــوی مناســبی بــرای
ایــن فراینــد در حــوزۀ دیــن خواهــد بــود و از آنجــا کــه مســجد یکــی از نهادهــای مهــم جامعهپذیــری در
ایــران اســت کــه مبلــغ فرهنــگ دینــی اســت و از مؤلفههــای ایــن فرهنــگ ،شــهادتطلبی ،ایثارگــری و
گرایــش بــه ارزشهــای اســامی در حــوزۀ جهــاد و دفــاع اســت ،در چارچــوب مفهومــی پژوهــش از ادبیــات
اســامی اســتفاده میشــود.
در آیــات و روایــات زیــادی در خصــوص حضــور فعــال در مســاجد ،ســخن گفتــه شــده اســت .خداونــد
آیــۀ  18از ســورۀ توبــه فرمــوده اســت« :مســاجد خــدا را تنهــا كســانى آبــاد میکننــد كــه بــه خــدا و روز
قیامــت ایمــان میآورنــد و نمــاز را بــر پــا میدارنــد و زكات را میپردازنــد و جــز از خــدا نمیترســند .امیــد
اســت چنیــن گروهــى از هدایتیافتــگان باشــند» .از تفســیر آیــه ،چنیــن اســتنباط میشــود کــه حضــور در
مســجد از مصادیــق مهــم و اصلــىِ عمــارت و آبــاد نگهداشــتن آن اســت؛ بهگونـهاى كــه بــدون آن ،مســجد،
فاقــد عمــران و آبــادى خواهــد بــود؛ از ایــنرو ،در روایــات از مســجدى كــه مســلمانان آن را رهــا كردهانــد و
دورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395

فصلنامهعلمي-ترويجي

اسماعیل جهانبخش  -بهروز سپیدنامه  -میثـم قدسی

153

در آن نمــاز نمیگزارنــد ،بــه مســجد خــراب تعبیــر شــده اســت .نكتــۀ مهمــى كــه در بررســى كلمات قــرآن،
ســنت حضــرت رســول اکــرم (صلـیاهلل علیــه و ســلم) و بیانــات پیشــوایان دیــن مبیــن اســام دربــارۀ مســجد،
توجــه انســان را بــه خــود جلــب میکنــد ،تأكیــد و تشــویق فوقالعــاده بــر رفتوآمــد بــه مســاجد و انــس
گرفتــن بــا خانــۀ خداســت؛ لــذا بــه نظــر میرســد کــه بیــن حضــور در مســاجد و مؤلفههــای شــهادتطلبی؛

همچــون :تقــوا ،ایمــان بــه خــدا و خوانــدن نمــاز ،رابطــه وجــود دارد.
همچنیــن خداونــد در آیــۀ  19ســورۀ توبــه میفرمایــد« :آيــا ســيراب ســاختن حاجيــان و آبــاد كــردن
مســجدالحرام را هماننــد [كار] كســى پنداشــتهايد كــه بــه خــدا و روز بازپســين ايمــان آورده و در راه خــدا
جهــاد مىكنــد[ ،نــه ايــن دو] نــزد خــدا يكســان نيســتند و خــدا بيدادگــران را هدايــت نخواهــد كــرد» .آبــاد
کــردن مســاجد کــه فعالیــت و حضــور در مســاجد ،جــزء آن اســت ،جهــاد در راه خداســت؛ بنابرایــن بــه نظــر
میرســد کــه بیــن حضــور فعــال در مســاجد و آبــاد کــردن آن و ایثــار و جهــاد در راه خــدا رابطــه وجــود
داشــته باشــد .پیامبــر اکــرم(ص) نیــز فرمــوده اســت« :در مســجد ،هــر نشســتنی بجــز بــرای ســه چیــز ،بیهــوده
اســت :نمــاز خوانــدن ،ذكــر خــدا گفتــن و ســؤال (و بحــث) علمــی» (مجلســی ،1037 ،ج  .)370 :83از آنجــا
کــه حضــور در مســاجد بــرای خوانــدن نمــاز ،ذکــر خــدا و مباحــث علمــی ،بیشــترین اهمیــت را دارد و باعث
گرایــش بــه ایــن مؤلفههــا میشــود؛ بــه نظــر میرســد کــه بیــن حضــور در مســاجد و مؤلفههــای ارزش
اسالمی ،رابطه وجود داشته باشد.
سؤاالت پژوهش
حضــور در مســجد چگونــه بــر گرایــش بــه ارزشهــای اســامی در بیــن جوانــان اســتان ایــام تأثیــرمیگــذارد؟
 حضــور در مســجد چگونــه بــر افزایــش روحیــۀ شــهادتطلبی در بیــن جوانــان اســتان ایــامتأثیــر میگــذارد؟
 حضــور در مســجد چگونــه بــر افزایــش روحیــۀ ایثارگــری در بیــن جوانــان اســتان ایــام تأثیــرمیگــذارد؟

روششناسی
تکنیــک مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،مصاحبــۀ عمیــق و نحــوۀ اجــرای گروههــای متمرکــز 1بــه شــرح
ذیــل بــوده اســت :الــف) تهیــۀ دسـتنویس راهنمــا بــرای محقــق بــهعنــوان مدیــر بحــث ،در مــورد نحــوۀ
معرفــی خــود و شــرکتکنندگان و نیــز ارائــۀ اطالعــات زمین ـهای مثــل نحــوۀ شــروع بحــث و اطالعــات
کلیــدی مثــل ســؤاالت اصلــی؛ ب) هــر جلســه در یــک مســجد ،برگــزار شــده و در هــر جلســه ،ســعی شــده
1. Focus groups
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اســت کــه شــرکتکنندگان در گروههــا از گروههــای متفاوتــی باشــند؛ ج) جلســات گروهــی در حــدود
ٞفتٝـت.
٤هـه اسـ
گرفتـ
ـورت
ـک هفتــه
قَٛـا در طـ
مصاحبههـ
ـده وزٚکل
انجامی
حسٚزــول
ـاعت بــه ط
رّسبتـا دو سـ
یــکد)و نیــم تـ
قَٛ
ٔػبحجٝصٞبـ زض
ـولٚیـوُ
ا٘زبٔ٥سٜ
سبيت ثٝ
٘ٓ٥ـ تب
٤ه ٚ
ٌط ٣ٞٚزض
ـائل را
ـبٚو مسـ
ؿٛضمطالـ
داشـحـته و
حضــور
ـهیلگر)
ٔس٤ط(٢تسـ
يٛٙاٖکننــده
ـری ثٝهدایت
ٌط،ٜٚمدیـ
عنــوان
ـق ،بـ
ٌطفتٝمحقـ
غٛضتـروه،
در هــر گـ
ٔكبِت ٚ
زاضتٝ
تسٍّ٥ٟط)
وٙٙس( ٜ
ٞسا٤ت
ٔحمك،
زضـهٞط
است.
خــود و
اســت ..وی
کــرده
گروهــی را بــا
یادداشــتضاو بحث
معرفــیذٛز ٚ
پــس اظاز ًٔطف٣
 ٢ٚپس
وطز ٜاست
ی ٔ٣
ضبــطؾمجف
آنهــا ٠آٟ٘ب
اجــازۀثب اربظ
ٌط ٣ٞٚضا
هــای ثحجٞب٢
٤بززاضت ٚ
ٔسبئُ
ٌطٜٚـ،ـث
ـودن بح
نوبتــی ب
ـرات و
ث٥بٖ در بیـ
آزادی
اطالعـٚـات
ث٥بٖبیــان
ـر ،بــه
مشــارکت
قطحِو آطـ ِ
ثحجـ زض
ثٛزٖ
ـان ٚنظـ٘ٛثت٣
٘هطات
ـرح زض
ظاز٢
اقاليبت
همدیگ،ـ ثٝ
کنندگان بـثٝـهٕٞسٍ٤ط
ٔطبضوتوٙٙسٌبٖ
ای را مطــرح کــرده اســت.
زمینـه
ٝٙ٥یـ
ـدی
اطالع٤بــات کلی
پرداختــه؛ سـ
در گــروه،
است.
ـؤاالتوطزٜ
سـٔكطح
ا٢ـا ضا
سؤاالتـظٔ
ـپسوّ٥س٢
اقاليبت
پطزاذتٝ؛ سپس
ـش،
نمون٘ــه
حج،ــم
حزٓـن شـ
ض،ٜٛ٥در ایـ
ـدهاٗ٤اســت.
ضسٜـتفاده
ـد اسـ
ٞسفٕٙسهدفمنـ
ٌ٥ط٢گیــری
ٕ٘ٝ٘ٛنمونه
حاضاظــر از
مطالعــۀ
ٕ٣ازضٛپیزـ ٚ
تًٗ٥٥
ـیوه،پ٥ص
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
است.شـزض
استفبزٜ
حبؾط
درٔكبًِ١
زض
ـش،
ـ
پژوه
ـن
ـ
ای
در
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
آی
ی
م
ـت
ـ
دس
ـه
ـ
ب
ـا)
ـ
ه
ه
داد
ـرار
ـ
(تک
ـا
ـ
ه
ه
داد
ـباع
ـ
اش
ـق
ـ
طری
از
ـه
ـ
نمون
و
ـود
ـ
ش
ی
نم
ـن
تعییـٕ٘ ٝ٘ٛاظ قط٤ك اضجبو زازٜٞب (تىطاض زازٜٞب) ث ٝزست ٔ٣آ٤س و ٝزض ا ٗ٤پژٞٚص ،ثب تٛر ٝث ٝتىطاض زازٜٞب ث30 ٝ
ـاس
ـر اسـ
نمونــه ،بـ
رًٕ٥تــاختار
توجــه بــه س
اسبسنیــز بــا
گیــری
رسـثٝـید.س شـ
ٌ٥ط٢ـه٘٥ع30ثبنفــر
ٕ٘ٝ٘ٛههــا بـ
ـرار داد
ـه.تکـ
توجــه بـ
سٗ،
رّٕ:ٝ
ضٙبذت٣؛ اظ
ًٔ٥بضٞب٢
نمون،ه ثط
ـیوۀٕ٘ٝ٘ٛ
بذتبض
تٛرٝ
ض٠ٛ٥
ضس٥س
بــا ٘فط
تعیین شــد .ابزار گــردآوری
ٔػبحج١شــغلی
ـات٘٥عو گروه
تحصیـ
اثعاضــس،
ـن ،جن
تً ٗ٥٥سـ
ضغّ٣جملــه:
ـناختی؛ از
ـای جمعیت
معیارهـ
ٔتٕطوع ثٛز.
زازٜٞب
ٌطزآٚض٢
ضس.
تحػ٥التشـٌ ٚطٜٚ
رٙس،
دادههــا نیــز مصاحبــۀ متمرکــز بود.
جذٍل ضوبرٓ ( .)1حجن ًوًَِ ک٘فٖ بز اسبط ٍٗضگّٖبٕ جوؼ٘تضٌبختٖ
تؼذاد

جٌس٘ت

3

ظٖ

3

ٔطز

3

ظٖ

3

ٔطز

3

ظٖ

3

ٔطز

3

ظٖ

3

ٔطز

3

ظٖ

3

ٔطز

گزٍُ ضغلٖ

تحص٘الت

سي

زا٘صآٔٛظ

ظ٤ط ز٤پّٓ

ظ٤ط  20سبَ

زا٘طزٛ

ز٤پّٓ

 29-20سبَ

وبضٔٙس

ِ٥سب٘س

 39-30سبَ

فٛق ِ٥سب٘س ثٝ

ٔترػع

ثبال

وبست

 49-40سبَ
 50ث ٝثبال

ث٣سٛاز

جذٍل ضوبرٓ ( .)2جشئ٘بت هصبحبٔ گزٍُّبٕ هتوزکش
تبرٗخ بزگشارٕ

جٌس٘ت

تؼذاد

1392/10/05

ظٖ

7

1392/10/08

ٔطز

8

1392/10/09

ٔطز

7

1392/10/12

ظٖ

8

9
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اعتبار
در ارزیابــی اعتبــار و پایایــی تحقیقــات کیفــی ،اگرچــه بــر اصــول پارادایمــی حاکــم بــر تحقیقــات ،اتفــاق
نظــر وجــود دارد؛ ولــی در ارزیابــی عملــی و بــهکارگیــری مفاهیــم مربــوط بــه آن اتفاقنظــری وجــود نــدارد
(ایمــان .)177 :1388 ،در تحقیقــات کیفــی ،وســیلۀ اندازهگیــری ،خــود محققــان هســتند؛ پس در اعتبــار آنان

نیــز بایــد مهــارت ،دقــت و صالحیتشــان در نظــر گرفته شــود (پاتــن« .)19 :2002 ،اعتبارســنجی توســط اعضا
زمانــی رخ میدهــد کــه محقــق ،جهــت دســتیابی بــه قضــاوت اعضــا ،نتایــج میدانــی را بــه آنــان برگردانــد.
تحقیقــی از اعتبــار برخــوردار اســت کــه اعضــا توصیــف محقــق را انعــکاس دنیــای اجتماعــی خــود بدانــد»
(ایمــان .)181 :1388 ،جهــت دسترســی بــه اعتمــاد مــورد نیــاز ایــن پژوهــش از ابــزار اعتبارســنجی توســط
اعضــا یــا مصاحبهشــوندگان و تأییــد کلیــات یافتههــا توســط آنــان اســتفاده شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه در
پایــان ،یافتههــا در اختیــار تمــام مصاحبهشــوندگان قــرار گرفــت و  27نفــر از  30نفــر مصاحبهشــوندگان،
یافتههــا را کام ـ ً
ا تأییــد نمودنــد و  3نفــر بینظــر بودنــد.
1

نحوۀ تجزیه و تحلیل دادهها
جهــت تجزیـ ه و تحلیــل دادههــا از نظریــۀ زمینـهای و اســتفاده از مراحــل کدبنــدی بــاز ،محوری و گزینشــی،
اســتفاده شــد .نظریــۀ زمین ـهای در ســال  1967توســط گلیــرز و اشــتروس بــا انتشــار کتــاب «کشــف نظریــۀ
زمینـهای» 3بــه جامعــۀ علمــی معرفــی شــد و مــورد اســتقبال فــراوان قــرار گرفــت .آنهــا معتقدنــد کــه نظریــۀ
زمینـهای ،یــک روش اســتقرایی اســت کــه از دادههایــی کــه بــه طــور منظــم از پژوهشهــای اجتماعــی بــه
دســت میآیــد ،نظریــه تولیــد میکنــد .محقــق ترجیح ـاً بــا حــوزهای از مطالعــه ،شــروع میکنــد و اجــازه
میدهــد کــه نظریــه بــه وســیلۀ دادههــا ظهــور کنــد و خلــق شــود.
2

تحلیــل دادههــا بــر اســاس تکنیــک مصاحبــۀ متمرکــز انجــام گرفــت کــه بــا شــیوههای نظریــۀ زمینـهای
بســیار تناســب دارد .محقــق در مصاحبــۀ متمرکــز ،کنتــرل بیشــتری روی ســاخت دادههــا دارد .ماهیــت روش
نظریــۀ زمینـهای ،انعطافپذیــری و کنتــرل ابــزار تحلیلــی و دادههــا را ایجــاب میکنــد؛ لــذا تحلیــل دادههــا
در چنــد مرحلــه انجــام گرفــت .1 :مــرور دادههایــی چــون :دس ـتنویس محقــق و یادداش ـتهای در حیــن
بحــث و بازنویســی مطالــب ضبطشــده؛  .2کدگــذاری (بــاز ،محــوری و گزینشــی)؛  .3تفســیر دادههــا .در
مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،مفاهیــم اولیــه؛ ســپس مقــوالت عمــدۀ مبتنــی بــر آنهــا شناســایی و خصوصیاتشــان
در دادههــا کشــف شــد .دومیــن مرحلــه ،کدگــذاری محــوری بــود کــه فراینــد اتصــال مقولههــا بــه یکدیگــر
بــر اســاس خصوصیــات آنهــا (زیــر مقولههــا) انجــام گرفــت .ســومین مرحلــه نیــز کدگــذاری گزینشــی بــود.
ایــن مرحلــه ،یکــی از دشــوارترین مراحــل بــود کــه فراینــد یکپارچهســازی و پاالیــش مقولههــا در جهــت
1. Member Validation
2. Data Analysis
3. Discovery of Grounded Theory
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تولیــد نظریــه را بــه انجــام رســاند و در نهایــت ،ارتبــاط بیــن مقــوالت عمــده بــر اســاس ســه بعــد شــرایطی،
تعاملــی  -فراینــدی و پیامــدی کدبنــدی شــد.
بــه وجــود آمــدن تنــوع و اختالفنظــر در بحثهــای گروههــا باعــث پیشــرفت و بــاز شــدن مســئلۀ
مــورد نظــر شــد کــه از نقــاط قــوت ایــن روش بهحســاب میآیــد.
یافتههای پژوهش
ایــن پژوهــش بــر اســاس مصاحبــۀ گروههــای متمرکــز بــا افــراد نمونــه ،طبــق نمونهگیــری نظــری انجــام
گرفــت .در نهایــت نیــز بــا توجــه بــه اشــباع نظــری دادههــا مصاحبــه متوقــف شــد و بــه تعــداد  30نفــر رســید.
نمونــه بــر اســاس معیارهایــی چــون :گــروه شــغلی ،ســن ،تحصیــات و جنســیت ،انتخاب شــد و طی  4جلســه
از آنــان مصاحبــۀ عمیــق بــه عمــل آمــد .مصاحبههــا پــس از ضبــط و تبدیــل بــه متــن ،بــر اســاس روش کیفی
و مصاحبــۀگروههــای متمرکــز ،کدبنــدي و تحلیــل شــدند؛ در نتیجــه مقولههــا بهصــورت یــک شــبکه در
ارتبــاط بــا هــم قــرار گرفتنــد و مرتبــط گشــتند.
بــا اســتفاده از نظریــۀ زمین ـهای ( )GTو بــا اجــرای مراحــل کدگــذاری بــاز ،محــوری و گزینشــی بــه
ترتیــب  35مفهــوم اولیــه 8 ،مقولــۀ عمــده و  3مقولــۀ هســتۀ نهایــی از دادههــای کیفــی اســتخراج شــد کــه در
جــدول زیــر آمــده اســت.
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ثب استفبز ٜاظ ٘هط ١٤ظٔٝٙ٥ا ٚ )GT( ٢ثب ارطأ ٢طاحُ وسٌصاض ٢ثبظٔ ،حٛضٌ ٚ ٢عٙ٤ط ٣ث ٝتطت٥ت ٔ 35فْٟٛ
اسماعیل جهانبخش  -بهروز سپیدنامه  -میثـم قدسی
أ 8 ،ٝ٥ِٚم ١ِٛيٕسٔ 3 ٚ ٜمٞ ١ِٛستٟ٘ ١ب ٣٤اظ زازٜٞب ٢و٥ف ٣استرطاد ضس و ٝزض رس َٚظ٤ط آٔس ٜاست157 .
جذٍل ضوبرٓ ( .)3هفبّ٘ن ٍ هقَلِّبٕ هستخزج اس دادُّبٕ ک٘فٖ هطبلؼِ بز اسبط رٍش ًظزٗٔ سهٌِ٘إ
هقَلِّبٕ ػوذُ

هفبّ٘ن

هقَلِ

تَض٘حبت

ّستِ

وٕطً٘

اضظشٞب ٢ز ،٣ٙ٤وٕطً٘

تٟبرٓ فط٣ٍٙٞ

ايتمبزات  ٚثبٚضٞب  ٚتؿً٥ف اضظشٞب ٢آٖ ربًٔ ٝاضبضٜ
زاضز.

ضسٖ حؿٛض زض ٔسزس،

هسبجذ

اسالٔ،٣

ضسٖ

ث٣حٛغٍّٔ ٣طزْ
٘مص

ثبظٍ٤طاٖ

سٕٙ٥ب،

ظٔبٖ

ثط٘بٔٞٝب٢

لطآ٘ ،٣ضجىٞٝب ٢لطآ٘،٣

تجّ٥غبت ضسب٘ٝا٢
ٔسزس

أ ٗ٤م ِٝٛث ٝتًبٔالت ٣اضبض ٜزاضز و ٝزض رٟت افعا٤ص
حؿٛض زض ٔسزس٘ ،مص ثسعا ٣٤ضا ا٤فب ٔ٣وٙس.

ٔبٛٞاضٛٔ ،ٜثب ،ُ٤اٙ٤تط٘ت،
٘طْافعاضٞب ٢ز٣ٙ٤
سرٙطا٘ ٣ائٕ ١رٕبيت

٘مـــــص ائٕـــ ـ ١أ ٗ٤م ِٝٛث ٝتًبٔالت ٘ ٚمص ٞسفٕٙسثٛزٖ سرٙطا٘ٞ٣ب٢

٘مص ٥ٞئتأٙبٔ ٢سبرس

11زض تط٤ٚذ فط ًٙٞا٤خبض  ٚضٟبزتٔ ،تٙبست ثب
رٕبيــــــــت  ٚائٕٔ ١سبرس
ٔسئٛالٖ ٔسبرس

افشاٗص حضَر در هسبجذ

تم٤ٛت ضجىٞٝب ٢ز،٣ٙ٤
پرص

کبّص حضَر در

يٛؼ ضسٖ اضظشٞب٢
أ ٗ٤م ِٝٛثٞ ٝز ْٛث٤ ٝه ّٔت ثب ٞسف اظ ث ٗ٥ثطزٖ

٘سُ رس٤س ٔ٣پطزاظز  ٚث ٝاذالظ  ٚايٕبَ  ٚضفتبض
ٔسئٛالٖ ٔسزس ث ٝيٛٙاٖ اٍِ ٛثطا ٢حبؾط ٗ٤زض ٔسزس
اضبض ٜزاضز.

ثبظ ثٛزٖ ٔستٕط ٔسبرس
والسٞب ٢لطآ٘ٔ ٣سبرس
ثط٘بٔٞٝب ٢فطٔ ٣ٍٙٞسبرس
ثط٘بٔٞٝب ٢ئّٕ ٣سبرس

ثبظ ثٛزٖ ٔستٕط
ٔسبرس
افعا٤ص زا٘ص ٚ
آٌب٣ٞ

أ ٗ٤م ِٝٛثِ ٝع ْٚثبظ ثٛزٖ ٔسبرس ثٝغٛضت ٔستٕط ثطا٢
ا٘زبْ ايٕبَ ز ٚ ٣ٙ٤ثط٘بٔٞٝب ٢فط ٣ٍٙٞاضبض ٜزاضز.
أ ٗ٤م ِٝٛث ٝارطا ٢ثط٘بٔٞٝب ٢ثطٌعاضضس ٜزض ٔسبرس ايٓ
اظ والسٞب ٢لطآ٘ ،٣يّٕ ٚ ٣فط ٣ٍٙٞاضبض ٜزاضز.

ذٛزسبظ ،٢ضفتبض اسالٔ،٣
يٌُٕطا ،٣٤أط ثًٔ ٝطٚف

زاض٘س  ٚثِ ٝمبءاهلل سٛق ٔ٣زٙٞس.

اذالق اسالٔ٣
ثػ٥طت ،اظ ذٛزٌصضتٍ،٣
رٟبز

زض

ضاٜ

ذسا،

أ ٗ٤م ِٝٛثب تٛر ٝث ٝتًبٔالت ا٘زبٌْطفت ٝث ٝيٛٙاٖ پ٥بٔس
ا٤خبضٌط٢

آذطتٌطا٣٤

اضبض ٜزاضز.
أ ٗ٤م٥٘ ِٝٛع ث ٝيٛٙاٖ پ٥بٔس حؿٛض زض ٔسزس ثب تٛر ٝثٝ

٘مص ذٛز ر ،ًٙإ٤بٖ ثٝ
ذسا ،اذالظ ،فساوبض،٢
اضتجبـ ثب ذسا ،زيب ٥٘ ٚب٤ص

ٔخجت حؿٛض زض ٔسزس ،ث ٝافعا٤ص حؿٛض زض ٔسبرس

ضٟبزتقّج٣

تم٤ٛت اذالظ  ٚفساوبض ،٢اضتجبـ يٕ٥ك ثب ذسا  ٚزيب ،ثٝ

ٍ گزاٗص بِ ارسشّبٕ اسالهٖ

ٕ٘بظذٛا٘سٖ ،لطآٖ ذٛا٘سٖ،

اسالٔ٣

افشاٗص رٍح٘ٔ ضْبدتطلبٖ ٍ اٗثبرگزٕ

ٚ

٘٣ٟ

اظ

ٔٙىط،

اضظشٞب٢

أ ٗ٤م ِٝٛث ٝيٛٙاٖ پ٥بٔس ٔخجت حؿٛض زض ٔسزس ث ٝآٖ
زست ٝاظ اضظشٞب اضبض٣ٔ ٜوٙس و ٝزض ربًٔ ١اسالٔ ٣ايتجبض

٘٥ب٤ص زض رٟت ضس٥سٖ ث ٝضؾب ٢ذسا ٌ ٚصضتٗ اظ ربٖ
ذ٤ٛص ثطاِ ٢مبءاهلل اضبض ٜزاضز.

تبلیغات رسانه
مسجدهسجذ
ایرسبًِإ
تبل٘غبت

ظٔٝٙ٥
تٛا٘س
ضجىٝ
تم٤ٛت
ٕٞچٖٛ
ضسب٘ٝ
تجّ٥غبت
ٌفت
ٞبتـٔ٣
اسبس
تم٤ٛت میتوانــد
سبظدینــی
های
ـبکه
ز٣ٙ٤ـتٔ٣شـ
ـونٞب٢تقویـ
همچـ
ای،
ـاتا،٢رســانه
تبلیغـ
ـتوٝکــه
تٛاٖگفـ
ـوان
٤بفتٝی
هــا م
بــر اســاسثطیافته
تفىطات ٘سُ أطٚظ ٌطزز .تٟبرٓ فط ٚ ٣ٍٙٞتجّ٥غبت غطة زض رٟت تحٕ ُ٥فط ًٙٞغطث ،٣ثب ظزٚزٖ اذالق

اسالٔ٤ًٛٙٔ ٚ ٣بت اظ افطاز ربًٔ ،ٝظٔ ١ٙ٥ثطٚظ ٘بٙٞزبضٞ٢ب ٢ضفتبض ٢ثس٥بض ٢ضا ثرػٛظ زض ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ
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حضور در مسجد و ارزشهای اسالمی در بین جوانان...

زمینهســاز تقویــت تفکــرات نســل امــروز گــردد .تهاجــم فرهنگــی و تبلیغــات غــرب در جهــت تحمیــل
فرهنــگ غربــی ،بــا زدودن اخــاق اســامی و معنویــات از افــراد جامعــه ،زمینــۀ بــروز ناهنجاریهــای رفتاری
بســیاری را بخصــوص در نوجوانــان و جوانــان فراهــم آورده اســت؛ چنانکــه جوامــع غربــی از طریــق ماهــواره
و گســترش شــبکههای غیردینــی ،درصــدد تضعیــف ارزشهــای دینــی ،برآمــد ه و بــا پخــش فیلمهــای
هدفمنــد ،کانــون خانوادههــا را هــدف قــرار دادهانــد .در ایــن راســتا میبایســت مکانیســمی طراحــی کــرد
تــا بتــوان بــا ابــزار رســانه ،برنامههــای قرآنــی ،گســترش شــبکههای دینــی ،تهیــۀ فیلمهــا و مســتندهای
تلویزیونــی ،نرمافزارهــا و  ...نقــش حضــور در مســاجد را پررنگتــر کــرد؛ البتــه متولیــان امــر مســجد ،هیئـت
امنــای مســاجد ،مســئوالن مربــوط ،بــاز بــودن مســتمر مســاجد ،امــام جماعــت ،برنامههــای فرهنگــی مســاجد
ک طــرف ،برنامههــای غربــی کــه
و  ...نیــز در ایــنبــاره ،میتواننــد نقــش بســزایی را ایفــا کننــد و از یــ 
هــدف آنهــا تضعیــف روحیــۀ حضــور در مســاجد اســت را رو بــه شکســت ببرنــد و از طــرف دیگــر ،روحیــۀ
شــهادتطلبی ،ایثــار و جهــاد در راه خــدا را در افــراد جامعــه تقویــت کننــد .در ایــن زمینــه ،یکــی از افــراد
مــورد مصاحبــه چنیــن میگویــد:
«اســتکبار جهانــی اآلن خیلــی تأثیــر گذاشــته؛ مخصوصــاً ماهوارههــا ،موبایــل ،اس ام اس ،اینترنــت،
فیلمهایــی کــه تــو بــازار هســت ،همــۀ اینهــا وقــت بچههــا رو گرفتــن ،ماهــواره داره فوقالعــاده
برنامهریزیهــای گســتردهای رو انجــام میــده؛ بــهعنــوانمثــال ،ســر ســاعت  8شــب کــه همــه دارن شــام
میخــورن و همــۀ خانوادههــا دارن دور هــم نشســتن بهتریــن برنامــه بــا بهتریــن کیفیــت پخــش میکننــد.
در مقابلــش رســانههای مــا بــا توجــه بــه اهــداف دشــمنان ایــران اســامی ،بایســتی بیــاد بحثهــای ضــروری،
بحثهــای قرآنــی ،جهــاد ،شــهادتطلبی و ایثارگــری رو تبلیــغ کنــه ،بحــث مســجد رو تبلیــغ کنــه».
ارزشهای اسالمی
بــا توجــه بــه یافتههــای حاصــل از مصاحبههــا ،حضــور در مســجد و برنامههــای مســاجد ،تأثیــرات معنــوی
و درونــی زیــادی بــر افــراد جامعــه میگــذارد و منجــر بــه تقویــت فرهنــگ اســامی میشــود .عبــادت و
خوانــدن نمــاز و قــرآن در مســجد از شــاخصههای دینــی بــه شــمار مـیرود کــه انســان را بــه خــدا نزدیــک
میکنــد .ایمــان بــه خــدا و پرســتش او ،باعــث تأثیــرات فراوانــی در قلــب انســان میگــردد .پرســتش خــدا
ریشــۀ اســتواري اســت كــه نــهتنهــا حركــت دائمــي انســان را بهســوی كمــال تضميــن ميكنــد؛ بلكــه جلــوی
كجرويهــاي فــردي و گروهــي را نيــز ميگيــرد ،انســان را بــه خــدا ميپيونــدد و از پليديهــا ،بيدادگريهــا،
هــوا و هوسهــا و گرايشهــاي ب ـيارزش و خودخواهيهــا ميرهانــد و تســليم خــدا ميگردانــد؛ بــر ایــن
اســاس ،فــرد ،مســئول اعمــال خویــش میباشــد ،در رفتــار و کــردارش تغییــرات اساســی رخ میدهــد و بــه
خودســازی دســت میزنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان اظهــار داشــت:
«اآلن مــن و شــما کــه جــوان هســتیم برویــم مســجد ،برخــورد درســتو حســابی رو میبینیــم .بعض ـاً
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رفتارهــای نادرســت هســت؛ امــا فــرد مســجدی برخــوردش هــم قابــل تحســین اســت .میرویــم یــاد
میگیریــم و باعــث جذبمــان میشــود .زمــان گذشــته یکــی از افــراد خانــواده کار میکــرد و تمــام بــار مالــی
خانــواده روی دوشــش بــود؛ ولــی بقیــۀ اعضــای خانــواده بــه خودســازی میپرداختنــد ،پــدر کار میکــرد و
فرزندانــش میرفتنــد مســجد یــاد میگرفتنــد و بعــد رفتنــد جبهــه؛ امــا اآلن بایســتی بــا برنامهریــزی در کارهــا
همهشــون برونــد مســجد؛ البتــه اآلن بیشــتر دعــا و روضــه در مســجد بــه مــا یــاد میدهنــد».

ایثارگری
همزمــان بــا تقویــت روح و جســم فــرد و نیــز افزایــش دانــش و آگاهــی او در زمینــۀ علــوم دینــی ،اعمــال و
رفتــار او نیــز تکامــل مییابــد و احســاس بندگــی و تضــرع در برابــر خــدا و نیــز احســاس تعهــد اجتماعــی
پیــدا میکنــد و بــرای رضــای خــدا حاضــر خواهــد بــود از جــان و مــال خویــش بگــذرد .اعتقــاد و ایمــان
بــه آخــرت و زندگانــی جاویــد و درک مفهــوم آخرتگرایــی بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه در انســان،
حقیقتــی وجــود دارد کــه بــا متالشــی شــدن بــدن از بیــن نمـیرود و کســانی کــه از جــان میگذرنــد و جهــاد
میکننــد بــه ایــن حقیقــت ایمــان دارنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان در ایــنبــاره چنیــن میگویــد:
«همــه بــرای جهــاد در راه خــدا میرونــد ،خیلــی از بچههــا میگوینــد اگــر شــهید شــدیم کــه باالتریــن
مقــام را داریــم ،اگــر نشــدیم کــه یــک روحیــۀ ایثارگــری داشــتهایم و در راه خــدا ایثــار کردهایــم».
شهادتطلبی
شــهادت بــه ایــن معنــی اســت کــه فــردی فقــط بــه خاطــر رضــای خــدا از تمــام هســتی و نیســتی اینجهانــی
بگــذرد .شــهادتطلبی در وجــود انســانهایی جوشــش پیــدا میکنــد کــه اعتقــاد و ایمــان بســیار قــوی

داشــته باشــند و ایــن اعتقــاد و ایمــان از طریــق مســاجد ،عبــادت خالصانــه بــه درگاه حــق ،نمــاز ،ایمــان بــه
خــدا ،وحــدت و یگانگــی ،اخــاص و فــداکاری بــه دســت خواهــد آمــد .شــهادت ،باالتریــن مقــام بــرای
انســان اســت و حتــی باالتــر از ایثــار و ازخودگذشــتگی اســت؛ آنجــا کــه فقــط بــه خاطر رضــای خــدا از جان
خویــش میگــذرد .بــر اســاس یافتههــای حاصــل از مصاحبــه ،مســاجد در تقویــت روحیــۀ شــهادتطلبی
بســیار مؤثــر هســتند .بــه نظــر مصاحبهشــوندگان ،ایمــان و اعتقــاد قــوی در انســان ،در گــرو حضــور مســتمر و
فعــال وی در مســجد اســت و از آنجــا کــه مســجد ،خانــۀ خداســت؛ عبــادت در مســجد نیــز عبــادت در خانــه
خــدا محســوب میشــود .در مســجد ،انســانها از تمــام مراتــب و طبقــات ،کنــاره میگیرنــد .از آنجــا کــه
در دوران دفــاع مقــدس ،همــۀ شــهدا از مســجد برخاســتند و مســجد ،مرکــزی بــرای بســیج افــراد و رفتــن بــه
جبهــه بــود ،نشــان میدهــد کــه حضــور در مســجد بــر رشــد اعتقــادات و ایمــان قلبــی افــراد تأثیرگــذار اســت
و روحیــۀ شــهادتطلبی را در انســان زنــده میکنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان در ایــنبــاره میگویــد:
«داخــل مســجد کــه میرویــم بیشــتر بــرای نمــاز خوانــدن اســت نــه بــرای مباحــث علمــی ،مثـ ً
ا زمانــی
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حضور در مسجد و ارزشهای اسالمی در بین جوانان...

پیامبــر (ص) در مســجد ،دو گــروه را میبینــد کــه نشســتهاند :یــک گــروه دارنــد نمــاز میخواننــد و یــک
گــروه بحــث علمــی میکننــد .پیامبــر (ص) میرونــد پیــش آن گروهــی مینشــینند کــه بحــث علمــی
میکننــد؛ همچنیــن افــراد بایــد طــوری رفتــار کننــد کــه در دو مــکان مختلــف ،رفتارشــان یکــی باشــد نــه
دو تــا؛ در مســجد یــه طــور دیگــری؛ ولــی در خیابــان یــه طــور دیگــر .الحمــدوهلل کــه بچههــای مســجدی
مخلــص هســتند».
ضکل ضوبرٓ (ً .)1ظزٗٔ سهٌِ٘إ رابطٔ هقَالت ٍ ّستِّب

وبٞص
فط ٣ٍٙٞزض
تٟبرٓ
ٚؾً٥ت
ـۀ ذف
ا،٢
ـاختظٔٝٙ٥
سبذتـ ٘هط١٤
آمدهزضدرفطاٙ٤س
زستآٔسٜ
حؿٛضفرهنگــی
تهاجــم
تأثیــر
وضعیــت
تأح٥طــیر
ـط س
س٥طای ،خـ
زمینـه
نظریـ
فراینــد س
ٔمٛالتدسثٝـت
مقــوالت به
ٔسبرس ٚ
مســتمرٔسئٛالٖ
رٕبيت٘ ،مص
ثبظ ثٛزٖ
تجّ٥غبتو ضسب٘ٝا،٢
ٔمٛالت
در کاهــشزض ٔسبرس
نقــش ائمــۀ
مســاجد،
ائٕ١بــودن
٘مصبــاز
ٔسبرس،ای،
ٔستٕطرســانه
تبلیغــات
مقــوالت
مســاجد
حضــور ٚدر
افعا٤ص زا٘ص  ٚآٌب ٣ٞز ٣ٙ٤وٙٔ ٝزط ث ٝافعا٤ص حؿٛض زض ٔسبرس  ٚث ٝتجى آٖ ،افعا٤ص ضٚح ١٥ضٟبزتقّجٚ ٣
حضــور در
جماعــت ،نقــش مســئوالن مســاجد و افزایــش دانــش و آگاهــی دینــی کــه منجــر بــه افزایــش
ا٤خبضٌطٌ ٚ ٢طا٤ص ث ٝاضظشٞب ٢اسالٔ ٣ضا ث ٝزست ٔ٣زٞس .زض ضىُ ضٕبض ،1 ٠تػ٤ٛط ٔسَ پبضازا٥ٕ٤ه اضتجبـ
مســاجد و بــهتبــع آن ،افزایــش روحیــۀ شــهادتطلبی و ایثارگــری و گرایــش بــه ارزشهــای اســامی را بــه
ثٔ ٗ٥مٛالت يٕس ٜثط اسبس س ٝثًس ضطا٤ك ،٣تًبّٔ -٣فطاٙ٤س ٚ ٢پ٥بٔس ٢آٔس ٜاستٔ .سَ ٔصوٛض زض لبِت ٤ه
دســت میدهــد .در شــکل شــمارۀ  ،1تصویــر مــدل پارادایمیــک ارتبــاط بیــن مقــوالت عمــده بــر اســاس ســه
ٔسَ ٘سجتبً ا٘تعاي ،٣ذف س٥ط ضفتبض ٚ ٢ايتمبز ٢ضا ضٚا٤ت ٔ٣وٙس .فطاٙ٤س  ٚاضتجبـ ٔٙكمًٙٔ ٚ ٣ب ٣٤ثٔ ٗ٥مٛالت
سب٤طاً انتزاعی،
ـدلاظنســبت
ثطٌطفتٝیـٚـک م
ذٛزقالــب
ـور در
ـدل ١مذک
اســت.
ٟ٘ب٣٤آمـ
ٞستـ١ـدی
ٔمٛالتو پیام
فراینــدی
يٕسٚ ٜتعاملـ
بعــد شــرایطی،
ا٘تعاوـضسٜ
ٞستٝـوٝ
اسبسمـٔمِٛ
ـده .ثط
است
ـی-ث٥بٍ٘ط
ٔحٛض٢
ـوالت عمــده
اضظ٤بث٣مقـ
ـی بیــن
ثس٥بضمعنایـ
ـی و
ـد و ارتب
ـد .فراینـ
ٔػبحجٝمیکنـ
است،روایــت
ـادی را
ـاریيٕسو٠اعتق
خــط ســیر رفتـ
وطزٜا٘س.
ٔخجت
منطقـضا
ـاطٔسزس
حؿٛضـ زض
پ٥بٔسٞب٢
ض٘ٛسٌبٖ،
اضائٝـضسٜ
ٔمٛالت
اِ٣ٟو است
ـود ضؾب٤ت
وست
اسـُ٘٥
رٟت
ٔسبرس
ـتۀفًبَ
حؿٛض
ثبٚض٘س وٝ
و محــوریآٟ٘ب ثط
انتزا،عشــده از
برگرفتــه
ا٘سبٖــهوٝخـ
ٟ٘ب٣٤ــته ک
ٞسفـۀ هس
ـاسثٝمقولـ
ـت.زضبــر
نهایـزضـی اسـ
ـوالت هسـ
اٗ٤مقـ
بیانگــر
ضطا٤ف
تًبُٔ
و ٝزض
ـوندگان،لطاض ٔ٣
ثطاثط ضطا٤ك٣
ـت،ذٛز ضا زض
ٔسزس،
ا٘سبٖـ زض
ســایر مقـ ثس٥بض
يّٕىطزـیار مثبــت
ـجد ،را بسـ
ـور ثبدراٗ٤مسـ
حضـ
زٞسـای
پیامدهـ
مصاحبهشـ
ـده اسـ
است.ارائهش
ٔؤحطــدۀ
ـوالت عم
ـدف ثطاثط
ذٛزـ ضا زض
ضطا٤ف،
ـاجداٗ٤
زٞس .زض
ذ٤ٛص
ـهتًبِ٣
تطث٥تکـٚ
ذٛزسبظٚ ٢
نهایی انســان
ضرع،بــه ه
ـت نیــل
در جهـ
تغ٥٥طدرٔ٣مسـ
فعــال
حضــور
باورنــد
رٟتبــر ایــن
ذٛزهانـضاـد.زضآنهــا
ارزیابــی کرد
ذسا٘ٚس ٔتًبَ ٔ٣ثٙ٥س  ٚاحسبس تؿطو  ٚذطٛو ث ٢ٚ ٝزست ٔ٣زٞس .الظٔ ١حؿٛض زض ٔسزس  ٚلطاضٌ٥ط ٢زض
کــه کســب رضایــت الهــی اســت ،بســیار مؤثــر اســت .انســان در مســجد ،خــود را در برابــر شــرایطی قــرار
ٚؾً٥ت ٔصوٛض ،ثستطسبظٙٔ ٢بست ثطا ٢افطاز زض ا ٗ٤ظٔ ٝٙ٥است؛ أب ٕٞب٘كٛض ؤ ٝسَ فٛق ٘طبٖ ٔ٣زٞس،
میدهــد کــه در تعامــل بــا ایــن شــرایط ،عملکــرد خــود را در جهــت خودســازی و تربیــت و تعالــی خویــش
ضطا٤ك ٣ثط افطاز حبوٓ است ؤ ٝب٘ى حؿٛض آٟ٘ب زض ٔسبرس ٔ٣ضٛز .ا ٗ٤ضطا٤ف ٘بض ٣اظ تٟبرٓ فط ٣ٍٙٞغطة
ٔسَتضــرع و
احسـىٝـاس
تغییــر میدهــد .در ایــن شــرایط ،شــخص ،خــود را در برابــر خداونــد متعــال میبینــد و
يّ ٝ٥ا٤طاٖ است و ٝث ٝقجىٙٔ ،كمٛٔ ١ضز ٔكبًِ ٝضا ٘٥ع ٔتأحط ٔ٣سبظز .ثطأ ٢مبثّ ٝثب ا ٗ٤ضطا٤ف  -چٙب٘
خشــوع بــه وی دســت میدهــد .الزمــۀ حضــور در مســجد و قرارگیــری در وضعیــت مذکــور ،بسترســازی
ـور کــه مــدل فــوق نشــان میدهــد ،شــرایطی بــر افــراد
مناســب بــرای افــراد در ایــن زمینــه اســت؛ امــا همانطـ 15
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حاکــم اســت کــه مانــع حضــور آنهــا در مســاجد میشــود .ایــن شــرایط ناشــی از تهاجــم فرهنگــی غــرب
علیــه ایــران اســت کــه بــه طبــع ،منطقــۀ مــورد مطالعــه را نیــز متأثــر میســازد .بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرایط -
چنانکــه مــدل مذکــور نشــان میدهــد – بایــد بــه تبلیغــات رســانهای ،بــاز بــودن مســتمر مســاجد ،نقــش مثبت
ائمــۀ جماعــت ،نقــش مســئوالن مســاجد و نیــز افزایــش دانــش و آگاهــی ،بــه صــورت ویــژه توجــه کــرد.
پاسخ به سؤاالت پژوهش
شــیوۀ طــرح پرســش بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا مصاحبهگــر ،اطالعــات زمینــهای را در اختیــار
مصاحبهشــوندگان قــرار داد تــا آنــان را بــا ســؤاالت آشــنا کنــد؛ ســپس بــهعنــوان مدیــر جلســه ،بــه طــرح
ســؤاالت بــاز کــه قابــلفهــم و متناســب بــا درک مصاحبهشــوندگان بــود ،پرداخــت و کمکــم ســؤاالت
اصلــی را مطــرح کــرد.
ســؤال اول پژوهــش بــه شــهادتطلبی اختصــاص داشــت؛ بــر ایــن اســاس از مصاحبهشــوندگان پرســیده
شــد کــه حضــور در مســجد ،چگونــه و از چــه طریقــی بــر افزایــش روحیــۀ شــهادتطلبی تأثیــر دارد؟ پاســخ
مصاحبهشــوندگان بدیــن شــرح بــود کــه ایمــان افــراد ،بــا شــرکت و حضــور مــداوم در مســجد ،عبــادت بــه
درگاه حــق و خوانــدن نمــاز ،قویتــر و توجــه آنهــا بــه دنیــای مــادی کــه فانــی اســت ،کمتــر خواهــد شــد
و ســعی خواهنــد کــرد هــر آنچــه را انجــام میدهنــد بــرای خــدا باشــد .در تــداوم عبــادت ،شــخصی کــه
عشــق بــه خداونــد پیــدا کنــد تمایــل خواهــد داشــت هــر آنچــه را کــه خداونــد میپســندد انجــام دهــد و
احــکام الهــی را در زندگــی خویــش پیــادهکنــد .چنین شــخصی بــه تعلقــات دنیــوی ،دل نمیبنــدد و زندگی
ســاده را بــر زندگــی تجمالتــی برمیگزینــد و بــا الگوگیــری از ســنت پیامبــر اکــرم (ص) و قیــام سیدالشــهدا
(ع) بــه ســمت جهــاد کشــیده میشــود؛ چراکــه در قــرآن بســیار بــر جهــاد در راه خــدا تأکیــد شــده اســت.
حضــرت سیدالشــهدا (ع) بارزتریــن الگــوی جهــاد و ازخودگذشــتگی در راه خداســت .کســی کــه بــه معــاد
و حسابرســی در جهــان پــس از مــرگ اعتقــاد دارد و بصیــرت پیــدا میکنــد ،بهتــر میبینــد کــه مــال و
حتــی جــان خویــش را قبــل از اینکــه خودبهخــود از بیــن بــرود ،در راه خــدا عطــا کنــد تــا در جهــان پــس
از مــرگ از حســناتش بهرهمنــد شــود و بــا توجــه بــه اینکــه والیتفقیــه در جامعــۀ اســامی ،رکــن اساســی
اســت و اطاعــت از او ،اطاعــت از ولــی خداســت ،بــر خــود واجــب میدانــد کــه از والیتفقیــه اطاعــت
کنــد؛ بنابرایــن فــرد شــهادتطلب دارای ویژگیهایــی چــون :ایمــان و اعتقــاد قــوی ،عبــادت ،سادهزیســتی
و روحیــۀ جهــاد در راه خداســت.
طــرز تلقــی مصاحبهشــوندگان در ارتبــاط بــا حضــور در مســجد ایــن بــود کــه تبلیغــات رســانهای
غــرب و بـ ه طــور کلــی ،تهاجــم فرهنگــی کــه بــر ضــد جامعــۀ اســامی ایــران انجــام میگیــرد ،از عواملــی
اســت کــه حضــور افــراد را در مســجد کمرنــگ کــرده اســت .غــرب بــا ابزارهــای مــدرن ،در صــدد تغییــر
ارزشهــا ،رفتارهــا و گرایشهــای فکــری ملــت ایــران اســت؛ از جملــه ایــن ابزارهــا شــبکههای ماهــواره،
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ســایتهای اینترنــت ،اعتیــاد بــه موبایــل و اس ام اس ،بازیهــای رایان ـهای و  ...اســت .کشــورهای غربــی
بــه دلیــل آنکــه خــود ،مادیگــرا هســتند و چیــزی غیــر از مادیــات را قبــول ندارنــد ،در تــاش بســیارند
کــه تفکــرات مادیگرایــی ،همچــون :ارضــای شــهوات ،مالانــدوزی ،ثــروت و  ...را نیــز در بیــن ملــت
ایــران ترویــج دهنــد؛ بــهطــور کلــی ،عــوض شــدن ارزشهــای اســامی ،کمرنــگ شــدن ارزشهــای
دینــی ،کمرنــگ شــدن حضــور مــردم در مســاجد و بیحوصلگــی آنــان ،ناشــی از تهاجــم فرهنگــی
غــرب اســت .مهمتریــن کار دشــمن در تهاجــم فرهنگــی ،گرفتــن روحیــۀ خودبــاوری و ایمــان و اعتقــاد
از افــراد جامعــه اســت .دشــمنان بــا ابــزار فرهنــگ میخواهنــد تفکــر شــهادت را از ذهــن افــراد جامعــۀ
اســامی بزداینــد .مصاحبهشــوندگان معتقــد بودنــد کــه مســئوالن بایــد در مقابــل ایــن هجمــه ،بیشــتر بــه
فعالیتهــای انســجامدهنده و وحدتبخــش در میــان افــراد جامعــه اهمیــت دهنــد و از طریــق رســانههای
ایــران ،واقعیتهــا را بــه مــردم انتقــال دهنــد .افزایــش شــبکههای قرآنــی ،اســتفاده از نرمافزارهــای قرآنــی،
افزایــش دانــش و آگاهــی افــراد در مســاجد ،تولیــد فیلمهــای ســینمایی در خصــوص مســاجد و فرهنــگ
ایثــار و شــهادت ،اخــاص مســئوالن ،ســخنرانیهای ائمــۀ جماعــت و بــاز بــودن مســتمر مســاجد ،از جملــه
عوامــل مهمــی اســت کــه میتوانــد در جهــت تقویــت حضــور و فعالیــت بیشــتر در مســاجد و بــه تبــع آن،
افزایــش روحیــۀ شــهادتطلبی و ایثارگــری کمککننــده باشــد.
ســؤال دوم ایــن بــود کــه حضــور در مســجد چگونــه بــر ایثارگــری تأثیــر میگــذارد؟ مصاحبهشــوندگان
ابتــدا در مــورد ایثارگــری توضیحاتــی را ارائــه دادنــد و ابعــاد و ویژگیهــای آن را مشــخص نمودنــد .از نــگاه
آنــان ایثارگــری بــه معنــای جهــاد ،گذشــتن از جــان و مــال خویــش در راه رضــای خــدا ،برتـ ِ
ـری ارزشهــای
دینــی و الهــی بــر منافــع شــخصی ،مقــدم داشــتن دیگــری بــر خــود و دگرخواهــی و غلبــه بــر نفــس خویــش
اســت .شــخصی کــه در مســجد حضــور مســتمر دارد و از بیانــات دینی و اســامی ســخنرانان و ائمــۀ جماعت
برخــوردار میشــود؛ نســبت بــه ارزشهــای اســامی و الهــی بــه شــناخت عمیقتــری میرســد .بــا توجــه بــه
اینکــه غــرب در جهــت تغییــر ارزشهــای اســامی و تزریــق ارزشهــای مــادی و مادیگرایــی ،از طریــق
شــبکههای ماهــواره و ارتباطــات مجــازی در تــاش و تکاپوســت ،رســانه نیــز میتوانــد بســتر مناســبی
را بــرای مخاطبــان خــود فراهــم کنــد تــا ارزش و اعتبــار حضــور در مســاجد را دریابنــد و بــا اســتفاده از
کارشناســان خــود ،زمینــۀ جــذب افــراد؛ بخصــوص جوانــان را بــه مســاجد فراهــم آورد؛ در واقــع تلویزیــون
میتوانــد بــا نگاهــی بــه آیــات و روایــات دینــی بــه ســاخت برنامههــای جــذاب و فیلمهای ســینمایی بپــردازد
و نقــش حضــور در مســاجد و فعالیــت در آن را در افزایــش روحیــۀ ایثــار و ازخودگذشــتگی ،نوعدوســتی،
وطندوســتی و  ...بــه افــراد جامعــه بنمایانــد.
ســؤال ســوم ایــن بــود کــه حضــور در مســجد چگونــه بــر گرایــش بــه ارزشهــای اســامی تأثیــر
میگــذارد؟ بــه نظــر مصاحبهشــوندگان ،ارزشهــای اســامی بــر مبنــای ارزشهــای الهــی بنــا شــدهاند و هــر
انســان باایمانــی ،معتقــد بــه آنهاســت .هــر جامعـهای مبتنــی بــر ارزشهایــی اســت کــه فرهنــگ آن جامعــه را
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تشــکیل میدهــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،هــر جامعـهای بــر پایــۀ اقتضائــات خویــش دارای ارزشهــای مختــص
بــه خــود اســت کــه حرکــت آن جامعــه را بــهســوی یــک آرمــان اجتماعــی ســوق میدهــد .ارزشهــای
جامعــۀ مــا برگرفتــه از آموزههــای مذهــب شــیعه هســتند؛ بــهعنــوانمثــال ،امــر بــهمعــروف و نهــی از منکــر
از ارزشهایــی اســت کــه در جامعــۀ مــا وجــود دارد و بــر رعایــت آن تأکیــد میشــود .از ارزشهــای دیگــر،
میتــوان بــه نمازخوانــدن ،قرآنخوانــدن ،عملگرایــی ،خودســازی و  ...اشــاره کــرد کــه فــرد بــا حضــور
در مســجد ،بیشــتر بــه آنهــا متمایــل میشــود .مســئوالن بایســتی بــا همــت و تــاش و امــر بـ ه معــروف و نهــی
از منکــر ،مســاجد را کــه پایــگاه معنویــت ،تزکیــه و هدایــت هســتند ،پررونــق گرداننــد و زمینــۀ حضــور در
آن را بیــش از پیــش فراهــم ســازند .حضــور مســتمر در مســجد و اســتفاده از فضــای معنــوی آن ،ارتبــاط بــا
روحانیــت ،توجــه بــه ادعیــه و بهرهگیــری از معــارف اســامی ،میتوانــد باعــث اتحــاد و همدلــی بــرای
بهرهگیــری از رحمــت الهــی و ســعادت شــود؛ همچنیــن ،خودســازی و ریاضــت نفــسکــه اســام مــردم را
بــه آن ،دعــوت کــرده اســت ،از طریــق حضــور در مســاجد تحقــق میپذیــرد.
نتیجهگیری
حاصــل پژوهــش ،نشــان میدهــد کــه تهاجــم فرهنگــی از طریــق ابزارهایــی همچــون :ماهــواره ،اینترنــت،
موبایــل و  ...باعــث کمرنگشــدن ارزشهــای دینــی و بـ ه تبــع آن ،کاهــش حضــور در مســاجد گردیــده
اســت .در ایــن راســتا رســانهها ،ائمــۀ جماعــت و مســئوالن مســاجد و  ...میتواننــد باعــث افزایــش حضــور
افــراد در مســاجد شــوند و در افزایــش دانــش و آگاهــی دینــی آنهــا از طریــق تشــویق بــه شــرکت در
کالسهــا و برنامههــای علمــی ،فرهنگــی و دینــی مؤثــر باشــند .حضــور در مســاجد ،عــاوه بــر تربیــت
درونــی فــرد ،موجــب تقویــت روحیــۀ خودســازی ،شــهادتطلبی و ایثارگــری و گرایــش بــه رفتارهــای
اســامی؛ همچــون :امــر بــهمعــروف و نهــی از منکــر ،عبــادت ،جهــاد در راه خــدا ،اخــاص ،فــداکاری،
دعــا و نیایــش و  ...میشــود.
پیشنهادهای مربوط به یافتههای پژوهش
 شــبکههای ســیما بــا تولیــد برنامههــای مناســب میتواننــد نقــش بســیار مهمــی در جــذب هــر چــه بیشــترافــراد بــه مســاجد و فعالیتهــای فرهنگــی و مذهبــی داشــته باشــد.
 اســتفادۀ فــراوان از نرمافزارهــای دینــی در جهــت انتشــار آیــات ،روایــات و احادیــث مرتبــط بــا حضــورافــراد در مســاجد.
 باز بودن مستمر مساجد بهعنوان راهبردی در جهت ترغیب افراد به حضور در آنجا. سخنرانیهای هدفمند ائمۀ مساجد و مسئوالن مربوط متناسب با نیازهای روحی و روانی جوانان. متولیــان و مســئوالن مســاجد بایســتی دارای اخــاص در اعمــال و رفتــار خــود باشــند تــا افــراد ،با الگــو قراردورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395
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دادن آنــان بــرای حضــور در مســاجد ترغیب شــوند.
 افزایش دانش و آگاهی دینی و مذهبی مردم با داد ِن اطالعات به آنها. رفتار و برخورد مناسب مسئوالن مساجد با مردم در جهت افزایش ارتباط آنها با مساجد. برگــزاری کالسهــای علمــی ،هنــری و تفریحــی در مســاجد بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت جوانــان ونوجوانان.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
 پیشــنهاد میشــود ایــن طــرح بــرای یــک جمعیــت خــاص بـ ه صــورت پانــل اجــرا شــود تــا تأثیر حضــور درمســاجد بــر درونیکــردن ارزشهایــی چــون شــهادتطلبی و ایثارگــری در افــراد جامعــه مشــخص گــردد.
 از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر بــه بررســی تأثیــر نهــادی بــه نــام مســجد بــر افزایــش روحیــۀ شــهادتطلبی وایثارگــری و گرایــش بــه ارزشهــای اســامی پرداخته اســت و نتایــج آن نیز تأثیــر مســاجد در افزایش روحیۀ
شــهادتطلبی و ایثارگــری را نشــان میدهــد؛ لــذا پژوهشهــای آتــی بایــد بــه بررســی عوامــل دیگــری کــه
باعــث کاهــش روحیــۀ شــهادتطلبی و ایثارگــری میشــوند ،بپردازنــد.
 از آنجــا کــه تهاجــم فرهنگــی غــرب علیــه فرهنگ اســامی ،بر کاهــش روحیــۀ شــهادتطلبی و ایثارگریدر جوانــان تأثیــر بســزایی داشــته اســت؛ لــذا پژوهشهــای آتــی بایــد در جهــت ارائــۀ راهبردهــای خنثیســا ِز
تهاجمــات فرهنگی انجام شــوند.
محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش ،عــاوه بــر محدودیــت منابــع و زمــان ،مقاومــت نهادهــا و ســازمانهای
مربــوط بــرای ارائــۀ آمارهــا و اطالعــات الزم بــه محققــان بــود؛ اما تــاش پژوهشــگران ،مانع از آسیبرســانی
بــه تحقیق شــد.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی
 قرآن؛ ( ،)1367ترجمۀ الهی قمشهای ،تهران :بنیاد نشر قرآن. احمــدی ،فریبــا؛ (« ،)1387عوامــل و موانــع رشــد و توســعۀ ارزشهــای منبعــث از فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه» ،مجموعــهمقــاالت همایــش ملــی ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،شــمارۀ .49
 امینــی ،ح؛ (« ،)1391راهكارهــاي ترويــج فرهنــگ ايثــار و شــهادت» ،بازیابــی از ســایت معاونــت آمــوزش و پژوهــش (مرکــزمدیریــت حــوزۀ علمیــۀ اســتان اصفهــان)http://www.mphe.org :
 ایمــان ،محمدتقــی؛ ( ،)1388مبانــي پارادایمــی روششــناختي تحقيقــات كمــي و كيفــي در علــوم انســاني ،قم :پژوهشــگاه حــوزه ودانشگاه.
 جوادی آملی ،عبداهلل؛ ( .)1391مفاتیح الحیاه ،قم :اسراء. خاکــزاد ،ملیحــه و زاهــد غفــاری؛ (« ،)1387بررســی و تبییــن عوامــل مؤثــر در ترویــج فرهنــگ ایثار و شــهادت در میان دانشــجویاندانشــگاه شــاهد» ،مجموعــه مقــاالت همایــش ملی ترویــج فرهنگ ایثــار و شــهادت.381 ،
 شریعتی ،علی؛ ( ،)1386حسین وارث آدم ،تهران :قلم. شــعاع احمــدی ،آذر؛ (« ،)1386راهکارهــای احیــای فرهنــگ ایثــار و شــهادت» ،مجموعــه مقــاالت همایــش آسیبشناســی ترویجفرهنــگ ایثــار و شــهادت ،قــم :دانشــگاه اصــول دیــن قم.
 فرزانــه ،عبدالحمیــد؛ (« ،)1387جایــگاه و اهمیــت ایثــار و شــهادت در فرهنــگ اســامی» ،مجموعــه مقــاالت ایثــار و شــهادت،دسترســی در http://navideshahed.com
 فهیمــی ،محمدصــادق؛ (« ،)1387فرهنــگ ایثــار و شــهادت و شــاخصههای آن» ،مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی ترویــج فرهنگایثــار و شــهادت.539 ،
 کینن ،ا؛ ( ،)1387فرهنگ فشردۀ كتابداري و اطالعرساني ،ترجمۀ فاطمه اسدی گرگانی ،تهران :کتابدار. مجلسی ،محمدباقر؛ ( ،)1037بحاراالنوار ،ج  ،83بیروت :دار احیاء التراث العربی. -میبدی ،رشیدالدین؛ ( ،)1339كشفاالسرار و عدّه االبرار ،ج  ،1تهران :حکمت.
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