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چکیده
پژوهــش حاضــر بــه بررســی چگونگــی تأثیــر مســاجد بــر ارزش هــای اســامی بــا تأکیــد بــر شــهادت طلبی و 
ایثارگــری پرداختــه اســت. روش  انجــام آن نیــز کیفــی و اســتفاده از مصاحبــۀ  گروه هــای متمرکــز بوده اســت. شــیوۀ 
نمونه گیــری در روش کیفــی، نظــری اســت. در ایــن شــیوه، حجــم نمونــه از پیش، تعیین نمی شــود و از طریق اشــباع 
داده هــا بــه دســت می آیــد کــه در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه تکــرار داده هــا بــه 30 نفــر رســید. ابــزار گــردآوری 
اطاعــات در ایــن روش، مصاحبــه بــا گروه هــای متمرکــز بــود. گروه هــا بــر اســاس ویژگی هــای جمعیت شــناختی 
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 یافته هــا توســط اعضا اســتفاده شــد. تجزیه 
 و تحلیــل داده هــا نیــز بــا اســتفاده از نظریــۀ زمینــه ای )GT( بــود و بــا اجــرای مراحــل کدگــذاری بــاز، محــوری و 
گزینشــی بــه ترتیــب 35 مفهــوم اولیــه، 8 مقولــۀ عمــده و 3 مقولــه هســتۀ نهایــی از داده هــای کیفــی اســتخراج شــد. 
مقــوالت عمــدۀ مســتخرج از داده هــای کیفــی نیــز عــاوه بــر اشــاره بــه نقــش تهاجــم فرهنگــی در کاهــش گرایش 
بــه حضــور در مســاجد، بــه نقش تبلیغات رســانه ای، 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، شــهادت طلبی 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 ... می شــود.

 واژگان کلیدی: ایثارگری، شهادت طلبی، نظریۀ زمینه ای، گروه های متمرکز، مسجد، ایام.

*. این مقاله از طرحی پژوهشی با عنوان »بررسی و تبیین تأثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسالمی« استخراج شده است.
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مقدمه و طرح مسئله
ــخ تشــیع، شــهادت اســت« )شــریعتي،  ــن ســرمایه هاي موجــود در تاری ــن و حیات بخش تری »یکــی از بهتری
1386: 202(. شــهادت در فرهنــگ اســامي بــه کســي تحمیــل نمی شــود؛ بلکــه »مــرگ دلخواهــی اســت که 
مجاهــد، بــا همــۀ آگاهــی، منطــق، شــعور، بیــداری و بینایــی خویــش آن را انتخــاب می کنــد!« )همــان: 195 و 

192(. شــهادت، یــک درجــه و راهــي میان بــر بــراي صعــود اســت. 
شــهادت طلبی در مذهــب شــیعه، بــا شــهادت امــام حســین )ع( بــه اوج خــود رســید و یکــي از الگوهــاي 
مهــم و تأثیرگــذار در تحــوالت عمــدۀ تاریخــي و سیاســي بــراي نســل هاي بعــدي شــد؛ چنانکــه قیــام توابیــن 
و بعــد از آن، مختــار از جملــه قیام هایــی بودنــد کــه در راســتاي قیــام عاشــورایي، روحیــۀ شــهادت طلبی را 

ترویــج و اشــاعه دادنــد.
ایثــار، بیانگــر رشــد، معرفــت و تکامــل روحــی انســان اســت. قــرآن کریــم بــا بیــان شــواهد و نمونه هایی، 
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 
َّــُه مـِـْن ِعبَاِدنـَـا الُْمْؤمِنِیــَن« )صافــات/111(؛ ترجمــه:  ســتود: »َســَاٌم َعلـَـی إِبَْراِهیــَم َکَذلـِـَک نَْجــِزي الُْمْحِســنِیَن إِن
»ســام بــر ابراهیــم، مــا نیکــوکاران را اینچنیــن پــاداش می دهیــم، او از بنــدگان مؤمــن مــا بــود«. ایثــار واقعــی، 
ــا شــهادت دارد؛ در حقیقــت، ایــن دو مفهــوم از یکدیگــر تفکیک ناپذیرنــد  ارتبــاط مفهومــی تنگاتنگــی ب
ــۀ  ــد در افزایــش روحی ــی کــه می توان ــد. یکــی از عوامل ــه دارن ــس بلندمرتب ــی ب ــۀ اســامی مقام و در جامع
شــهادت طلبی 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. 
ــد: شــیطان، گــرگ انســان اســت؛ هماننــد گــرگ گوســفند کــه گوســفند  ــر اســام )ص( می فرماین »پیامب
جداشــده از گلــه را می بــرد؛ پــس از جدایــی و تفرقــه بپرهیزیــد و بــر شــما بــاد بــه پیوســتن بــه جماعــت و 

عمــوم مســلمانان و حضــور در مســجد« )جــوادی آملــی، 1391: 567(.
مســجد دارای نقش هــا 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 می گذارنــد و در کنــار هــم بــه 
عبــادت می پردازنــد و تنهــا امتیــاز آنهــا داشــتن تقواســت؛ بنابرایــن مســاجد از عوامــل تأثیرگــذار در پیشــبرد 
فرهنــگ و تمــدن اســامي در زمینه هــای مختلــف آموزشــي، تربیتــي و فرهنگــي هســتند. حفظ یــاد و خاطرۀ 
شــهدای جنــگ و تجلیــل مــداوم از شــهدای هــر محلــه در مســجد همــان محلــه، ایجــاد بزرگداشــت های 

محلــی در مســجد، ایجــاد اتحــاد و همبســتگی بیــن افــراد جامعــه و ... از جملــه نقش هــای مســاجد اســت.
شــهادت طلبي و ایثارگــری در ایــران، تاریخــي کهــن دارد. انقــاب اســامي ایــران در پرتــو شــهادت 
ائمــه )ع(؛ به ویــژه حماســۀ خونیــن کربــا شــکل گرفــت و تــداوم یافــت. انگیــزۀ شــهیدان انقــاب اســامي 
ــام، در هشــت ســال  ــه اینکــه اســتان ای ــا توجــه ب ــادي ریشــه در فرهنــگ عاشــورا دارد. ب ــا حــد زی ــز ت نی
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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؛ به طوری کــه آمــار شــهدای اســتان ایــام در آن 
دوران، نزدیــک بــه 3000 نفــر اســت. یکــی از راه هــای زنــده نگه داشــتن یــاد و خاطــرۀ ایــن شــهدا، روشــن 
نگه داشــتن مســاجد اســت؛ چراکــه همــۀ افــرادی کــه بــه ســمت جبهه هــا رفتنــد، از مســاجد برخاســتند. بــر 
اســاس آیــات قــرآن، مســجد، جایــگاه ارتبــاط بــا خداونــد اســت و شــهادت و ایثــار، جهــاد در راه اوســت 

)میبــدی، 1339: 46(. 
ــار و شــهادت،  ــه ایث ــج به دســت آمده از پژوهش هــای دیگــران از عوامــل عمق بخشــی ب ــر اســاس نتای ب
می تــوان بــه توحیــد و والیت پذیــری در کنــار تبلیغــات گســترده، کمال بخشــی و دین محــوری اشــاره کــرد؛ 
بــه  طــور کلــی، مطالعاتــی کــه در خصــوص شــهادت طلبی و ایثارگــری، در محــدودۀ مطالعاتــی اســتان ایــام 
انجــام  شــده، محــدود بــوده اســت و مربــوط بــه ســال های پیــش اســت؛ در حالــی  کــه در طــول ایــن مــدت، 
تحــوالت بســیاری در حوزه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی روی داده اســت؛ لــذا 
ــا  ــه همســایگی ب ــا توجــه ب ــد. اســتان ایــام ب انجــام چنیــن پژوهش هایــی در زمــان حاضــر ضــرورت می یاب
کشــور عــراق و تجربــۀ هشــت  ســالۀ 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 
ــر شــهادت طلبی، ایثارگــری و  ــردازد کــه مســاجد چــه تأثیــری ب ــان ایــن ســؤال اساســی می پ ــه بی حاضــر ب

گرایــش بــه ارزش هــای اســامی دارنــد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
در تمــام جوامــع بشــري، ارزش هایــي وجــود دارد کــه بنیــان اصلــي فرهنــگ آن جامعــه را شــکل می دهــد. 
اهـــمیت و جایــگاه ایــن ارزش هــا به گونــه ای اســت کــه هــر ملّتــي، هویــت و حیــات اجتماعــي و سیاســي 
ــی، 1391: 2(.  ــد )امین ــده می دان ــه نســل های آین ــل ب ــال کام ــا و انتق ــه آنه ــرام ب ــدي و احت ــود را در پایبن خـ
جامعــۀ اســامی ایــران نیــز دارای ارزش هایــی اســت کــه نمونــۀ بــارز آنهــا فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت. 
ایــن ارزش هــا از قــرآن، ســنت نبــوی و واقعــۀ عاشــورا و قیــام امــام حســین )ع( برگرفتــه  شــده اســت. اهمیــت 
شــهادت و ایثارگــری، بخصــوص در مقابــل هجمه هــای دشــمنان اســام و ایــران کــه ســعی در بــه انحــراف 
کشــیدن و تحریــف ایــن ارزش هــا دارنــد، بیشــتر می شــود. فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــه  عنــوان یــک نعمــت 
ــران  ــروزی ای ــۀ ام ــت. جامع ــرده اس ــدان ک ــت آن را دوچن ــه اهمی ــازنده ای دارد ک ــای س ــی، کارکرده اله
اســامی، در کنــار بحران هــای اقتصــادی دنیــا، دچــار آســیب های ارزشــی اســت کــه پیامــد آن، دور شــدن 
از مســیر ارزش هــای مذهبــی و اخاقــی اســت؛ از ایــن  جهــت برخــی از ارزش هــای مذهبــی چــون ایثــار و 
شــهادت، بــه دالیــل متفاوتــی مــورد بی تفاوتــی و یــا کم مهــری نســل های دوم و ســوم انقــاب واقــع شــده 
اســت؛ لــذا مســاجد بــه  عنــوان محــل ســجده بــه درگاه حق تعالــی 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 ارزش هــای اســامی، اهمیت 
واالیــی می یابنــد؛ از همیــن روســت کــه بررســی چرایــی و چگونگــی تأثیــرات مســاجد بــر ترویــج فرهنــگ 

ایثــار و شــهادت و حفــظ ارزش هــای اســامی از اهمیــت بســیاری برخــوردار می گــردد.
ــه  ــق رواج فســاد و تباهــی، قصــد ب ــژه از طری ــات؛ به وی ــواع امکان ــری از ان ــا بهره گی ــکا و غــرب ب آمری
انحــراف کشــیدن جوانــان را دارد؛ لــذا ضــروری اســت بــا توجــه بــه شــناخت موجــود از جوانــان ایرانــی، بــا 
ــان حــال، پژوهش هــا و تحقیقــات الزم و ارزیابی هــای  ــات و ضرورت هــاي زم ــي و شــناخت اقتضائ ارزیاب
نظــري انجــام شــود و پیشــنهادهای کاربــردي در راســتای تبییــن و حفــظ ارزش هــای اســامی و ارزش هــای 
فرهنگــي، از جملــه تعمیــق فرهنــگ ایثــار و شــهادت، از راه هــای مختلــف، بخصــوص مســاجد بــه  عنــوان 

ــه گــردد. ــون دینــی ارائ اصلی تریــن کان
ــوده و  ــار و شــهادت ب ــه فرهنــگ ایث ــی  کــه تحقیقــات گذشــته در خصــوص تعمیق بخشــی ب از آنجای
کمتــر بــه تأثیــر مســجد بــه  عنــوان یــک نهــاد دینــی در جامعه پذیــر کــردن و فرهنگ پذیــری افــراد پرداختــه  
اســت، می تــوان بــه بدیــع بــودن موضــوع حاضــر پــی بــرد. از طرفــی، مســجد بــه  عنــوان یــک نهــاد دینــی در 
جهــت حفــظ اعتقــادات دینــی و مذهبــی، نقــش بســزایی را هــم بــه لحــاظ فــردی و هــم بــه لحــاظ اجتماعــی 
ایفــا می کنــد. حضــور در مســجد نه تنهــا در افزایــش کمــاالت انســانی و معرفــت دینــی نقــش بســیاری دارد؛ 
بلکــه ضامــن مصونیــت و حفــظ جامعــه در برابــر اهریمنــان اســت؛ بنابرایــن ســازمان های مرتبــط بــا فرهنــگ 
ایثــار و شــهادت، همچــون: بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی و ... می تواننــد از ایــن پژوهــش بهــره گیرنــد.

پیشینۀ پژوهش
ایــوان یازبــک حــداد و آدیــرت لومیــس1  )1983( تحقیقــی در مــورد مســاجد آمریــکا انجــام داده انــد کــه 
حاصــل آن در کتــاب »گســترش ارزش هــای اســامی در ایــاالت  متحــدۀ آمریــکا« چــاپ شــده اســت. بــرای 
ــه  عنــوان  انجــام ایــن پژوهــش از میــان 598 مســجد و مرکــز دینــی اســامی واقــع در آمریــکا، 8 مســجد ب
نمونــه انتخــاب شــده اســت کــه در نهایــت بــه دلیــل وجــود مشــکاتی در راه تحقیــق، بــه پنــج مســجد واقــع 
در ســه ناحیــۀ ایــاالت نیویــورک، میدوســت و ســواحل شــرقی آمریــکا محــدود شــد. نتایــج تحقیــق آنــان به  
طــور خاصــه بدیــن شــرح اســت: هرچــه الفــت افــراد بــا مســجد بیشــتر باشــد، آنهــا بــه اجــرای دقیــق احــکام 
اســامی پایبندتــر هســتند، به اســتثنای پاکســتانی ها؛ زیــرا پاکســتانی هایی هــم کــه بــه مســجد نمی رونــد یــا 
کمتــر می رونــد معتقدنــد کــه در هــر حــال، اســام بایــد دقیقــاً مراعــات شــود. 71 درصــد پاســخگویان اثــر 
حضــور در مســجد را در حفــظ ایمــان و اعتقــاد مذهبــی، بســیار زیــاد دانســته اند. اکثــر پرسش شــوندگان نیــز 
فعالیت هــای اجتماعــی مســجد را در درجــۀ دوم اهمیــت و پــس از وظیفــۀ اصلــی انجــام فرایــض می داننــد. 
1. Yvonne Yazbeck Haddad & Adair T.Lummis 
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ایــن تحقیــق کارکردهــای مســجد را در آمریــکا؛ شــامل: عبــادت، آمــوزش اســامی، فعالیت هــای 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 می برنــد، می دانــد؛ همچنیــن نشــان 
می دهــد کــه بیــن ســن و مشــارکت در فعالیت هــای مســجد، رابطــه وجــود دارد؛ بــه  نحــوی  کــه افــراد جــوان، 

کمتــر از افــراد پیــر و افــراد متأهــل، بیشــتر از افــراد مجــرد بــه مســجد می رونــد.
»بررســی عوامــل جــذب و دفــع جوانــان در مســاجد تهــران« عنــوان پایان نامــۀ تحصیلــی محمــد فرهــادی 
اســت کــه در ســال 1373 انجــام شــده اســت. نتایــج تحقیــق او نشــان می دهــد 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 برنامه ریــزی و آگاهــی 
ــی، ورزش، اردو،  ــرآن، کتاب خوان ــوزش ق ــون: آم ــی چ ــود برنامه های ــاداری دارد. وج ــر معن ــی تأثی سیاس
اســتفاده از ســخنرانان مجــرب مذهبــی و مشــورت بــا جوانــان در تهیــۀ برنامه هــای مســجد، نقــش مؤثــری در 

جــذب جوانــان بــه مســجد دارد.
عبدالحمیــد فرزانــه )1387( در پژوهشــی بــا عنــوان »جایــگاه و اهمیــت ایثــار 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 حماســه آفرینی های مبــارزان ســایر کشــورها بــر علیــه ظالمــان و متجــاوزان 
در کتاب هــای درســي؛ 2. عنایــت ویــژه بــه ایثارگری هــای ایرانیــان باســتان در کتاب هــاي درســي و عــدم 
حــذف آنهــا؛ 3. توجــه کامــل بــه پرچــم عزیــز کشــورمان و اجــراي ســرود ملــي در مراســم صبحگاهــی 
ــه آفرینان  ــهیدان و حماس ــای ش ــتفاده از عکس ه ــدارس؛ 4. اس ــت در م ــای ثاب ــي از برنامه ه ــوان یک به عن
ــدان شــهدا و  ــر از فرزن ــا و تأثیرگــذار؛ 5. تشــویق و تقدی ــای زیب ــا طراحی ه ــدارس ب ــاع مقــدس در م دف
ــازان و رزمنــدگان هشــت  رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس در مناســبت های مختلــف؛ 6. دعــوت از جانب
ســال دفــاع مقــدس در برنامه هــای مــدارس؛ 7. بــه کارگیــري روش هــای نویــن تدریــس بــه  منظــور تقویــت 
روحیــۀ همدلــي و مشــارکت گروهــي در میــان دانش آمــوزان؛ 8. داشــتن انضبــاط اداري، وجــدان کاري و 
آراســته بــودن بــه اخــاق پــاک اســامي توســط مســئوالن آموزشــي مــدارس؛ 9. مطالعــه و تحقیــق مســتمر 
توســط معلمــان و تســلط نســبي بــر رایانــه و فنّاوری هــای روز بــه  منظــور هدایــت صحیــح دانش آمــوزان 

و جلوگیــري از انحــراف آنهــا.
آزاده شــاهین و مظفــر چشمه ســهرابی )1386( در تحقیقــی بــا عنــوان »بررســی نقــش برنامه هــای 
شــبکه های سراســری ســیما در حفــظ و تقویــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت« نشــان دادنــد کــه نقش شــبکه های 
ــار و  ــه ارزش هــای ایث ــان ب ــار و شــهادت؛ یعنــی گرایــش جوان ــر مؤلفه هــای فرهنــگ ایث سراســری ســیما ب
شــهادت بــا میانگیــن 3/17، تقویــت روحیــۀ ایثــار با میانگیــن 3/15، تقویــت روحیۀ شــهادت با میانگیــن 3/19 
و الگو ســازی و اسطوره ســازی در جامعــه بــا میانگیــن 3/22، بیــش از ســطح متوســط، ارزیابــی شــده اســت.
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ــر در  ــل مؤث ــن عوام ــی و تبیی ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــاری )1387( در پژوهش ــد غف ــزاد و زاه ــه خاک ملیح
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در میــان دانشــجویان دانشــگاه شــاهد« بــه بررســی تأثیــر عواملــی چــون: 
خانــواده، دانشــگاه، رســانه های 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 )1386( در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »راهکارهــای احیــای فرهنــگ ایثــار و شــهادت«، 

اقداماتــی را در ســه گــروه مجــزا بیــان نمــوده اســت: 1. اســتادان و اولیــا؛ 2. جوانــان؛ 3. کــودکان.
محمدصــادق فهیمــی )1387( نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »فرهنــگ ایثــار و شــهادت و شــاخص های آن« 
ضمــن تشــریح اهمیــت و جایــگاه فرهنــگ ایثــار و شــهادت، بــه معرفــی شــاخص های آن پرداختــه اســت. 
ــی؛ 5.  ــی؛ 4. ارزش آفرین ــال بخش ــوری؛ 3. کم ــودن؛ 2. دین مح ــانی ب ــد از: 1. انس ــاخص ها عبارتن ــن ش ای
حماسه ســازی؛ 6. بحران زدایــی؛ 7. اخــاص و مانــدگاری؛ 8. جامعیــت؛ 9. موج آفرینــی و بصیرت بخشــی.

ــع رشــد و توســعۀ ارزش هــای منبعــث  ــا عنــوان »عوامــل و موان ــه ای ب ــا احمــدی )1387( در مقال فریب
ــع اصلــی رشــد  ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه یکــی از موان ــار و شــهادت در جامعــه« ب از فرهنــگ ایث
ــی اســت؛ چراکــه  ــح و جــذاب تبلیغ ــای صحی ــا روش ه ــا ب ــنایی م ــدم آش ــار و شــهادت، ع ــگ ایث فرهن
اهرم هــای جــدی قــدرت در دهکــدۀ جهانــی، در اختیــار دنیــای انفورماتیــک1  اســت. غــرب بــا آگاهــی 
ــا  ــا، نرم افزار ه ــام فیلم ه ــواع و اقس ــیطانی از ان ــه و ش ــتفادۀ آگاهان ــا اس ــر و ب ــان معاص ــی جه و روانشناس
ــه  ــه ب ــا توج ــنده، ب ــت، نویس ــوند. در نهای ــلط می ش ــان ها مس ــان و روح انس ــر ج ــه ای ب ــای رایان و بازی ه
اهمیــت فــراوان موضــوع و بــا توجــه بــه گــذر زمــان و مســئلۀ شــکاف نســل ها، چنیــن بیــان داشــته اســت: 
در صورتــی  کــه عوامــل مــورد نظــر در عنــوان پژوهــش، جســورانه و قاطعانــه، شناســایی و ارزیابــی نشــوند 
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 )1389( نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »چگونــه می توان فرهنــگ ایثار و شــهادت 
را در جامعــه تعمیــق بخشــید؟« بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه گســترش ایثــار و تفکــر شــهادت بــه  عنــوان 
ارزشــی دینــی و اخاقــی 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 آمــوزش  و پــرورش بــه  عنوان 
نزدیک تریــن و مؤثرتریــن دســتگاه مســلط بــر ذهــن جوانــان و نوجوانــان، از مهمتریــن راه هــای تعمیق بخشــی 

بــه فرهنــگ ایثار و شــهادت اســت.
ســید عاءالدیــن شــاهرخی )1389( نیــز در پژوهــش خــود، »راه هــای تقویــت فرهنــگ ایثــار و شــهادت 
در بیــن دانشــجویان و جوانــان« را عبــارت دانســته اســت از: 1. توحیــد و خدامحــوری؛ 2. والیت پذیــری؛ 3. 

1. مطالعۀ ساختار و ویژگي هاي اطالعات و کاربرد فناوري براي سازمان دهی، ذخیره سازي، بازیابي و اشاعۀ آن است )کینن، 1378: 89(.

اسماعیل جهانبخش - بهروز سپیدنامه - میثـم قدسی
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ایجــاد تعهــد اعتقــادی و دینــی؛ 4. اســتفادۀ مناســب از فضــای عمومــی و دانشــگاه؛ 5. بهره بــرداری متعهدانــه 
از رســانه های جمعــی؛ 6. جلوگیــری از رواج ضــد ارزش هــا در جامعــه؛ 7. تعمیــق فرهنــگ عاشــورا در بیــن 

دانشــجویان و جوانــان.
نورعلــی عباس پــور )1390( بــا تحلیــل داده هــا در تحقیقــی بــا عنــوان »بررســي و تبییــن تأثیــر مســاجد بــر 
شــهادت طلبي، ایثارگــري و گرایــش بــه ارزش هــاي اســامي« بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بیــن حضــور 
در مســجد و داشــتن روحیــۀ شــهادت طلبی، بیــن حضــور در مســجد و ایثارگــري و بیــن حضــور در مســجد و 

گرایــش بــه ارزش هــای اســامي، همبســتگي و همخواني وجــود دارد.
جعفــر مروجــی )1391( در 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 گرفتاری هــا و حــوادث.
پیشــینۀ پژوهــش شــامل تحقیقــات متعــددی بــود کــه هرکــدام بــه نحــوی بــه بررســی ایثــار و شــهادت 
پرداخته انــد. در ایــن میــان، پژوهش هــای آزاده شــاهین و مظفــر چشمه ســهرابی، خســروی شــکیب، 
شــاهرخی، فهیمــی، خاکــزاد و زاهــد غفــاری و تــا حــدودی نورعلــی عباس پــور بــه پژوهــش حاضــر کمــک 
کــرد؛ امــا تحقیــق محمــد فرهــادی بــا وجــود نتایــج قابــل توجــه، فاقــد ســطح نظــری قــوی جامعه شــناختی 
بــود. در کِل پژوهش هــای انجام شــده 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 جامعه پذیــری و پــس  از آن، الگــوی مناســبی بــرای 
ایــن فراینــد در حــوزۀ دیــن خواهــد بــود و از آنجــا کــه مســجد یکــی از نهادهــای مهــم جامعه پذیــری در 
ــن فرهنــگ، شــهادت طلبی، ایثارگــری و  ــی اســت و از مؤلفه هــای ای ــغ فرهنــگ دین ــران اســت کــه مبل ای
گرایــش بــه ارزش هــای اســامی در حــوزۀ جهــاد و دفــاع اســت، در چارچــوب مفهومــی پژوهــش از ادبیــات 

اســامی اســتفاده می شــود.  
در آیــات و روایــات زیــادی در خصــوص حضــور فعــال در مســاجد، ســخن گفتــه شــده اســت. خداونــد 
ــه خــدا و روز  ــد کــه ب ــاد می کنن ــه فرمــوده اســت: »مســاجد خــدا را تنهــا کســانی آب ــۀ 18 از ســورۀ توب آی
قیامــت ایمــان می آورنــد و نمــاز را بــر پــا می دارنــد و زکات را می پردازنــد و جــز از خــدا نمی ترســند. امیــد 
اســت چنیــن گروهــی از هدایت یافتــگان باشــند«. از تفســیر آیــه، چنیــن اســتنباط می شــود کــه حضــور در 
مســجد از مصادیــق مهــم و اصلــِی عمــارت و آبــاد نگه داشــتن آن اســت؛ به گونــه ای کــه بــدون آن، مســجد، 
فاقــد عمــران و آبــادی خواهــد بــود؛ از ایــن  رو، در روایــات از مســجدی کــه مســلمانان آن را رهــا کرده انــد و 

حضور در مسجد و ارزش های اسالمی در بین جوانان...
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در آن نمــاز نمی گزارنــد، بــه مســجد خــراب تعبیــر شــده اســت. نکتــۀ مهمــی کــه در بررســی کلمات قــرآن، 
ســنت حضــرت رســول اکــرم )صلــی اهلل علیــه و ســلم( و بیانــات پیشــوایان دیــن مبیــن اســام دربــارۀ مســجد، 
توجــه انســان را بــه خــود جلــب می کنــد، تأکیــد و تشــویق فوق العــاده بــر رفت وآمــد بــه مســاجد و انــس 
گرفتــن بــا خانــۀ خداســت؛ لــذا بــه نظــر می رســد کــه بیــن حضــور در مســاجد و مؤلفه هــای شــهادت طلبی؛ 

همچــون: تقــوا، ایمــان بــه خــدا و خوانــدن نمــاز، رابطــه وجــود دارد.
ــاد کــردن  ــان و آب ــا ســیراب ســاختن حاجی ــه می فرمایــد: »آی ــۀ 19 ســورۀ توب ــد در آی همچنیــن خداون
مســجدالحرام را هماننــد ]کار[ کســی پنداشــته اید کــه بــه خــدا و روز بازپســین ایمــان آورده و در راه خــدا 
جهــاد می کنــد، ]نــه ایــن دو[ نــزد خــدا یکســان نیســتند و خــدا بیدادگــران را هدایــت نخواهــد کــرد«. آبــاد 
کــردن مســاجد کــه فعالیــت و حضــور در مســاجد، جــزء آن اســت، جهــاد در راه خداســت؛ بنابرایــن بــه نظــر 
می رســد 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، ذکــر خــدا گفتــن و ســؤال )و بحــث( علمــی« )مجلســی، 1037،  ج 83: 370(. از آنجــا 
کــه حضــور در مســاجد بــرای خوانــدن نمــاز، ذکــر خــدا و مباحــث علمــی، بیشــترین اهمیــت را دارد و باعث 
ــای ارزش  ــن حضــور در مســاجد و مؤلفه ه ــه نظــر می رســد کــه بی ــا می شــود؛ ب ــن مؤلفه ه ــه ای ــش ب گرای

اسامی، رابطه وجود داشته باشد. 

سؤاالت پژوهش
-حضــور در مســجد چگونــه بــر گرایــش بــه ارزش هــای اســامی در بیــن جوانــان اســتان ایــام تأثیــر 

می گــذارد؟
ــام  ــتان ای ــان اس ــن جوان ــهادت طلبی در بی ــۀ ش ــش روحی ــر افزای ــه ب ــجد چگون ــور در مس - حض

تأثیــر می گــذارد؟
- حضــور در مســجد چگونــه بــر افزایــش روحیــۀ ایثارگــری در بیــن جوانــان اســتان ایــام تأثیــر 

می گــذارد؟ 

روش شناسی 
تکنیــک مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، مصاحبــۀ عمیــق و نحــوۀ اجــرای گروه هــای متمرکــز1  بــه شــرح 
ذیــل بــوده اســت: الــف( تهیــۀ دســت نویس راهنمــا بــرای محقــق بــه  عنــوان مدیــر بحــث، در مــورد نحــوۀ 
ــل نحــوۀ شــروع بحــث و اطاعــات  ــه ای مث ــۀ اطاعــات زمین ــز ارائ معرفــی خــود و شــرکت کنندگان و نی
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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ــی باشــند؛ ج( جلســات گروهــی در حــدود  اســت کــه شــرکت کنندگان در گروه هــا از گروه هــای متفاوت
یــک و نیــم تــا دو ســاعت بــه طــول انجامیــده و کل مصاحبه هــا در طــول یــک هفتــه صــورت گرفتــه اســت. 
در هــر گــروه، محقــق، بــه  عنــوان مدیــری هدایت کننــده )تســهیلگر( حضــور داشــته و مطالــب و مســائل را 
ــود و  ــی خ ــس از معرف ــت. وی پ ــرده اس ــط می ک ــا ضب ــازۀ آنه ــا اج ــی را ب ــای گروه ــت و بحث ه یادداش
مشــارکت کنندگان بــه همدیگــر، بــه بیــان اطاعــات و طــرِح آزادی در بیــان نظــرات و نوبتــی بــودن بحــث 

در گــروه، پرداختــه؛ ســپس اطاعــات کلیــدی یــا ســؤاالت زمینــه ای را مطــرح کــرده اســت.
در مطالعــۀ حاضــر از نمونه گیــری هدفمنــد اســتفاده شــده اســت. در ایــن شــیوه، حجــم نمونــه از پیــش، 
تعییــن نمی شــود و  نمونــه از طریــق اشــباع داده هــا )تکــرار داده هــا( بــه دســت می آیــد کــه در ایــن پژوهــش، 
بــا توجــه بــه تکــرار داده هــا بــه 30 نفــر رســید. شــیوۀ نمونه گیــری نیــز بــا توجــه بــه ســاختار نمونــه، بــر اســاس 
معیارهــای جمعیت شــناختی؛ از جملــه: ســن، جنــس، تحصیــات و گروه شــغلی تعیین شــد. ابزار گــردآوری 

داده هــا نیــز مصاحبــۀ متمرکــز بود. 

9 
 

 ٞفتٝ ٤ه قَٛ زض ٞب ٔػبحجٝ وُ ٚ ا٘زب٥ٔسٜ قَٛٝ ث سبيت زٚ تب ٤ه ٚ ٥٘ٓ زض حسٚز ٌط٣ٞٚ رّسبتد( 
 ٚ ٔكبِت ٚ زاضتٝ ؿٛض( حتس٥ٍّٟطوٙٙسٜ ) ٤تٞسا ٔس٤ط٢ يٙٛاٖ ثٝ  ،ٔحمك ،ٞط ٌطٜٚ زض .است ٌطفتٝ غٛضت
 ٚ ذٛز پس اظ ًٔطف٢ٚ٣  .استوطزٜ  ٣ٔ جفؾآٟ٘ب  ٠اربظ ثب ضا ٌط٢٣ٞٚ ٞب ثحج ٚ ٤بززاضت ضا ٔسبئُ

 ،زض ٌطٜٚ ثحج ثٛزٖ ٘ٛثت٣ ٚ ٘هطات ث٥بٖزض  ظاز٢آ ٚ قطحِ اقاليبت ث٥بٖ ثٝ ،ٕس٤ٍطٞثٝ  وٙٙسٌبٖ ٔطبضوت
 .است ضا ٔكطح وطزٜ ا٢ ٥ٙٝظٔ سؤاالت ٤ب و٥ّس٢ اقاليبتسپس  ؛پطزاذتٝ

 ٚ ز ٛض ٣ٕت٥٥ًٗ ٘ ،حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ پ٥ص ا٤ٗ ض٥ٜٛ،زض  .استفبزٜ ضسٜ است ٞسفٕٙس ٥ٌط٢ ٕ٘ٛ٘ٝاظ  ١ حبؾطٔكبًِزض 
 30ٝ ث ٞب زازٜثب تٛرٝ ثٝ تىطاض  وٝ زض ا٤ٗ پژٚٞص، آ٤س ٣ٔ زست ثٝٞب( ٞب )تىطاض زازٜٕ٘ٛ٘ٝ اظ قط٤ك اضجبو زازٜ

: سٗ، رّٕٝ اظ ؛ضٙبذت٣ ر٥ًٕت ٞب٢ثط اسبس ٥ًٔبض ،بذتبض ٥ٕ٘ٝ٘ٛ٘ع ثب تٛرٝ ثٝ س ٥ٌط٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٠ض٥ٛ .٘فط ضس٥س
  .ثٛز ٔتٕطوع ١ٔػبحج ٥٘ع ٞبزازٜ ٌطزآٚض٢اثعاض  .ضسرٙس، تحػ٥الت ٚ ٌطٜٚ ضغ٣ّ ت٥٥ًٗ 

 
 ضٌبختٖ جوؼ٘ت ّبٕ ٍٗضگٖبز اسبط  ِ ک٘فًٖوًَحجن  .(1)ضوبرٓ جذٍل 

 سي تحص٘الت گزٍُ ضغلٖ جٌس٘ت تؼذاد
3 
3 

 ظٖ 
 ٔطز

 سبَ 20ظ٤ط  ظ٤ط ز٤پّٓ آٔٛظ زا٘ص

3 
3 

 ظٖ
 ٔطز

 سبَ 29-20 ز٤پّٓ زا٘طزٛ

3 
3 

 ظٖ
 ٔطز

 سبَ 39-30 ٥ِسب٘س وبضٔٙس

3 
3 

 ظٖ
 ٔطز

 ٔترػع
ثٝ  ٥ِسب٘س فٛق

 ثبال
 سبَ 40-49

3 
3 

 ظٖ
 ٔطز

 ثٝ ثبال 50 سٛاز ث٣ وبست

 
 هتوزکش ّبٕ ٍُگز ٔ هصبحبجشئ٘بت  .(2)ضوبرٓ جذٍل 

 هحل بزگشارٕ تؼذاد جٌس٘ت تبرٗخ بزگشارٕ
 7 ظٖ 05/10/1392

 ٔسزس
 8 ٔطز 08/10/1392
 7 ٔطز 09/10/1392
 8 ظٖ 12/10/1392
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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 بــه  کارگیــری مفاهیــم مربــوط بــه آن اتفاق نظــری وجــود نــدارد 
)ایمــان، 1388: 177(. در تحقیقــات کیفــی، وســیلۀ اندازه گیــری، خــود محققــان هســتند؛ پس در اعتبــار آنان 
نیــز بایــد مهــارت، دقــت و صاحیتشــان در نظــر گرفته شــود )پاتــن، 2002: 19(. »اعتبارســنجی توســط اعضا1 
زمانــی رخ می دهــد 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، 1388: 181(. جهــت دسترســی بــه اعتمــاد مــورد نیــاز ایــن پژوهــش از ابــزار اعتبارســنجی توســط 
اعضــا  یــا مصاحبه شــوندگان و تأییــد کلیــات یافته هــا توســط آنــان اســتفاده شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه در 
ــر مصاحبه شــوندگان،  ــر از 30 نف ــت و 27 نف ــرار گرف ــار تمــام مصاحبه شــوندگان ق ــا در اختی ــان، یافته ه پای

یافته هــا را کامــًا تأییــد نمودنــد و 3 نفــر بی نظــر بودنــد.

نحوۀ تجزیه  و تحلیل داده ها2 
جهــت تجزیــه  و تحلیــل داده هــا از نظریــۀ زمینــه ای و اســتفاده از مراحــل کدبنــدی بــاز، محوری و گزینشــی، 
اســتفاده شــد. نظریــۀ زمینــه ای در ســال 1967 توســط گلیــرز و اشــتروس بــا انتشــار کتــاب »کشــف نظریــۀ 
زمینــه ای«3  بــه جامعــۀ علمــی معرفــی شــد و مــورد اســتقبال فــراوان قــرار گرفــت. آنهــا معتقدنــد کــه نظریــۀ 
زمینــه ای، یــک روش اســتقرایی اســت کــه از داده هایــی کــه بــه طــور منظــم از پژوهش هــای اجتماعــی بــه 
ــا حــوزه ای از مطالعــه، شــروع می کنــد و اجــازه  دســت می آیــد، نظریــه تولیــد می کنــد. محقــق ترجیحــاً ب

می دهــد کــه نظریــه بــه وســیلۀ داده هــا ظهــور کنــد و خلــق شــود. 
تحلیــل داده هــا بــر اســاس تکنیــک مصاحبــۀ متمرکــز انجــام گرفــت کــه بــا شــیوه های نظریــۀ زمینــه ای 
بســیار تناســب دارد. محقــق در مصاحبــۀ متمرکــز، کنتــرل بیشــتری روی ســاخت داده هــا دارد. ماهیــت روش 
نظریــۀ زمینــه ای، انعطاف پذیــری و کنتــرل ابــزار تحلیلــی و داده هــا را ایجــاب می کنــد؛ لــذا تحلیــل داده هــا 
در چنــد مرحلــه انجــام گرفــت: 1. مــرور داده هایــی چــون: دســت نویس محقــق و یادداشــت های در حیــن 
ــاز، محــوری و گزینشــی(؛ 3. تفســیر داده هــا. در  بحــث و بازنویســی مطالــب ضبط  شــده؛ 2. کدگــذاری )ب
مرحلــۀ کدگــذاری بــاز، مفاهیــم اولیــه؛ ســپس مقــوالت عمــدۀ مبتنــی بــر آنهــا شناســایی و خصوصیاتشــان 
در داده هــا کشــف شــد. دومیــن مرحلــه، کدگــذاری محــوری بــود کــه فراینــد اتصــال مقوله هــا بــه یکدیگــر 
بــر اســاس خصوصیــات آنهــا )زیــر مقوله هــا( انجــام گرفــت. ســومین مرحلــه نیــز کدگــذاری گزینشــی بــود. 
ایــن مرحلــه، یکــی از دشــوارترین مراحــل بــود کــه فراینــد یکپارچه ســازی و پاالیــش مقوله هــا 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.

ــئلۀ  ــدن مس ــاز ش ــرفت و ب ــث پیش ــا باع ــای گروه ه ــر در بحث ه ــوع و اختاف نظ ــدن تن ــود آم ــه وج ب
ــد.  ــاب می آی ــن روش به حس ــوت ای ــاط ق ــه از نق ــد ک ــر ش ــورد نظ م

یافته های پژوهش
ــری نظــری انجــام  ــق نمونه گی ــه، طب ــراد نمون ــا اف ــۀ گروه هــای متمرکــز ب ــر اســاس مصاحب ــن پژوهــش ب ای
گرفــت. در نهایــت نیــز بــا توجــه بــه اشــباع نظــری داده هــا مصاحبــه متوقــف شــد و بــه تعــداد 30 نفــر رســید. 
نمونــه بــر اســاس معیارهایــی چــون: گــروه شــغلی، ســن، تحصیــات و جنســیت، انتخاب شــد و طی 4 جلســه 
از آنــان مصاحبــۀ عمیــق بــه عمــل آمــد. مصاحبه هــا پــس از  ضبــط و تبدیــل بــه متــن، بــر اســاس روش کیفی 
و مصاحبــۀ  گروه هــای متمرکــز، کدبنــدي و تحلیــل شــدند؛ در نتیجــه مقوله هــا به صــورت یــک شــبکه در 

ارتبــاط بــا هــم قــرار گرفتنــد و مرتبــط گشــتند.
ــه  ــاز، محــوری و گزینشــی ب ــا اجــرای مراحــل کدگــذاری ب ــه ای )GT( و ب ــۀ زمین ــا اســتفاده از نظری ب
ترتیــب 35 مفهــوم اولیــه، 8 مقولــۀ عمــده و 3 مقولــۀ هســتۀ نهایــی از داده هــای کیفــی اســتخراج شــد کــه در 

جــدول زیــر آمــده اســت.
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ٞب زض رٟت ت٥ِٛس  سبظ٢ ٚ پبال٤ص ٔمِٛٝ اظ زضٛاضتط٤ٗ ٔطاحُ ثٛز وٝ فطا٤ٙس ٤ىپبضچٝا٤ٗ ٔطحّٝ، ٤ى٣  .ثٛز
فطا٤ٙس٢ ٚ  - اضتجبـ ث٥ٗ ٔمٛالت يٕسٜ ثط اسبس سٝ ثًس ضطا٤ك٣، تًب٣ّٔ ،ٚ زض ٟ٘ب٤ت سٝ ا٘زبْ ضسب٘٘هط٤ٝ ضا ث

 وسثٙس٢ ضس. پ٥بٔس٢
اظ ٘هط ضس وٝ  ٔٛضز ١ٞب ثبيج پ٥ططفت ٚ ثبظ ضسٖ ٔسئٌّطٜٚٞب٢ ٘هط زض ثحج ثٝ ٚرٛز آٔسٖ تٙٛو ٚ اذتالف

  .آ٤س ٣ٔحسبة  ٘مبـ لٛت ا٤ٗ ضٚش ثٝ
 

 پضٍّصٕ ّب ٗبفتِ
ٟ٘ب٤ت زض  .ٌطفت ا٘زبْ ٘هط٢ ٥ٌط٢ ٕ٘ٛ٘ٝقجك  ،ٕ٘ٛ٘ٝافطاز  ثبٞب٢ ٔتٕطوع ٌٜٚط١ ٔػبحجثط اسبس  پژٚٞص ا٤ٗ
ٞب٣٤ ثط اسبس ٥ًٔبض ٕ٘ٛ٘ٝ .٘فط ضس٥س 30ٔػبحجٝ ٔتٛلف ضس ٚ ثٝ تًساز  ٞب زازٜثب تٛرٝ ثٝ اضجبو ٘هط٢ ٥٘ع 

 .آٔس يُٕ ثٝ ي٥ٕك ١ٔػبحج رّسٝ اظ آ٘بٖ 4ق٣  ٚضس ا٘تربة  ،ٌطٜٚ ضغ٣ّ، سٗ، تحػ٥الت ٚ رٙس٥ت چٖٛ:
 تح٥ُّ ٚ وسثٙس٢ ،ٞب٢ ٔتٕطوعٌٜٚط ١ ٔػبحج ٚ و٥ف٣ ضٚش اسبس ثط، ٔتٗ ثٝ تجس٤ُ ٚ ؾجف پس اظ  ٞبٔػبحجٝ

 .ٌطتٙس ٔطتجف ٚ ٌطفتٙس لطاض ٞٓ ثب اضتجبـ زض ضجىٝ ٤ه غٛضت ثٝ ٞبٔمِٛٝ ٘ت٥زٝ زض ؛ضس٘س
ٔفْٟٛ  35ٚ ثب ارطا٢ ٔطاحُ وسٌصاض٢ ثبظ، ٔحٛض٢ ٚ ٌع٤ٙط٣ ثٝ تطت٥ت  (GT) ا٢ ٘هط١٤ ظ٥ٔٙٝثب استفبزٜ اظ 

 .استرطاد ضس وٝ زض رسَٚ ظ٤ط آٔسٜ است ٞب٢ و٥ف٣اظ زازٜ ٟ٘ب٣٤ ١ٞست ١ٔمِٛ 3يٕسٜ ٚ  ١ٔمِٛ 8ا٥ِٚٝ، 
 

 إ ًظزٗٔ سهٌِٕ٘ ک٘فٖ هطبلؼِ بز اسبط رٍش ّب دادُهستخزج اس  ّبٕ هقَلِهفبّ٘ن ٍ  .(3ضوبرٓ ) جذٍل

 تَض٘حبت ػوذُ ّبٕ هقَلِ هفبّ٘ن
هقَلِ 
 ّستِ

 ٞب٢ اضظشيٛؼ ضسٖ 
وٕطً٘ ضسٖ  ،اسال٣ٔ
وٕطً٘  ،ز٣ٙ٤ ٞب٢ اضظش

 ،ضسٖ حؿٛض زض ٔسزس
 ٔطزْ حٛغ٣ٍّ ث٣

 فط٣ٍٙٞتٟبرٓ 
ثٝ ٞزْٛ ثٝ ٤ه ّٔت ثب ٞسف اظ ث٥ٗ ثطزٖ  ٝٔمِٛا٤ٗ 

اضبضٜ  آٖ ربًٔٝ ٞب٢ اضظشايتمبزات ٚ ثبٚضٞب ٚ تؿ٥ًف 
َر .زاضز

حض
ص 

کبّ
 

در 
جذ

هسب
 

 ،٘مص ثبظ٤ٍطاٖ س٥ٕٙب
، ز٣ٙ٤ ٞب٢ ضجىٝتم٤ٛت 

 ٞب٢ ثط٘بٔٝظٔبٖ پرص 
 ،لطآ٣٘ ٞب٢ ضجىٝ ،لطآ٣٘

، ا٤ٙتط٘ت ،ٔٛثب٤ُ ،ٔبٞٛاضٜ
 ٞب٢ ز٣ٙ٤افعاض ٘طْ

 ا٢ ضسب٘ٝتج٥ّغبت 
 ٔسزس

زاضز وٝ زض رٟت افعا٤ص اضبضٜ ثٝ تًبٔالت٣  ٝٔمِٛا٤ٗ 
  .وٙس ٣ٔ٘مص ثسعا٣٤ ضا ا٤فب  ،حؿٛض زض ٔسزس
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 ٞب٢ سرٙطا٣٘ا٤ٗ ٔمِٛٝ ثٝ تًبٔالت ٚ ٘مص ٞسفٕٙسثٛزٖ  ١٘مـــــص ائٕـــــ ائ١ٕ رٕبيتسرٙطا٣٘  
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ــت ٚ  ٔسبرس أٙب٢ ٥ٞئت٘مص  رٕبيــــــ
 ٔسئٛالٖ ٔسبرس

ٔتٙبست ثب  ،ٔسبرس زض تط٤ٚذ فطًٞٙ ا٤خبض ٚ ضٟبزت ١ائٕ
اذالظ ٚ ايٕبَ ٚ ضفتبض  ثٝٚ  پطزاظز ٣ٔ٘سُ رس٤س 

اٍِٛ ثطا٢ حبؾط٤ٗ زض ٔسزس  يٙٛاٖ ثٝ ٔسئٛالٖ ٔسزس 
 .اضبضٜ زاضز

 ثبظ ثٛزٖ ٔستٕط ٔسبرس
ثبظ ثٛزٖ ٔستٕط 

 ٔسبرس
ٔستٕط ثطا٢  غٛضت ثٝٔسبرس  ثبظ ثٛزٖ ِعْٚا٤ٗ ٔمِٛٝ ثٝ 

 .فط٣ٍٙٞ اضبضٜ زاضز ٞب٢ ثط٘بٔٝا٘زبْ ايٕبَ ز٣ٙ٤ ٚ 
 لطآ٣٘ ٔسبرس ٞب٢ والس
 فط٣ٍٙٞ ٔسبرس ٞب٢ ثط٘بٔٝ
 ي٣ّٕ ٔسبرس ٞب٢ ثط٘بٔٝ

افعا٤ص زا٘ص ٚ 
 آٌب٣ٞ

زض ٔسبرس ايٓ  ثطٌعاضضسٜ ٞب٢ ثط٘بٔٝا٤ٗ ٔمِٛٝ ثٝ ارطا٢ 
 .لطآ٣٘، ي٣ّٕ ٚ فط٣ٍٙٞ اضبضٜ زاضز ٞب٢ والساظ 

 ،ضفتبض اسال٣ٔ، ذٛزسبظ٢
 ًٔطٚف  ثٝ أط ،ٌطا٣٤ يُٕ

، ٚ ٣ٟ٘ اظ ٔٙىط
 ،لطآٖ ذٛا٘سٖ ،ٕ٘بظذٛا٘سٖ

 اذالق اسال٣ٔ

ٞب٢ اضظش
 اسال٣ٔ

پ٥بٔس ٔخجت حؿٛض زض ٔسزس ثٝ آٖ  يٙٛاٖ ثٝ ٔمِٛٝ ا٤ٗ 
ايتجبض  رب١ًٔ اسال٣ٔوٝ زض  وٙس ٣ٔاضبضٜ  ٞب اضظشاظ زستٝ 

ص  .زٞٙس ٘س ٚ ثٝ ِمبءاهلل سٛق ٣ٔزاض
شاٗ
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، ذٛزٌصضت٣ٍ اظ ،ثػ٥طت
 ،ذسازض ضاٜ رٟبز 

 ٌطا٣٤ آذطت
 ا٤خبضٌط٢

پ٥بٔس يٙٛاٖ  ثٝ ٌطفتٝ  ثب تٛرٝ ثٝ تًبٔالت ا٘زبْا٤ٗ ٔمِٛٝ 
افعا٤ص حؿٛض زض ٔسبرس ، ثٝ ٔخجت حؿٛض زض ٔسزس

 .اضبضٜ زاضز

ا٤ٕبٖ ثٝ  ،٘مص ذٛز رًٙ
 ،فساوبض٢ ،اذالظ ،ذسا

 زيب ٚ ٥٘ب٤ص ،ذسا ثباضتجبـ 
 قّج٣ ضٟبزت

پ٥بٔس حؿٛض زض ٔسزس ثب تٛرٝ ثٝ يٙٛاٖ ٥٘ع ثٝ ا٤ٗ ٔمِٛٝ 
 ثٝ، ٚ زيب ذسا ثبتم٤ٛت اذالظ ٚ فساوبض٢، اضتجبـ ي٥ٕك 

٥٘ب٤ص زض رٟت ضس٥سٖ ثٝ ضؾب٢ ذسا ٚ ٌصضتٗ اظ ربٖ 
 .زاضزاضبضٜ  ِمبءاهللذ٤ٛص ثطا٢ 

 

 إ هسجذتبل٘غبت رسبًِ
تم٤ٛت  سبظ ظ٥ٔٙٝس تٛا٘ ٣ٔٞب٢ ز٣ٙ٤ ٕٞچٖٛ تم٤ٛت ضجىٝ ،ا٢تٛاٖ ٌفت وٝ تج٥ّغبت ضسب٣ٔٝ٘ٞب ثط اسبس ٤بفتٝ

ثب ظزٚزٖ اذالق  ،تٟبرٓ فط٣ٍٙٞ ٚ تج٥ّغبت غطة زض رٟت تح٥ُٕ فطًٞٙ غطث٣ .تفىطات ٘سُ أطٚظ ٌطزز
ض ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ ز رػٛظثثس٥بض٢ ضا  ضفتبض٢ ٞب٢ ٘بٞٙزبض٢ظ١ٙ٥ٔ ثطٚظ اسال٣ٔ ٚ ٤ًٛٙٔبت اظ افطاز ربًٔٝ، 

 زضغسز ،غ٥طز٣ٙ٤ ٞب٢ ضجىٌٝستطش  ٚٔبٞٛاضٜ  رٛأى غطث٣ اظ قط٤ك ؛ چٙب٘ىٝآٚضزٜ استفطاٞٓ رٛا٘بٖ 
زض ا٤ٗ  .س٘اٜ ٞسف لطاض زازٞب ضا  ٞب٢ ٞسفٕٙس، وبٖ٘ٛ ذب٘ٛازٜ ٚ ثب پرص ف٥ّٓ  ثطآٔسٜ ،ٞب٢ ز٣ٙ٤ف اضظشتؿ٥ً

ت١٥ٟ ز٣ٙ٤،  ٞب٢ ضجىٝلطآ٣٘، ٌستطش  ٞب٢ ثط٘بٔٝ ،تب ثتٛاٖ ثب اثعاض ضسب٘ٝ زوطٔىب٥٘س٣ٕ قطاح٣  ثب٤ست ٣ٔضاستب 
اِجتٝ ٔت٥ِٛبٖ أط  ؛وطز تط پطضً٘٘مص حؿٛض زض ٔسبرس ضا  ...ٚ افعاضٞب  ، ٘طْت٤ّٛع٣٘ٛ٤ٞب ٚ ٔستٙسٞب٢ ف٥ّٓ

ٞب٢ فط٣ٍٙٞ ٔسبرس  أٙب٢ ٔسبرس، ٔسئٛالٖ ٔطثٛـ، ثبظ ثٛزٖ ٔستٕط ٔسبرس، أبْ رٕبيت، ثط٘بٔٝ  ، ٥ٞئتٔسزس

تبلیغات رسانه ای مسجد
ــد  ــر اســاس یافته هــا می تــوان گفــت کــه تبلیغــات رســانه ای، همچــون تقویــت شــبکه های دینــی می توان ب

اسماعیل جهانبخش - بهروز سپیدنامه - میثـم قدسی
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ــل  ــروز گــردد. تهاجــم فرهنگــی و تبلیغــات غــرب در جهــت تحمی ــت تفکــرات نســل ام زمینه ســاز تقوی
فرهنــگ غربــی، بــا زدودن اخــاق اســامی و معنویــات از افــراد جامعــه، زمینــۀ بــروز ناهنجاری هــای رفتاری 
بســیاری را بخصــوص در نوجوانــان و جوانــان فراهــم آورده اســت؛ چنانکــه جوامــع غربــی از طریــق ماهــواره 
ــای  ــش فیلم ه ــا پخ ــده  و ب ــی، برآم ــای دین ــف ارزش ه ــدد تضعی ــی، درص ــبکه های غیردین ــترش ش و گس
ــد. در ایــن راســتا می بایســت مکانیســمی طراحــی کــرد  هدفمنــد، کانــون خانواده هــا را هــدف قــرار داده ان
ــتندهای  ــا و مس ــۀ فیلم ه ــی، تهی ــبکه های دین ــترش ش ــی، گس ــای قرآن ــانه، برنامه ه ــزار رس ــا اب ــوان ب ــا بت ت
تلویزیونــی، نرم افزارهــا و ... نقــش حضــور در مســاجد را پررنگ تــر کــرد؛ البتــه متولیــان امــر مســجد، هیئــت  
امنــای مســاجد، مســئوالن مربــوط، بــاز بــودن مســتمر مســاجد، امــام جماعــت، برنامه هــای فرهنگــی مســاجد 
ــه  ــی ک ــای غرب ــرف، برنامه ه ــک  ط ــد و از ی ــا کنن ــزایی را ایف ــش بس ــد نق ــاره، می توانن ــن  ب ــز در ای و ... نی
هــدف آنهــا تضعیــف روحیــۀ حضــور در مســاجد اســت را رو بــه شکســت ببرنــد و از طــرف دیگــر، روحیــۀ 
شــهادت طلبی، ایثــار و جهــاد در راه خــدا را در افــراد جامعــه تقویــت کننــد. در ایــن زمینــه، یکــی از افــراد 

مــورد مصاحبــه چنیــن می گویــد:
ــت،  ــل، اس ام اس، اینترن ــا، موبای ــاً ماهواره ه ــته؛ مخصوص ــر گذاش ــی تأثی ــی اآلن خیل ــتکبار جهان »اس
فیلم هایــی کــه تــو بــازار هســت، همــۀ اینهــا وقــت بچه هــا رو گرفتــن، ماهــواره داره فوق العــاده 
ــال، ســر ســاعت 8 شــب کــه همــه دارن شــام  ــوان  مث ــه  عن ــده؛ ب برنامه ریزی هــای گســترده ای رو انجــام می
ــد.  ــا بهتریــن کیفیــت پخــش می کنن ــه ب ــن برنام می خــورن و همــۀ خانواده هــا دارن دور هــم نشســتن بهتری
در مقابلــش رســانه های مــا بــا توجــه بــه اهــداف دشــمنان ایــران اســامی، بایســتی بیــاد بحث هــای ضــروری، 

ــه«. ــغ کن ــجد رو تبلی ــث مس ــه، بح ــغ کن ــری رو تبلی ــهادت طلبی و ایثارگ ــاد، ش ــی، جه ــای قرآن بحث ه

ارزش های اسامی
بــا توجــه بــه یافته هــای حاصــل از مصاحبه هــا، حضــور در مســجد و برنامه هــای مســاجد، تأثیــرات معنــوی 
ــادت و  ــه تقویــت فرهنــگ اســامی می شــود. عب ــراد جامعــه می گــذارد و منجــر ب ــر اف ــادی ب ــی زی و درون
خوانــدن نمــاز و قــرآن در مســجد از شــاخصه های دینــی بــه شــمار مــی رود کــه انســان را بــه خــدا نزدیــک 
می کنــد. ایمــان بــه خــدا و پرســتش او، باعــث تأثیــرات فراوانــی در قلــب انســان می گــردد. پرســتش خــدا 
ریشــۀ اســتواري اســت کــه نــه  تنهــا حرکــت دائمــي انســان را به ســوی کمــال تضمیــن مي کنــد؛ بلکــه جلــوی 
کج روي هــاي فــردي و گروهــي را نیــز مي گیــرد، انســان را بــه خــدا مي پیونــدد و از پلیدي هــا، بیدادگري هــا، 
ــر ایــن  ــد؛ ب ــد و تســلیم خــدا مي گردان ــي ارزش و خودخواهي هــا مي رهان هــوا و هوس هــا و گرایش هــاي ب
اســاس، فــرد، مســئول اعمــال خویــش می باشــد، در رفتــار و کــردارش تغییــرات اساســی رخ می دهــد و بــه 

خودســازی دســت می زنــد. یکــی از مصاحبه شــوندگان اظهــار داشــت:
ــم. بعضــاً  ــم مســجد، برخــورد درســت  و حســابی رو می بینی »اآلن مــن و شــما کــه جــوان هســتیم بروی

حضور در مسجد و ارزش های اسالمی در بین جوانان...
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ــاد  ــم ی ــت. می روی ــین اس ــل تحس ــم قاب ــوردش ه ــجدی برخ ــرد مس ــا ف ــت؛ ام ــت هس ــای نادرس رفتاره
می گیریــم و باعــث جذبمــان می شــود. زمــان گذشــته یکــی از افــراد خانــواده کار می کــرد و تمــام بــار مالــی 
خانــواده روی دوشــش بــود؛ ولــی بقیــۀ اعضــای خانــواده بــه خودســازی می پرداختنــد، پــدر کار می کــرد و 
فرزندانــش می رفتنــد مســجد یــاد می گرفتنــد و بعــد رفتنــد جبهــه؛ امــا اآلن بایســتی بــا برنامه ریــزی در کارهــا 

همه شــون برونــد مســجد؛ البتــه اآلن بیشــتر دعــا و روضــه در مســجد بــه مــا یــاد می دهنــد«. 

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 می یابــد و احســاس بندگــی و تضــرع در برابــر خــدا و نیــز احســاس تعهــد اجتماعــی 
پیــدا می کنــد و بــرای رضــای خــدا حاضــر خواهــد بــود از جــان و مــال خویــش بگــذرد. اعتقــاد و ایمــان 
بــه آخــرت و زندگانــی جاویــد و درک مفهــوم آخرت گرایــی بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه در انســان، 
حقیقتــی وجــود دارد کــه بــا متاشــی شــدن بــدن از بیــن نمــی رود و کســانی کــه از جــان می گذرنــد و جهــاد 

می کننــد بــه ایــن حقیقــت ایمــان دارنــد. یکــی از مصاحبه شــوندگان در ایــن  بــاره چنیــن می گویــد:
»همــه بــرای جهــاد در راه خــدا می رونــد، خیلــی از بچه هــا می گوینــد اگــر شــهید شــدیم کــه باالتریــن 

مقــام را داریــم، اگــر نشــدیم کــه یــک روحیــۀ ایثارگــری داشــته ایم و در راه خــدا ایثــار کرده ایــم«.

شهادت طلبی
شــهادت بــه ایــن معنــی اســت کــه فــردی فقــط بــه خاطــر رضــای خــدا از تمــام هســتی و نیســتی این جهانــی 
ــوی  ــیار ق ــان بس ــاد و ایم ــه اعتق ــد ک ــدا می کن ــش پی ــان هایی جوش ــود انس ــهادت طلبی در وج ــذرد. ش بگ
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 
ــۀ شــهادت طلبی  ــه، مســاجد در تقویــت روحی ــر اســاس یافته هــای حاصــل از مصاحب خویــش می گــذرد. ب
بســیار مؤثــر هســتند. بــه نظــر مصاحبه شــوندگان، 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 می شــود. در مســجد، انســان ها از تمــام مراتــب و طبقــات، کنــاره می گیرنــد. از آنجــا کــه 
در دوران دفــاع مقــدس، همــۀ شــهدا از مســجد برخاســتند و مســجد، مرکــزی بــرای بســیج افــراد و رفتــن بــه 
جبهــه بــود، نشــان می دهــد کــه حضــور در مســجد بــر رشــد اعتقــادات و ایمــان قلبــی افــراد تأثیرگــذار اســت 

ــد: ــاره می گوی ــن  ب ــد. یکــی از مصاحبه شــوندگان در ای ــده می کن ــۀ شــهادت طلبی را در انســان زن و روحی
»داخــل مســجد کــه می رویــم بیشــتر بــرای نمــاز خوانــدن اســت نــه بــرای مباحــث علمــی، مثــًا زمانــی 

اسماعیل جهانبخش - بهروز سپیدنامه - میثـم قدسی
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پیامبــر )ص( در مســجد، دو گــروه را می بینــد کــه نشســته اند: یــک گــروه دارنــد نمــاز می خواننــد و یــک 
ــی  ــث علم ــه بح ــینند ک ــی می نش ــش آن گروه ــد پی ــر )ص( می رون ــد. پیامب ــی می کنن ــث علم ــروه بح گ
می کننــد؛ 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 بچه هــای مســجدی 

مخلــص هســتند«.

15 
 

 
 ّب ّستٍِ  رابطٔ هقَالت إ ًظزٗٔ سهٌِ٘ .(1)ضوبرٓ  ضکل

  
 

تٟبرٓ فط٣ٍٙٞ زض وبٞص حؿٛض تأح٥ط ، ذف س٥ط ٚؾ٥ًت ا٢ ٘هط١٤ ظ٥ٔٙٝزض فطا٤ٙس سبذت  آٔسٜ زست ثٝٔمٛالت 
، ٘مص ٔسئٛالٖ ٔسبرس ٚ ائ١ٕ رٕبيت، ثبظ ثٛزٖ ٔستٕط ٔسبرس، ٘مص ا٢ ضسب٘ٝزض ٔسبرس ٚ ٔمٛالت تج٥ّغبت 

ٚ  قّج٣ ضٚح١٥ ضٟبزتافعا٤ص آٖ،  تجى  ثٝافعا٤ص زا٘ص ٚ آٌب٣ٞ ز٣ٙ٤ وٝ ٔٙزط ثٝ افعا٤ص حؿٛض زض ٔسبرس ٚ 
، تػ٤ٛط ٔسَ پبضازا٥ٕ٤ه اضتجبـ 1 ٠ضٕبضزض ضىُ  .زٞس ٣ٔ ثٝ زستضا  اسال٣ٔ ٞب٢ اضظشا٤خبضٌط٢ ٚ ٌطا٤ص ثٝ 

ٔسَ ٔصوٛض زض لبِت ٤ه  .فطا٤ٙس٢ ٚ پ٥بٔس٢ آٔسٜ است -ث٥ٗ ٔمٛالت يٕسٜ ثط اسبس سٝ ثًس ضطا٤ك٣، تًب٣ّٔ
فطا٤ٙس ٚ اضتجبـ ٔٙكم٣ ٚ ًٔٙب٣٤ ث٥ٗ ٔمٛالت  .وٙس ٣ٔذف س٥ط ضفتبض٢ ٚ ايتمبز٢ ضا ضٚا٤ت  ،ٔسَ ٘سجتبً ا٘تعاي٣

ضسٜ اظ سب٤ط  ٞستٝ وٝ ذٛز ثطٌطفتٝ ٚ ا٘تعاو ١ثط اسبس ٔمِٛ .ٟ٘ب٣٤ است ١ٔحٛض٢ ث٥بٍ٘ط ٔمٛالت ٞست ٚيٕسٜ 
 .ا٘سٜ پ٥بٔسٞب٢ حؿٛض زض ٔسزس ضا ثس٥بض ٔخجت اضظ٤بث٣ وطز ،ضٛ٘سٌبٖ ٔػبحجٝاست،  ضسٜ  اضائٝ ٠ٔمٛالت يٕس

 ،ٞسف ٟ٘ب٣٤ ا٘سبٖ وٝ وست ضؾب٤ت ا٣ِٟ استثٝ ٥ُ٘ حؿٛض فًبَ زض ٔسبرس زض رٟت وٝ ثبٚض٘س  ا٤ٗ ثط آٟ٘ب
يّٕىطز  ،وٝ زض تًبُٔ ثب ا٤ٗ ضطا٤ف زٞس ٣ٔذٛز ضا زض ثطاثط ضطا٤ك٣ لطاض  ،ا٘سبٖ زض ٔسزس .است ٔؤحطثس٥بض 

ذٛز ضا زض ثطاثط  ،ضرع ،ضطا٤فزض ا٤ٗ  .زٞس ٣ٔذٛز ضا زض رٟت ذٛزسبظ٢ ٚ تطث٥ت ٚ تًب٣ِ ذ٤ٛص تغ٥٥ط 
لطاض٥ٌط٢ زض حؿٛض زض ٔسزس ٚ  ١الظٔ .زٞس ٣ٔٚ احسبس تؿطو ٚ ذطٛو ثٝ ٢ٚ زست  ث٥ٙس ٣ٔذساٚ٘س ٔتًبَ 

، زٞس ٣ٔ٘طبٖ  ٔسَ فٛقوٝ  ٕٞب٘كٛضأب  ؛استٔٙبست ثطا٢ افطاز زض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝ  ثستطسبظ٢، ٔصوٛض ٚؾ٥ًت
اظ تٟبرٓ فط٣ٍٙٞ غطة  ٘بض٣ ا٤ٗ ضطا٤ف .ضٛز ٣ٔٔسبرس  زضآٟ٘ب  حبوٓ است وٝ ٔب٘ى حؿٛضثط افطاز ضطا٤ك٣ 

ىٝ ٔسَ چٙب٘ - ثب ا٤ٗ ضطا٤ف مبثّٝثطا٢ ٔ .سبظز ٔتأحط ٣ٔضا ٥٘ع  ٔكبًِٝ ٔٛضز ١ٔٙكم ،ي٥ّٝ ا٤طاٖ است وٝ ثٝ قجى

مقــوالت به دســت آمده در فراینــد ســاخت نظریــۀ زمینــه ای، خــط ســیر وضعیــت تأثیــر تهاجــم فرهنگــی 
ــۀ  ــش ائم ــاجد، نق ــتمر مس ــودن مس ــاز ب ــانه ای، ب ــات رس ــوالت تبلیغ ــاجد و مق ــور در مس ــش حض در کاه
جماعــت، نقــش مســئوالن مســاجد و افزایــش دانــش و آگاهــی دینــی کــه منجــر بــه افزایــش حضــور در 
مســاجد و بــه  تبــع آن، افزایــش روحیــۀ شــهادت طلبی و ایثارگــری و گرایــش بــه ارزش هــای اســامی را بــه 
دســت می دهــد. در شــکل شــمارۀ 1، تصویــر مــدل پارادایمیــک ارتبــاط بیــن مقــوالت عمــده بــر اســاس ســه 
بعــد شــرایطی، تعاملــی- فراینــدی و پیامــدی آمــده اســت. مــدل مذکــور در قالــب یــک مــدل نســبتاً انتزاعی، 
خــط ســیر رفتــاری و اعتقــادی را روایــت می کنــد. فراینــد و ارتبــاط منطقــی و معنایــی بیــن مقــوالت عمــده 
و محــوری بیانگــر مقــوالت هســتۀ نهایــی اســت. بــر اســاس مقولــۀ هســته کــه خــود برگرفتــه و انتزاع شــده از 
ســایر مقــوالت عمــدۀ ارائه  شــده اســت، مصاحبه شــوندگان، پیامدهــای حضــور در مســجد را بســیار مثبــت 
ارزیابــی کرده انــد. آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه حضــور فعــال در مســاجد در جهــت نیــل بــه هــدف نهایی انســان 
کــه کســب رضایــت الهــی اســت، بســیار مؤثــر اســت. انســان در مســجد، خــود را در برابــر شــرایطی قــرار 
می دهــد کــه در تعامــل بــا ایــن شــرایط، عملکــرد خــود را در جهــت خودســازی و تربیــت و تعالــی خویــش 
تغییــر می دهــد. در ایــن شــرایط، شــخص، خــود را در برابــر خداونــد متعــال می بینــد و احســاس تضــرع و 
خشــوع بــه وی دســت می دهــد. الزمــۀ حضــور در مســجد و قرارگیــری در وضعیــت مذکــور، بسترســازی 
مناســب بــرای افــراد در ایــن زمینــه اســت؛ امــا همانطــور کــه مــدل فــوق نشــان می دهــد، شــرایطی بــر افــراد 

حضور در مسجد و ارزش های اسالمی در بین جوانان...
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حاکــم اســت کــه مانــع حضــور آنهــا در مســاجد می شــود. ایــن شــرایط ناشــی از تهاجــم فرهنگــی غــرب 
علیــه ایــران اســت کــه بــه طبــع، منطقــۀ مــورد مطالعــه را نیــز متأثــر می ســازد. بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرایط - 
چنانکــه مــدل مذکــور نشــان می دهــد – بایــد بــه تبلیغــات رســانه ای، 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
ــار  ــه ای را در اختی ــات زمین ــر، اطاع ــدا مصاحبه گ ــه ابت ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــش ب ــرح پرس ــیوۀ ط ش
مصاحبه شــوندگان قــرار داد تــا آنــان را بــا ســؤاالت آشــنا کنــد؛ ســپس بــه  عنــوان مدیــر جلســه، بــه طــرح 
ــود، پرداخــت و کم کــم ســؤاالت  ــا درک مصاحبه شــوندگان ب ــل  فهــم و متناســب ب ــاز کــه قاب ســؤاالت ب

ــی را مطــرح کــرد. اصل
ســؤال اول پژوهــش بــه شــهادت طلبی اختصــاص داشــت؛ بــر ایــن اســاس از مصاحبه شــوندگان پرســیده 
شــد کــه حضــور در مســجد، چگونــه و از چــه طریقــی بــر افزایــش روحیــۀ شــهادت طلبی تأثیــر دارد؟ پاســخ 
مصاحبه شــوندگان بدیــن شــرح بــود کــه ایمــان افــراد، بــا شــرکت و حضــور مــداوم در مســجد، عبــادت بــه 
درگاه حــق و خوانــدن نمــاز، قوی تــر و توجــه آنهــا بــه دنیــای مــادی کــه فانــی اســت، کمتــر خواهــد شــد 
ــرای خــدا باشــد. در تــداوم عبــادت، شــخصی کــه  و ســعی خواهنــد کــرد هــر آنچــه را انجــام می دهنــد ب
عشــق بــه خداونــد پیــدا کنــد تمایــل خواهــد داشــت هــر آنچــه را کــه خداونــد می پســندد انجــام دهــد و 
احــکام الهــی را در زندگــی خویــش پیــاده  کنــد. چنین شــخصی بــه تعلقــات دنیــوی، دل نمی بنــدد و زندگی 
ســاده را بــر زندگــی تجماتــی برمی گزینــد و بــا الگوگیــری از ســنت پیامبــر اکــرم )ص( و قیــام سیدالشــهدا 
)ع( بــه ســمت جهــاد کشــیده می شــود؛ 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 
ــال و  ــه م ــد ک ــر می بین ــد، بهت ــدا می کن ــرت پی ــاد دارد و بصی ــرگ اعتق ــس از م ــان پ ــی در جه و حسابرس
حتــی جــان خویــش را قبــل از اینکــه خودبه خــود از بیــن بــرود، در راه خــدا عطــا کنــد تــا در جهــان پــس 
از مــرگ از حســناتش بهره منــد شــود و بــا توجــه بــه اینکــه والیت فقیــه در جامعــۀ اســامی، رکــن اساســی 
ــه اطاعــت  ــد کــه از والیت فقی ــر خــود واجــب می دان ــی خداســت، ب اســت و اطاعــت از او، اطاعــت از ول
کنــد؛ بنابرایــن فــرد شــهادت طلب دارای ویژگی هایــی چــون: ایمــان و اعتقــاد قــوی، عبــادت، ساده زیســتی 

و روحیــۀ جهــاد در راه خداســت. 
ــانه ای  ــات رس ــه تبلیغ ــود ک ــن ب ــجد ای ــور در مس ــا حض ــاط ب ــوندگان در ارتب ــی مصاحبه ش ــرز تلق ط
غــرب و بــه  طــور کلــی، تهاجــم فرهنگــی کــه بــر ضــد جامعــۀ اســامی ایــران انجــام می گیــرد، از عواملــی 
اســت کــه حضــور افــراد را در مســجد کمرنــگ کــرده اســت. غــرب بــا ابزارهــای مــدرن، در صــدد تغییــر 
ارزش هــا، رفتارهــا و گرایش هــای فکــری ملــت ایــران اســت؛ از جملــه ایــن ابزارهــا شــبکه های ماهــواره، 

اسماعیل جهانبخش - بهروز سپیدنامه - میثـم قدسی
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ســایت های اینترنــت، اعتیــاد بــه موبایــل و اس ام اس، بازی هــای رایانــه ای و ... اســت. کشــورهای غربــی 
بــه دلیــل آنکــه خــود، مادی گــرا هســتند و چیــزی غیــر از مادیــات را قبــول ندارنــد، در تــاش بســیارند 
کــه تفکــرات مادی گرایــی، همچــون: ارضــای شــهوات، مال انــدوزی، ثــروت و ... را نیــز در بیــن ملــت 
ــی، عــوض شــدن ارزش هــای اســامی، کمرنــگ شــدن ارزش هــای  ــه  طــور کل ــد؛ ب ــج دهن ــران تروی ای
ــی  ــم فرهنگ ــی از تهاج ــان، ناش ــی آن ــاجد و بی حوصلگ ــردم در مس ــور م ــدن حض ــگ ش ــی، کمرن دین
غــرب اســت. مهمتریــن کار دشــمن در تهاجــم فرهنگــی، گرفتــن روحیــۀ خودبــاوری و ایمــان و اعتقــاد 
ــزار فرهنــگ می خواهنــد تفکــر شــهادت را از ذهــن افــراد جامعــۀ  ــا اب از افــراد جامعــه اســت. دشــمنان ب
اســامی بزداینــد. مصاحبه شــوندگان معتقــد بودنــد کــه مســئوالن بایــد در مقابــل ایــن هجمــه، بیشــتر بــه 
فعالیت هــای انســجام دهنده و وحدت بخــش در میــان افــراد جامعــه اهمیــت دهنــد و از طریــق رســانه های 
ایــران، واقعیت هــا را بــه مــردم انتقــال دهنــد. افزایــش شــبکه های قرآنــی، اســتفاده از نرم افزارهــای قرآنــی، 
افزایــش دانــش و آگاهــی افــراد در مســاجد، تولیــد فیلم هــای ســینمایی در خصــوص مســاجد و فرهنــگ 
ایثــار و شــهادت، اخــاص مســئوالن، ســخنرانی های ائمــۀ جماعــت و بــاز بــودن مســتمر مســاجد، از جملــه 
عوامــل مهمــی اســت کــه می توانــد در جهــت تقویــت حضــور و فعالیــت بیشــتر در مســاجد و بــه تبــع آن، 

ــده باشــد. ــۀ شــهادت طلبی و ایثارگــری کمک کنن ــش روحی افزای
ســؤال دوم ایــن بــود کــه حضــور در مســجد چگونــه بــر ایثارگــری تأثیــر می گــذارد؟ مصاحبه شــوندگان 
ابتــدا در مــورد ایثارگــری توضیحاتــی را ارائــه دادنــد و ابعــاد و ویژگی هــای آن را مشــخص نمودنــد. از نــگاه 
آنــان ایثارگــری بــه معنــای جهــاد، گذشــتن از جــان و مــال خویــش در راه رضــای خــدا، برتــرِی ارزش هــای 
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 می شــود؛ نســبت بــه ارزش هــای اســامی و الهــی بــه شــناخت عمیق تــری می رســد. بــا توجــه بــه 
اینکــه غــرب در جهــت تغییــر ارزش هــای اســامی و تزریــق ارزش هــای مــادی و مادی گرایــی، از طریــق 
ــبی  ــتر مناس ــد بس ــز می توان ــانه نی ــت، رس ــاش و تکاپوس ــازی در ت ــات مج ــواره و ارتباط ــبکه های ماه ش
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــاجد را دریابن ــور در مس ــار حض ــا ارزش و اعتب ــد ت ــم کن ــود فراه ــان خ ــرای مخاطب را ب
کارشناســان خــود، زمینــۀ جــذب افــراد؛ بخصــوص جوانــان را بــه مســاجد فراهــم آورد؛ در واقــع تلویزیــون 
می توانــد بــا نگاهــی بــه آیــات و روایــات دینــی بــه ســاخت برنامه هــای جــذاب و فیلم های ســینمایی بپــردازد 
و نقــش حضــور در مســاجد و فعالیــت در آن را در افزایــش روحیــۀ ایثــار و ازخودگذشــتگی، نوع دوســتی، 

وطن دوســتی و ... بــه افــراد جامعــه بنمایانــد. 
ــر  ــامی تأثی ــای اس ــه ارزش ه ــش ب ــر گرای ــه ب ــجد چگون ــور در مس ــه حض ــود ک ــن ب ــوم ای ــؤال س س
می گــذارد؟ بــه نظــر مصاحبه شــوندگان، ارزش هــای اســامی بــر مبنــای ارزش هــای الهــی بنــا شــده اند و هــر 
انســان باایمانــی، معتقــد بــه آنهاســت. هــر جامعــه ای مبتنــی بــر ارزش هایــی اســت کــه فرهنــگ آن جامعــه را 

حضور در مسجد و ارزش های اسالمی در بین جوانان...
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تشــکیل می دهــد؛ بــه عبــارت دیگــر، هــر جامعــه ای بــر پایــۀ اقتضائــات خویــش دارای ارزش هــای مختــص 
بــه خــود اســت کــه حرکــت آن جامعــه را بــه  ســوی یــک آرمــان اجتماعــی ســوق می دهــد. ارزش هــای 
جامعــۀ مــا برگرفتــه از آموزه هــای مذهــب شــیعه هســتند؛ بــه  عنــوان  مثــال، امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر 
از ارزش هایــی اســت کــه در جامعــۀ مــا وجــود دارد و بــر رعایــت آن تأکیــد می شــود. از ارزش هــای دیگــر، 
ــا حضــور  ــه نمازخوانــدن، قرآن خوانــدن، عمل گرایــی، خودســازی و ... اشــاره کــرد کــه فــرد ب می تــوان ب
در مســجد، بیشــتر بــه آنهــا متمایــل می شــود. مســئوالن بایســتی بــا همــت و تــاش و امــر بــه  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 
ــرای  ــی ب ــاد و همدل ــث اتح ــد باع ــامی، می توان ــارف اس ــری از مع ــه و بهره گی ــه ادعی ــه ب ــت، توج روحانی
بهره گیــری از رحمــت الهــی و ســعادت شــود؛ همچنیــن، خودســازی و ریاضــت نفــس  کــه اســام مــردم را 

بــه آن، دعــوت کــرده اســت، از طریــق حضــور در مســاجد تحقــق می پذیــرد.  

نتیجه گیری
حاصــل پژوهــش، نشــان می دهــد کــه تهاجــم فرهنگــی از طریــق ابزارهایــی همچــون: ماهــواره، اینترنــت، 
موبایــل و ... باعــث کمرنگ شــدن ارزش هــای دینــی و بــه  تبــع آن، کاهــش حضــور در مســاجد گردیــده 
اســت. در ایــن راســتا رســانه ها، ائمــۀ جماعــت و مســئوالن مســاجد و ... می تواننــد باعــث افزایــش حضــور 
ــرکت در  ــه ش ــویق ب ــق تش ــا از طری ــی آنه ــی دین ــش و آگاه ــش دان ــوند و در افزای ــاجد ش ــراد در مس اف
ــر تربیــت  ــر باشــند. حضــور در مســاجد، عــاوه ب کاس هــا و برنامه هــای علمــی، فرهنگــی و دینــی مؤث
درونــی فــرد، موجــب تقویــت روحیــۀ خودســازی، شــهادت طلبی و ایثارگــری و گرایــش بــه رفتارهــای 
اســامی؛ همچــون: امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر، عبــادت، جهــاد در راه خــدا، اخــاص، فــداکاری، 

ــش و ... می شــود. ــا و نیای دع

پیشنهاد های مربوط به یافته های پژوهش
- شــبکه های ســیما بــا تولیــد برنامه هــای مناســب می تواننــد نقــش بســیار مهمــی در جــذب هــر چــه بیشــتر 

افــراد بــه مســاجد و فعالیت هــای فرهنگــی و مذهبــی داشــته باشــد. 
- اســتفادۀ فــراوان از نرم افزارهــای دینــی در جهــت انتشــار آیــات، روایــات و احادیــث مرتبــط بــا حضــور 

افــراد در مســاجد.
- باز بودن مستمر مساجد به  عنوان راهبردی در جهت ترغیب افراد به حضور در آنجا.

- سخنرانی های 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 قرار 
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دادن آنــان بــرای حضــور در مســاجد ترغیب شــوند.
- افزایش دانش و آگاهی دینی و مذهبی مردم با دادِن اطاعات به آنها.

- رفتار و برخورد مناسب مسئوالن مساجد با مردم در جهت افزایش ارتباط آنها با مساجد.
- برگــزاری کاس هــای علمــی، هنــری و تفریحــی در مســاجد بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت جوانــان و 

نوجوانان.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
- پیشــنهاد می شــود ایــن طــرح بــرای یــک جمعیــت خــاص بــه  صــورت پانــل اجــرا شــود تــا تأثیر حضــور در 

مســاجد بــر درونی کــردن ارزش هایــی چــون شــهادت طلبی و ایثارگــری در افــراد جامعــه مشــخص گــردد.
- از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر بــه بررســی تأثیــر نهــادی بــه نــام مســجد بــر افزایــش روحیــۀ شــهادت طلبی و 
ایثارگــری و گرایــش بــه ارزش هــای اســامی پرداخته اســت و نتایــج آن نیز تأثیــر مســاجد در افزایش روحیۀ 
شــهادت طلبی و ایثارگــری را نشــان می دهــد؛ لــذا پژوهش هــای آتــی بایــد بــه بررســی عوامــل دیگــری کــه 

باعــث کاهــش روحیــۀ شــهادت طلبی و ایثارگــری می شــوند، بپردازنــد.
- از آنجــا کــه تهاجــم فرهنگــی غــرب علیــه فرهنگ اســامی، بر کاهــش روحیــۀ شــهادت طلبی و ایثارگری 
در جوانــان تأثیــر بســزایی داشــته اســت؛ لــذا پژوهش هــای آتــی بایــد در جهــت ارائــۀ راهبردهــای خنثی ســاِز 

تهاجمــات فرهنگی انجام شــوند.

محدودیت های پژوهش
ــع و زمــان، مقاومــت نهادهــا و ســازمان های  ــر محدودیــت مناب از محدودیت هــای ایــن پژوهــش، عــاوه ب
مربــوط بــرای ارائــۀ آمارهــا و اطاعــات الزم بــه محققــان بــود؛ اما تــاش پژوهشــگران، مانع از آسیب رســانی 

ــه تحقیق شــد. ب

حضور در مسجد و ارزش های اسالمی در بین جوانان...
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