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دیباچه
در طلیعله چهل سلالگی انقالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهار دهه تلالش و مجاهدت 
در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و راسلخ امام راحل 
بله گلوش می رسلد که: » مسلجد محلی اسلت کله از آن باید امور اداره شلود. این مسلاجد 
بلود کله ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کرد. این مراکز حساسلی اسلت کله ملت باید 
بله آن توجله داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیلال کنند که حلاال دیگر ما پیروز شلدیم، 

دیگلر مسلجد می خواهیم چله کنیم. پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت.« 1 
در تملام ایلن سلالها، فعالیلت هلای شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادهلا و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریلت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و فراملوش شلده 
بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقالب اسلالمی و عطلف به فرمایلش امام عزیلز  که 
پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های خود را در مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد که بله تعبیر مقام معظلم رهبری، به عنلوان » مرکز و مرجلع مقبول، آگاه 
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و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1«  محسلوب می شلود، در حلوزه های مطالعاتلی، برنامه ای و 
عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضر صاحب نظلران، دسلت انلدرکاران و کارگزاران 

عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهره منلدی از این مجموعله، با ارائه نظلرات و پیشلنهادات خود، 
در تکمیلل هلر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم باشلید. فراموش 
نکنیلم » چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خلود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسلیاری 

از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2« . 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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برریسعواملافزایشوکاهش
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مقدمه
»یکی از مهم ترین راه های تقویت درونی، حفظ روحّیه  انقالبی گری است ... بخصوص 
در جوان ها. سعی دشمنان این است که جوان ما را الابالی بار بیاورند، نسبت به انقالب 
ببرند؛  بین  از  بُکشند و  او  را در  انقالبی گری  بیاورند، روحّیه حماسه و  بار  بی تفاوت 
جلوی این باید ایستاد. جوان، روحّیه انقالبی گری را باید حفظ کند و مسئولین کشور 
جوان های انقالبی را گرامی بدارند؛ این همه جوان های حزب اللهی و انقالبی را برخی 
از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این ها. جوان انقالبی را باید 
گرامی داشت، باید به روحّیه انقالبی گری تشویق کرد؛ این روحّیه است که کشور را 
حفظ می کند، از کشور دفاع می کند؛ این روحّیه است که در هنگام خطر به داد کشور 

می رسد«.1 
اهمیلت و جایلگاه دوران جوانلی بلر کسلی پوشلیده نیسلت و مخاطلرات فلراوان و 
حساسلیت های روحلی و روانلی ایلن بلازه زمانلی از عملر انسلان ها توجله و اهتملام 
ویلژه ای می طلبلد. رهبلری معظلم انقلالب نیز علی رغم همله موضوعات مهلم داخلی 

.1394/6/18 .  1
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وخارجلی بله دلیل اهمیت این مسلئله در طول دوران زعامتشلان بیلش از دو هزار بار 
از کلیلد واژه جوان در سلخنان و رهنمودهایشلان اسلتفاده کرده انلد. از منظر معظم له 
تربیلت اسلالمی و انقالبلی جلوان جلزء مفروضلات اصلی دسلتگاه های فعلال در حوزه 
جلوان اسلت و همله برنامله ریزی هلای دراین حوزه باید در راسلتای تربیلت جوان در 
تلراز اسلالمی و انقالبلی آن یا بله عبارت بهتر »جلوان مؤمن انقالبی«باشلد؛ هدفی که 
طبلق فرمایلش ایشلان، همه مسلئوالن کشلور موظف به پیگیلری آن هسلتند و تمام 

جوانلان نیلز بایلد مسلیر زندگی خلود را در ایلن جهت تنظیلم نمایند. 
در جهلت رسلیدن بله ایلن مهلم، روحانیلت معظلم و طلالب گراملی نقلش ویلژه و 
کلیلدی بلر عهلده دارند. زیرا »آن قدر آدم سلازی و پلرورش انسلان های واال و با ایمان 
مهلم اسلت کله اگلر یلک روحانی هملت خلود را صرف کنلد و در طلول زملان بتواند 

تعلدادی انسلان مناسلب و اسلتوار بسلازد کار بزرگلی را انجام داده اسلت«.1
از آنجلا کله »اولیلن وظیفه ما ]روحانیت[ این اسلت کله این نقش روحانیلت اصیل را 
جلدی بگیریلم... مسلجد،... نشسلتن روبلروی  ملردم، دهان بله دهان و نفلس به نفس 
بلا ملردم حلرف زدن یلک نقلش بی بدیلل دارد و هیچ چیلزی جلای ایلن را نمی گیرد 
و ایلن هلم ملال شماسلت«؛2 شلاید سلخن گزافلی نباشلد اگلر بگوییلم بهتریلن و 
مقدس تریلن ملکان بلرای تربیلت جوانان مسلجد اسلت. تجربله تاریخی صدر اسلالم 
تاکنلون نیلز بله همیلن مهم اشلاره دارد کله هملواره از ابتلدای بعثت پیامبلر تاکنون 
انسلان های پلاك، باتقلوا و تأثیرگلذار در دیلن و در جهلت تعاللی پرچلم اسلالم، در 
مسلجد پلرورش یافتله و رشلد نموده انلد. محلل پلرورش انسلان ها در زملان رسلول 
خلدا؟ص؟ نیزمسلجد بلود و اساسلاً مسلجد مبنای هر حرکلت آموزشلی و تربیتی بوده 
اسلت. در انقلالب شلکوهمند اسلالمی ایلران نیلز، بلا انلدك تأملل در سلیره بانیان و 
پیشلتازان آن درمی یابیلم کله همله، پرورش یافتله مسلاجد بودند و شلهدای گران قدر 

انقلالب نیلز از خانله خلدا مسلیر عروج بله ملکلوت را آغلاز کردند.
 مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد بلا عنایت به ایلن موضلوع پراهمیت و البتله با علم 

1 . سخنان رهبر معظم انقالب در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در سال 1379.
.1385/8/17 .  2
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بله تلالش همله جانبله نظلام سللطه ودشلمنان قسلم خورده در بله انحراف کشلاندن 
نسلل آینلده فرزنلدان انقالب، سلال 1394 را سلال مسلجد و جوان نام گلذاری نموده، 
در تلالش اسلت بلا مجموعله ای از برنامه هلا و اقدامات فرهنگلی، متولیلان و اثرگذاران 
و دغدغه منلدان حلوزه تربیلت را بله اهمیت و حساسلیت این موضوع رهنمون سلازد.  
امیلد اسلت مسلاجد، ایلن خانه هلای امیلد همچلون گذشلته مهلد تربیلت و اعتلالی 
فرهیختلگان و آینده سلازان فلردای روشلن ایلران و جهلان اسلالم باشلند و خادمان و 

خدمت گلزاران مسلاجد بیلش از پیلش در ایلن راه قلدم بردارند.
ایلن اثرعلملی نیلز حاصلل تلالش پژوهشلگر آقلای دکترمحمد جلواد ولی زاده اسلت 
کله بلا هلدف ارائله تحلیلل هلا و راه کارهلای علملی و عمللی بلرای جلذب و رشلد و 
پلرورش همه جانبله شلخصّیت جلوان، بله رشلته تحریر درآمده اسلت و بله حضورتان 

تقدیلم می گلردد.
در پایلان، ضملن تشلکر و قدردانلی از نویسلنده این اثر پژوهشلی و هملکاران محترم 
در اداره تولیلد و تأمیلن محتلوای معاونلت فرهنگلی- اجتماعلی، امیدواریلم ایلن اثلر 
در نلگاه شلما گرامیلان بله ویلژه ائمه محتلرم جماعلات، مقبول افتلد و پیشلنهادها و 
نظرهلای ارزشلمند خویلش را از خادملان خلود در معاونت فرهنگلی- اجتماعی مرکز 

نفرمایید. دریلغ 
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پیش  گفتار و کلیات
اهمیلت »دوره جوانلی« و »نهاد مقدس مسلجد« بر کسلی پوشلیده نیسلت؛ چنان  که 
»دوره جوانلی« مهم  تریلن فصلل از زندگلی هلر انسلان اسلت و نقلش تعیین  کننلده 
در کامیابلی و رسلیدن بله موفقیلت   یلا شکسلت خلوردن هلر فلرد دارد و نلوع و نحوه 
زندگلی در پیلری، بله نلوع زندگلی و اقداملات فلرد در جوانلی بسلتگی دارد؛ زیلرا 
دوره پیلری دوره اقداملات و تصمیم  هلای بنیادیلن و بلزرگ نیسلت؛ همچنان    که دوره 
فراگیلری مهارت  هلای زندگلی، اعلم از دنیلوی و اخلروی نیسلت؛ بلکله همله این  هلا 
عمدتلاً در فصلل جوانلی حاصل می  شلود؛ ایلن را می  توان به  روشلنی از آیلات و روایات 
و کالم بلزرگان دریافلت؛ در قلرآن کریلم در ملورد توانمنلدی انسلان در دوره جوانلی 
ًه ثُلمَّ َجَعَل  آملده اسلت: »اهللُ  الَّلِذی َخلََقُکلم ِمّلن َضْعلٍف ثُلمَّ َجَعَل ِملن بَْعِد َضْعلٍف ُقوَّ
ٍه َضْعًفا َو َشلْیَبًه یَْخُلُق َما یََشلاُء َو ُهلَو الَْعلِیُم الَْقِدیُر: خداسلت آن کس که  ِملن بَْعلِد ُقلوَّ
شلما را ابتلدا ناتلوان آفریلد؛ آن  گاه پلس از ناتوانی قّوت بخشلید؛ سلپس بعلد از قّوت، 
ناتوانلی و پیلری داد. هلر چله بخواهد، می  آفریند و هموسلت دانلای توانا«.1 نیلز: »ُهَو 

1 1. روم: 54.
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ُّْطَفٍه ثُلمَّ ِملْن َعلََقٍه ثُلمَّ یُْخِرُجُکلْم ِطْفاًل ثُلمَّ لَِتْبُلُغوا  الَّلِذی َخلََقُکلم ِمّلن تُلَراٍب ثُمَّ ِملن ن
ُکم: و هملان کسلی اسلت کله شلما را از خاکی آفرید؛ سلپس از نطفله  ای؛ آن  گاه  أَُشلدَّ
از علقله  ای و بعلد شلما را ]بله صلورت[ کودکلی برملی  آورد تلا بله کملال قلّوت خلود 
برسلید«.1 چنان  کله مالحظله می  شلود، ایلن توانمنلدی به  صلورت مطللق ذکلر شلده 
اسلت و همله توانمندی  هلای فیزیکلی و قلوای ذهنی و فکلری انسلان   را دربرمی  گیرد.

رسلول خلدا در روایتلی مشلهور می  فرمایلد: »ال  تزول قدملاً عبد یلوم القیامه حتی 
یسلأل علن أربلع: علن عمره فیملا أفناه وشلبابه فیملا أباله وعلن ماله من أین کسلبه 
و فیملا أنفقله وعلن حبنلا أهلل البیلت هلر  گاه روز قیامت بیایلد، بنده قلدم از قدم 
بر  نلدارد، مگلر اینکله از او دربلاره چهلار چیلز پرسلیده می شلود: از عمرش کله در چه 
راه نابلود کلرده اسلت؛ از جوانیلش کله در چله راه فرسلوده اسلت؛ از کسلبش کله از 
کجلا به  دسلت آورده و در چله راهلی مصرف کرده اسلت؛ و از دوسلتی ما اهلل بیت«.2 
ایلن روایلت بلا نظلر بله اهمیلت دوره جوانلی و انتظاراتی کله از این دوره  بله اقتضای 

قابلیت  هلای آن ملی  رود، قابل تفسلیر اسلت. 
در خصلوص اسلتعداد ذهنلی انسلان در دوران جوانلی، پیامبلر خلدا می  فرمایلد: 
سلِم فلی الَحَجلِر و َملن تََعلَّلَم و ُهو کبیلٌر کاَن  »َملن تََعلَّلَم فلی َشلبابِِه کاَن بَِمنِزلَلِه الرَّ
بَمنِزلَلِه الِکتلاِب عللی َوجلِه الملاِء: هلر کله در جوانلی دانلش آملوزد، عللم او همچون 
نقشلی اسلت که بر سلنگ حّک شلود و هر که در بزرگسلالی بیاموزد کارش همچون 

نوشلتن بر روی آب اسلت«.3 
بلا توجله بله آنچله بیان شلد، طبلق جهان  بینلی دینی بایلد فرصلت جوانلی را مغتنم 
شلمرد و قبلل از زوال آن، بله فکلر تربیلت دینلی انسلان  ها در دوره جوانلی بلود؛ 
بله ایلن گلزاره در متلون دینلی اشلاره شلده و بلرای نمونله آملده اسلت: »َملْن َقلَرء 
الُْقلرآَن َو ُهلَو شلابٌّ ُمْؤِملٌن إِْختلَلَط الُْقلْرآُن بِلَْحِمِه َو َدِملِه؛ جوان مؤمنی کله به قرآئت 
قلرآن می  پلردازد، قلرآن بلا گوشلت و خونلش درمی  آمیزد«.4 ملردی به نلام »ابوجعفر 

1 2. غافر: 67.
2  . محمد بن علی بن بابویه، امالی، ص93

3 2. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص222.
4 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج2، ص603.
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احلَول« کله از مبلّغان تشلّیع و دوسلتان امام صادق بلود، روزی محضر آن حضرت 
شلرفیاب شلد. املام از او سلؤال فرملود: »ملردم بصلره را در پذیلرش آیین تشلّیع 
چگونله یافتلی«؟ علرض کلرد: »علّده اندکلی تعالیلم اهلل بیلت را پذیرفتنلد«. 
امامفرملود: »توّجله خلود را به نسلل جوان معطلوف دار و نیروی خویلش را در راه 
هدایلت آنلان بله کار انلداز؛ زیلرا جوانان زودتلر حق را پذیرفته و سلریع  تر بله هر خیر 

و صالحلی می  گراینلد«.1 
بنیانگلذار کبیلر جمهلوری اسلالمی ایلران هلم بلا نظلر بله ایلن واقعیلت می  گویلد: 
»جوان  هلای ملا، آن  هایلی کله مقتلدرات مملکلت بله دسلت آنهلا خواهلد آملد، زیلر 
دسلت معلمیلن بایلد تربیت شلوند. اگر تربیلت صالح شلدند، مملکت صالح به دسلت 
ملا می  افتلد و اگلر خلدای نخواسلته تربیلت هلای غیر  الهلی شلد، مملکلت از دسلت 

 2 می  رود«.
نقلش  دینلی،  نهلاد  جایلگاه  در  مسلجد«،  مقلدس  »نهلاد  قضیله  سلوی  آن  در 
تعیین    کننلده  ای در دینلداری ملردم، بله ویلژه جوانلان دارد؛ زیلرا اوالً کارکلرد اصللی 
و اولیله آن، سلجده  گاه و محلل عبلادت و اقامله نملاز جماعلت بلودن اسلت و ایلن 
عبلادت و نملاز جماعلت سلبب معنویت  بخشلی و تقلرب انسلان بله خداوند می  شلود 
ثانیلاً برقلراری ارتبلاط بلا افلراد مسلجدی کله بله تعبیلر قلرآن، انسلان  هایی پلاك و 
ِریَن: در  هِّ لُرواْ َواهلُل یُِحلبُّ الُْمطَّ طهارت  دوسلت هسلتند: »فِیلِه ِرَجلاٌل یُِحبُّلوَن أَن یََتَطهَّ
آن مردانی انلد کله دوسلت دارنلد خلود را پلاك سلازند و خلدا کسلانی را کله خواهان 
پاکی انلد دوسلت  دارد«، سلبب آشلنایی بلا رفتارهلای مطللوب دینلی و الگوگیلری از 
آن  هلا و سلبک زندگلی و افلکار آن  هلا می  شلود ثالثلاً بلا نظلر بله کارکردهلای دیگلر 
مسلجد کله از زملان پیامبر وجلود داشلته و هیچ  وقت بله کارکرد دینلی آن اکتفا 
نشلده اسلت، می  تلوان دریافلت کله قابلیلِت مسلجد در عمللی کلردن ایلن کار  کردها 
سلبب رفلع بسلیاری از مسلائل و مشلکالت افلراد خصوصلاً جوانلان می  شلود و ضمن 
آگاهی  بخشلی و معرفت  دهلی، بیلن آن  ها و مسلجد ارتبلاط وثیق قلبی ایجلاد می  کند 

1. همو، روضه کافی، ج1، ص134.
2. سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج6، ص140.
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و تصویلری مثبلت وجلذاب از دیلن و مسلجد در ذهلن آن  هلا شلکل می  دهلد.
بلر همیلن اسلاس در متون دینی بله ارتباط داشلتن و اهل رفت وآمد بودن با مسلجد 
توصیله فلراوان شلده اسلت. حضرت عللی می  فرمایلد: »َملِن اخَتلََف إلی الَمسلِجِد 
أصلاَب إحلَدی الثَّمانلی: أخلا ُمسلَتفادا فلی اهللِ أو ِعلملا ُمسلَتطَرفا أو آیَلًه ُمحَکَملًه أو 
ُّلُه علی ُهلدًی أو یَتُرُك  ُه علن َردًی أو یَسلَمُع َکلَِملًه تَُدل َرحَملًه ُمنَتَظلَرًه أو َکلَِملًه تَلُردُّ
َذنبلا َخشلَیًه أو َحیلاًء: هلر کله بله مسلجد رفلت و آملد کنلد، بله یکلی از این هشلت 
چیلز دسلت یابلد: یافتلن بلرادری بله خاطر خلدا یا دانشلی جدید یلا آیتلی محکم یا 
رحمتلی کله آن را چشلم بله راه بلود یا سلخنی کله او را از هالکت برهاند یا شلنیدن 
جملله  ای کله او را بله هدایلت رهنمون شلود یلا آنکه گناهلی را از ترس یا شلرم ترك 

گوید«.1
املام حسلین  هم می  فرمایلد: »قاَل رسلوُل اهللِ: َمن أدَمَن إلی الَمسلِجِد أصاَب 
الِخصلاَل الثَّمانَِیلَه: آیَلًه ُمحَکَملًه أو َفریَضلًه ُمسلَتعَملًَه أو ُسلنًَّه قائمًه أو ِعلما ُمسلَتطَرفا 
نِب َخشلَیًه أو  ُه علن َردًی و تَرَك الذَّ ُّلُه عللی ُهلدًی أو تَُردُّ أو أخلا ُمسلَتفادا أو َکلَِملًه تَُدل
َحیلاًء: رسلول خلدا فرملود: هر که پیوسلته به مسلجد رود، به هشلت چیز دسلت 
یابلد: آیتلی محکلم یا فریضه  ای عمل  شلده، یا سلّنتی جلاری ]از معصومان[ یا دانشلی 
تلازه یلا بلرادری کله بله دسلت آورده یلا سلخنی کله او را هدایلت کنلد یلا از هالکت 

برهانلدش و گنلاه را از سلر ترس یا شلرم تلرك گوید«.2
همله  مرکلز  اسلالم  صلدر  در  »مسلجد  داریلم:  نیلز  رهبلری  و   املام کالم  در 
تصمیم    گیری  هلای مهلم و کارهلای بلزرگ بلود؛ در صلدر اسلالم، در زمان نبلی مکرم 
اسلالم و همچنیلن در زملان حکوملت بلا برکلت امیرالمؤمنیلن، مسلجد مرکلز همله 
تصمیم  گیری  هلای مهلم و کارهلای بلزرگ بلود. نمی  خواهیلم از لحلاظ وضلع زملان 
مسلجد املروز را بله مسلجد کوفله زملان امیرالمؤمنین تشلبیه کنیم؛ زیلرا اقتضاهای 
هلر زملان متفلاوت اسلت. به  طور  کللی مسلجد بله عنوان یلک پایلگاه دیلن، عبودیت 
و معرفلت، می  توانلد بلرای جوامع اسلالمی منشلأ و سلرآغاز حلرکات بلزرگ و برکات 

1 . محمدبن علی ابن بابویه، امالی، ص474.
2 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج84، ص3.
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باشلد«.1 ماندگار 
»مسلجد هلم مدرسله اسلت، هم دانشلگاه، هم مرکلز تفکلر و تأمل، هم مرکلز تصفیه 
روح، هلم مرکلز خللوص و مرکلز اتصلال بنده به خداسلت«.2  »مسلاجد بایلد َمدَرِس 
تفسلیر و حدیلث و منبلِر معلارف اجتماعلی و سیاسلی و کانلون موعظله و پلرورش 

باشلد«.3  اخالق 
بنابرایلن بلا توجله بله خصوصیلات منحصربه  فلرد دوره جوانی یلا خصوصیاتلی که در 
دوره جوانلی بیشلتر بلروز و ظهلور دارد و نیلز بلا توجه بله قابلیت  های مسلجد در بروز 
و ظهلور کارکردهلای آموزشلی و تربیتلی و سلایر کارکردهلا در جهت سعادت  بخشلی 
واقعلی بله انسلان و رفع مشلکالت وی، ارتبلاط جوان با مسلجد، نه یلک انتخاب بلکه 
یلک ضلرورت اسلت؛ ضرورتی کله للزوم آن را به راحتی می  تلوان از عبارات یاد شلده، 

به  طور شلکل مسلتقیم یلا تلویحلی دریافت.
آنچله انجلام پژوهلش حاضلر یعنلی بررسلی عواملل افزایلش و موانلع کاهلش ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد در زملان حلال را ضلروری و انجلام آن را مفید می  سلازد، تحوالت 
املروز جامعله ایرانلی )در دو سله دهله اخیلر( و افلول گرایش  هلا و رفتارهلای دینلی، 
هرچنلد بله میزان کم، در بخشلی از جوانان ایرانی اسلت. درسلتی این ادعا و نشلانه  ها 
آن را هلم می  تلوان در خروجلی و محتلوای تحقیق  هلای صورت  گرفتله دربلاره ایلن 
موضلوع کله بخشلی از آن در پیشلینه تحقیلق خواهلد آملد، مشلاهده کلرد و هلم 
می  تلوان آن را از نفلِس کثلرت تحقیقلات صلورت گرفتله در ایلن زمینله دریافلت؛ 
چرا  کله اگلر موضوعلی مبتال  بله نباشلد و مسلئله روز جامعه به شلمار نلرود، وجود این 
همله تحقیلق در قالب  هلای مختللف طلرح پژوهشلی، مقالله، پایان  نامه و کتلاب برای 
آن بی  معنلا خواهلد بلود و نفلس انجلام ایلن همله تحقیلق، نشلان از وجلود واقعیلت 
وجود مشلکالت در این زمینه دارد. بر همین اسلاس اسلت که مسلئله ارتباط جوانان 
بلا مسلجد، دغدغله عالی  تریلن مسلئوالن نظام قلرار گرفته اسلت چنانکه بلرای نمونه 
و در سلخنان املام و مقلام معظلم رهبلری آملده اسلت: »نبایلد فقلط پیرمردها و 

1 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1375/10/19.

2 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1375/10/19.
3 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، 1389/07/20.
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ازکار  افتاده  هلا بله مسلاجد بروند؛ مسلاجد بایلد از جوان  ها مجتمع شلود«.1 »این  جانب 
همله ملردم، به  خصلوص جوانلان را بله پرکلردن مسلاجد توصیله می  کنم«.2 

بر این اساس در این تحقیق در نظر داریم:
اوالً بله بررسلی مهم  تریلن عواملل تاثیرگلذار بلر ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد بپردازیم 
و اولویت  هلای آن را مشلخص سلازیم. ایلن بخلش از تحقیلق را بلا عنوان نیازسلنجی 
نیلز می  تلوان مطلرح سلاخت؛ زیرا به بررسلی آن دسلته از نیازهلای ارتباطلی جوان با 

مسلجد می  پلردازد کله برآورده  شلدن آن  هلا سلبب افزایلش ارتباط خواهد شلد. 
ثانیلاً بله بررسلی مهم  تریلن موانلع تاثیرگلذار بر ارتبلاط جوانان بلا مسلجد بپردازیم و 
اولویت  هلای آن را مشلخص   سلازیم. شلاید بتلوان ایلن بخلش را  نیلز آسیب  شناسلی 
نامیلد؛ زیلرا اصلوالً بله بررسلی آسلیب  هایی می  پلردازد کله سلبب کاهلش ارتبلاط 
جوانلان بلا مسلجد شلده  اند و با مرتفع  شلدن آن  هلا دیگر شلاهد کاهش ارتبلاط جوان 

بلا مسلجد نخواهیلم بود.
بر این اساس اهداف این تحقیق عبارت خواهند بود از بررسی:

1. عواملل اثرگلذار بلر افزایلش ارتبلاط بلا مسلجد و اولویت  هلای آن از نظلر جوانلان 
مسلجدرو؛

2. موانلع اثرگلذار بلر کاهلش ارتبلاط بلا مسلجد و اولویت  هلای آن از نظلر جوانلان 
مسلجدرو؛

3. عوامل اثرگذار بر افزایش ارتباط با مسجد و اولویت  های آن از نظر جوانان غیرمسجدی؛
4. موانلع اثرگلذار بلر کاهلش ارتبلاط بلا مسلجد و اولویت  هلای آن از نظلر جوانلان 

غیرمسلجدی.
در ایلن تحقیلق هلم از نظرهلای خلود جوانلان، اعلم از مسلجدرو و غیرمسلجدی، به 
شلکل میدانلی اسلتفاده می  شلود و هلم از ایده  هلای صاحب  نظلران و افلراد مجرب در 
حلوزه جلوان و مسلجد در قاللب مصاحبله عمیق بهلره گرفته می  شلود تا به سلؤاالت 
ذیلل بله منظور رسلیدن به عوامل و موانع ارتباط جوانان با مسلجد پاسلخ داده شلود:

1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج13، ص325.
2 . پیام مقام معظم رهبری به ملّت ایران، 1368/4/23.
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1. رفتلار و عملکلرد املام جماعلت چقلدر و بلا چله اولویتلی در افزایلش یلا کاهلش 
ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار اسلت؟

2. فعالیت  هلای فرهنگلی و غیرفرهنگلی مسلجد، چقلدر و با چله اولویتلی در افزایش 
یلا کاهلش ارتباط جوانلان با مسلجد تأثیرگذار اسلت؟

3. رفتلار نمازگلزاران )اعلم از هیئلت امنلا، خلادم و مسلجدی  ها(، چقلدر و بلا چله 
اولویتلی در افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار اسلت؟

4. وجلود نهادهلای فرهنگلی در مسلجد چقلدر و با چله اولویتی در افزایلش یا کاهش 
ارتبلاط جوانان با مسلجد تأثیرگذار اسلت؟

5. حضلور الگوهلا و چهره  هلای سرشلناس در مسلجد چقلدر و بلا چله اولویتلی در 
افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار اسلت؟

6. وجلود مسلجد و دسترسلی آسلان بله آن چقلدر و بلا چله اولویتلی در افزایلش یلا 
کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگذار اسلت؟

7. عواملل بیرونلی فلردی چقلدر و با چه اولویتلی در افزایش یا کاهلش ارتباط جوانان 
با مسلجد تأثیرگذار است؟

8. عواملل بیرونلی اجتماعلی چقلدر و بلا چله اولویتلی در افزایلش یلا کاهلش ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد تأثیرگذار اسلت؟

گفتنلی اسلت در موضلوع ارتبلاط ملردم و جوانلان بلا نهادهلای دینلی و مسلجد و 
سلنجش میلزان آن و عللل و عوامل تأثیرگلذار بر قلّت یا کثرت ایلن ارتباط، تحقیقات 

متعلددی صلورت گرفتله اسلت کله عنلوان بعضی آن  هلا عبارت اسلت از: 
روش هلای پرورش احسلاس مذهبی نملاز در کودکان و نوجوانان، توسلط غالم  علی . 1

افروز در سال 1371.
اسالم و تعلیم و تربیت، توسط ابراهیم امینی در سال 1373.. 2
مسائل نوجوانان و جوانان، توسط محمد خدایاری  فرد در سال 1373.. 3
جایگاه مساجد در فرهنگ دینی، توسط علی رضایی در سال 1382.. 4
راز نماز برای جوانان، توسط محسن قرائتی در سال 1368.. 5
عواملل مؤثلر بلر پایین  بلودن میلزان ارتبلاط جوانان بلا مسلاجد در اسلتان کرمان، . 6
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توسلط عباس کردسلتانی در سلال1383.
کاوشی در راه های عملی ایجاد جاذبه برای مساجد، توسط ناصر مکارم شیرازی. . 7
فعالیت های فرهنگی مساجد، توسط محمدحسن نبوی.. 8
رفتارهای بهنجار و نابهنجار، توسط شکوه نوابی نژاد در سال 1372.. 9

بررسلی عللل عدم گرایلش دانش آموزان به نملاز در مدارس راهنمایی شهرسلتان . 10
اسالمشهر در سال 1392.

بررسلی راه  هلای مؤثلر در جلذب دانش آملوزان دبیرسلتان  های دخترانله شلهر . 11
شلیراز بله نملاز و معلارف دینلی در سلال 1384.

بررسلی عواملل مؤثر در گرایش بیشلتر دانش آموزان دبیرسلتانی بله نماز جماعت . 12
در مدارس ناحیه دو و ناحیه چهار شلهر اصفهان در سلال 1375.
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البتله بایلد بله ایلن نکتله اذعان داشلت کله هرچنلد در نلگاه اول در موضلوع جوانان 
و عللل و عواملل تأثیرگلذار بلر گرایلش آن  هلا بله ارتبلاط با مسلجد تحقیقلات زیادی 
صلورت گرفتله اسلت، بلا اندکلی دقلت مشلخص می  شلود کله تحقیقلات مسلتقیم و 

مرتبلط در ایلن حلوزه آن  چنلان کله بله نظلر می  آیلد، نیسلت؛ بلا ایلن توضیلح که:
1. تعلداد زیلادی از تحقیقلات صورت  گرفتله صرفلاً مربلوط بله عللل و عواملل گرایش 
»نوجوانلان« و منحصلراً »دانش  آملوزان دبیرسلتانی« اسلت، نله »جوانلان« در همله 

گروه  هلای سلنی.
2. اغللب تحقیقلات صورت  گرفتله مربلوط بله قشلر تحصیل  کلرده از جوانلان یعنلی 
دانش  آملوزان دبیرسلتانی یلا دانشلجویان اسلت و چنان نیسلت کله فراگیلری الزم را 

بلرای همله جوانان داشلته باشلد.
3. اغللب تحقیقلات صورت  گرفتله در ایلن حوزه از سلنخ پایان  نامه و پروژه دانشلجویی 
اسلت کله هلدف اوللی در آن  ها، یادگیلری پیمایلش و ابزارهای نظرسلنجی به شلکل 
عمللی اسلت، نله نیل بله عللل و عوامل واقعلی؛ به  ویلژه اینکه از نلوع پایان  نامه ارشلد 

هسلتند، نه رسلاله  های وزیلن دکتری.
4. شلاید حلدود نیملی از تحقیقلات دربلاره عواملل گرایلش بله »دیلن« یلا رفتلن به 
»نملاز« در نمازخانله مدرسله باشلد؛ حلال آنکله ارتباط  داشلتن بلا نهلاد »مسلجد« و 
رفلت و آملد داشلتن بلا آن دارای خروجلی و برون  دادهایی متفاوت و فراتلر از آنچه در 

ایلن تحقیقلات صلورت گرفته اسلت، می  باشلد.
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5. ایلن سلنخ تحقیقلات حلدود دو دهله پیلش و بلا فلارغ شلدن از جنلگ تحمیللی 
و رواج  یافتلن مباحلث مربلوط بله تهاجلم فرهنگلی شلیوع بیشلتری داشلت؛ وللی بلا 
گذشلت زملان، بله تدریلج تعلداد آن  هلا کم شلده اسلت؛ بله نحلوی که در سلال  های 

اخیلر  به  نلدرت می  تلوان تحقیقلی در ایلن خصلوص یافلت.
ذکلر ایلن نکتله نیلز خاللی از وجله نیسلت کله در این طلرح در فصلل مبانلی نظری، 
کار ارزشلمندی صلورت گرفلت و به جای اسلتفاده مسلتقیم و بی  زحمت و بی  دردسلر 
از نظریلات غربی  هلا در حلوزه رفتارشناسلی، روان  شناسلی یلا جامعه  شناسلی رفتاری، 
ضملن طلرح و بررسلی آن نظریه  هلا و تبییلن نقلاط ضعلف و نارسلایی  های آن  هلا، 
نظریله »عملل صاللح« مبتنلی بر متلون اصیل دینلی که منطبلق بر واقعیلات زندگی 
بشلر و جهلان زیسلتی وی اسلت، ارائه گردیلد؛ این نظریه کله تجربه  پذیر نیز هسلت، 
قباًل جایی ارائه نشلده اسلت و حسلب مشلاهدات نگارنلده، در متون قبللی اثری از آن 

نیسلت؛ للذا زحملت فراوانلی در نلگارش آن به عملل آمد.
انگیلزه اصللی مؤللف در ورود بله ایلن بحلِث ورودنشلده و سلنگین، اجتنلاب وی از 
پایه  ریلزی مبانلی نظلری تحقیقلات دینلی بلر اسلاس نظریلات غربلی و دچلار التقاط 
شلدن در محتلوای تحقیلق بلود؛ زیلرا چنان  کله در ضملن تحقیلق نیلز مطلرح شلده 
اسلت، نظریلات غربلی بلر پایه یلک جهان  بینی خلاص و با نگاهلی غیردینی به انسلان 
و جهلان و نیازهلا و منافلع وی عرضله شلده  اند و از تبییلن واقعلی رفتارهلای انسلان 
ناتوان  انلد و ناگفتله پیداسلت کله پی  ریلزی تحقیق بر اسلاس آن مبانلی، خروجی  اش 
نیلز در هملان سلاحت و چارچلوب بلوده، رنلگ و بلوی ملدل رفتارهلای غربی  هلا را 
خواهلد داشلت؛ یعنلی تحلیلل و سلنجش رفتلار »ارتبلاط با مسلجد« بر اسلاس نظام 
فکلری »هزینله و سلود« در برآورده  سلازی یکلی از »نیازهلای« ملادی دنیلوی؛ حلال 
آنکله در جهان  بینلی واقع  گلرای دینی،اوالً همه رفتارهلا برآمده از نیاز نیسلتند و ثانیاً، 
رفتارهلای برآملده از نیلاز نیز به نیازهای دنیوی محدود نمی  شلوند. این مسلئله همان 
چیلزی اسلت که متأسلفانه در برخلی از حوزه  های پژوهشلی بدان مبتال شلده  ایم و به 
جلای بررسلی مسلئله از منظلر داشلته  های خلودی و درك واقعلی چالش  هلا، بلا مبنا 
قلراردادن نظریلات غربلی، بله بیراهله رفته  ایم و با فراملوش کردن چالش  هلای واقعی، 
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مشلکالت کاذب را بلا آن  هلا اشلتباه گرفتله و کار را دشلوارتر سلاخته  ایم. البتله نظریه 
»عملل صاللح« حرف اول و آخر در رفتارشناسلی دینی نیسلت و هنلوز در ابتدای کار 
خلود اسلت و بی  گملان نیلاز دارد تلا توسلط محققلان دیگلر پربارتلر شلده، وزین  تر از 

قبلل ارائله گردد.
للذا هرچنلد ایلن طلرح پژوهشلی درقاللب یلک طلرح عرضله می  شلود، عملاًل چهلار 
طلرح مجلزا در آن بله اجلرا درآمده اسلت: طلرح مبانی نظلری، طلرح مصاحبه کیفی 
بلا صاحب  نظلران، طلرح نظرسلنجی از جوانان مسلجدرو و طرح نظرسلنجی از جوانان 
غیرمسلجدرو. دو ملورد آخلر از آن جهت مجزا از هم محسلوب می  شلوند کله به دلیل 
وجلود تفاوت  هلای عمیلق نگرشلی و رفتلاری بیلن جوانان مسلجدرو و غیرمسلجدی، 
پرسلش  نامه  هایی مجلزا بلرای هرگلروه طراحی شلد و ناگزیر خروجی  هلا و تحلیل  های 

متفاوتلی ماننلد دو تحقیلق مجزا به  دسلت آمد.
در پایلان بلر خلود واجلب می  دانلم از زحملات تملام عزیزانلی کله گلروه علملی ایلن 
پژوهلش را تشلکیل دادنلد و خالصانله بله انجلام تملام و کملال ایلن تحقیلق یلاری 
رسلاندند، تشلکر و قدردانی کنم و توفیقات روزافزونشلان را از خداوند مّنان خواسلتار 
باشلم؛ از آقایلان ابراهیلم معظملی گلودرزی مشلاور عاللی طلرح، دکتلر علی  اصغلر 
حائری کارشلناس و مشلاور تحلیلی آمار، امید عبداللهی کارشلناس و مشلاور تحلیلی 
مصاحبله و آقایلان داوود صارملی، علی  رضلا تبریلزی، عللی باقلری و رسلول سلرزعیم 

نظرسنجی. کارشناسلان 
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در ایلن فصلل کله در دو بخلش ارائله خواهلد شلد، در نظلر اسلت تلا چارچوبلی کله 
ایلن تحقیلق در ذیلل آن صلورت می  گیرد مشلخص گلردد؛ و بله بیان دیگلر گام  های 
طی  شلده در موضلوع کللی »عللل و عواملل تأثیرگلذار در شلکل  گیری رفتارهلا و 
کنش  هلای انسلانی«، در تحقیقلات پیشلین تبییلن می  شلود تلا تحقیلق پیلش   رو به 
جلای تکلرار کارهلای صورت  گرفتله، از نقطه  ای آغاز شلود کله نتیجله آن، گامی دیگر 

بله گام  هلای طی  شلده بیفزایلد.
عنلوان بخلش اول »ادبیلات نظلری تحقیق« اسلت کله در آن بله ادبیاتی از مسلجد و 
جلوان کله ایلن تحقیلق ذیل آن صلورت می  پذیلرد، پرداختله می  شلود. در این بخش 
مباحثلی همچلون مفهوم  شناسلی علمی و عملیاتلی، ماهیت  شناسلی از جنبه وجودی 
و کارکلردی و نیلز ادبیلات مربلوط به ضلرورت ارتباط جوان با مسلجد مطلرح خواهد 

 . شد
در بخلش دوم بلا عنلوان »مبنلای نظلری تحقیلق« بلا تکیله بلر ادبیلات نظلری، بله 
بررسلی تعلدادی از نظریه  هلای مربوطله پرداخته می  شلود و بلا انتخاب نظریله مختار 
بله شلکلی مدلّلل، ایضلاح مفهوملی الزم دربلاره جوانلب و ابعلاد نظریله و همچنیلن 

مؤلفه  هلا و نهایتلاً شلاخص  های آن صلورت خواهلد گرفلت. 



32

بخش اول: ادبیات نظری
در تبییلن ادبیلات نظلری، در وهلله اول از متلون و سلیره معتبلر پیشلوایان دینلی و 
 و مقام معظلم رهبری بعلد از آن تلا حلد املکان از مبانلی نظری امام خمینلی
اسلتفاده خواهلد شلد. ایلن گزینش از آن جهت اسلت که این دو شلخصیت برجسلته 
از هلر شلخص و  بوده  انلد و بیلش  در رأس حکوملت اسلالمی  اوالً  جهلان اسلالم 
نظریه  پلرداز دیگلری بلا موضوع قشلر جوان و مسلجد و مدیریت خلرد و کالن آن دو و 
نیلز ضرورت  هلای بهره  گیلری از مسلجد در جهلت حفظ هویت اسلالمی جوانان آشلنا 
بوده  انلد و هسلتند. ایلن دو شلخصیت بلزرگ، سلالیان متملادی به  صلورت ملموس از 
کارکردهلای بلروز و ظهوریافتله و نیلز ظرفیت  هلا و توانایی  هلای شکوفانشلده مسلجد 
آگاهلی داشلته و دارنلد. بله ویلژه اینکله در جریلان انقالب اسلالمی و نیز در دو، سله 
دهله اخیلر، کارکلرد مسلجد در جایگاه دژ پایلدار و خاکریز مسلتحکم نظام اسلالمی، 

بلرای آن  هلا بیلش از هلر شلخصیت دیگلری مبرهلن و ملموس بوده اسلت. 
ثانیلاً دیدگاه    هایشلان بیشلترین هماهنگلی را بلا دیدگاه  هلای قلرآن کریلم و ائمله 
اطهلار و سلیره عمللی آن  هلا در خصلوص جلوان و ارتبلاط آن بلا مسلجد دارد. 
ثالثا؛ به تناسب جایگاهشان بیشترین متن را )در قالب حکم، پیام، سخنرانی و...( در 

موضوع جوان و مسجد، در مقایسه با سایر علما و اندیشمندان دارند. 

ادبیات نظری جوان 

1. مفهوم  شناسی جوان

الف( مفهوم   نظری جوان
واژه »جلوان« یلا »بُرنلا« در زبلان فارسلی چنان  کله در فرهنلگ عمید آمده اسلت، به 
انسلان یلا حیلوان یلا درختی که بله حد میانله عمر طبیعی خود رسلیده باشلد، گفته 
ُجُل َعلَلی الثَّالثیَن َفُهلَو َکهٌل و  می  شلود.1 املام صلادق نیلز می  فرمایلد: »إِذا زاَد الرَّ

1 . حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص474.
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إذا زاَد َعلَلی األَربَعیلَن َفُهلَو َشلیٌخ: هنگاملی که سلّن مرد از سلی سلال گذشلت، َکهل 
)میانسلال( اسلت و وقتلی که از چهل سلال گذشلت، شلیخ )پیلر( نامیده می  شلود«.1 
در ایلن حدیلث، جوانلی بله دوره بعلد از کودکلی و نوجوانلی و قبلل از میانسلالی )که 

شلروع آن سلی   سالگی اسلت( اطالق شلده است. 
البته در نگاه حکیمانه و در اصطالح اهل بیت، جوان و جوانی با مفهوم رایج آن، 
که بیشتر مالزم با قدرت جسمانی و زور بازو و محدوده سنی خاص است، یکی نیست؛ 
چنان  که امام صادق از مردی پرسیدند: »ما الفتی عنکم؟ فقال له: الشاب. فقال: ال؛ 
الفتی المؤمن؛ إن أصحاب الکهف کانوا شیوخا فسماهم اهلل عز  و  جل فتیه بإیمانهم: فتی 
کیست؟ جواب داد: جوان. حضرت فرمودند: نه؛ فتی یعنی مومن؛ همانا اصحاب کهف 
همه بزرگسال بودند، ولی خداوند به دلیل ایمانشان، آنان را فتیه و جوانان )جوانمردان( 

نامیده است«.2 

ب( مفهوم عملیاتی جوان 
بلرای انجلام تحقیقلات ویلژه دربلاره جوانلان و موضلوع جوانلی، ناگزیر از تعییلن بازه 
سلنی مشلخص بلرای آن هسلتیم. دیدگاه  هلای متفاوتلی در مورد سلن جوانلی وجود 
دارد کله بلا توجله بله تعریلف سلازمان )وقلت( مللی جوانلان از بازه سلنی جلوان، به 
نظلر می  رسلد »بلا توجه به شلرایط فرهنگی، سیاسلی، اجتماعلی و اقتصلادی جوانان 
در ایلران و اقداملات انجام  شلده در گذشلته و برنامه هلای پیلش  رو در آینلده، پذیلرش 
دامنله سلنی 15-29 سلال در ایران بلرای دوره جوانی، نله یک موضلوع انتخابی بلکه 

امری ضلروری اسلت؛ زیرا:
1. برنامه هلای بنیلادی ازدواج، اشلتغال و مسلکن که دولت مکلف بله رفع دغدغه های 
جوانان در این حوزه هاسلت، اغلب از دغدغه های اساسلی افراد 24 سلال به باالسلت. 
2. غاللب مطالعلات و جهت گیری  هلای اجرایلی کشلور در خصلوص جوانلان، ناظلر به 
طیلف سلنی 15 تلا 29 سلالگی اسلت؛ للذا هر  گونله تغییری منجلر به ایجاد گسسلت 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج75، ص253.
2 . محمد  بن یعقوب کلینی، کافی، ج8، ص395.
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بیلن مطالعلات پیشلین و آینده می شلود«.1 
بلر ایلن اسلاس بلازه 15 تا 18 سلالگی نیلز وارد در بازه سلنی جوان اسلت و دلیل آن 
غیلر از ملوارد پیلش شلده، تطابق آن بلا سیاسلت  ها و رویکردهلای نهادهای مسلئول 
و فعلال در حلوزه »ارتباط  دهلی جوانلان با مسلجد« اسلت، بلا این توضیح کله یکی از 
عمده  تریلن دالیل بررسلی حضور جوانان در مسلجد در کشلوری چون ایلران، افزایش 
حضلور نسلل  های جدیلد کله تلازه در دایلره تکلیف وارد شلده  اند، در مسلجد اسلت و 
این مسلئله شلامل افرادی که به سلن تکلیف شلرعی یعنی 15 سلالگی وارد شلده  اند، 

نیلز می  شلود و به افلراد باالی 18 سلال اختصلاص ندارد. 
نتیجله اینکله »جلوان« در ایلن تحقیق شلامل تمام افرادی می  شلود که در بازه سلنی 
15 تلا 29 سلال و البتله در مناطلق 22گانله شلهر تهلران قلرار دارنلد. ایلن تعریف از 
جلوان علالوه بلر سلازمان ملی جوانلان،2 مبنلای عمل مرکلز آملار ایلران در آمارهای 

مربلوط به اشلتغال و بیکاری اسلت.3
ایلن تعریلف چنان  کله مشلاهده می  شلود، عمومیلت دارد و شلامل تملام افلراد در 
ایلن بلازه سلنی می  شلود؛ للذا زن و ملرد بلودن، دانشلگاهی و غیردانشلگاهی بلودن، 
دانش  آملوز و غیردانش  آملوز بلودن، باسلواد و بی  سلواد بلودن، شلاغل یلا بیلکار بلودن 
و سلایر مسلائل عارضلی بلر حقیقلت انسلان، تأثیلری در شلمول مفهوم جلوان بر آن 
فلرد نخواهد داشلت. بر اسلاس آخرین سرشلماری مرکلز آمار ایران یعنی سرشلماری 
سلال 1390، جوانلان )15 تلا 29 سلاله( 31.5 درصلد معلادل 23.7  میلیلون نفلر از 

جمعیلت کشلور را تشلکیل می  دهنلد. 

2. ویژگی  های جوان و دوران جوانی
دوره جوانلی ویژگی  هایلی دارد کله یا در دوره  های سلنی دیگر وجود نلدارد یا کمرنگ 
و ضعیلف اسلت. برخلی از ایلن ویژگی  هلا کله حسلب جهان  بینلی اسلالمی، برآمده از 
متلون معتبلر دینلی یلا نظلر اسالم  شناسلان تراز اول اسلت و بله دلیل قریلن حقیقت 

1 . سازمان ملی جوانان، »دیدگاه  های نظری در مورد سنین جوانی«، پورتال رسمی سازمان ملی جوانان وقت، سال 1389.
2 . تعریف جوان و جوانی در مصوبات بیست و سومین جلسه شورای عالی جوانان، مورخ 1384/2/7.

3 . ر. ك: گزارش    های فصلی و سالی مرکز آمار ایران در موضوع اشتغال و بیکاری.
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بلودن و فاصله  گرفتنشلان از تجربه  هلای قابلل خدشله بشلری، ارزشلی صدچنلدان 
دارند، بدین شلرح هسلتند:

الف( جوانی، فصل توانمندی جسمانی
شلاید بارزتریلن شلاخصه جوانلی همیلن توانمنلدی جسلمانی و فیزیکلی باشلد کله 
نیلازی بله اسلتدالل و برهان ندارد و بلر همگان مبرهن اسلت: »اهلُل الَّلِذی َخلََقُکم ِمّن 
ٍه َضْعًفلا َو َشلْیَبًه یَْخُلُق َما  ًه ثُمَّ َجَعَل ِملن بَْعِد ُقلوَّ َضْعلٍف ثُلمَّ َجَعلَل ِملن بَْعلِد َضْعٍف ُقلوَّ
یََشلاُء َو ُهلَو الَْعلِیلُم الَْقِدیُر: خداسلت آن  کس که شلما را ابتدا ناتلوان آفرید   آن  گاه، پس 
از ناتوانلی قلّوت بخشلید؛ سلپس بعلد از قلّوت ناتوانلی و پیلری داد. هلر چله بخواهد، 

می  آفرینلد و هموسلت دانلای توانا«.1 
ُّْطَفلٍه ثُلمَّ ِملْن َعلََقلٍه ثُلمَّ یُْخِرُجُکْم ِطْفلاًل ثُمَّ  »ُهلَو الَّلِذی َخلََقُکلم ِمّلن تُلَراٍب ثُلمَّ ِملن ن
ُکم: و همان کسلی اسلت که شلما را از خاکلی آفرید؛ سلپس از نطفه  ای؛  لَِتْبُلُغلوا أَُشلدَّ
آن  گاه از علقله  ای و بعلد شلما را ]به  صلورت[ کودکلی برمی  آورد تا به کملال قّوت خود 

برسید«.2 
لباُب الیَعِرُف َقلدَرُه إاّل  حضلرت عللی: »أربََعلُه أشلیاَء الیَعلِرُف َقدَرهلا إاّل أربََعٌه: الشَّ
ُه الیَعِرُف َقدَرهلا إاّل الَمرضی  حَّ لیوُخ َو العافَِیلُه ال یَعلِرُف َقدَرهلا إاّل أهُل الَبلالِء َو الصِّ الشُّ
َو الَحیلاُه الیَعلِرُف َقدَرهلا إاّل الَموتلی: ارزش چهار چیز را جز چهار گروه نمی  شناسلند: 
]ارزش[ جوانلی را جلز پیران نمی  شناسلند؛ ]ارزش[ آرامش )آسلایش( را جز گرفتاران 
نمی  شناسلند؛ ]ارزش[ سلالمت را جلز بیملاران نمی  شناسلند و ]ارزش[ زندگی را جز 

ُملردگان نمی  دانند«.3 
لباُب و العافَِیُه: برتری  حضلرت عللی: »َشلیئاِن الیَعِرُف َفضلَُهما إاّل َملن َفَقَدُهما: الشَّ
)ارزش( دو چیلز را جلز آنلان کله آن  هلا را از دسلت دهنلد، نمی  شناسلند: جوانلی و 

آرامش«.4 

1 . روم: 54.
2 . غافر: 67.

3 . محمدبن محمد عیناثی، مواعظ العددیه، ص275.
4  . عبد الواحدبن محمد تمیمی  آمدی ، غرر الحکم و دررالکلم، ح 4292.
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ب( جوانی، فصل تعلیم و تربیت
سلِم فلی الَحَجِر و َملن تََعلََّم و  پیامبلر خلدا: »َملن تََعلَّلَم فلی َشلبابِِه کاَن بَِمنِزلَِه الرَّ
ُهلو کبیلٌر کاَن بَمنِزلَلِه الِکتلاِب عللی َوجلِه الملاِء: هر کله در جوانی دانش آملوزد، علم 
او همچلون نقشلی اسلت کله بلر سلنگ حک شلود و هلر کله در بزرگسلالی بیاموزد، 

کارش همچلون نوشلتن بر روی آب اسلت«.1 
بر اساس همین ویژگی، بر لزوم علم  آموزی در دوره جوانی تأکید شده است:

بُتُه: اگر  یلِن( ألَدَّ ُه )فلی الدِّ لیَعِه الَ تََفقَّ املام باقلر: »لَلو اوتِیُت بِشلابٍّ ِمن َشلباِب الشِّ
جلوان شلیعه ای را نلزد ملن بیاورند که علم ]دیلن[ نمی  آملوزد، او را تنبیه می  کنم«.2 
املام صلادق: »لَسلُت اُِحلبُّ أن أری الّشلابَّ ِمنُکلم إاّل غادیلا فلی حالَیِن: إّملا عالِما 
َط َضیَّلَع و إْن َضیََّع أثِلَم و إن أثَِم َسلَکَن الناَر  َط؛ فلإن َفرَّ أو ُمَتَعلِّملا؛ فلإن لَلم یَفَعلْل َفلرَّ
: دوسلت نلدارم جلوان شلما را جلز در دو حلال ببینلم:  و اللذی بََعلَث ُمحّملدا بِالَحلقِّ
دانشلمند یلا دانش  آملوز؛ زیلرا اگر چنین نباشلد، کوتاهلی کرده و چلون کوتاهی کند، 
ضایلع گشلته و چلون ضایلع گلردد، گنهکار باشلد و چلون گنهکار باشلد، سلوگند به 

آن کله محّملد را بله حلّق برانگیخلت، در آتش جلای گیرد«.3 

ج( استعداد و قابلیت باالی شناختی و حق  پذیری
قللب و روح جلوان، بیشلتر از هلر گروه و سلن دیگری آمادگلی بالقوه و اسلتعداد الزم را 
برای فهم و پذیرش حقیقت دارد. در احادیث متعدد به این مسلئله اشلاره شلده اسلت:
حضلرت عللی: »إنَّما َقللُب الَحلَدِث َکاالَرِض الخالَِیِه ملا اُلِقَی فیها ِمن َشلیٍء َقِبلَتُه: 
دل جلوان ماننلد زمیلِن آملاده  ای اسلت که از هر سلبزه و گیلاه خالی باشلد؛ هر بذری 

کله در آن افشلانده شلود، می  پذیلرد و در آغوش خلود به خوبلی می  پرورد«.4 
املام صلادق: »قللب الشلاب أرق من قلب الشلیخ: قلب جلوان رقیق تلر از قلب پیر 

است«.5 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص222.
2 4. احمدبن محمدبن خالد برقی، محاسن، ج1، ص228.

3 . محمدبن حسن طوسی، امالی، ص303.
4  . نهج البالغه، نامه31.

5 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج12، ص280.
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املام صلادق: »بلادروا أحداثکلم بالحدیلث قبلل أن تسلبقکم الیهلم المرجئله: در 
سلخن گفتلن بلا جوانانتلان )در زمینله موضوعلات دینلی( تسلریع نماییلد، قبلل از 
آنکله مرجئله )گروهلی کله از اباحیلون بودنلد و از انجلام تکالیف شلرعی شلانه خالی 
می  کردنلد( بر شلما پیشلی گیرند و سلخنان نادرسلت خویلش را در ضمیر پلاك آنان 

جلای دهند و گمراهشلان سلازند«.1 
ملردی بله نلام »ابوجعفر احلَول« که از مبلّغان تشلّیع و دوسلتان امام صلادق بود، 
روزی محضلر آن حضلرت شلرفیاب شلد. امام از او سلؤال کرد: »ملردم بصره را در 
 پذیلرش آییلن تشلّیع چگونله یافتلی«؟ عرض کلرد: عّده اندکلی تعالیلم اهل بیت
را پذیرفتنلد. املام فرملود: »توّجله خلود را بله نسلل جلوان معطلوف دار و نیروی 
خویلش را در راه هدایلت آنلان بله کار انلداز؛ زیلرا جوانلان زودتلر حلق را پذیرفتله، 

سلریع  تر بله هلر خیلر و صالحلی می  گرایند«.2 
الُْقرآَن َوُهَو شابٌّ ُمْؤِمٌن إِْختلََط الُْقْرآُن بِلَْحِمِه َو َدِمِه: جوان  امام صادق: »َمْن َقَرأَ 

مؤمنی که به قرائت قرآن می  پردازد، قرآن با گوشت و خونش درمی  آمیزد«.3 

د( شخصیت فکری رشد  یافته و قابل مشورت
جلوان دوره کودکلی و نوجوانلی را کله از نظر فکری و تعقلی شلخصیتی وابسلته دارد، 
سلپری کلرده و بلا به  دسلت   آوردن توانمنلدی الزم، صاحلب فکلر و اندیشله مسلتقل 
گردیلده اسلت؛ بنابرایلن بلا قلدرت تجزیله و تحلیللی کله دارد، می  توانلد در مقلام 
مشلورت دادن برآیلد و از ایلن جهلت پلدر و ملادر و دیگلران می  تواننلد بله حاصلل 
فکلر و اندیشله وی تکیله کننلد. پیامبلر اکرم ایلن نکته را ملورد توجه قلرار داده، 
می فرمایند: »اَلَْولَُد سلیُد َسلْبَع ِسلنیَن و َعْبُد َسلْبَع َسلنیَن و َوزیُر َسلْبَع سلنیَن: فرزند 
هفلت سلال سلرور و آقلا اسلت و هفلت سلال نوکر اسلت و هفت سلال وزیر اسلت«.4

1  . محمد بن حسن طوسی، تهذیب، ج8، ص111.
2 . محمد بن یعقوب کلینی، روضه کافی، ج1، ص134.

3 . همو، کافی، ج2، ص603.
4  محمد حرعاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص476.
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هـ( جوانی فصل تزکیه و جهاد با نفس
وجلَّ یَلوَم ال ِظلَّ إاّل ِظلُُّه: إملاٌم عاِدٌل  پیامبلر خلدا: »َسلبَعٌه فلی ِظلِّ َعلرِش اهللِ  َعزَّ
: هفلت نفرنلد کله در آن روز کله سلایه  ای جلز  وجللَّ و شلابٌّ نََشلأ فلی ِعبلاَدِه اهللِ  َعزَّ
سلایه خلدا نیسلت، در سلایه خدا جلای دارند: پیشلوای دادگلر و جوانی که بلا عبادت 

خداونلد عّزوجّل رشلد کند«.1
پیامبلر خلدا در روایلت دیگلری می  فرمایند: »ما ِمن شلابٍّ یَلَدُع هللَ الدنیلا و لَهَوها 
یقا: هیچ جوانی  و أهلَرَم َشلبابَُه فلی طاَعلِه اهللِ  إاّل أعطاُه اهللُ  أجلَر اثَنیِن و َسلبعیَن ِصدِّ
نیسلت کله دنیلا و خوشلی  های دنیلا را بله خاطر خلدا رها کنلد و جوانلی  اش را در راه 
طاعلت خلدا بله پیری رسلاند، مگلر اینکه خداوند پلاداش هفتلاد و دو صّدیلق را به او 

عطلا فرماید«.2 

3. فرایند ارتباط  با  جوان
ارتبلاط بلا جلوان فراینلد خاص خلود را دارد که اگر مسلجد و نهلاد مدیریت  کننده آن 
بخواهلد در ایلن خصلوص اقلدام نماید، ناگزیلر از توجه بله عوامل مؤثلر در این فرایند 

اسلت. عواملل عمده ایلن فراینلد عبارت  اند از:

 الف( عوامل مربوط به ارتباط  گیرنده
ارتباط  گیرنلده فلرد یلا نهلادی اسلت کله بلرای نیلل بله مقصلود خلود یعنلی ارتباط 
سلازنده داشلتن بلا جوانلان، از روش هلا و ابزارهای مشلروع اسلتفاده می  کنلد. هر فرد 
یلا نهلادی توانایلی و صالحیت ارتباط بلا  جوانان  را نلدارد؛ مگر اینکه عالوه بر داشلتن 
مهارت  هلای باطنلی )معنویت و تقلوا( و اخالقی )رفتلار متواضعانله و صمیمانه( دارای 

ویژگی  هلای علملی و ظاهلری ذیل باشلد:
1. تخصـص علمـی: هرقلدر ارتباط  گیرنده در پیاملی که می دهد  تخصص علمی داشلته 
باشلد، پیاملش  بلرای  مخاطبلان اعتبلار بیشلتری دارد  و زمانلی کله ارتباط  گیرنلدگان 
بله تخصلص و تبحلر علملی فلرد یلا نهلاد ارتباط  گیرنلده اعتماد پیلدا کنند، سلخنان 

1 . محمدبن علی ابن بابویه، خصال، ص343.
2 . محمد بن حسن طوسی، امالی، ص535.
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آن هلا را  می پذیرنلد. 
2. شـناخت از جوانی و نسـل جوان امروز: شلناخت کافلی و دقیلق از دوره جوانی و نیز 
خللق و خلوی جلوان املروز، از مهم تریلن نیازهلای ارتباط  گیرنلده بلرای نتیجه  بخش 
بلودن اقلدام اسلت، همان  طورکله پیامبلر اکلرم می فرمایلد: »انّلا معاشلر االنبیلاء 
امرنلا ان نکلّلم الّنلاس عللی قلدر عقولهم: ملا پیامبلران  مأموریم در سلطح درك مردم 

سلخن بگوییم«.1
3. آشـنایی با سـطح آگاهـی جوانان: باید سلطح عللم و آگاهی جوانان مسلجد و محله 
ملورد توجله  قلرار گیلرد. اصلوالً اگلر انتقلال ارزش  هلا و هنجارهلا براسلاس معرفت و 

آگاهلی جوانلان  صلورت نگیلرد، تالش بی ثملر خواهلد ماند.
4. توجـه بـه آمادگی ذهنـی جوان: در شلرایطی که هیجلان، اضطلراب، نگرانی و ترس 
بلر  وجلود  جوان  حاکم اسلت یا در وضعیت گرسلنگی، تشلنگی، بی خوابی  و خسلتگی 
جسلمی  و روحلی قلرار دارد، انتقال  دهنلدگان محتلوا نمی تواننلد یلک ارتبلاط مؤثلر 
و سلودمند بلا او برقلرار کننلد. همچنیلن اگلر جلوان پیش  زمینله ذهنلی منفلی از 
ارتباط  گیرنلده داشلته باشلد و از نظلر فکلری آمادگلی الزم را نداشلته باشلد، برقراری 
ارتبلاط بی  ثملر خواهلد بلود؛ مگلر اینکله قبلل از آن، اقدام مناسلب در جهلت مرتفع 

سلاختن پیش  زمینله ذهنلی صلورت گیرد.
5. آراسـتگی و زیبایـی: از نظلر ظاهلری، شلخص ارتباط  گیرنلده و مبلّلغ، بایلد به نوع 
و رنلگ پوشلش حتلی  نلوع  اصلالح  سلر و صلورت و طرز حلرکات خلود توجه داشلته 
باشلد. رعایلت جاذبه هلای  صوری  به شلکل مناسلب، مانع طلرد جوان خواهد شلد؛ لذا 
ارتباط  گیرنلدگان بایلد بله آراسلتگی و جذابیت ظاهلری، پاکیزگی  بلدن، لباس، محل  
کار و زندگلی، رعایلت بهداشلت دهلان و دنلدان، پیراسلتن  و شلانه  کردن  موهای  سلر 
و صلورت، پوشلیدن  لباس  هلای متناسلب بلا  شلأن  و شلخصیت خویلش و به  کاربردن 

عطلر توجه خاصی داشلته باشلند.2 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص85.
2 . حمید نگارش و دیگران، تبلیغ دین از منظر دین، صص75 و 76.
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ب( عوامل مربوط به محتوا و ابزارهای ارتباط  گیری 
اسلتفاده از محتوای مناسلب و به کارگیری ابزار و روش مناسلب، از ارکان ارتباط  گیری 
مؤثلر و موفلق اسلت  و توجله به آن  هلا از رمزهلای موفقیلت مبلّغان  و نهادهلای دینی  
اسلت؛ بنابرایلن املروزه از جملله  ضروری ترین وظایف مدیلران و نهادهلای تبلیغاتی و 
ارتباطلی، در وهلله اول تنظیلم مناسلب محتوا و در گام بعد، شلناخت انلواع ابزارهای 
تبلیغلی و نحلوه تأثیرگلذاری ایلن ابزارهلا بلر مخاطبلان اسلت. پیشلرفت صنعتلی، 
تخصصی شلدن و تکاملل روزافلزون زندگلی بشلر و برخلورد  افلکار  و عقایلد در جوامع 
مختللف، تنلّوع ابزارهلای ارتباطلی، تنلوع سلاختاری و تحلول روزمره ابزارهلا، همگی 
بیانگلر  ایلن  مطللب  بسلیار حیاتی اسلت کله پیام دهندگان بایلد هرچه بیشلتر خود را 
بله اطالعلات جدیلد در ملورد ابزارهای ارتباطلی  مجهز  کننلد و توانمندی خلود را در 
به  کارگیلری و اسلتفاده مطللوب  از آنهلا  افزایلش  دهنلد. اسلتاد مطهلری در زمینله به 
کارگیلری ابلزار  تبلیغاتلی  مناسلب  می فرمایلد: »دومین شلرط برای کسلی کله حامل 
یلک  پیلام  اسلت، این اسلت کله... باید بداند  چله ابلزاری را مورد اسلتفاده قلرار بدهد 
و چله  ابلزاری  را ملورد اسلتفاده قلرار ندهد«.1 ایلن بحث زمانلی اهمیت ویلژه  ای پیدا 
می  کنلد کله بدانیلم اسلالم  برای رهبلری و هدایت نسلل جلوان وسلیله و روش ثابتی 
معّیلن نکلرده  اسلت؛ بلکله  یافتلن  روش  هلای رهبلری نسلل جلوان می تواند بلا توجه  
بله عاملل زملان و ملکان، فرهنگ، شلرایط  و افراد دگرگون شلود. از سلوی دیگر  نیک  
اسلت بدانیم که وسلیله هدایت این نسلل با نسلل  های گذشلته  بسلیار متفاوت اسلت. 
هلر زمانلی  وسلیله  ارتباطی خاص آن زملان را  می طلبلد. به طور  حتم به   کار   بلردن ابزار 
ارتباطلی  جدیلد هلم  بلر سلرعت پیام رسلانی می افزایلد  و هلم به دلیل آشلنایی نسلل  

جلوان بلا آن، بلر تأثیر محتلوای پیلام می افزاید.2 
مهم  تریلن نلکات و ملواردی کله در خصلوص ابزارهلا و روش  هلای انتقلال ارزش  هلا و 

هنجارهلا بله جوانلان بایلد ملورد توجله قرارگیرد بدین شلرح اسلت:
1. اتقـان علمـی پیـام: اینکله خلود پیلام حلاوی چله مطلبلی باشلد و چگونله تنظیم 

1 . مرتضی مطهری، حماسه حسینی، تهران، ج1، صص349 و 350.
2 . باقی نصرآبادی، »روش شناسی ارتباط با جوان«، مجله حصون، شماره 11، ص172.
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شلده باشلد، بسلیار مهلم و درخور توجه اسلت. هر چه پیلام  از محتلوای علمی بهتری 
برخلوردار باشلد، نقلش مؤثرتلری خواهد داشلت.

2. محـرک عواطـف بـودن: ارتباط  گیرنلدگان در فراینلد ارتباطلی بلا جلوان بایلد پیام 
خلود را به  صلورت سلاده و آسلان و عاطفی مطلرح نمایند تلا فرصت  ارتبلاط نزدیک و 
صمیملی  بیشلتری ایجاد شلود. اسلتاد مطهلری می فرماید: بلرای اینکله  محتوای  یک  
پیلام غنلی باشلد، بایلد با احساسلات بشلر انطباق داشلته باشلد.توافق با احساسلات و 
تلا حلدی اشلباع احساسلات عاللی بشلر  و   هماهنگلی  بلا نیازهلای زندگلی و نیازهای  
عمللی و عینلی بشلر از دیگلر شلرایط غنی  بودن  محتلوای  یک  پیام اسلت. اگلر پیام با 

نیازهلای  طبیعلی بشلر ضدیلت داشلته باشلد، نمی تواند موفق باشلد.1 
3. روشـن و گویـا بودن: اسلتاد مطهلری معتقلد اسلت: آن دعوت کننلده ای در دعوت 
خلودش بله نتیجله می رسلد که بالغلش مبین باشلد و بیانلش در عین اینکله در اوج 

حقایق اسلت، سلاده و روشلن باشد.2 
4.کاربـردی بـودن: پیلام الزم اسلت بلا در نظرداشلتن نیازهلای املروز جلوان، اعلم از 

نیازهلای معنلوی و ملادی بیلان شلود.
5. اسـتفاده از روش و ابـزار مناسـب برای برقـراری ارتباط: حسلب اقتضائلات جوانان و 
نیلز شلرایط زمانلی و مکانلی خاص و سلایر عوامل تأثیرگلذار باید از بهترین شلیوه در 

انتقلال ارزش  هلا و هنجارها بلرای جوانان اسلتفاده کرد.
6. توجـه بـه روش تبلیـغ غیرمسـتقیم: اسلتفاده مبلّغلان دینلی از روش مسلتقیم در 
انتقلال ارزش  هلا و هنجارهلا بله جوانلان چنلدان آینلده امیدبخشلی نلدارد؛ بلکه الزم 
اسلت از روش تبلیلغ پنهلان یلا غیرمسلتقیم کله اصول خلاص خلود را دارد و نیازمند 

یادگیلری مبلغلان اسلت، بهره برده شلود.3 

4. انتظارات از جوان
حسلب ویژگی  هایلی که جلوان و دوره جوانلی دارد، انتظاراتی از وی ملی  رود و به بیان 

1 . مرتضی مطهری، سیری در سیره نبوی، ج1، ص197.
2 . همان.

3 . ر. ك: باقی نصرآبادی، »روش شناسی ارتباط با جوان«، مجله حصون، شماره 11، ص181-163.
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دیگلر حسلب »هسلت  ها«ی دوره جوانلی، »بایدها«یلی از جوانلان مورد انتظار اسلت 
کله برخلی از آنهلا حسلب نظریات املام خمینی و مقلام معظم رهبلری بدین 

شلرح است:

الف( خودسازی و تزکیه نفس

»انسلان تلا قلوای جوانلی  اش هسلت و تلا روح لطیلف جوانلی هسلت و تلا ریشله  های 
فسلاد در او کلم اسلت، می  توانلد اصالح کنلد خودش را؛ لکلن اگر چنانچه ریشله  های 
فسلاد در انسلان ریشله  اش قوی شلده، ملکه انسلان شلد فسلادها، آن وقت اسلت که 

امکان نلدارد«.1 
»ضملن تقدیلری  کله از همله شلما جوانلان و جوانلان سراسلر کشلور کله در جهلاد 
سلازندگی هسلتید و زحملت  می کشلید، لکلن از شلما می خواهلم که در ضملن جهاد 
سلازندگی جهلاد نفس هم داشلته باشلید. اگلر ایلن  کاری  را  که انجلام می دهید، برای 

خلدا خاللص بشلود، جهلاد نفس هلم تحقق پیلدا کرده اسلت«.2 
»از حلاال کله جلوان هسلتید و قوای جوانی محفوظ اسلت، جدیت کنید بله اینکه هوای 

نفلس را از خودتلان خلارج کنید. همله گرفتاری  ها روی همین هوای نفس اسلت«.3 

ب( افزایش بینش دینی و آگاهی از مسائل روز
»بیلدار بشلوند ایلن جوان  هلای ملا. توجله کننلد بله مسلائل روز. مسلائل روز مسلائل 

صحیلح دقیلق اسلت«.4 
»باید جوانان روحانی و دانشلگاهی قسلمتی از وقت را صرف کنند در شلناخت اصول 
اساسلی اسلالم کله  در رأس آن توحیلد و عدل  و شلناخت انبیلای بلزرگ، پایه گذاران 
عداللت و آزادی، از ابراهیلم خلیلل تلا رسلول خاتلم در شلناخت طلرز تفکر آن  ها 
از نقطله تقصلّای  معنویلت و توحیلد تلا تنظیلم جامعله  و نلوع حکومت  و شلرایط امام 
و اولی االملر و طبقلات دیگلر، از املرا و والت و قضلات و فرهنگیلان که علما هسلتند  و 

1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج7، ص211.
2 . همان، ج18، ص48.
3 . همان، ج4، ص170.
4 . همان، ج3، ص323.
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متصدیلان مالیلات اسلالمی و شلرایط آن  هلا تا برسلد به شلرطه  و  کارمندان  شلهربانی 
و  ببیننلد اسلالم چله کسلانی را بلرای حکومت و کارمندان آن به رسلمیت شلناخته و 

چله کسلانی از شلغل   حکومت  و شلاخه های آن مطرود اسلت«.1 
»ملن کاًل بله جوان  هلا و بله   خصلوص بله دانشلجویان و طلالب توصیله می کنلم کله 
آگاهی  هلای خودشلان را افزایلش دهنلد. بسلیاری از ایلن کجروی  هایلی کله شلما 

مالحظله می کنیلد، ناشلی از کمبلود آگاهلی اسلت«.2 
»ملن گمانلم این اسلت هر کسلی، هلر جوانی و هر دانشلجویی کله بداند ایلن انقالب 
و ایلن نظلام، کشلور را از دسلت چله گرگ  هلای خون آشلامی گرفتله و چله زحماتلی 
را در ایلن بیسلت   و  دو سلال تحملل کلرده تلا بله اینجا رسلیده و چله دشلمنی  هایی با 
آن شلده و االن هلم در کمیلن آن اسلت، کاملاًل می فهملد کله در ایلن نظام چله باید 
بکنلد... بنابرایلن عالجلی کله ملن پیشلنهاد می  کنلم، کتابخوانلی، افزایلش مطالعه و 
کشلاندن اجتماعلات دانشلجویی به بحث  های صحیلح و حقیقی، نه بحثهلای انحرافی، 
اسلت؛ البتله بحلث خودسلازی و درون سلازی و نورانی  کلردن دل و امثلال این  هلا هلم 

بحث  هلای مفصللی اسلت کله در جای خلود بایلد مورد تأکیلد قلرار گیرد«.3 

ج( همراهی با آرمان  ها
»عزیلزان ملن! جوانلان! انقالبی مثبت باشلید. دانشلگاه بایلد انقالبیلون مثبت پرورش 
دهلد. ایلن مللت و این تاریخ به شلما نیلاز دارد؛ باید خودتلان را آماده کنید. اگر شلما 

در میدان باشلید، آینده  بسلیار درخشلانی در انتظار این کشلور اسلت«.4 
»جوانلان دبیرسلتانی بلا هشلیاری کامل توجه داشلته باشلند کله عّمال اجنبلی آنان 
را، حتلی بلا اسلم اسلالم راسلتین، بله دام شلرق و غلرب نیندازنلد و توجه کننلد آنان 
کله از اسلالم راسلتین دم می  زننلد، خودشلان از اسلالم چله می  داننلد و از قوانیلن و 
احلکام اسلالم چله اطالعلی دارنلد و بله اواملر و نواهی قلرآن کریم و اسلالم بلزرگ تا 
چله انلدازه پایبنلد هسلتند. ای جوانان عزیز! هشلیار باشلید و با تفکلر و تعقل فعالیت 

1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج21، ص944.
2 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1379/12/22.

3 . همان.

4 . همان.
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ایلن منافقیلِن بلندگلوی غلرب و منحرفیلِن بلندگوی شلرق را بررسلی کنید«.1

د( تکیه بر خدا و خودباوری
»شلما جوانلان برومنلد کشلور هسلتید کله بایلد جبلران آن  نقیصه هایلی  را کله  در 
طلول تاریلخ ایلن دو جنایتلکار، پدر و پسلِر جنایتکار، به این کشلور وارد شلد، جبران 
ً  عرض   کنیلد و عملده ایلن  اسلت کله شلما دو جهلت  را در نظلر بگیرید کله من کلرارا
کلردم؛ یکلی  اعتماد بله خدای تبلارك و تعالی که وقتی بلرای او بخواهیلد کار بکنید، 
بله شلما کملک می کنلد و راه را   بلرای  شلما بلاز می کنلد. در هلر رشلته که هسلتید، 
راه  هلای هدایلت را بله شلما الهلام می کند و یکلی  اتکال  به نفلس، اعتماد بله خودتان؛ 

شلما خودتلان  جوان  هایلی هسلتید کله می توانید همله کارهلا را انجلام بدهید«.2 
»اینکله جلوان ایرانی و جوان مسللمان اعتماد  به  نفس داشلته باشلد که درباره  مسلائل 
کلی کشلور، مسلائل آموزش عالی، مسلائل آموزش و پرورش و مسلائل دانشلگاه خود 
یلا دانشلگاه  های دیگلر، قلرص و محکلم و بلا اطمینلان نظلر خلودش را بیلان کنلد، 
خیللی حائلز اهمیلت اسلت. ما باید ایلن روحیله را در کنلار تقویت روحیله علم جویی 

و نخبگلی علمی تقویلت کنیم«.3 

هـ( جدیت و دوری از تن  آسانی
»ملا از جوانلان عزیزملان، چله دختران و چه پسلران، توقلع داریم که در مورد مسلائل 
اساسلی کشلور جلدی باشلند و جلدی برخلورد کننلد. پیشلنهاد می کنلم روی ایلن 
مسلئله »جلدی بلودن« فکلر کنید؛ بعلد خواهید دید خیللی از کارهایی که در گوشله 

و کنلار انجلام می گیلرد، ناشلی از جدی نبودن اسلت. 
انجمن هلای  حضلور  آگاه  انلد.  و  بیلدار  ملا  جوان  هلای  می بینلم  ملن  خوشلبختانه 
اسلالمی در ایلن خصلوص یلک نشلانه اسلت. حضلور جوان  هلا، چله دانش آملوز، چله 
دانشلجو، چله طالب عللوم دینلی، در عرصه های مختللف اجتماعی، فکر کلردن آن  ها 
و زمینه چینی هلای فکلری آن  هلا بلرای آینلده- کله ملن نشلانه های آن را مشلاهده 

1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج15، صص161و162.
2 . همان، ج18، ص189.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1383/7/5.
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می کنلم- همله دلیلل بلر ایلن اسلت کله جوان  هلای املروز ملا خلوب کار می کننلد؛ 
منتهلا بایلد بیلدار باشلند. بلا وضع کنونلی ما، رسلیدن بله آن قلّه مسلتلزم طی  کردن 
یلک فاصلله اسلت؛ ایلن فاصلله را باید طلی کرد. بلا نشسلتن، تن  آسلانی، راحت طلبی 
و سرگرم  شلدن و مشغول  شلدن بله هوس هلا و بازیچه هایلی کله دشلمن سلر راه ملا و 
جوان  هلای ملا قلرار می دهد، ایلن راه طی نخواهد شلد. این نسلل باید کار گذشلتگان 
را بله اکملال برسلاند و تملام کنلد. باید خلوب درس بخوانیلد و به  طور دقیلق انضباط 

و نظلم اجتماعلی را رعایلت کنید«.1 

و( تقویت باورهای دینی 
»شلما جوانلان  محترم کوشلش کنید روح ایملان به خدای تعاللی را در خود و دیگران 
تقویلت نماییلد کله  در سلایه آن از ممالک اسلالمی بتوانیلد دفاع کنیلد و از این وضع 

رقت بلار،  خلود  و بلرادران خود را نجلات  دهید«.2 
»شلما جوانلان در بهلار زندگلی خلود بله کسلب دانلش سلرگرمید؛ اوالً ایلن را مهلم 
شلمرید و هرچله می  توانیلد از آن برخلوردار شلوید؛ ثانیلاً عمق  بخشلیدن بله ایملان و 
دسلت  یافتن بله معرفلت دینلی و مجاهلدت بلرای حفظ طهلارت و صفلای دل نیز در 

جوانلی از همیشله میّسلرتر اسلت. در ایلن نیلز کوششلی درخلور بله کار برید«.3 
»جوانلان عزیلز! حضور در صحنه پرشلور دانش  انلدوزی که از زیباتریلن و مبارك  ترین 
فصلول دوران جوانلی اسلت، هنگاملی کله بلا مجاهدت  هلای اسلالمی و تلالش در راه 
گسلترش فهلم و معرفلت درسلت دینی و سیاسلی هملراه باشلد، یکلی از بزرگ  ترین 

آمیزه  هلای معنلوی برای نسلل جلوان کشلور را پدید ملی  آورد«.4 

ز( عملگرایی در کنار باورها
»ایملان هملراه با عملل صالح مهم  ترین پشلتوانه برای پیشلرفت در این میدان اسلت. 
ایمان پاك، روشلن، شلفاف، مسلتدل و منطقی - که مواد آن خوشلبختانه در معارف 

1 . همان، 1383/12/24.
2 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج2، ص44.
3 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1378/6/26.

4 . همان، 1377/7/9.
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اسلالمی فلراوان اسلت - هملراه بلا عملل می توانلد به شلما کمک کنلد. ِصلرف ایمان 
کار را پیلش نمی بلرد. ایمانلی کله بله دنبلال خلودش عملل داشلته باشلد، پایبنلدی 
داشلته باشلد، تقّیلد داشلته باشلد، الابالی  گلری و ولنلگاری از آن دور باشلد، می تواند 
هلم بله دنیای شلما کملک کند، هم به آینده  کشلورتان کملک کند؛ به ایلن بپردازید؛ 

کملا اینکه ملن در اظهارات شلماها هلم دیدم«.1 

ح( حفظ هویت  های اصیل 
»نیلاز عملده جوانان هویت اسلت؛ بایلد هویت و هدف خلودش را بشناسلد. باید بداند 
کیسلت و بلرای چله می  خواهلد تلالش و کار کنلد. دشلمن می  خواهلد هویلت جلوان 
ایرانلی را از او بگیلرد؛ اهلداف را از بیلن ببلرد؛ افق  هلا را تیلره کنلد؛ بله او بگویلد تلو 
یلک موجلود حقیلر و محلدود هسلتی؛ پیلش من بیلا تا تلو را زیر بلال بگیلرم. معلوم 
اسلت؛ کشلور ثروتمنلد ایلران و منطقه بسلیار مهلم و راهبردی ملا و تأثیلرات فراوانی 
کله ایلن مللت از همه  سلو می  تواند بگلذارد، همله از طریلق تحقیر شلخصیت جوان  ها 
در مشلت دشلمن می  آیلد. املروز برنامه دشلمن نسلبت بله شلما جوان  ها این اسلت. 

خیللی باید بیدار باشلید. 
کسلانی این  طلور وانملود می  کننلد که نسللی کله دارد روی کار می  آید -کله اصطالحا 
بله آن )نسلل سلوم انقلالب( می  گوینلد- پشلت کلرده بله انقلالب و رویگلردان از 
ارزش  هلای دینلی اسلت یا اگلر هم نیسلت، به  طلور اجتناب  ناپذیلری این  طلور خواهد 
شلد. بنلده صددرصلد حلرف آن  هلا را رد می  کنلم. نله اینکه ملن عوامل فسلاد  برانگیز 
فرهنگلی را نمی  بینلم یلا نمی  شناسلم یلا از آن  ها خبلر ندارم؛ نخیلر، بنلده از ماهواره، 
اینترنلت، رمان  هلا، فیلم  هلا، آهنگ  هلا و حرف  هلای فاسلد کاملاًل خبلر دارم و آن  ها را 

نمی  گیلرم«.2  دسلت  کم 
»اگلر شلما جوانلان نلگاه به قله هلای آرمانی را کنلار بگذاریلد، برآیند غلطلی به  وجود 
خواهلد آملد. برآینلد آرمان  گرایلی شلما و چاللش مسلئوالن بلا مصلحت  هلا، برآینلد 
معتلدل و مطلوبلی خواهلد شلد؛ املا اگلر شلما هلم دنبلال مصلحت گرایلی رفتیلد و 

1 . همان، 1384/7/3.
2 . همان، 1380/2/12.
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گرایلش مصلحت اندیشلانه، یعنلی صددرصلد بلا واقعیتهلا کنارآملدن، وارد محیلط 
فکلری و روحلی دانشلجو و جلوان شلد، آن وقلت همه  چیلز بله  هلم می ریلزد و بعضی 
آرمان  هلا از ریشله قطلع و گلم خواهلد شلد. دانشلجویان نبایلد آرمان گرایلی را رهلا 
کننلد. توقلع من از شلما عزیزان این اسلت کله پایه هلای معرفتی خودتلان را در همه 

زمینه هلا عمیلق و مسلتحکم کنیلد«.1 

ط( ارتباط با الگوهای مرجع 
»بایلد شلما دانشلجویان دانشلگاه  ها و سلایر  طبقلات  روحانلی و غیلره از دخالت  دادن 
سللیقه و آرای شلخصی  خلود در تفسلیر آیلات کریمه قلرآن  مجیلد و در تأویل احکام 
اسلالم و ملدارك آن جلداً خلودداری کنیلد و ملتلزم  به احکام اسلالم و همله  ابعادش 
باشلید و مطمئلن باشلید، آنچله صلالح جامعله اسلت، در بسلط عدالت  و رفلع ایادی 
ظالمله و تأمیلن اسلتقالل و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثلروت به طور عاقالنه 
و قابلل عملل و عینیلت، در اسلالم  به طلور کامل می باشلد و محتاج بله تأویالت خارج 

از منطق نیسلت«.2 
»توصیله ایلن جانلب آن اسلت کله نسلل حاضر  و آینلده غفللت نکنند و دانشلگاهیان 
و جوانلان  برومنلد  عزیلز  هلر چله بیشلتر بلا روحانیلون و طالب عللوم  اسلالمی  پیوند 
دوسلتی و تفاهلم را محکم تلر و اسلتوارتر سلازند و از نقشله ها و توطئه هلای  دشلمن  

غلّدار غافل نباشلند«.3 

ی( دوری از مصرف گرایی و فرهنگ مولد آن
»از جوانان، دختران  و پسلران، می خواهم که اسلتقالل و آزادی و ارزش  های انسلانی را، 
وللو بلا تحملل  زحمت و رنلج، فلدای تجملالت و عشلرت  ها و بی بندوباوری  هلا و حضور  
در  مراکلز  فحشلا کله از طلرف غلرب  و عّملال بی وطلن به  شلما  عرضله می شلود، نکنند 
کله آنلان چنانچه تجربه نشلان داده، جز تباهی شلما و اِغفالتان از سرنوشلت کشلورتان 
و چاپیدن ذخایر شلما  و به  بند اسلتعمار و ننگ وابسلتگی کشلیدنتان  و مصرفی  نمودن 

1 . همان، 1382/8/15.
2 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج3، ص323.

3 . همان، ج12، ص414.
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مللت و کشلورتان، بله چیلز دیگلر فکلر نمی کننلد و می خواهند بلا این وسلایل و امثال 
آن  شلما را عقب  مانلده و بله اصطلالح  آنان »نیمه  وحشلی« نگله  دارند«.1 

ک( تحصیل جهت  دار و همراه با عمل 
»قلدر لحظلات  شلیرین  زندگلی خلود را بدانیلد و خودتان را  بلرای  یک مبلارزه علمی 
و عمللی بلزرگ تلا رسلیدن بله اهلداف عالی انقلالب اسلالمی آملاده  کنیلد...؛ مبارزه  
علملی بلرای جوانلان، زنده  کلردن روح  جسلتجو  و کشلف واقعیت  ها  و حقیقت هاسلت 
و املا مبلارزه عمللی آنلان در بهتریلن  صحنه هلای  زندگلی و جهلاد و شلهادت شلکل 

اسلت«.2 گرفته 
»شلما جوانلان تحصیل  کلرده ملردان آتیله  و فلردا و رجلال و شلخصیت  های آینلده 
اجتماعیلد. بایلد بله هلوش و بیلدار باشلید و بلا تماملی عواملل عقب  افتادگلی و تفّرق 
و ذللت ملت  هلای خلود مبلارزه کنیلد و اگلر عمیقلاً توجه کنیلد، پی خواهیلد  برد  که 
مهم  تریلن عاملل انحطاط مسللمین دوری و بی  خبلری از تعالیم واقعلی و حیات  بخش 
اسلالم  اسلت؛ اسلالمی کله در تاریک  تریلن ادوار تاریلخ، مشعشلع ترین و نورانی تریلن 
تمدن  هلا را بله وجلود آورد و پیلروان خود  را  به اوج عظمت و اقتدار و آقایی رسلانید«.3 

ادبیات نظری مسجد

1. واژه  شناسی مسجد

الف( مفهوم نظری مسجد 
واژه »مسلجد« در لغلت، اسلم ملکاِن »َسلَجد یسلُجد« بله معنلای جایلگاه سلجده و 
محلل عبلادت اسلت و هرچند در تعریف لغوی مسلجد در معاجلم و فرهنگ  های لغت 
تعابیلر گوناگلون وجلود دارد، تماملی آن  هلا بله مفهلوم گفته  شلده بازگشلت می  کنلد 

1 . همان، ج12، ص714.
2 . همان، ج12، ص69.
3 . همان، ج2، ص771.
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چنلان کله زجلاج در تعریلف مسلجد می  گویلد: »کل موضلع یتعبلد فیه فهو مسلجد: 
هرجایلی کله در آن عبلادت شلود، مسلجد اسلت«.1  در مفلردات راغلب اصفهانی نیز 
آملده اسلت: »المسلجد موضع الصلاله اعتبارا بالسلجود: مسلجد به معنلای محل نماز 
خوانلدن اسلت، بله اعتبلار وجود مفهوم سلجده کلردن در ضملن لفظ مسلجد که در 

نملاز اتفلاق می  افتد«.2 
بله ایلن ترتیلب مسلجد کله در زبلان عربی اسلم مکان مشلتق از ریشله ثالثلی مجرد 
»َسلَجَد« اسلت، در زبلان فارسلی بله معنای جایلگاه نماز و محلل عبادت بله کار رفته 
اسلت. در اینکله چلرا کلمله مسلجد بلرای مکان عبلادت و محل نماز اسلتعمال شلده 
اسلت، گفته  انلد: »ازآنجاکه سلجود، شلریف  ترین و مهم  تریلن ارکان نماز اسلت، در آن 
بیلش از دیگلر افعلاِل نملاز انسلان بله خداونلد نزدیک می شلود؛ لذا اسلم ملکان را از 

ایلن فعلل اتخلاذ و بلر محل عبلادت و نملاز اطلالق کرده  اند«.3 

ب( مفهوم عملیاتی مسجد
در اصطلالح عرفلی، مسلجد عبادتلگاه خاص مسللمانان اسلت؛ ولی در قلرآن کریم بر 
ِخَذَنّ  معابلد اهلل کتلاب نیز اطالق شلده اسلت: »َقلاَل الَِّذیلَن َغلَُبلوا َعلَلی أَْمِرِهلْم لََنَتّ
ْسلِجًدا: آنلان کله بله واقلع احلوال اصحلاب کهلف اطلالع یافتنلد، گفتند: به  َعلَْیِهلم َمّ
یلادگار آنلان برایشلان مسلجدی می  سلازیم«4 و »ُسلْبَحاَن الَّلِذی أَْسلَری بَِعْبلِدِه لَْیلاًل 
ِملَن الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم إِلَلی الَْمْسلِجِد األْْقَصی الَّلِذی بَاَرْکَنا َحْولَلُه لُِنِریَُه ِملْن َآیَاتَِنا: پاك 
و منلزه اسلت خدایلی کله شلبی بنده خلود، محملد را از مسلجد حرام به مسلجد 
اقصلی کله پیرامونلش را مبلارك و پرنعملت سلاخت، سلیر داد تلا آیاتملان را بله او 

 5 بنمایانیم«.
در اصطلالح شلرعی، مسلجد بله ملکان معّیلن برای نملاز نیز اطلالق شلده، چنان که 
در متلون فقهلی در ایلن بلاب آملده اسلت: »المراد بالمسلجد الملکان الموقلوف علی 

1 . محمد مرتضی الزبیدی، تاج العروس )من اهر القاموس(، ج2، ص371.
2 . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص271.

3 . محمدبن عبداهلل زرکشی، اعالم المساجد باحکام المساجد، ص28.
4 . کهف: 21.
5 . اسراء: 1.
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کافله المسللمین للصلاله: منظلور از مسلجد مکانلی اسلت کله بلرای نملاز خوانلدن 
هلر مسللمانی در آن اختصلاص یافتله اسلت«.1 املا از حیلث تعریلف عملیاتلی، در 
ایلن تحقیلق بله هلر ملکان مقدسلی کله نملاز جماعلت در آن برگلزار می  گلردد و 
فعالیت  هلای دینلی همچلون معرفت  بخشلی بله آموزه  هلای دینلی صلورت می  گیلرد، 
»مسلجد« اطلالق می  شلود؛ همچنین مراکلزی که بایلد رویکردهای مذکور را داشلته 
باشلند، وللی بله هر دلیللی، تعطیل یلا نیمه  تعطیل  انلد و فعالیت  های مذکلور در آن  ها 
انجلام نمی  گیلرد، همله را شلامل می  شلود؛ للذا مفهوم مسلجد در این تحقیق، شلامل 
مسلاجد، حسلینیه  ها، حرم  هلای مطهلر ائمه ، املام  زادگان، نمازخانه  هلای مدارس، 

اداره  هلا، خوابگاه  هلا و امثلال ذللک می  شلود.

2. آشنایی با فضیلت و اهمیت مسجد
مطلوب  بلودن ارتبلاط بلا مسلجد، خصوصاً بلرای جوانان کله در این تحقیلق، عوامل و 
موانلع آن مورد بررسلی اسلت، مبتنلی بر یک سلری آموزه  ها و گزاره  های دینی اسلت 
کله نشلانگر فضیللت و تقدس اصل نهاد مسلجد در وهلله اول و در گام بعد بیانگر مزایا 
و منافلع ارتباط  داشلتن بلا مسلجد اسلت. بر این اسلاس در ایلن قسلمت از تحقیق در 

صلدد تبیین ایلن ادبیلات خواهیم بود.

الف( مسجد، خانه خدا و بهترین مکان  ها
ِّلنَّلاِس َو أَْمنلا َو اتَِّخلُذوا ِملن مَّقلاِم إِبْراِهیلَم  قلرآن کریلم: »َو إِْذ َجَعلَْنلا الَبْیلَت َمَثابَلًه ل
ِع  کَّ ائِِفیلَن َو العاِکِفیَن و الرُّ لَرا بَْیِتَی لِلطَّ ُمَصلّلًی َو َعِهْدنلا إِلَی إِبْراِهیَم َو إِْسلَماِعیَل أْن َطهِّ
وِد: و چلون ایلن خانه را محّل اجتماع ملردم و جای امنی کردیلم، ]و فرمودیم:[  لجُ السُّ
از مقلام ابراهیلم، نمازگاهلی بلرای خلود برگیریلد و بله ابراهیم و اسلماعیل سلپردیم 
کله خانله مرا بلرای طواف  کننلدگان و معتکفان و راکعان و سلاجدان پاکیلزه دارید«.2 
پیامبلر خلدا: »فلی التَّوراِه َمکتلوٌب أّن بُُیوتِلی فی األرِض الَمسلاِجُد، َفُطوبلی لَِعبٍد 
لِر الَمّشلائیَن  لَر فلی بَیِتلِه ثُمَّ زاَرنی فلی بَیتی. أال إّن علی الَمُزوِر َکراَمَه الزائِر. أال بَشِّ تََطهَّ

1 . محمد حسن النجفی، جواهر الکالم، ج14، ص61.
2 . بقره: 125.
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لَملاِت إلی الَمسلاِجِد بالنُّوِر الّسلاِطِع یَوَم الِقیاَمِه: در تورات نوشلته شلده اسلت  فلی الظُّ
کله خانه  هلای ملن در روی زمیلن مسلجدهایند. پس، خوشلا بنده  ای کله در خانه  اش 
خلود را پاکیلزه کنلد و سلپس در خانله من به دیلدارم بیایلد. بدانید، بر میزبان اسلت 
کله میهملان را گراملی دارد. هلان! آنلان را کله در تاریکی  هلای شلب بله مسلاجد 

می  رونلد، بشلارت بادا بله نور درخشلان در روز رسلتاخیز«.1 
املام صلادق: »علَیُکلم بِإتیلاِن الَمسلاِجِد؛ فإنّهلا بُیلوُت اهللِ  فلی األرِض و َملن أتاها 
عاِء: بر  لالِه و الدُّ لَرُه اهللُ  ِملن ُذنوبِلِه و ُکِتَب ِملن ُزّواِرِه َفأکِثلُروا فیها ِمن الصَّ لرا َطهَّ ُمَتَطهِّ
شلما بلاد رفتلن مسلاجد؛ زیرا مسلاجد خانه  هلای خلدا در روی زمین  اند. هلر که پاك 
و پاکیلزه وارد آن  هلا شلود، خداونلد او را از گناهانلش پلاك گردانلد و در زملره زائران 

خلود قلملدادش کنلد. پس در مسلاجد نماز و دعلا بسلیار بگزارید«.2
پیامبلر خلدا بله نقلل از جبرئیلل از خداونلد عزوجلل نقلل می  کننلد: »إنَّ َخیلَر 

الِبقلاِع الَمسلاِجُد: همانلا بهتریلن مکان هلا مسلجدها هسلتند«.3 
املام صلادق: »إنَّ اهلل  اختلاَر ِمن بِقلاِع األَرِض ِسلتًَّه: الَبیَت الَحلراَم َوالَحلَرَم و َمقابَِر 
لَهداِء َو الَمسلاِجَد الَّتی یُذَکُر فیَها اسلُم اهلل: همانا  األَنِبیلاِء و َمقابِلَر األَوِصیاِء و َمقاتَِل الشُّ
خلدا از مکان هلای زمیلن شلش ملورد را برگزید: بیلت  اهلل  الحلرام، حلرم، آرامگاه های 
پیامبلران، آرامگاه هلای جانشلینان ]آنان[، قتلگاه شلهیدان و مسلجدهایی کله در آنها 

از نلام خدا یاد شلود«.4
املام صلادق: »َملن بَنلی َمسلِجدا بََنلی اهلُل لَُه بَیتلا فِی الَجنَّلِه. قلاَل أبوُعَبیلَدَه: َفَمرَّ 
یُت بَِأحجلاٍر َمسلِجدا؛ َفُقلُت لَلُه: ُجِعلُت  لَه و َقلد َسلوَّ بلی أبوَعبلِداهلل فلی َطریلِق َمکَّ
فِلداَك، نَرجلو أن یَکلوَن هلذا ِملن ذلِلَک؛ َفقلاَل: نََعلم: هلر کس مسلجدی بر پلا کند، 
خداونلد در بهشلت برایلش خانله ای بر پلا خواهد کرد. املام صادق در مسلیر مّکه 
بلر ملن گذشلت، درحاللی کله بلا سلنگ هایی مسلجدی را فراهم کلرده بلودم. گفتم: 

فدایلت شلوم! امیلدوار باشلیم که ایلن از آن جمله اسلت ؟ فرملود: آری«.5

1 . محمدبن علی ابن بابویه، ثواب االعمال، ص27.
2  محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص380.

3 . محمدبن علی ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج3، ص199.
4 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج101، ص66.

5 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص368.
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ب( فضیلت رفتن به مسجد 
پیامبلر خلدا: »َخصلالٌت ِسلتٌّ ملا ِملن ُمسللٍِم یَملوُت فلی واِحلَدٍه ِمنُهلنَّ إاّل کاَن 
لَأ َفَأحَسلَن الُوضلوَء ثُلمَّ َخلَرَج إللی  ضاِمنلا َعلَلی اهلل أن یُدِخلَلُه الَجنَّلَه:... و َرُجلٌل تََوضَّ
َمسلِجٍد لَِصالتِلِه؛ َفلإِن ملاَت فلی َوجِهلِه کاَن ضاِمنا َعلَی اهلل...: شلش ویژگی اسلت که 
هیلچ مسللمانی بلا یکلی از آن  ها نمی میلرد، مگر آنکه بر خداسلت تا او را وارد بهشلت 
کنلد:... کسلی کله به نیکویی وضو سلازد و سلپس برای نمازش روانه مسلجدی شلود؛ 

پلس اگلر در ایلن راه درگلذرد، خداوند ضامن اوسلت«.1 
ِن َرحَملٌه و ثَوابُلُه الَجنَُّه و َملن لَم  یُِجب خاَصمُتلُه یَوَم  پیامبلر خلدا: »إجابَلُه الُملَؤذِّ
الِقیاَملِه. َفطوبلی لَِملن أجلاَب داِعَی اهلل  و َمشلی إلَی الَمسلِجِد، و ال یُجیُبُه و ال یَمشلی 
إلَلی الَمسلِجِد إاّل ُمؤِملٌن ِملن أهلِل الَجنَّلهِ  : پاسلخ به نلدای اذان گلو، ]مایله[ رحمت و 
پلاداش آن بهشلت اسلت و هلر کس به او پاسلخ ندهد، در روز رسلتاخیز با وی سلتیز 
خواهلم کلرد. خوشلا بلر آن کله فراخلواِن خلدا را لّبیلک گوید و روانه مسلجد شلود و 

چنیلن نخواهلد کرد، جلز مؤمنلی از جرگه بهشلتیان«.2 
پیامبلر خلدا: »یلا أبلاَذٍر، إنَّ اهللَ تَعاللی یُعطیلَک ماُدمَت جالِسلا فِی الَمسلِجِد بُِکلِّ 
نََفلٍس تََنفَّسلَت فیلِه َدَرَجًه فِی الَجنَّلِه و تَُصلّی َعلَیلَک الَمالئَِکُه و یُکَتُب لَلَک بُِکلِّ نََفٍس 
تََنفَّسلتَ فیلِه َعشلُر َحَسلناٍت و یُمحلی َعنَک َعشلُر َسلیِّئاٍت«: »ای ابوذر! تلا زمانی که 
در مسلجد نشسلته ای، خلدای متعلال بلرای هلر نفسلی کله می ِکشلی، درجله ای در 
بهشلت ارزانلی ات می کنلد و فرشلتگان بلر تلو درود می فرسلتند و برابر هر نفسلی که 

می ِکشلی، ده نیکلی نوشلته می شلود و ده بلدی از تلو پاك می گلردد«.3 
پیامبلر خلدا: »َملن َمشلی إلی َمسلِجٍد یَطُللُب فیلِه الَجماَعلَه کاَن لَُه بلُکلِّ ُخطَوٍه 
َرجاِت ِمثُل ذللَک و إن ماَت و ُهلو علی ذلَک و  َسلبعوَن أللَف َحَسلنٍه و یُرَفلُع لَُه ِملن الدَّ
َل اهللُ  بلِه َسلبعیَن أللفَ َملَلٍک یَُعوُدونَلُه فی َقبِرِه و یُؤنُِسلونَُه فی َوحَدتِِه و یَسلَتغِفُروَن  کَّ
لَلُه حّتلی یُبَعلَث: هلر کله بلرای شلرکت در نماز جماعلت به مسلجدی رود، بلرای هر 
قدملی کله برملی  دارد، هفتلاد هلزار حسلنه منظور شلود و به هملان انلدازه درجاتش 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج83، ص372.
2 . همان، ج84، ص154.

3 . حسن بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ج2، ص374.
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بلاال رود و اگلر در آن حلال بمیلرد، خداونلد هفتاد هزار فرشلته بگمارد کله در قبرش 
بله عیلادت او رونلد و انیلس تنهایلی او باشلند و تا زمانی کله برانگیخته شلود، برایش 

آملرزش طلبند«.1 
پیامبلر اکلرم: حدیلث قدسلی  ای را نقل می  کند کله می فرمایلد: »أاََل ُطوبَلی لَِعْبٍد 
لاِءیَن  لِر الَْمشَّ ائِِر أاََل بَشِّ لَأ فِلی بَْیِتِه ثُلمَّ َزاَرنِی فِی بَْیِتلی. أاََل إِنَّ َعلَی الَْمُزوِر َکَراَمَه الزَّ تََوضَّ
لاِطِع یَلْوَم الِْقَیاَمِه: خوشلا به حال بنلده  ای که  ُلَملاِت إِلَلی الَْمْسلِجِد بِالنُّلوِر السَّ فِلی الظُّ
در خانله  اش وضلو گیلرد، سلپس ملرا در خانله  ام زیارت کند کله در این صلورت اکرام 
و گرامی  داشلت زیارت  کننلده بلر زیارت  شلونده الزم اسلت. هلان! کسلانی را کله در 
تاریکی  هلا بله سلوی مسلاجد گام برمی  دارنلد، بله نلوری درخشلان در روز قیاملت 

بشلارت باد«.2
پیامبلر خلدا: »الَمشلُی إلَلی الَمسلِجِد طاَعلُه اهلل  و طاَعُه َرسلولِِه و َمن أطلاَع اهلل  و 
لَهداِء وکاَن فِلی الَجنَِّه َرفیلَق داوَد و لَُه  ّدیقیلَن َو الشُّ َرسلولَُه أدَخلَلُه الَجنَّلَه َملَع الصِّ
ِمثلُل ثَلواِب داوَد؛ گام برداشلتن به سلوی مسلجد فرمان بُلردن از خدا و فرسلتاده 
اوسلت. هلر کلس از خلدا و فرسلتاده اش فرملان بَلَرد، خداونلد او را بلا صّدیقلان و 
شلهیدان وارد بهشلت می کنلد و در بهشلت هملدم داود اسلت و پاداشلی هماننلد 

داود خواهلد داشلت«.3
َه  ِه َفلإَِنّ الَْجَنّ حضلرت عللی: »الَْجلَْسلُه فِی الَْمْسلِجِد َخْیٌر لِی ِمَن الَْجلَْسلِه فِلی الَْجَنّ
فِیَهلا ِرَضلا نَْفِسلی َو الَْجاِملَع فِیلِه ِرَضلا َربِّلی: نشسلتن در مسلجد بلرای ملن بهتلر از 
نشسلتن در بهشلت اسلت؛ زیلرا در بهشلت خلود را خشلنود می  سلازم و در مسلجد 

پلروردگارم را«.4 
املام سلجاد: »الَمسلاِجُد بُیلوُت اهلل؛ َفَملن َسلعی إلَیهلا َفَقد َسلعی إلَلی اهلل و َقَصَد 
إلَیلِه: مسلاجد، خانه هلای خداینلد. هلر کلس به سلوی آن  هلا بشلتابد، به سلوی خدا 

شلتافته و آهنلگ او کرده اسلت«.5

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص336.
2 . محمدبن علی ابن بابویه، ثواب االعمال، ص28.

3 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج84، ص154.
4 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص199.

5 . محمدبن علی ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص199.
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املام صلادق: »الَ  یَْأتِلی الَْمْسلِجَد ِملْن ُکلِّ َقِبیلَله إاِلَّ َوافُِدَهلا َو ِملْن ُکلِّ أَْهلِل بَْیلٍت 
إاِلَّ نَِجیُبَهلا  : بله مسلجد نمی  آیلد از هلر قبیلله  ای، مگلر پیش  گیرندگانلش و از هلر 

خانلواده  ای مگلر نجیبانلش«.1 
لِر الَْمَشلائیَن اِلَلی الَْمسلاِجِد فلی ُظلَلِم اللَّْیلِل بُِنلوٍر سلاِطٍع یَلْوَم  املام صلادق: »بَِشّ
الِْقیاَملِه: بشلارت بلاد کسلانی را کله در شلب  های تاریلک آهنلگ رفتلن بله مسلاجد 

کننلد، کله اینلان در روز قیاملت از نلوری درخشلان برخلوردار خواهنلد بلود«.2 
ِل ُخْطلَوٍه َخطاها  املام صلادق: »َملْن َمشلی إلی َمْسلِجٍد ِملْن َمسلاِجِد اهللِ َفلَلُه بِلکُّ
َحّتلی یَْرِجلَع إللی َمْنِزلِلِه َعْشلُر َحَسلناٍت و َمحلی َعْنلُه َعْشلُر َسلیِّئاٍت و َرَفلَع لَُه َعْشلُر 
َدَرجلاٍت: هلر کلس راهلی را به سلوی مسلجدی از مسلاجد خداونلد متعلال در پیش 
گرفلت، در برابلر هلر گاملی کله از هنلگام رفتلن برملی  دارد تلا زمانلی که بله منزلش 
بازگلردد، بلرای او پلاداش ده کار نیلک نوشلته شلود و ده گنلاه از او محلو گلردد و ده 

درجله رفعلت یابد«.3 

ج( فضیلت و مزایای ارتباط با مساجد )مسجدرو بودن(
پیامبلر خلدا: »الیَرِجلُع صاِحلُب الَمسلِجِد بِأَقلَّ ِملن إحَدی ثلالٍث: إّما ُدعلاٍء یَدُعو 
بلِه یُدِخُللُه اهللُ  بلِه الَجنَّلَه و إّملا ُدعلاٍء یَدُعلو بلِه لَِیصلِرَف اهللُ  بِه َعنلُه باَلَء الدنیلا و إّما 
أٍخ یَسلَتِفیُدُه فلی اهللِ  عزّ  و  جلّل: شلخص مسلجد  رو دسلت  کم یکلی از ایلن سله چیلز 
نصیبلش می  شلود: یلا دعایلی کله بله درگاه خلدا می  کنلد و خداونلد بلا آن، او را بله 
بهشلت می  بلرد یلا دعایلی که به سلبب آن خداوند بلالی دنیلا را از او برمی  گرداند و یا 
بلرادری کله به خاطلر خداونلد عّزوجّل به دسلت می  آورد ]و نله بر اسلاس انگیزه  های 

دنیوی و ملاّدی[«.4 
حضلرت عللی: »َملِن اخَتلَلَف إللی الَمسلِجِد أصاَب إحلَدی الثَّمانلی: أخا ُمسلَتفادا 
ُه عن َردًی  فلی اهلل أو ِعلملا ُمسلَتطَرفا أو آیَلًه ُمحَکَملًه أو َرحَملًه ُمنَتَظلَرًه أو َکلَِمًه تَلُردُّ
ُّلُه عللی ُهلدًی أو یَتلُرُك َذنبلا َخشلَیًه أو َحیلاًء: هر که به مسلجد  أو یَسلَمُع َکلَِملًه تَُدل

1 . محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص193.
2 . محمدبن علی ابن بابویه، ثواب االعمال، ص28.

3 . همان، ص343.
4  . محمد بن حسن طوسی، امالی، ص47.
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آمدوشلد کنلد، بله یکی از این هشلت چیز دسلت یابلد: یافتن بلرادری بله خاطر خدا 
یلا دانشلی جدیلد یلا آیتلی محکلم یلا رحمتی کله آن را چشلم بله راه بود یا سلخنی 
کله او را از هالکلت برهانلد یلا شلنیدن جمله  ای کله او را بله هدایت رهنمون شلود یا 

آنکله گناهلی را از تلرس و یا شلرم تلرك گوید«.1
املام حسلین: »قلاَل رسلوُل اهللِ: َملن أدَملَن إللی الَمسلِجِد أصلاَب الِخصلاَل 
الثَّمانَِیلَه: آیَلًه ُمحَکَملًه أو َفریَضلًه ُمسلَتعَملًَه أو ُسلنًَّه قائملًه أو ِعلملا ُمسلَتطَرفا أو أخا 
نِب َخشلَیًه أو َحیاًء:  ُه علن َردًی و تَلرَك الذَّ ُّلُه عللی ُهلدًی أو تَُردُّ ُمسلَتفادا أو َکلَِملًه تَُدل
رسلول خلدا فرملود: هلر که پیوسلته بله مسلجد رود، به هشلت چیز دسلت یابد: 
آیتلی محکلم یلا فریضه  ای عمل  شلده یا سلّنتی جلاری ]از معصوملان[ یا دانشلی تازه 
یلا بلرادری که به دسلت آورده یا سلخنی کله او را هدایت کند یلا از هالکت برهاندش 

و گنلاه را از سلر تلرس یا شلرم تلرك گوید«.2
وَجلَّ یَلوَم ال ِظللَّ إاّل ِظلُّلُه... و َرُجٌل  پیامبلر خلدا: »َسلبَعٌه فلی ِظللِّ َعلرِش اهلل  َعزَّ
َخلَرَج ِملَن الَمسلِجِد و فلی نِیَِّتلِه أن یَرِجلَع إلَیلِه: هفلت گلروه در سلایه علرش خدای 
عّزوجلل هسلتند، آن روز کله هیچ سلایه ای بله   جز سلایه او وجود ندارد... و کسلی که 

از مسلجد خلارج شلود و نّیتلش آن باشلد که دوبلاره بِلدان بازگردد«.3 
املام صلادق: »َشلَکِت الَمسلاِجُد إللی اهللِ  تعاللی الذین ال یَشلَهُدونَها ِملن ِجیرانِها، 
تلی و جالللی الَقِبللُت لَُهم صلالًه واِحلَدًه و الأظَهرُت  َفأوَحلی اهللُ  عّزوجللّ إلَیهلا: و ِعزَّ
لَُهلم فلی النلاِس َعدالَلًه و النالَتُهم َرحَمتلی و الجاَوُرونی فی َجنَّتی: مسلجدها از حاضر 
نشلدن همسلایگان در خود بله درگاه خداوند متعال شلکایت کردنلد. خداوند عّزوجّل 
بله آن  هلا وحلی فرمود: بله عّزت و جاللم سلوگند که حتی یلک نماز از آنلان نپذیرم و 
عدالتلی از آنلان در میلان ملردم آشلکار نکنم و رحمت من به آنان نرسلد و در بهشلت 

همسلایه من نشوند«.4
املام صلادق: »ثالثلٌه یَشلُکوَن إللی اهللِ  عّزوجّل: َمسلِجٌد َخلراٌب الیَُصلِّی فیله أهُلُه 

1 . محمدبن علی ابن بابویه، امالی، ص474.
2 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج84، ص3.

3 . محمدبن علی ابن بابویه، خصال، ص343.
4  محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج83، ص348.
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و عالِلٌم بیلَن ُجّهلاٍل و ُمصَحلٌف ُمَعلَّلٌق قلد َوَقلَع علَیلِه ُغبلاٌر الیُقلَرأُ فِیلِه: سله چیز نزد 
خداونلد عّزوجلّل شلکایت کننلد: مسلجد خرابلی کله اهاللی ]اطلراف[ آن در آن نماز 
نخواننلد و دانشلمندی کله در میلان علّده  ای نلادان قلرار گرفته باشلد و قرآنلی که در 
کنلار طاقچه  هلا گذاشلته شلده و غبار رویلش را گرفته باشلد و کسلی آن را نخواند«.1

د( آباد کردن مساجد
اَلَه  َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ  َملْن آَملَن بِلاهللِ  َو الَیلوِم االِْخلِر َو أَقلاَم الصَّ قلرآن کریلم: »إِن
کاَه َو لَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ  َفَعَسلی أُولِئلَک أَْن یَُکونُلوا ِملَن الُمْهَتِدیلَن: جز این  َو آتَلی اللزَّ
نیسلت کله مسلاجد خلدا را آن  کلس آبلاد می  کنلد کله بله خلدا و روز واپسلین ایمان 
داشلته باشلد و نماز بگزارد و زکات بپردازد و جز از خدا نترسلد. امید اسلت که اینان 

از رهیافتگان باشلند«.2 
پیامبلر خلدا: »إنَّ اهلل َ َجللَّ َجاللُلُه إَذا َرأی أهللَ َقریَلٍه َقلد أسلَرفوا فِلی الَمعاصلی 
َسلت أسلماُؤُه: یلا أهلَل  و فیهلا ثاَلثَلُه نََفلٍر ِملَن الُمؤِمنیلَن، ناداُهلم َجللَّ َجاللُلُه و تََقدَّ
َمعِصَیتلی، لَلو ال ما فیُکم ِملَن الُمؤِمنیَن الُمَتحابّیلَن بَِجاللی، العاِمریلَن بَِصالتِِهم أرضی 
و َمسلاِجدی، الُمسلَتغِفریَن بِاألَسلحاِر َخوفلاً ِمّنلی، أَلَنَزللُت بُِکلم َعذابلی ثُلمَّ ال اُبالی«: 
هلرگاه خداونلد باشلکوه، مردم دیلاری را غلرق در نافرمانلی ببیند، درحالی  کله در آن 
دیلار سله مؤملن نیلز حضلور دارد، او کله باشلکوه اسلت و نام هایلش مقلّدس، آنان را 
چنیلن نلدا می دهلد: ای نافرمانلان از من! اگلر نبودند در میلان شلما ایمان  آورندگانی 
کله بله یلاد جالللت و شلکوه من بلا یکدیگلر دوسلتی می ورزند، آنلان که با نمازشلان 
زمیلن و مسلاجد ملرا آبلاد   می کننلد و در سلحرگاهان بله خاطلر ترس از ملن آمرزش 

می طلبنلد، بی  تردیلد، عذابلم را بلی آنکله پلروا کنلم، بر شلما فلرو می فرسلتادم«.3 
حضلرت عللی: »إنَّ اهلل  تَبلاَرَك و تَعاللی إذا أراَد أن یُصیلَب أهلَل األَرِض بَِعلذاٍب 
قلاَل: لَلواَل الَّذین یََتحابّوَن بَِجاللی ویَعُمروَن َمسلاِجدی ویَسلَتغِفروَن بِاألَسلحاِر، لَوالُهم 
أَلَنَزللتُ َعذابلی: هلرگاه خداونلد تبارك  و  تعاللی بخواهلد کله زمینیلان را علذاب کنلد، 

1 . محمدبن علی ابن بابویه، خصال، ص142.
2 . توبه: 18.

3 . محمدبن علی ابن بابویه، امالی، ص267.
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می فرمایلد: اگلر نبودنلد کسلانی کله به پلاس بزرگی و عظملت من یکدیگر را دوسلت 
می دارنلد و مسلجدهایم را آبلاد می کنند و سلحرگاهان آملرزش می طلبنلد، بی  تردید 

عذابلم را فرو می فرسلتادم«.1 

3. سیاست  های کارکردی مسجد
بلا توجله بله فضایلل و مزایایلی کله بلرای مسلجد و اهلل مسلجد و مسلجدرو بلودن 
ذکلر شلد، طبیعلی اسلت کله سیاسلت  گذاری  های الزم توسلط حکوملت اسلالمی به 
منظلور ارتبلاط  دادن ملردم بلا مسلجد شلکل بگیلرد کله چنیلن هلم شلده اسلت؛ بر 
ایلن اسلاس در اینجلا بله برخلی از سیاسلت  ها و راهبردهلای نظام جمهوری اسلالمی 
حسلب نظریلات املام خمینلی  و مقلام معظم رهبلری در خصوص مواجهله با موضوع 
مسلجد و نحلوه اسلتفاده بهینله از کارکردهلای آن در جهلت پیش  بلرد اهلداف واالی 

نظلام اسلالمی پرداخته می  شلود:

الف( مسجد، بهترین بستر سخت  افزاری برای دین
»نهضلت فلسلطین و بسلی نهضت  های دیگلر امروزه از مسلاجد نیرو و تلوان می  گیرد. 
ملّت  هلای مسللمان اکنلون در همله جلای عالم بلا بهره  گیلری از تجربه ملّلت ایران به 

مسلاجد و شلعائر دینی اهتملام خاصی نشلان می  دهند«.2
»مسلجد در اسلالم و در صلدر اسلالم همیشله مرکلز جنبلش و حرکت  های اسلالمی 
بلوده... از مسلجد تبلیغلات اسلالمی شلروع می  شلده اسلت؛ از مسلجد حرکلت قلوای 
اسلالمی بلرای سلرکوبی کفلار و واردکلردن آن  ها در ]زیر[ بیرق اسلالم بوده اسلت«.3 

»انقالب از خانه مذهب یعنی مسجد و مدرسه دینی آغاز شد«.4 
»از عللل پیلروزی ایلن انقلالب مبلارك در ایلران اسلالمی و یلا الاقلل سلهولت ایلن 
پیلروزی ایلن بلود کله ملردم بله مسلاجد اقبلال پیلدا کردنلد؛ جوانلان مسلاجد را پر 
کردنلد و علملای اعلالم مسلاجد را به عنلوان مرزی بلرای تعلیلم، تربیت، روشلنگری 

1 . همو، من الیحضره الفقیه، ج1، صص473 و 474.
2 . پیام مقام معظم رهبری به ملّت ایران، مورخ 1368/4/23.

3 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج7، ص65.
4 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1368/11/20.
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افلکار و اذهلان ملورد اسلتفاده قلرار دادنلد و مسلجد ملرزی بلرای حرکلت، آگاهلی، 
نهضلت و افشلای اسلرار زماملداران فاسلد و خودفروختله رژیلم طاغوت شلد. در دوره 
مشلروطّیت هلم همیلن طلور بلوده اسلت؛ در دوره ملّی  شلدن صنعلت نفلت هلم تلا 
حلدودی همیلن طلور بلود؛ در زملان انقلالب هلم این مسلئله به حلّد اعلی رسلید«.1 
»قیلام ملردم کشلورهای شلمال آفریقلا کله مسللمان هسلتند، مثلل الجزایلر و دیگر 
کشلورهایی کله سلال  ها در زیر سللط نظامی اسلتعمار فرانسلوی  ها بودند، از مسلاجد 

شلروع شلد کله بله پیروزی هلم رسلید و کشلورها اسلتقالل پیلدا کردند«.2 
»مسلاجد از جملله عوامللی اسلت کله در تلداوم انقلالب نقلش تعیین  کننلده داشلته 

 3 است«.
»مسلجد در صلدر اسلالم مرکلز همله تصمیم  گیری  هلای مهلم و کارهلای بلزرگ 
بلود؛ در صلدر اسلالم، در زملان نبلی مکلرم اسلالم و همچنیلن در زملان حکوملت 
بابرکلت امیرالمؤمنیلن، مسلجد مرکلز همله تصمیم  گیری  هلای مهم و کارهلای بزرگ 
بلود. نمی  خواهیلم از لحلاظ وضلع زملان، مسلجد املروز را بله مسلجد کوفله زملان 
امیرالمؤمنیلن تشلبیه کنیلم؛ زیلرا اقتضاهلای هلر زملان متفلاوت اسلت. به  طور  کللی 
مسلجد بله عنلوان یلک پایلگاه دیلن، عبودیلت و معرفلت، می  توانلد بلرای جواملع 

اسلالمی منشلأ و سلرآغاز حلرکات بلزرگ و بلرکات مانلدگار باشلد«.4
»در همله مراحلل تاریلخ پرافتخار انقالب اسلالمی، مسلاجد همیشله پایلگاه دینداری 

و حرکلت ملردم در جهلت دین بوده اسلت«.5 

ب( کارکرد مدیریتی و سیاستگذاری مسجد 
»مسلجد  الحرام و مسلاجد در زملان رسلول اکلرم مرکلز جنگ  هلا و مرکلز سیاسلت  ها 
و مرکلز املور اجتماعلی و سیاسلی بلوده. این  طلور نبوده اسلت که در مسلجد پیغمبر 
همان مسلائل عبادی نماز و روزه باشلد؛ مسلائل سیاسلی  اش بیشلتر بوده. هر وقت که 

1 . همان، 1375/10/19.
2 . همان.

3 . پیام مقام معظم رهبری به ملّت ایران،  مورخ 1368/4/23.
4 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1375/10/19.

5 . همان، 1370/10/14.
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می  خواسلتند بله جنگ بفرسلتند اشلخاص را و بسلیج کنند مردم را بلرای جنگ  ها، از 
مسلجد شلروع می  کردند این املور را«.1 

»مسلجد مرکلز تبلیلغ اسلت. در صلدر اسلالم از همیلن مسلجدها جیش  هلا، ارتش  ها 
راه می  افتلاده. مرکلز تبلیلغ احلکام سیاسلی اسلالمی بوده. هلر وقت یلک گرفتاری را 
طلرح می  کردنلد، صلدا می  کردنلد: »الصللوه ملع الجماعله« اجتملاع می  کردنلد، ایلن 

گرفتلاری را طلرح می  کردنلد، صحبت  هلا را می  کردنلد«.2
»شلما که از اهالی مسلجد و از علمای مسلاجد هسلتید، باید پیروی از پیغمبر اسلالم 
و اصحلاب آن سلرور کنیلد و مسلاجد را بلرای تبلیغ اسلالم و حرکت اسلالمیه و برای 
قطلع ایلادی شلرك و کفر و تأیید مسلتضعفین در مقابل مسلتکبرین قلرار بدهید«.3 

ج( کارکرد عبادی و معنوی مسجد 
اولیلن و مهم  تریلن فلسلفه وجلودی مسلجد ارتبلاط  دادن ملردم بلا خلدا و ترویلج یاد 
خداسلت. قلرآن کریلم در این زمینه ملی فرماید: »)این چلراغ پرفلروغ( در خانه هایی 
قلرار دارد کله خداونلد اذن فرملوده دیوارهلای آن را باال برند )تا از دسلتبرد شلیاطین 
و هوسلبازان در املان باشلد(؛ خانه هایلی کله نلام خدا در آن  هلا برده می شلود و صبح 
و شلام در آن  هلا تسلبیح او می گوینلد«4 و می  فرمایلد: »و مسلاجدی کله نلام خلدا در 
آن بسلیار بلرده می شلود«.5 همچنیلن می  فرمایلد: »و کیسلت سلتمکارتر از آن کلس 
کله از بلردن نلام خدا در مسلاجد او جلوگیری کلرد و در ویرانی آن  ها تلالش کرد...«.6 
در برخلی از روایلات بلا تعبیلری لطیف از مسلجد بله عنوان »بلازار آخرت« یاد شلده 
اسلت؛ بله ایلن معنلا کله همان  گونله که بلازار محلل خریلد و فلروش و مبادلله کاال و 
متاع  هلای دنیلوی اسلت، مسلجد نیلز محلل کسلب املور معنوی و اسلبابی اسلت که 
 در سلرای آخلرت دارای کاربلرد و تأثیلر بسلیار اسلت. در سلخنی از رسلول اهلل
آملده اسلت: »مسلجدها بلازاری از بازارهای آخرت هسلتند. از کسلانی که بله آن وارد 

1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج18، ص52.
2 . همان، ج10، صص16 و 17.

3 . همان، ج7، ص65.
4 . نور: 36.

5 . حج: 40.
6 . بقره: 114.
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می  شلوند، بلا مغفلرت و آملرزش پذیرایلی می کننلد و تحفله و هدیله آن  هلا بهشلت 
اسلت«.1 بلر ایلن اسلاس »نمازگلزار... نملاز را تلا می  توانلد در مسلجد و تلا می  توانلد 
بله جماعلت بگلزارد«.2 »نملاز در مسلجد و با جماعلت مؤمنلان، همگانی نشسلتن بر 
ِگلرِد سلفره میهمانلی خداونلد اسلت و ایلن خلود، بلاِرِش رحملت الهلی را انبوه  تلر و 

می  سلازد«.3 دلنشلین  تر 

د( نقش مؤثر مسجد در وحدت و انسجام اجتماعی
علی  رغلم گسلترش ابزارهلا و فناوری  هلا در دنیلای املروز، نهلاد مسلجد همچنلان در 
تحکیم وحدت و انسلجام اجتماعی نقشلی اساسلی ایفا می  کند. مسلجد افراد مختلف، 
اعلم از زن و ملرد و بلزرگ و کوچلک را بلا افلکار و اندیشله  های مختللف یلک جا گرد 
ملی  آورد. کارهایلی ماننلد جملع  آوری کملک بلرای نیازمنلدان، پرداخلت وام، اعطای 
خدملات درمانلی، انجلام اقدامات بلرای تسلهیل ازدواج زوج  هلای جلوان، برنامه  ریزی 
بلرای عیلادت و سرکشلی از بیملاران و اموری از این دسلت، همگلی از مصادیق تعاون 
بر»بِلّر و تقوا«سلت. مسلاجد بلا بسلیج امکانلات و نیروهلای مردملی، سلعی در رفلع 
نیازهلا و کمک  رسلانی در مواقلع ملورد نیلاز بله نیازمنلدان و آسلیب  دیدگان کرده  اند. 
امام خمینی در این خصوص می  فرماید: »مسجد به عنوان پایگاهی برای رتق و فتق 
امور مسلمین در صدر اسالم بوده است«.4 »مساجد بهترین سنگرها و جمعه و جماعات 

مناسب  ترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین می  باشند«.5 

هـ( کارکرد تربیتی و آموزشی مسجد
پیامبلر خلدا: »َملن َغدا إلَلی الَمسلِجِد الیُریلُد إاّل لَِیَتَعلََّم َخیلرا أو لُِیَعلَِّملُه، کاَن لَُه 
أجلُر ُمعَتِملٍر تلامَّ الُعملَرِه و َملن راَح إلَی الَمسلِجِد ال یُریلُد إاّل لَِیَتَعلَّلَم َخیلرا أو لُِیَعلَِّمُه، 
لِه: کسلی کله صبحگاهلان روانله مسلجد شلود، تنهلا بدین  َفلَلُه أجلُر حلاجٍّ تلامَّ الَحجَّ
خاطلر کله خیلری را فراگیلرد یا آموزش دهلد، پاداش کسلی را دارد که عملره کاملی 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج81، ص4.
2 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، 1392/6/13.

3 . همان، 1390/07/19.
4 . پیام امام خمینی به حجاج بیت اهلل الحرام، 1368/04/14.

5 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج20، ص338.
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را بله جلا آورده اسلت و کسلی کله شلبانگاه روانه مسلجد شلود، تنها با ایلن هدف که 
خیلری را فراگیلرد یلا آملوزش دهد، اجر کسلی را دارد کله حّج کاملی را بله جا آورده 

 1 است«. 
»ایلن مسلاجد بایلد مرکلز تربیلت صحیلح باشلد و مسلاجد بحملداهلل اکثلراً این  طور 
اسلت. اشلخاص که در مسلجد می  رونلد، باید تربیت بشلوند بله تربیت  های اسلالم«.2

»مسلجد، هم مدرسله اسلت، هم دانشلگاه، هلم مرکز تفکلر و تأمل، هم مرکلز تصفیه 
روح، هلم مرکلز خلوص و مرکلز اتصال بنده به خداسلت«.3

»مسلاجد بایلد َملدَرِس تفسلیر و حدیلث و منبِر معلارف اجتماعی و سیاسلی و کانون 
موعظله و پرورش اخالق باشلد«.4 

»اولیلن حوزه  هلای درسلی دینلی و اعتقلادی در کنار کعبله در مسلجد  الحرام بود. در 
دوره  هلای بعلد اهلل حدیث، حلقه  هلای خود را در مسلجد برپا می  کردنلد. در حقیقت 
مسلجد محلل عرضله اولیلن تشلکل  های آموزشلی عموملی بلود. هنوز هم جلسلات و 

حلقه  هلای درس و بحلث طلبگلی در مسلاجد دایر اسلت«.5 
در  نوینی  بنا کردن مسجدالنبی، فصل  و  مدینه  به   اکرم پیامبر  از هجرت  پس 
آموزش و فعالّیت  های فرهنگی مسلمانان آغاز شد. با بنای مسجدالنبی درواقع نه  تنها 
معبد و پرستش  گاهی ساخته شد، که دانشگاهی فّعال و سرشار از شور و نشاط علمی 
نیز پی  ریزی گشت. حضور منّظم و پیوسته مسلمانان در این مسجد به منظور بر پا 
داشتن نماز، بهترین فرصت را برای کارهای تبلیغی پیامبر اکرم فراهم می  آورد. آن 
حضرت با توّجه به اوضاع و احوال و رعایت حال حاضران در مسجد از این فرصت  ها به 
خوبی بهره  برداری می  کرد و پس از برگزاری نمازها برای مردم سخن می  گفت. پس از 
پیامبر اکرم، ائمه نیز برای حفظ جنبه  های آموزشی مسجد تالش  های ارزنده  ای 
انجام دادند. پس از پیدایش مدرسه نیز تا سال  ها مدرسه در دامان مسجد بنا می  شد؛ از 
همین رو در بیشتر کتاب  هایی که درباره مسجد به نگارش در  می  آمد، از مدرسه بسیار 

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص185.
2 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج12، ص500.
3 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1375/10/19.

4 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، 1389/07/20.
5.  عبدالحسین زرین  کوب، کارنامه اسالم، ص146.
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سخن گفته می  شد که این به سبب ارتباط بسیار نزدیک مسجد و مدرسه است.1 

ارتباط جوان با مسجد و نهادهای تربیتی سالم
در دو مبحلث قبللی بلا جوان و مسلجد آشلنا شلدیم؛ همچنین با اینکه چله چیزهایی 
از جلوان ملورد انتظلار اسلت و بلا توجه بله قابلیت  هایش چله بایدهایلی را باید مدنظر 
قلرار دهلد و نهایتلاً بلا جایلگاه بی  بدیلل مسلجد از حیلث کارکردی آن آشلنا شلدیم. 
حلال می  خواهیلم بله ادبیاتی کله در خصلوص ارتباط ایلن دو عنصلر با  همدیگر یعنی 
»ارتبلاط جلوان بلا مسلجد«، وارد شلده و در صلدد اسلتفاده از کارکردهلای مسلجد 
در جهلت بله فعلیلت رسلاندن اسلتعدادهای متعاللی جلوان اسلت، بپردازیلم؛ بر این 
اسلاس بعلد از تعریلف عملیاتلی »ارتباط با مسلجد«، ادبیلات امام و رهبلری را در این 

خصلوص به  صلورت سلرفصل  وار می  آوریم: 

1. مفاهیم عملیاتی 

الف( مفهوم عملیاتی »ارتباط با مسجد«
ارتبلاط فراینلدی اسلت کله در آن بیلن دو چیلز پیونلد برقلرار می  شلود. ایلن تعریف 
را می  تلوان از تعریلف حلرف ربلط اسلتنباط نملود کله دهخلدا در ملورد آن می  گوید: 
»حلرف ربلط واژه ای اسلت کله دو عبلارت یلا دو واژه را بله یکدیگلر پیونلد دهلد«؛2 
بنابرایلن اوالً ارتبلاط می  توانلد انلواع مختللف داشلته باشلد؛ ماننلد ارتباطلات بیلن 
انسلان  ها )در انواعلی ماننلد ارتباطلات غیرکالملی، تصویلری، کالملی و نوشلتاری( و 
ارتباطلات غیر  انسلانی )دارای انواعلی چلون ارتباطلات حیوانلات، گیاهلان و قارچ  هلا 
بلا همدیگلر( و نیلز ارتباطلات انسلان بلا غیر  انسلان )ماننلد ارتباط انسلان بلا ابزارها و 
نهادهلای اجتماعلی ماننلد ارتبلاط بلا کتاب، مدرسله، مسلجد(؛ ثانیلاً دالیلل پیوند و 
ارتبلاط می  توانلد متعلدد و مختلف باشلد، همچنان کله ابزارهای آن متعلدد و مختلف 

ست. ا

1 . نک: محمدزمان تبریزی، فرائدالفوائد در احوال مدارس و مساجد، ص186-173.
2 . علی  اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج5، ص8855.
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آنچله در ایلن تحقیلق از مفهلوم »ارتبلاط« جلوان بلا مسلجد مدنظلر اسلت، عبلارت 
اسلت از ارتبلاط بلا دو شلاخص کله عبارت  انلد از: 1. ارتبلاط فیزیکلی از طریق حضور 
در نملاز جماعلت، 2. ارتبلاط ارزشلی از طریلق انتقال مفاهیم اسلالمی از نهاد مسلجد 
بله جلوان کله البتله نفلس حضلور در نملاز جماعلت، حداقل  هلای ارتبلاط ارزشلی را 
زمینه  سلازی می  کنلد؛ بنابرایلن حضور در مسلجد به واسلطه شلرکت در مراسلم ختم 
یلا حتلی اشلتغال در مسلجد همچلون خلادم مسلجد بلودن، در صورتلی کله در نماز 
جماعلت یلا برنامه  هلای فرهنگلی آن حضلور نیابنلد و انتقلال ارزش )به  صلورت بالقوه 

نله لزوملاً بالفعلل( رخ ندهلد، »ارتباط« محسلوب نخواهد شلد.

ب( مفهوم عملیاتی »مسجدرو« و »غیرمسجدی«
ایلن تحقیلق در بخلش میدانلی، روی دو گلروه از افلراد جلوان و به  صلورت مجلزا 
صلورت گرفتله اسلت؛ بنابراین پرسشلنامه  های مجزا بلرای آن  ها طراحلی و یافته  های 
متفاوتلی از ایلن دو گلروه از نمونه  هلا حاصلل شلده   اسلت. ایلن دو گلروه عبارت  اند از: 
گلروه جوانلان »مسلجدرو« که شلامل جوانانی می  شلود که حسلب گزینه  های سلؤال 
اول و دوم پرسشلنامه، هلر روز یلا چند روز یک بار و یا هفتله  ای یکبار در نماز جماعت 
مسلجد شلرکت می  کننلد؛ للذا هلر گونله شلرکت  کردن و بله هلر میلران حضوریافتن 
در نملاز جماعلت مسلجد، جوان و فلرد نمونه   مورد مطالعله را جزء افراد »مسلجدرو« 

نمی  دهد. قلرار 
گلروه دیگلر گلروه جوانلان »غیرمسلجدی« اسلت کله عبلارت اسلت از جوانانلی کله 
حسلب گزینه  هلای سلؤال اول و دوم پرسشلنامه، یلا اصلاًل در نملاز جماعلت شلرکت 
نمی  کننلد یلا به  صلورت ماهانله یلا سلالی چنلد بلار شلرکت می  کننلد؛ للذا جوانلان و 
نمونه  هایلی کله تحت عنوان غیرمسلجدی مشلخص می  شلوند، لزوماً افرادی نیسلتند 

کله اصلاًل در نملاز جماعلت مسلجد شلرکت نمی  کنند.
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2. ادبیات مربوط به ارتباط جوان با مسجد

الف( لزوم تربیت دینی جوانان
»نله یلک دانشلگاه داشلتیم، نله می  توانسلتند جوان  هلای ملا را تربیت صحیلح بکنند 

این  هلا؛ این  هلا را عقلب نگه داشلتند«.1 
»ایلن اسلالم آملده اسلت کله بله ملا راه تربیلت را نشلان بدهلد؛ ملا هلم باید بله تبع 

اسلالم تربیلت کنیم جوانلان خودملان را«.2
»جوان  هلای ملا، آن  هایلی کله مقتلدرات مملکلت بله دسلت آن  هلا خواهلد آملد، زیر 
دسلت معلمیلن بایلد تربیت شلوند. اگر تربیلت صالح شلدند، مملکت صالح به دسلت 
ملا می  افتلد و اگلر خلدای نخواسلته تربیت  هلای غیر  الهلی شلد، مملکلت از دسلت 

می  رود«.3 
»شما می  توانید که جوان  ها را تربیت کنید، به یک تربیتی که تقوا در آن باشد«.4

ب( نقش ایفاکردن نهادها در تربیت جوانان
»بایلد یلک مملکتلی کله عهلده  دار تربیتش دانشلگاه هسلت، چله دانشلگاه روحانی و 
چله دانشلگاه شلما، عهلده  دار انسان  سلازی باشلد کله وقتلی ایلن جوان  ها از دانشلگاه 

بیلرون آمدنلد، انسلان بیلرون آمده باشلند؛ غربی نباشلند، اسلالمی باشلند«.5 
»ملا بلا سلینماهایی کله برنامه  هلای آن  هلا فاسلدکننده اخلالق جوانلان ملا و مخّرب 
فرهنلگ اسلالمی باشلد، مخالفیلم؛ اما بلا برنامه  هایی کله تربیت  کننده و به نفع رشلد 

اسلالم اخالقلی و عاملی جامعه باشلد موافق هسلتیم«.6
»نقلش مطبوعلات در کشلورها منعکس  کلردن آرمان  هلای ملت اسلت. مطبوعات باید 
مثلل معلمینلی باشلند کله مملکلت را و جوانلان را تربیلت می  کننلد و آرملان ملت را 

می  کنند«.7 منعکلس 
1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج5، ص48.

2 . همان، ج5، ص283.

3 . همان، ج6، ص140.

4 . همان، ج6، ص249.
5 . همان، ج7، ص83.

6 . همان، ج2، ص259.

7 . همان، ج6، ص191.
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»ایلن جمهلوری اسلالمی بایلد همه چیزش اسلالمی باشلد؛ نله اینکه لفلظ جمهوری 
اسلالمی و محتوا غیراسلالمی و این بسلته به عمل همه اسلت؛ خصوصاً قشلر دانشلجو 
و قشلر اسلاتید دانشلگاه. اسلتادهای دانش  سلراها و آن  هایلی کله جوان  انلد و در صدد 

تعلم و دانش هسلتند و دانشلجو هسلتند«.1

ج( ارتباط  گیری جوانان با مسجد 
»نبایلد فقلط پیرمردهلا و ازکارافتاده  هلا بله مسلاجد برونلد؛ مسلاجد بایلد از جوان  ها 

مجتمع شلود«.2 
»ایلن جانلب همله مردم، به  خصلوص جوانان را به پر  کردن مسلاجد و حضلور در نمازهای 
جمعله و جماعلت و گلرم نگه  داشلتن مراسلم علزاداری سلاالر شلهیدان حسلین  بن  علی 

می  کنم«.3  توصیله 

د( ارتباط  گیری مسجد با جوانان
»مسلجد بایلد رابطله خلود را با کسلانی که به موفقیت  هلای علمی و اجتماعلی و هنری 
و ورزشلی دسلت می  یابنلد، بلا صاحب  هّمتلان کله کملک بله دیگلران را وجهله هّملت 

می  سلازند، بلا غم  دیدگانلی کله غم  گسلاری می  جوینلد، برقلرار و مسلتحکم کند.«4

ه( ارتباط  گیری مسجد با مراکز آموزشی
»میلان مسلجد و مراکلز آموزشلی در هلر محلل، هملکاری و پیونلد تعریف  شلده و 

شایسلته  ای برقلرار گلردد«. 5 
»مسلجد بایلد رابطله خلود را بلا جوانانلی کله ازدواج می  کننلد و حتی بلا نوزادانی که 

متولّلد می  شلوند، برقلرار و مسلتحکم کند«.6 

1 . همان، ج8، ص50.
2 . همان، ج13، ص325.

3 . پیام مقام معظم رهبری به ملّت ایران، 1368/4/23.
4. پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، 1389/7/20.

5 . همان.

6 . همان.
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و( ارتباط  گیری مراکز آموزشی با مسجد
»آقایان سلعی کنید در دانشلگاه پرچم اسلالم را باال ببرید؛... مسلجد بسلازید؛ اجتماعاً 

نملاز بخوانیلد؛ تظاهر به نماز خوانلدن بکنید«.1 
»شلما دانشلگاهی  ها، شلما دانشلجوها، همه  تلان مسلاجد را برویلد پلر کنیلد؛ سلنگر 

اسلت اینجلا؛ سلنگرها را بایلد پر کلرد«.2

1 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج1، ص267.
2 . همان، ج12، ص393.
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بخش دوم: مبانی نظری

بحث مبنایی در ضرورت انسجام اجتماعی و جامعه  پذیری
مسلجدرفتن جوانلان و ارتبلاط آنان با مسلجد، از سلنخ »رفتار« و »کنش« اسلت؛ لذا 
مبانلی نظلری تحقیلق باید در ایلن چارچوب مورد بررسلی و انتخاب قلرار گیرد. برای 
تبییلن مبانلی نظری در خصلوص کنش ارتباط جوانان با مسلجد، ناگزیلر از پرداختن 
بله بحلث مبنایلی و مقدمه  ای تحلت عنوان »ضلرورت وحدت، همبسلتگی و انسلجام 
اجتماعلی« هسلتیم؛ بحثلی کله بدون تبییلن آن و مبانلی نظری مربوط بله آن، بحث 
از مبانلی نظلری »رفتلار« و اینکله چرا باید بله دنبال رفتلار »ارتباط  داشلتن جوانان با 
مسلجد« باشلیم، ناقص و مبهم خواهد بود. بر این اسلاس گفتنی اسلت که انسلجام و 
وحلدت اجتماعلی در تملام جوامع، از جمله در جامعه اسلالمی و بر اسلاس آموزه  های 
اسلالم یلک ارزش محسلوب می  شلود، البتله بلا دو تفلاوت عملده بیلن ایلن دو نلوع 
جواملع؛ تفلاوت اول اینکله مطابلق تعالیم دینلی، انسلجام اجتماعی مسللمانان ارزش 
ابلزاری دارد، نله باللذات و تفلاوت دوم اینکله وحدت و انسلجام اسلالمی حلول محور 
حلق و رفتارهلای دینلی از جملله مسلجدرفتن و ارتبلاط با نهاد دینی مسلجد اسلت، 

نله گزاره  هلای اعتبلاری و اجتماعی. 
توضیح تفصیلی آنچه گفته شد، در چند مرحله قابل تبیین است:

1. مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی 
در ادبیلات اسلالمی از ایلن بحلث بیشلتر تحت عنوان وحلدت و همبسلتگی اجتماعی 
یلاد می  شلود. وحلدت در لغلت به معنلای یگانگلی، یکپارچگی و یکی  شلدن اسلت1 و 

در اصطلالح یعنلی مللت و املت اسلالم هماهنگ، یکنواخلت و هم  صدا باشلند.2 
در ادبیلات غربلی نیز انسلجام یلا همبسلتگی اجتماعی معملوالً مفهومی را می  رسلاند 
کله بلر پایله آن، در سلطح یلک گلروه یلا یلک جامعله اعضا بله یکدیگلر وابسلته  اند و 

1 . اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج2، ص547.
2 . سیدعلی خامنه ای، حدیث والیت )مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری(، ج4، ص91.
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به  طلور متقابلل نیازمنلد یکدیگر.1 انسلجام اجتماعی همچنین نوعی احسلاس ارتباط، 
گرایلش و تعاملل بلا دیگلران اسلت و منظلور از آن »احسلاس مسلئولیت متقابل بین 
چنلد نفلر یلا چنلد گلروه اسلت کله از آگاهلی و اراده برخلوردار باشلند«.2 انسلجام 
اجتماعلی در ایلن معنلا، درواقع احسلاس همبسلتگی، پیوند و تعهد عاطفی اسلت که 

اعضلای جامعه بله یکدیگلر دارند.3 
ایلن برداشلت از انسلجام کله بله برداشلت روان  شناسلان اجتماعلی از ایلن مفهلوم 
نزدیلک اسلت، آن را عمدتلاً به  صلورت احسلاس نزدیکی عاطفلی با افلراد دیگر تعریف 
می  کنلد؛ املا بله نظر می  رسلد، انسلجام اجتماعلی مفهوملی فراتر از احسلاس نزدیکی  
یلا ارتبلاط عاطفلی افلراد بلا یکدیگلر داشلته باشلد؛ درواقلع در مقابلل این تفسلیر از 
وحلدت و انسلجام، انسلجام و همبسلتگی اجتماعلی ملورد نظر قلرآن کریم قلرار دارد 
کله بلر پایه    هلای تغییرناپذیلر توحیلدی کله املری فطلری و تغییرناپذیرنلد، اسلتوار 
اسلت. مبنلای توحیلدی و فطلری همبسلتگی اجتماعلی در قلرآن، نله در محلدوده 
زمانلی محصلور می  شلود و نله در تنگنلای مرزهلای جغرافیایلی؛ ازایلن  رو ملواردی از 
هنجارهلا و قواعلد حقوقلی برآملده از ارزش  های ثابت و اسلتوار، هملواره ثابت خواهند 
بلود. ملواردی هلم کله بلر ارزش  هلا و هنجارهلای اجتماعی و قواعلد حقوقلی مبتنی بر 
علرف و قراردادهلای اجتماعی تنظیم شلده  اند، با تغییلر و دگرگونی روبلرو خواهند بود. 
تکیله همبسلتگی اجتماعلی مورد نظلر قرآن کریم بلر امور فطری و تکوینی مشلترك 
بیلن همله انسلان  ها، علالوه بلر وجله مانلدگاری آن، از عملق خاصلی نیلز برخلوردار 
اسلت؛ چنان که سلید قطب در خصوص همبسلتگی اجتماعی ناشلی از اسلالم اشلاره 
کلرده، می  گویلد: همبسلتگی در آموزه  هلای دینلی هملراه با تألیلف قلوب اسلت؛ این 
نلوع همبسلتگی و اتحلاد، از عملق قابل توجهی برخوردار اسلت و مانلدگاری آن بیش 
از انلواع دیگلر اسلت.4 للذا قلرآن کریم ضمن پاسداشلت همبسلتگی اجتماعلی، نقطه 
عزیملت متفاوتلی را برمی  گزینلد تا به جای دسلتگاهی للرزان بر بنیان  هلای اعتباری، 

1 . آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ص400.
2 . همان.

3 . محمدجلواد وزیلری، »بررسلی تأثیلر انسلجام و انعطاف  پذیلری خانلواده بلر شلکل گیری هویلت در جوانلان شلهر شلیراز«، فصلنامه 
مطالعلات جوانان، شلماره 7، ص118.

4 . سیدبن قطب بن ابراهیم شاذلی، فی ظالل القرآن، ج1، ص443.
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نظریله خلود دراین  بلاره را بر شلالوده  های فطری و تکوینی اسلتوار سلازد. قلرآن کریم 
اصلی  تریلن عاملل همبسلتگی را دیلن الهلی قلرار می  دهلد کله ریشله آن فطلری و 

تکوینی اسلت.1 

2. ادبیات وحدت و انسجام در متون دینی
صریح  تریلن آیله  ای کله به موضلوع همبسلتگی اجتماعی اشلاره دارد، آیه 103 سلوره 
ُقلواْ َواْذُکلُرواْ  آل  عملران اسلت کله می  فرمایلد: »َواْعَتِصُملواْ بَِحْبلِل اهللِ َجِمیًعلا َوالَ تََفرَّ
ََّف بَْیلَن ُقُلوبُِکْم َفَأْصَبْحُتلم بِِنْعَمِتلِه إِْخَوانًا َوُکنُتْم  نِْعَملَت اهللِ َعلَْیُکلْم إِْذ ُکنُتلْم أَْعلَداء َفَأل
َعلَلَی َشلَفا ُحْفَرٍه مِّلَن النَّلاِر َفَأنَقَذُکم مِّْنَها َکَذلِلَک یَُبیُِّن اهلُل لَُکلْم آیَاتِِه لََعلَُّکلْم تَْهَتُدوَن: 
و همگلی بله ریسلمان خدا )قرآن و اسلالم و هرگونه وسلیله ارتباط دیگلر( چنگ زنید 
و پراکنلده نشلوید و نعملت )بلزرگ( خلدا را بلر خود بله یاد آریلد که چگونه دشلمن 
یکدیگلر بودیلد و او میلان دل  هلای شلما الفلت ایجلاد کرد و بله برکت نعملت او برادر 
شلدید و شلما بلر لب حفلره ای از آتش بودید، خدا شلما را از آن نجلات داد؛ این  چنین 

خداونلد آیلات خود را برای شلما آشلکار می سلازد؛ شلاید هدایت شلوید«.2
چنان کله مالحظله می  شلود، در ایلن آیله فقلط دیلن خلدا و چنلگ  زدن به ریسلمان 
الهلی محلور وحلدت و انسلجام دانسلته شلده و بله ویژگی  هلای جسلمانی انسلان  ها 
همچلون مشلترکات قوملی، خونلی، نلژادی و زبانلی اشلاره واقع نشلده   اسلت؛ چراکه 
انسلجام  و  عواملِل غیرفطلری و عارضلی، هرچنلد در ملواردی موجلب هم  گرایلی 
می  شلوند، قابلیلت و اسلتعداد بالقلوه آن  هلا در خارج  نملودن تعلداد زیلادی از افلراد از 
دایره همبسلتگی زیاد اسلت و درواقع شلاید پتانسلیل گسستشلان بیش از همبستگی 

 . شد با
از نلکات مهلم دیگلر ایلن آیه، دسلتور چنگ  زدن بله ریسلمان الهی به  صلورت جمعی 
و بلا هلم اسلت. جاللب اسلت کله برخلی از مفسلران در تفسلیر ایلن آیله آورده  انلد: 
ملردی بله نلام »شلاس  بن  قیس« کله بزرگ  شلده دوران جاهلیلت بلود، کینه و حسلد 
مسللمانان در سلینه  اش شلعله می  کشلید؛ یلک جلوان یهلودی را تحریلک کلرد کله 

1 . ر. ك: فاضل حسامی، »همبستگی اجتماعی در قرآن«، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره 4، ص29 ل 48.
2 . آل  عمران: 103.
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میلان دوقبیلله بلزرگ اسلالمی اوس و خلزرج اختلالف ایجاد کنلد. این یهلودی میان 
ایلن دو قبیلله آملد و جنگ  هلا و درگیری  هلای زملان جاهلیلت را بله آنلان یلادآوری 
کلرد و آتلش فتنله را روشلن سلاخت؛ به  طوری کله افراد دو قبیله شمشلیر به دسلت 
گرفتنلد و در برابلر هلم صف  آرایلی کردنلد. همین  که رسلول گراملی از این قضیه 
مطللع شلد، بله هملراه تعلدادی از مهاجرین و انصلار در محلل درگیری حاضر شلد و 
فرملود: »ای مسللمانان! آیلا خلدا را فراموش   کرده  اید و شلعار جاهلیت سلر می  دهید، 
بلا اینکله هنلوز در میان شلما حضلور دارم. پلس از آنکه خداوند شلما را به نور اسلالم 
هدایلت کلرد و به شلما ارزش داد و فتنه  های دوران جاهلیت را ریشله  کن سلاخت و از 
کفلر رهایلی بخشلید و میان شلما الفت و برادری برقرار کرد، شلما دوبلاره می  خواهید 
بله دوران کفلر جاهللی برگردیلد«؟ در اثلر سلخنان رسلول گرامی متوجه شلدند 
کله ایلن فتنه توطئه شلیطانی اسلت؛ از این کار خویش پشلیمان شلدند و سلالح  ها را 
زمیلن گذاشلتند و در حاللی که اشلک از دیدگانشلان جاری بود، دسلت در گردن هم 
انداختنلد و همدیگلر را غلرق بوسله سلاختند و به همراه رسلول گراملی به طرف 

منلازل خود بازگشلتند«.1 
در ادامله یعنلی در آیلات 104 و 105 سلوره آل  عملران، بله دو نکتله مهلم دیگلر در 
بلاب همبسلتگی مسللمانان اشلاره شلده اسلت: اول آنکه وظیفله حکومت اسلالمی و 
یلا حدأقلل گروهلی از امت اسلالمی در جهلت عملی  شلدن اعتصام باهلل و همبسلتگی 
اسلالمی، به  کار  بسلتن راهلکار کلیلدی »امر  به  معلروف، یعنلی دعلوت بله رفتارهلای 
دینلی مطللوب همچلون نمازخوانلدن و ارتبلاط بلا مسلجد« و »نهی  ازمنکلر یعنلی 
نهی  نملودن از رفتارهلای ناصلواب« اسلت تلا باورهلای درسلت و رفتارهلای صحیلح 
اسلالمی از ایلن طریلق فراگیلر شلود کله ایلن خلود، سلبب یکدللی و نزدیک  شلدن 
دل  هلا بله هلم می  شلود؛ همچنلان کله دوری از رفتارهلای شلیطانی و زشلت، ایلن 
همدللی و همبسلتگی را بیلش از پیلش تقویت می  کنلد: »َو لَْتُکلْن ِمْنُکْم أُمَّلٌه یَْدُعوَن 
إِلَلی الَْخْیلِر َو یَْأُملُروَن بِالَْمْعلُروِف َو یَْنَهلْوَن َعِن الُْمْنَکلِر َو أُولِئَک ُهلُم الُْمْفلُِحوَن: باید از 
میلان شلما جمعلی دعلوت به نیکلی و امربه  معلروف و نهی  از  منکلر کننلد و آنها همان 

1 . برای نمونه، ر.ك: به محمدبن جریر طبری، جامع البیان، ج4، ص22.
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رسلتگاران  اند«.1 آنلگاه در آیله بعلدی و شلاید در مقلام جمع  بنلدی مجملوع چند آیه 
قبلل، بله نکتله دوم یعنلی تهدیلد بلودن تفرقله و اختلالف اشلاره و دوری از آن را بله 
ُقلوا َو اْخَتلَُفوا ِمْن بَْعلِد ما جاَءُهُم  مسللمانان گوشلزد می  کنلد: »َو ال تَُکونُلوا َکالَّذیَن تََفرَّ
الَْبیِّنلاُت َو أُولِئلَک لَُهلْم َعلذاٌب َعظیلٌم: و ماننلد کسلانی نباشلید که پراکنده شلدند و 
اختلالف کردنلد )آن هلم( پس از آنکه نشلانه  های روشلن )پلروردگار( به آنان رسلید! 

و آنهلا علذاب عظیملی دارند«.2
از دیگلر آیاتلی کله بله همبسلتگی اجتماعلی اشلاره دارد، آیله 200 سلوره آل  عمران 
اسلت کله می  فرماید: »یلا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنلوا اْصِبُروا َو صابِلُروا َو رابُِطوا َو اتَُّقلوا اهللَ لََعلَُّکْم 
تُْفلُِحلونَ  : ای کسلانی کله ایملان آورده  ایلد، )در برابلر مشلکالت و هوس  ها( اسلتقامت 
کنیلد و در برابلر دشلمنان )نیلز( پایلدار باشلید و از مرزهلای خلود مراقبلت کنیلد و 
از خلدا بپرهیزیلد؛ شلاید رسلتگار شلوید«.3 در ایلن آیله بله دو نکته اجتماعلی توجه 
شلده اسلت: می  فرمایلد: »صابلروا و رابطلوا«. واژه »صابلروا« از باب مفاعلله حکایت از 
صبلر و مقاوملت اجتماعلی دارد و از آنجایلی کله اعضلای جامعله، مقاومت  هلای خود 
را بله مقاوملت و تحملل دیگلران تکیله می  زننلد، موجلب هم  افزایلی تحملل آن  هلا 
شلده، دوام می  یابلد. تکیله کلردن تحمل  هلای اعضلا بله یکدیگلر و هم  افزایی  هلا، بله 
همبسلتگی آنلان کملک کرده، ضمن عمق  بخشلیدن بله آن، بقلا و دوام آن را به دنبال 
دارد.4 »رابطلوا« در آیله نیلز بله آمادگلی دفاعلی مسللمانان و ارتبلاط تنگاتنلگ آنان 
در مقابلل دشلمنان دالللت دارد؛ بله ایلن معنلا کله مسللمانان می  بایلد، همان  گونله 
کله دهانله اسلب  ها را بله یکدیگلر گلره می  زدنلد و دیلواری نسلبتاً مقلاوم از اسلب  ها 
ایجلاد می  کردنلد تلا مانلع نفلوذ دیگلران بله محلدوده  ای خلاص شلوند، ملی بایلد با 
گره  خلوردن بله یکدیگلر، مقاوملت خلود را در مقابلل نفلوذ دیگلران افزایلش دهند.5 

1 . آل  عمران: 104.
2 . همان: 105.
3 . همان: 200.

4 . سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص91.
5 . محمدبن طاهربن عاشور، التحریر و التنویر، ج3، ص318؛ محمدبن علی شوکانی، فتح القدیر، ج1، ص475.
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3. اهمیت و ضرورت انسجام اجتماعی
وحلدت و همبسلتگی یکلی از ملواردی اسلت کله تلداوم و پایلداری نظام  هلا و ملت  ها 
بله آن بسلتگی دارد؛ بله همیلن دلیلل تمامی ملل بلرای وحدت و همبسلتگی اهمیت 
خاصلی قائلل شلده  اند و بلرای حفلظ این املر خطیلر برخلی املور را در فرهنگ خود 
مقلدس و مهلم شلمرده، آن  هلا را محلور همبسلتگی خلود قلرار داده  اند؛ بلرای نمونه 
وقتلی بله تاریلخ جنگ  هلای صلیبلی که علیله مسللمانان بر پا شلد، دقلت کنیم، می 
بینیلم کله بهتریلن حربله  ای کله مسلیحیان بلرای اتحلاد خلود بله کار بسلتند، دین 
بلوده اسلت یلا در جنلگ جهانلی دوم، آلمان ها بلرای همبسلتگی خود از عنلوان نژاد 
برتلر اسلتفاده کردنلد. در ایلن خصلوص دین مبین اسلالم نیز از سلایر ادیان مسلتثنا 
نبلوده، اهمیلت خاصلی بلرای ایلن موضلوع قائل شلده اسلت؛ قلرآن کریم نیلز بر این 
نکتله تأکیلد کلرده که وحدت مایله اسلتواری و نیرومندی و اختالف موجب شکسلت 
و سسلتی و ازکلف  دادن قلوت و قدرت اسلت. در سلوره مبارك انفلال، در مقام بحث از 
جنگ بدر که در جریان آن تعداد مسللمانان کمتر از یک  سلوم مشلرکان بود و توشله 
و سلالح و آمادگی کمتری نیز داشلتند، اما سلرانجام پیروزی از آن مسللمانان گشلت، 
می  خوانیلم: »َو أَطیُعلوا اهللَ َو َرُسلولَُه َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشلُلوا َو تَْذَهلَب ریُحُکْم َو اْصِبُروا إِنَّ 
:  و از خلدا و فرسلتاده او ) در فرامیلن موللوی آن  هلا ( فرمان برید و  ابِریلنَ اهللَ َملَع الصَّ
بلا هلم نزاع و سلتیزه مکنید که سسلت و بیمنلاك می  گردید و تسللط و حکومتتان از 
میلان ملی  رود و نسلیم پیلروزی بلر شلما نمی  وزد و شلکیبایی کنیلد که همانلا خدا با 
شلکیبایان اسلت«؛1 للذا یکی  از اقداملات  اساسلی  و برنامه های  پیامبر اکلرم ایجاد 
وحلدت  و الفلت  و اخلوت  بین  مسللمانان  بلوده  اسلت : »َو اْذُکلُروا نِْعَملَت اهللِ َعلَْیُکْم إِْذ 
ُکْنُتلْم أَْعلداًء َفَألَّلَف بَْیَن ُقُلوبُِکلْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتلِه إِْخواناً: و نعمت خلدا را درباره خود 
بله یلاد آریلد؛ آن  گاه کله با هم دشلمن بودید، پلس میان دل های شلما الفلت افکند، 

پلس بله نعمت او بلرادر یکدیگر شلدید«.2 
بلر همیلن مبنلا ابن  عباس می  گویلد: »انی سلمعت رسلول اهلل یقول: »ملا اختلفت 

1 . انفال: 46.
2 . آل  عمران: 103.
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 امله بعلد نبیهلا اال ظهر اهلل باطلها عللی اهل حقها«: ابلن عباس گویلد: از پیامبر
شلنیدم کله فرملود: هیلچ امتلی بعلد از پیامبلر خلود اختلالف ننملود، جز آنکله اهل 
باطلل بلر اهل حلق پیروز گشلتند«؛1 همچنین حضلرت علی می  فرمایلد: »وألزموا 
السلواد األعظلم؛ فلإّن یلد اهلل عللی الجماعله وإیّاکلم والفرقله فلإّن الشلاّذ ملن الناس 
للشلیطان کما أّن الشلاّذ من الغنم للذئب: مالزم جامعه اسلالمی باشلید؛ چون دسلت 
خلدا هملواره بلا جماعت اسلت و از تفرقله بپرهیزید؛ زیلرا گروه اندك طعمه شلیطان 

می  شلود؛ هملان طلوری کله گلّله اندك نصیلب گرگ می  شلود«.2 
آن حضلرت در جلای دیگلر می فرمایلد: »املم پیشلین ماداملی کله بلا هم یلد واحده 
بوده انلد، هملواره در حلال پیشلرفت و شلکوفایی بوده و بله عزت و اقتلدار و خالفت و 
وراثلت زمیلن نائلل گشلته، رهبلر و زماملدار جهانیان شلده اند و از آن هنلگام که خدا 
را فراملوش کلرده و بله ملا دیگلری روی آورده، دچلار خودبرتربینلی و تعصبات قومی 
و فرقله ای و تشلتت و پراکندگلی گشلته، بلا هلم بله نبلرد پرداخته اند، خداونلد لباس 
کراملت و علزت و خالفلت را از تنشلان بیلرون آورده و خیلر و برکلت و وفلور نعمت را 
از آنلان سللب و بله ذلّلت و اسلتعمار مبتال کرده اسلت؛ به عنلوان نمونه بنی  اسلرائیل 
در اثلر تفرقله، کسلراها و قیصرهلا بلر آنان مسللّط شلدند و آن  ها را به بردگلی گرفتند 
و از سلرزمین  های آبلاد و کناره هلای دجلله و فلرات بله بیابان  هلای کم  گیلاه و بی آب و 
عللف تبعیلد کردنلد و به ذلّلت و فقر و مسلکنت و جهلل و پراکندگی دچار سلاختند. 
خداونلد بلا نعمت پیامبر اکرم و اسلالم، بنی  اسلماعیل و سلایر مسللمانان را متحد 
و بلرادر سلاخت و پلر و بلال کراملت خلود را بلر آن  هلا گشلود؛ نهرهلای مواهلب خود 
را بله سویشلان جلاری گردانلد و آنلان را بله نعملت و قلدرت و عظمت و عّزت رسلاند 
و حکومتلی پایلدار نصیبشلان سلاخت؛ بله طلوری کله کسلی قلدرت درهم  شکسلتن 
نیلروی آنلان را نداشلت. متأسلفانه پلس از چنیلن هجرتلی باشلکوه، مسللمانان بله 

احلزاب و فرقه هلای گوناگون تقسلیم شلدند«.3 
ایشلان همچنیلن یکی  شلدن را الزمله اصللی پیکلره اسلالم دانسلته، بله آن املر 

1 . محمدباقر مجلسی ، بحاراالنوار، ص270.
2 . نهج البالغه، خطبه 127.

3 . همان، 192.
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می  فرمایلد: »الزملوا الجماعله و اجتنبلوا الفرقه: همیشله ملالزم جماعلت و اجتماعات 
اسلالمی باشلید و از تنهایلی و تفرقه  جویلی دوری کنیلد«1 و در مقام عملل به  فرموده 
خلود می  گویلد: »هیچ   کلس  از ملن  بلر اتحلاد و همبسلتگی  املت  محملد حریص تلر 
نیسلت . من  در این  کار خواسلتار پاداشلی  نیکو از جانب  خداوند و بازگشلت  به  جایگاه  

هسلتم«.2  نیکو 
حضلرت عللی دربلاره  ضلرورت  وحدت  نیلز می فرمایلد: »فایّاکم  و التللّون  فی  دین  
ِّ جماعلًه فیملا تَْکَرُهلون َ ملن  الحق ّ خیلٌر من  ُفرقٍه فیملا تُحّبُون  ملن  الباطل  و  اهلل؛  فلان 
ن ْ بَقی َ: مبلادا در دین   لن ْ َمضلی  و ال ممِّ ِّ اهلل َ سلبحانه  للم  یُعلط  احلداً بُفرَقلٍه خیراً ممِّ ان 
متللّون  و دورنلگ  باشلید. همبسلتگی  و اتحلاد در راه  حق،  اگرچه  از آن  کراهت  داشلته  
باشلید، بهتلر از پراکندگلی  در راه  باطللی  اسلت  کله  شلما بلدان  مایلیلد؛ زیلرا خداوند 
سلبحان ، بله  هیچ کلس ، نله  گذشلتگان  و نله  آن  هلا کله  هلم  اکنلون  هسلتند، در اثلر 

تفرقه ، چیزی  نبخشلیده  اسلت«.3 
ایشلان در نهج   البالغله  نیلز می فرمایلد: »ان  الشلیطان  یَُسلّنی  لکلم  طرقله  و یریلد ان  
یحلل  دینکلم  عقلدًه و یعطیکلم  بالجماعله الفرقله: همانلا شلیطان  راه هلای  خلود را بر 
شلما هملوار می کنلد و می خواهلد تلا پیوند شلما را با دیلن  قطع  کند و جماعت  شلما 

را بله  تفرقله  مبدل  سلازد«.4 
آن حضلرت در پاسلخ شلخصی  کله دربلاره  سلنت  و بدعلت  می  پرسلد، می  فرمایلد: 
»السلنه ملا سلن  رسلول  اهلل  و البدعله ملا احدث  ملن  بعلده  و الجماعه اهلل  الحق  و ان  
کانلوا قلیلاًل و الفرقله  اهلل  الباطلل  و ان کانوکثیلراً: سلنت  عمل   کردن  به  سلیره  و روش  
پیامبلر و اقتلدا بله  آن  حضلرت  اسلت  و بدعلت  چیزهایلی  اسلت  کله  دیگلران  پدیلد 
می آورنلد و جماعلت  اهلل  حلق  اسلت  اگرچه  انلدك  باشلند و بدعت  تفرقله  اهل  باطل  

اسلت ، اگرچله  تعدادشلان  زیاد باشلد«.5 

1. عبدالواحدبن محمد تمیمی  آمدی ، غررالحکم و دررالکلم، ح7829.
2 . نهج البالغه، خطبه 112.

3 . همان، 176.

4 . همان، 121.
5 . محمدباقر مجلسی ، بحاراالنوار، ج 78، ص48.
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4. وحدت و انسجام حول محور حق و رفتارهای دینی
در جامعله دینلی محور همبسلتگی خلدا و دین اوسلت؛ چنانکه همبسلتگی اجتماعی 
بلر محلور دین و ریسلمان الهلی عالوه بر ایجلاد وحدت و انسلجام اجتماعلی، افزایش 
نیلرو و تلوان و در نتیجله دسلتیابی به نتایج بهتر و بیشلتر را به دنبال خواهد داشلت.1 
در قلرآن کریلم نیلز ملدار همبسلتگی اجتماعلی، ایملان بله خلدا، دیلن و رفتارهلای 
وَن َمْن  دینلی دانسلته شلده اسلت: »ال تَِجلُد َقْوملاً یُْؤِمُنلوَن بِلاهللِ َو الَْیلْوِم اْلِخلِر یُلوادُّ
َحلادَّ اهللَ َو َرُسلولَُه َو لَلْو کانُلوا آباَءُهلْم أَْو أَبْناَءُهلْم أَْو إِْخوانَُهْم أَْو َعشلیَرتَُهْم أُولِئَک َکَتَب 
فلی  ُقُلوبِِهلُم اْلیملاَن َو أَیََّدُهلْم بُِروٍح ِمْنلُه َو یُْدِخُلُهلْم َجنَّاٍت تَْجلری ِمْن تَْحِتَهلا األْنْهاُر 
خالِدیلَن فیهلا َرِضلَی اهلُل َعْنُهلْم َو َرُضلوا َعْنلُه أُولِئلَک ِحلْزُب اهللِ أاَل إِنَّ ِحلْزَب اهللِ ُهلُم 
الُْمْفلُِحلوَن: هیلچ قوملی را کله ایملان بله خلدا و روز رسلتاخیز دارند، نمی  یابلی که با 
دشلمنان خلدا و رسلولش دوسلتی کننلد، هرچنلد پلدران یلا فرزنلدان یا بلرادران یا 
خویشاوندانشلان باشلند؛ آنان کسلانی هسلتند که خدا ایمان را بر صفحه دل  هایشلان 
نوشلته و بلا روحلی از ناحیله خلودش آن  هلا را تقویلت فرملوده و آن  هلا را در باغ  هایی 
از بهشلت وارد می  کنلد کله نهرهلا از زیلر )درختانلش( جلاری اسلت. جاودانله در آن 
می  ماننلد؛ خلدا از آن  هلا خشلنود اسلت و آنلان نیلز از خلدا خشلنودند؛ آن  هلا حلزب 
اهلل  انلد. بدانیلد حلزب اهلل پیلروزان و رسلتگاران  اند«.2 بلا همیلن دیلدگاه اسلت کله 
پیامبلران الهلی در ملواردی از اقلوام خلود برائلت جسلته  اند؛3 زیلرا قومشلان کافلر یا 

مشلرك شلده و از توحیلد الهلی رویگلردان شلده  اند.4 
در آیلات دیگلر، قلرآن به  صراحلت انجلام برخلی از واجبلات دینی و فضایلل اخالقی را 
شلرط و عاملل برقرارشلدن همبسلتگی و بلرادر دینی شلدن معرفی می  کنلد؛ اعمالی 
َکاَه َفإِْخَوانُُکْم فِی  اَلَه َوآتَلُواْ اللزَّ همچلون نملاز و پرداخلت زکات: »َفلإِن تَابُواْ َوأََقاُملواْ الصَّ
للُ الیَلاِت لَِقلْوٍم یَْعلَُملوَن: پلس اگلر توبه کنند و نملاز برپا دارنلد و زکات  یلنِ َونَُفصِّ الدِّ
دهنلد، در ایلن صلورت بلرادران دینلی شلما می باشلند و ملا آیلات ]خلود[ را بلرای 

1 . محمدبن طاهربن عاشور، التحریر و التنویر، ج3، ص174.
2 . مجادله: 22.
3 . ممتحنه: 4.

4 . وهبهبن مصطفی زحیلی، تفسیر الوسیط )زحیلی(، ج3، ص2636.
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گروهلی کله می داننلد، به  تفصیلل بیلان می کنیلم«.1 
بلر ایلن اسلاس، اوالً وحلدت خودبه  خلود یلک ارزش مطللق در کنار ارزش  هلای الهی 
و انسلانی نیسلت؛ بلکله ابلزاری بلرای پیشلرفت بهتلر اسلت. وحلدت می  توانلد هدفی 
را تقویلت کنلد، املا ممکلن اسلت آن هلدف مطلوب یلا نامطلوب باشلد. کفلار هم در 
جنلگ احلزاب بلرای این  کله اسلالم را ریشله  کن کنند، بلا هم متحد شلده بودنلد؛ اما 
آیلا ایلن وحلدت مطللوب بلود و آن ایلده  آِل اخالقلی تحقلق پیلدا ملی کلرد؟ روشلن 
اسلت کله وحلدت، ابلزار و به مثابه شمشلیری دولبه اسلت؛ یعنلی اگر وحلدت در راه 
حلق بله کار بلرود، مطللوب اسلت و اگلر در راه باطلل محقلق شلود، مضر اسلت؛ پس 
ارزش وحلدت و اتحلاد ارزشلی ابلزاری اسلت.2 ثانیلاً در مقلام عملل و بله منصه ظهور 
رسلیدن همبسلتگی و انسلجام، ملردم در جامعله دینلی بایلد در بارورهلا و ارزش  هلا 
و نیلز رفتارهلای دینلی وحلدت عملل و رویله داشلته باشلند؛ بایلد فرهنگ و سلبک 
زندگلی همله ملردم بله سلمت یکرنگی از نوع اسلالمی بلرود. همله باید بلا گرایش  ها 

و رفتارهلای دینلی انلس ذهنلی و عملی داشلته باشلند. 
مهم  ترین محورهای همبستگی از نظر قرآن از قرار زیر است:

1. توحیـد و یکتاپرسـتی: »ُقلْل یَآأَْهَل الِْکَتلِب تََعالَْواْ إِلَلی َکلَِمٍه َسلَوآِء بَْیَنَنلا َوبَْیَنُکْم أاَلَّ 
نَْعُبلَد إاِلَّ اهللَ َوالَ نُْشلِرَك بِلِه َشلْیئا: بگلو: ای اهلل کتلاب بیاییلد بله سلوی سلخنی که 
میلان ما و شلما یکسلان اسلت، که جز خداونلد یگانه را نپرسلتیم و چیلزی را همتای 

او قلرار ندهیم«.3
ُقلواْ: و به ریسلمان الهلی چنگ زنید و  2. قـرآن: »َواْعَتِصُملواْ بَِحْبلِل اهللِ َجِمیًعلا َوالَ تََفرَّ
پراکنلده و متفلرق نشلوید«؛ 4 نیلز می  فرمایلد: »َو َملآ أَنَزلَْنلا َعلَْیلَک الِْکَتلاَب إاِلَّ لُِتَبِیَّن 
لَُهلُم الَّلِذی اْخَتلَُفلواْ فِیلِه: ملا قلرآن را بر تو نلازل نکردیم، مگلر برای اینکله آنچه را در 

آن اختلالف دارنلد، بلرای آنها روشلن کنی«.5
3. اطاعـت از پیامبـر واهـل بیت: قلرآن کریلم: »َو َما یَنِطلُق َعلِن الَْهَوی إِْن ُهلَو إاِلَّ 

1 . توبه: 11.
2 . محمدتقی مصباح یزدی، »مراتب وحدت در اصول گرایی«، پایگاه اطالع  رسانی آثار آیت اهلل مصباح یزدی، 1390/5/6.

3 . آل  عمران: 64
4 . همان: 103.

5 . نحل: 64.
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َوْحلٌی یُوَحلی: و هرگلز از روی هلوای نفلس سلخن نمی  گویلد. آنچه می  گویلد، چیزی 
جلز وحلی کله بلر او نلازل شلده، نیسلت«.1 و می  فرمایلد: »َوأَِطیُعلواْ اهللَ َوَرُسلولَُه َوالَ 
تََناَزُعلواْ َفَتْفَشلُلواْ َوتَْذَهلَب ِریُحُکْم: و )فرملان( خدا و پیامبرش را اطاعلت نمائید و نزاع 

)و کشلمکش( نکنیلد کله سسلت شلوید و قدرت و )شلوکت( شلما از میلان برود«.2
4. موازیـن اخالقـی و رفتارهـای دینـی: از دیلدگاه اسلالم، رعایلت موازیلن اخالقی به 
طورکللی اصل اساسلی و مهمی اسلت کله در کنار مسلائل گوناگون عقیدتلی و روابط 
اجتماعلی و سیاسلی، بلرای دسلتیابی انسلان بله تکاملل جمعلی و فلردی در دنیلا و 
آخلرت بایلد ملّد نظلر قلرار گیلرد. اصلوالً محتلوای کللی تعالیلم اسلالمی محتوایلی 
اخالقلی اسلت؛ چنلان کله حضرت رسلول اکلرم می  فرمایلد: »انّملا بعثلت ألتّمم 
ملکارم االخلالق: ملن برانگیخته شلده  ام که فضیلت  هلای اخالقی را به اوج برسلانم«؛3  
ازایلن  رو دریافتنلی اسلت کله موازین اخالقلی و رفتارهلای دینی، بسلتری مهم جهت 
شلکل  گیری وحلدت اسلالمی اسلت؛ علالوه بلر این قلرآن کریم بله طورکلّلی از نقش 
اخلالق در پدیدارشلدن وحلدت و بله طلور خلاص از شلاخصه  های روابلط حاکلم بلر 
جامعه سلخن گفته اسلت؛4 درواقع بقا و اسلتمرار این وحدت و همبسلتگی اجتماعی 
در گلرو حفلظ الگوهلا و رفتارهایلی اسلت کله موجلب پیدایلش آن شلده اسلت؛ بله 
همیلن دلیلل بایلد هملواره بلر فراینلد اجتماعی  کلردن و تقویلت آن و نیلز نظلارت 

اجتماعلی متناسلب بلا این ارزش  هلا تاکید داشلت.5 

5. جامعه  پذیری رفتارهای دینی از سوی جوانان
هرچنلد اصلل مفهلوم جامعه  پذیلری موضلوع جدیلد و نامأنوسلی بلرای ملا نیسلت؛ 
عبلارت جامعه  پذیلری بیشلتر در ادبیلات غربلی رایلج بلوده و از آنجلا به متلون ما راه 
یافتله اسلت. در تعریلف جامعه  پذیلری آملده اسلت: جامعه  پذیری همنوایی فرد اسلت 
بلا هنجارهلای گروهلی و هلر یلک از اعضلای جدیلد گلروه بله حکلم جامعه  پذیلری، 

1 . نجم: 3 و 4.
2 . انفال: 46.

3 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج68، ص382.
4 . جواد محمدیان، »محورهای همبستگی ملی از نگاه قرآن«، ماهنامه پاسدار اسالم، شماره 287، ص22.

5 . ر. ك: فاضل حسامی، »همبستگی اجتماعی در قرآن«، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم، ص29 ل 48.
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رفتلار خلود را موافلق مقتضیلات گلروه در  ملی  آورد و دانسلته یا نادانسلته، راه و رسلم 
زندگلی گروهلی را می  پذیلرد. ایلن جریلان از طریلق کنلش متقابلل اجتماعی صورت 
می  پذیلرد و ملردم بله وسلیله آن، شلخصیت خلود را بله دسلت آورده، شلیوه زندگی 
جامعله خلود را می  آموزنلد. جامعه  پذیلری فلرد را بله آموختلن هنجارهلا، ارزش  هلا، 
زبان  هلا، مهارت  هلا، عقایلد و الگوهلای فکلر و عمل که همگلی برای زندگلی اجتماعی 

ضلروری می  باشلد، قلادر می  سلازد.1 
ایلن رونلد جامعه  پذیلری از آغلاز توللد شلروع می  شلود و در تماملی طلول حیلات 
ادامله می  یابلد و پایانلی نمی  شناسلد مگلر بلا ملرگ؛ بنابرایلن هلدف از جامعه  پذیری، 
همسلازی و همنوایلی فلرد بلا ارزش  هلا، هنجارهلا و نگرش  هلای گروهلی و اجتماعی 
اسلت؛ بله مفهلوم دیگلر جامعه  پذیلری فراینلدی اسلت کله بله واسلطه آن، هلر فلرد 
دانلش و مهارت  هلای اجتماعلی الزم را برای مشلارکت مؤثر و فعلال در زندگی گروهی 

و اجتماعلی کسلب می  کنلد.2 
جامعه  پذیری دارای هدف  ها و مقاصد مشترکی است که به مهم  ترین آن  ها می  پردازیم: 
1. یکلی از مقاصلد جامعه  پذیلری آملوزش قواعد و نظاملات اساسلی، از آداب و عادات 
و رفتلار روزملره گرفتله تلا روش هلای علملی بله افلراد اسلت )فلارغ از اینکله کلدام 

ارزش  هلا و رفتارهلا مثبلت هسلتند یلا منفی(. 
یادگیری  و  اکتساب  با  فقط  و  می  آفریند  هویت  فرد  برای  جامعه  پذیری  فرایند   .2

مهارت  هاست که افراد می  توانند در جامعه منشأ اثر واقع شوند.3 
چنان که مالحظه می  شود، حسب نگاه غربی، محتوای فرایند جامعه  پذیری امری نسبی 
است و خوب و بد ندارد؛ بلکه در هر جامعه   آنچه آداب و رسوم و هنجارهای آن به شمار 
می  رود، یاددادن و انگیزش ایجادکردن درباره آن، مطلوب و خوب به حساب می  آید؛ 
با اینکه ممکن است همان آداب و رسوم در جامعه  ای دیگر ناهنجاری به شمار بیاید 
و آموزش آن  ها در تضاد با جامعه  پذیری افراد به حساب آید؛ اما در نظام فکری دینی، 
محتوای فرایند جامعه  پذیری دینی یک فرایند مطلق و ارزشی است که تغییرات زمانی 

1 . یان رابرتسون، درآمدی بر جامعه، 112.
2 . علی عالقه بند، جامعه شناسی آموزش و پرورش، ص91.

3 . همان، 94-92.
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و مکانی تأثیری بر آن نمی  گذارد؛ هرچند مسائل ثانویه و برخی فروعات و نیز عرف  های 
نامغایر با شرع، ممکن است حسب اقتضائات زمانی و مکانی تغییراتی سطحی در آن به 
وجود آورند. بر این اساس حسب نگاه غربی گفته می  شود: محتوای فرایند جامعه  پذیری 
به گوناگونی جامعه  های انسانی است؛ بدین معنا که هر جامعه   با توجه به شرایط و 

مقتضیات مختلف خود، افراد متفاوتی را پرورش می  دهند.
با درنظرداشتن تفاوت یادشده، گفتنی است که ارتباط بحث همبستگی اجتماعی با 
جامعه  پذیری از آن جهت است که همبستگی حول محور رفتارهای دینی همچون 
این تحقیق جوانان  افراد جامعه و در  با مسجد زمانی عملی خواهد شد که  ارتباط 
جامعه، پذیرای فرهنگ دینی حاکم بر جامعه و رفتارهای برآمده از آن باشند؛ بنابراین 
آنچه وظیفه فردفرِد مؤمنان و افراد جامعه اسالمی است، تالش در جهت متقاعدساختن 
با  جوانان در جهت پذیرش فرهنگ و هنجار جامعه در موردی مانند ارتباط  داشتن 
مسجد است که این مسئله می  تواند و باید بر اساس سیاست  ها و روش  های مختلف 
شکل بگیرد وگرنه در صورت فاصله  گرفتن یک خرده  گروه اجتماعی یا یک قشر از افراد 
جامعه از هنجارها و ارزش  های آن، شکاف فرهنگی به وجود خواهد آمد که خوف آن 
می  رود که وسیع  تر و عمیق  تر گردد و وحدت و همبستگی جامعه دینی را با خطر 
مواجه سازد؛ لذا همواره در جوامع، به منظور حفظ انسجام و وحدت و یکپارچگی، 
ارزش  ها و گرایش  ها و رفتارهای گروه  های مختلف اجتماعی و قشرهای سّنی آن مورد 
رصد قرار می  گیرد تا ضمن جلوگیری از بروز شکاف فرهنگی و هنجاری، مواردی را که 
با ارزش  ها و هنجارهای جامعه فاصله گرفته  اند و جامعه  پذیری آن  ها کاهش یافته است، 

به روشی معقول، درمان و کنترل نمایند. 
در همیلن راسلتا مطالعله رفتارهلای جوانلان در دو سله دهه اخیر که توسلط محققان 
و جامعه  شناسلان متعلدد صلورت گرفتله و در قسلمت پیشلینه تحقیق بدان  ها اشلاره 
خواهلد شلد، نشلانگر فاصله  گرفتلن جوانلان جامعله از رفتلار دینلِی »ارتبلاط بلا نماز 
جماعلت و مسلجد« اسلت و کاهلش جامعه  پذیلری قشلر جلوان را در ایلن خصلوص 
از ارزش  هلا و هنجارهلای جامعله دینلی ایرانلی نشلان می  دهلد. بلر این اسلاس بحث 
جامعه  پذیلری جوانلان در مصلداق خلاِص »ارتبلاط بلا نهاد دینی مسلجد« بله عنوان 
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کانلون معنویلت و معرفت  بخشلی، با نگرانی و دغدغه مسلئوالن همراه شلده اسلت که 
در همیلن راسلتا و در ایلن تحقیلق تلالش می  شلود که اوالً عللل و عواملل و نیازهایی 
کله مرتفلع سلاختن آن  ها سلبب افزایلش جامعه  پذیلری جوانان می  شلود، شناسلایی 
شلود و ثانیلاً عللل و عواملل و موانعلی کله وجلود آن  هلا سلبب کاهلش جامعه  پذیری 
جوانلان می  گلردد، مشلخص گردد تلا در گام  های بعلدی، اقدامات متناسلب به منظور 

ایجلاد عواملل افزاینلده و رفلع موانلع کاهنلده جامعه  پذیری صلورت گیرد. 

مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق
حلال و پلس از مشخص  شلدن بحلث وحلدت و انسلجام اجتماعلی و بله تبلع آن لزوم 
جهت  دهلی بله رفتارهلای جوانلان بله منظلور جامعه  پذیلری جوانلان، نوبت آن اسلت 
کله مبانلی نظلری موجلود در این خصلوص، مورد بحلث و بررسلی و نهایتلاً انتخاب و 
گزینلش قلرار گیرد؛بله تعبیلر دیگلر در ایلن مرحله بله دنبال آن هسلتیم کله ببینیم 
در خصلوص اینکله رفتارهلای اجتماعلی جوانلان چگونله و تحلت چله عواملی شلکل 

می  گیلرد، چله نظریاتلی مطرح شلده اسلت؟ 
بلر ایلن اسلاس ابتلدا بله مبانلی نظلری مطرح  شلده در غلرب حلول ایلن موضلوع که 
چطلور می  شلود انسلان  ها یا حسلب تحقیلق، جوانلان را جامعه  پذیلر نملود و »رفتار« 
آن  هلا را بلا ارزش  هلا و هنجارهلای جامعله سلمت و سلو داد، پرداختله می  شلود و آن 
گاه مبانلی نظلری مطرح  شلده در معلارف دینلی و نیلز توسلط اندیشلمندان دینلی، 
ملورد بحلث و بررسلی قلرار می  گیلرد و نهایتاً چارچوب نظلری مختار تعییلن و تبیین 

خواهد شلد. 

1. نظریه مبادله جورج کاسپر هومنز1 
در نظریله مبادلله هومنلز، بیلش از آنکله روابلط گروهلی و نهلادی قابل طرح باشلند، 
رابطله فلرد بلا فلرد مطلرح می شلود و تأکیلد اساسلاً بلر فلرد یلا روابلط میلان دو فرد 
اسلت؛ لیکلن هلر  نظریله جامعه شلناختی بایلد بله واحدهلای جمعلی بیلش از دو نفر 

1. George Casper Homans.
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نیلز توجله کنلد. هومنلز نیلز از سلطح مبادله فلرد با دیگلری فراتلر رفتله و در نظریه 
خلود، مسلئله نهادهلا، گروه هلا و زیرنهادهلا را هلم ملورد بررسلی قلرار داده اسلت.1 
هلدف هومنلز تبییلن رفتار و نه توصیف آن اسلت. وی تالش دارد تلا در نهایت بگوید، 
تبییلن رفتلار بلر اسلاس متغیرهلای وابسلته بله تأملل، احسلاس، عاطفله و فعالیلت 
صلورت می گیلرد.2 وی بلرای رفتلار اجتماعلی چندیلن خصوصیت را برمی شلمرد، که 

از:  عبارت  انلد 
اللف( رفتلار بایلد اجتماعلی باشلد؛ یعنلی وقتی یلک شلخص در یلک موقعیت خاص 

دسلت بله کنلش می زنلد، در مقابلل فلرد دیگر قلرار گرفته باشلد.
ب( عملل اجتماعلی بلا پلاداش یلا مجازات فلرد دوم هملراه باشلد. عملل اجتماعی با 
پلاداش یلا مجلازات فلرد دوم، نه شلخص دیگری کله در موقعیلت عمل نبوده اسلت، 

توأم باشلد.
ج( عملل و رفتلار بایلد واقعلی باشلد؛ یعنلی تنهلا آنچله در کتلاب، نوشلته ها و اقلوال 

وجلود دارد، مالك نیسلت.3 
نظریه مبادله هومنز دارای این ویژگی  هاست:

1. موضوع اصلی آن مبادله است. 
2. در نظریله مبادلله، تنلوع روش و موضلوع وجلود دارد و گرایش هلای مختللف از 
اقتصلاد و روان شناسلی و... تلا جامعه شناسلی در شلکل دهی آن نقلش داشلته اند. 
3. مسئله اصلی مورد مطالعه و عالقه همه نظریه پردازان مبادله، وابستگی درونی روابط 

بین افراد و جریان واقعی رفتار اجتماعی است. 
4. روش هلای متعددی در نظریه مبادله از قبیل مقیاس های اقتصادسلنجی ایسلتاری، 
مطالعله کتابخانه ای و مشلاهده ارتبلاط در موقعیت های واقعی رفتار، دوسلتی و روابط 

خانوادگی به کار رفته اسلت. 
5. نظریله مبادلله اجتماعلی در جهلت توزیلع و تبییلن رابطله بیلن رفتلار بلر اسلاس 

پلاداش یلا مجازات اسلت. 

1 . تقی آزاد ارمکی، نظریه های جامعه شناسی، ص247؛ جورج ریتزر، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ص414.
2 . تقی آزاد ارمکی، نظریه های جامعه شناسی، ص250.

3 . همان، ص251.
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6. مفاهیلم و فرضیلات مورد اسلتفاده در دیلدگاه مبادله، در مطالعلات تجربی و نظری 
رفتار خانوادگی، عشلق و ازدواج گسلترش بیشلتری یافته است.1 

هومنلز در تبییلن رفتلار انسلان  ها، قضایلای عاملی را مطلرح می  نمایلد کله بله شلرح 
اسلت:  ذیل 

1. قضیله موفقیلت: هرچله فعالیلت یلک فلرد در زملان معّینلی پلاداش بیشلتری بله 
شلخص برسلاند، بله هملان نسلبت فلرد آن فعالیلت را تکلرار خواهلد کلرد و در میان 
کنش  هلای فلرد، هلر چه کنلش خاصی بله پلاداش منتهی شلود، احتمال زیلاد وجود 
دارد کله شلخص بله انجلام آن دسلت بزنلد. در اینجلا هومنلز مفهلوم کثلرت وقلوع 
وکثلرت  پاداش  دهنلده  رفتارهلای  بیلن  نتیجله  در  معرفلی می  کنلد.  را  فعالیت  هلا 

پاسلخ  ها بلرای پلاداش رابطله مسلتقیمی دیلده می  شلود. 
2. قضیله انگیلزه: اگلر در گذشلته وقلوع وضعیتلی مشلخص سلبب شلده اسلت کله 
فعالیلت فلرد بله پلاداش منتهی شلود، هرچله وضعیت کنونی شلبیه گذشلته باشلد، 

احتملال اینکله فلرد بله فعالیتلی مشلابه آن دسلت بزنلد، زیادتر اسلت.2 
انگیلزش و مسلائل مربلوط به آن از دل مشلغولی های مهلم مدیران و رهبلران در عصر 
حاضلر اسلت؛ بله همیلن عللت صاحب نظلران نظریه هلا و الگوهلای مختلفلی در ایلن 
حلوزه معرفتلی ارائله کرده انلد. دهله 1950 میلالدی یکلی از دوره هلای بسلیار پربلار 
از نظلر ارائله مفاهیلم و نظریه هلای انگیلزش اسلت کله گرچه از نظلر اعتملاد و اعتبار 
ملورد حمله هلای بسلیار شلدید قلرار گرفتنلد، از دو جهلت بسلیار مهم انلد: نخسلت 
آنکله ایلن نظریه هلا زیربنای سلایر نظریه هلای انگیزش هسلتند؛ دوم آنکله در مرحله 
عملل در سلازمان ها، مدیلران بلرای توجیله انگیلزه کارکنلان خلود از ایلن نظریه ها و 

اصطالحلات فنلی مربلوط بله آن اسلتفاده می کنند.3 
3. قضیله ارزش: هرچله نتایلج یلک کنلش بلرای شلخص باارزش  تلر باشلد، احتملال 
بیشلتری دارد کله هملان کنلش را دوبلاره انجلام دهلد؛ پلس بیلن کثلرت و تکلرار 
فعالیتلی کله پاداش دربلردارد و میزان ارزش هلر پاداش رابطه مسلتقیمی وجود دارد. 

1 . همان، صص249 و250؛ جاناتان اچ ترنز، ساخت نظریه جامعه شناختی، ص303 - 305.
2 . ر. ك: ادیبی حسین و عبدالمعبود انصاری، نظریه های جامعه شناسی، ص248-247.

3 . استیفن پی رابینز، مبانی رفتارسازمانی، ص73.



83 فصل اول: مبانی نظری

4. قضیله محرومیلت- سلیری: یک شلخص هرچه در گذشلته نزدیک، پلاداش معّینی 
را بیشلتر دریافلت کلرده باشلد، هملان پلاداش در آینلده برایلش کم  ارزش  تلر خواهد 

 1 شد.
5. قضیله پرخاش)تجلاوز( - تأییلد: بخلش اول می  گویلد: هنگاملی کله رفتلار فلرد 
پلاداش ملورد نظلرش را دریافلت نمی  کنلد یلا بلا تغییلری کله انتظلارش را نداشلته 
روبلرو می  شلود، فرد عصبانی شلده، بیشلتر بله انجام  دادن رفتلار پرخاشلگرانه متمایل 
می  شلود و نتایلج چنلان رفتلاری برایلش ارزشلمندتر می  گلردد. بخلش دوم می  گوید: 
وقتلی عملل فلرد پلاداش ملورد انتظلار بله ویلژه پاداشلی بیشلتر از آن را دریافلت 
می  کنلد یلا تنبیله ملورد انتظلار را دریافلت نمی  کنلد، در ایلن حاللت فلرد »متللذذ« 
خواهلد شلد و بیشلتر به انجلام عمل پسلندیده متمایل خواهلد گردیلد و نتایج چنان 

عمللی برایلش ارزشلمندتر خواهد شلد.2 
به طلور خالصله، هومنز سلعی دارد قضایای نظریله مبادله را در تبیین انلواع رفتارهای 
اجتماعلی، اعلم از رفتارهای سلاده بین دو نفر یا رفتارهای نهادی شلده بسلیار پیچیده 
گروهلی بله کار گیلرد و از طریلق اسلتنتاج منطقلی، پدیده هایلی مانند تأثیلر افراد بر 

یکدیگلر، قدرت، احتلرام، رقابت و همنوایلی را تبیین کند.3 
نظریله هومنلز توسلط برخلی نظریه  پلردازان غربلی و بله دلیلل تأکیلدش بلر صلرف 
تبلادل دونفلره یلا دوگانله و چشم  پوشلی از الگوهلای تبلادل پهن  دامنه  تر ملورد انتقاد 
قلرار گرفتله اسلت؛ همچنیلن نظریله هومنز بله ندیده  گرفتلن هنجارهلا و ارزش  هایی 
کله به  گونله ای نمادیلن بله روابلط تبادللی شلکل می  بخشلند، متهلم شلده اسلت.4  
پارسلونز5 نیلز   می  گویلد که هومنز اصلول رفتاری جانلوری را در مورد انسلان  ها به کار 
بلرده اسلت، در حالی  کله بله عقیده او، اصول رفتاری ناشلی از بررسلی رفتلار کبوتران 
نمی  توانلد کیفیلت رفتلار انسلان  ها را تبییلن کنلد و در اینجلا بایلد از اصلول متفاوت 
دیگلری اسلتفاده کلرد. پارسلونز، بلر خلالف هومنز، معتقد اسلت کله اصلول بنیادین 

1 . جورج ریتنرز، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ص430-428.
2 . غالم عباس توسلی، نظریه های جامعه شناسی، ص405-403.

3 . همان، ص413.
4 . جورج ریتنرز، نظریه جامعه  شناسی در دوران معاصر، ص423.

5 . Talcott Parsons.
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رفتلار فلردی انسلان  ها نمی    توانلد نظام  هلای پیچیلده کنلش اجتماعلی را تبیین کنند 
وایلن اصلول هرچنلد در تبییلن رفتار فردی ممکن اسلت بله کار آیند وللی در تبیین 

رفتلار اجتماعلی انسلان  ها هیلچ دردی را دوا نمی  کننلد.1 
رفتارهلای انسلان  ها صرفلاً جنبله عقالنلی و بلر اسلاس حسلاب و کتاب سلود و هزینه 
نیسلتند و عناصلر بله ظاهلر غیر  عقالنلی و احساسلی نیلز تأثیلر عملده  ای در وقلوع یا 
علدم وقلوع کنش  هلای اجتماعلی، فرهنگلی، سیاسلی و غیره دارنلد. که ایلن جنبه از 
عواملل تأثیرگلذار تلا حلدودی از دید نظریه   پلردازان رویکلرد مبادله ملورد غفلت قرار 

گرفته اسلت. 

2. نظریه کنش  های اجتماعی پارسونز
پارسلونز کله از منتقلدان نظریله هومنلز اسلت، برخلالف وی، می  کوشلد نظریه کنش 
را از رفتارگرایلی جلدا سلازد، بله نظر وی نظریله  ای ماننلد رفتارگرایی که انسلان  ها را 
بلدون توجله بله جنبه ذهنی  شلان در نظلر می  گیلرد، نمی  توانلد نظریه کنلش قلمداد 

 . شود
پارسلونز در تشلریح منظلور خلود از مفهلوم کنش، مالك  هایلی را بلرای آن ذکر کرده 

اسلت که به شلرح ذیل هسلتند:
1. کنش مستلزم وجود یک عامل یعنی یک کنشگر است. 

2. کنش بنا بر تعریف، مستلزم داشتن هدف است. 
3. کنلش بایلد در وضعیتی آغاز شلود که سلیر املور در آن از یک یا چنلد جنبه مهم، 

از وضعیلت املور در مقصد کنش، یعنی هدف، متفاوت باشلد. 
4. بسلته بله گزینه  هایلی کله موقعیت فراهلم می  کند، راه  هلای بدیلی به سلوی هدف 
وجلود خواهلد داشلت. در ملواردی کله گزینه  هلای جانشلین وجلود نداشلته باشلد، 

جهت  گیلری هنجلاری بلرای کنلش وجلود خواهد داشلت. 
اجزای چهارگانه نظام کنش پاسونز عبارت  اند از:

1. ارگانیسم رفتاری: پارسونز ارگانیسم رفتاری را زیاد توضیح نداده است. 

1 . ویلیام اسکیدمور، تفکر نظری در جامعه شناسی، ص102.



85 فصل اول: مبانی نظری

2. نظـام اجتماعـی: پارسلونز نظلام اجتماعلی را این  گونله تعریلف می  کنلد: یلک نظام 
اجتماعلی از مجموعله  ای از کنشلگران فلردی سلاخته می  شلود کله در موقعیتلی کله 
دسلت  کم جنبله  ای فیزیکلی یلا محیطلی دارد، بلا یکدیگلر کنلش متقابلل دارنلد. 
ایلن کنشلگران بلر حسلب گرایلش بله ارضلای حلد مطللوب برانگیختله می  شلوند و 
رابطه  شلان بلا موقعیت  هایشلان و نیلز بلا همدیگلر، بلر حسلب و به واسلطه یلک نظام 

ساختاربندی  شلده فرهنگلی و نهادهلای مشلترك مشلخص می  شلود.1 
هلدف اصللی پارسلونز در بحلث سیسلتم اجتماعلی، طرح سیسلتم واحدی اسلت که 
ترجیحلاً در آن کلیلت عملل کنشلگر در سیسلتم تجللی می  یابلد. تحلیلل پارسلونز با 
متوجله ایلن اسلت که چگونله سیسلتم، کنشلگر را کنترل می  کنلد، نه اینکله چگونه 

سیسلتم کنشلگر را خللق یلا ایجلاد می  کند.2 
مفهلوم نظلام بله عنلوان ابلزاری تحلیللی در تشلریح واقعیلت، مبّیلن تلوازی انتزاعی 
نظام  هلای فیزیکلی، زیسلتی، روانلی، اقتصادی، سیاسلی و اجتماعی اسلت. از این نگاه 
نظلام اجتماعلی معلرف شلبکه تعامالت افرادی اسلت که طبق آن، دو یا چند کنشلگر 
بلا یکدیگلر ارتبلاط یافتله، یکدیگلر را متأثلر کلرده و حتلی االملکان جمعلی عملل 
می  کننلد؛ بله عبلارت دیگلر نظلام اجتماعلی مرکلب از کنشلگران کثیری اسلت که با 
یکدیگلر در وضعیتلی بلا ابعلاد فیزیکی و محیطلی به تعاملل می  پردازند، تمایالتشلان 
را وفلق انگیلزه بیشینه  سلازی للذت جهلت می  دهنلد و روابلط آن  هلا بلا وضعیتلی که 
شلامل دیگلران نیز هسلت، در نظاملی از سلاخت  های فرهنگی و ارزش  های مشلترك 
صلورت می  گیلرد؛ بنابرایلن می  تلوان گفلت نظلام اجتماعی یعنلی مجموعله تعامالت 
کنشلگرانی انگیلز  دار و هدفمنلد و مرتبلط در محیلط و وضعیتی فرهنگلی- اجتماعی. 
نظلام اجتماعلی از دیدگاه پارسلونز الگلوی تعاملی   اسلت برآمده از نقش  هلا، پایگاه  ها، 
انتظلارات و هنجارهلای اجتماعلی در عرصه  هلای مختلفی نظیر خانواده، حلزب، بازار، 

دانشگاه و بیمارسلتان و غیره.3
پارسلونز نظلام اجتماعلی را بله یک موجلود زنده تشلبیه می  کند. همان  گونله که بدن 

1 . جورج ریتزر، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ص134.
2 . همان، ص76.

3 . پیتر همیلتون، تالکوت پارسونز، ص119.
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انسلان بلرای زنده  مانلدن نیازهایلی دارد و در قبلال آن اعضایی دارد که نیازهایشلان را 
بلرآورده می  کننلد، یلک نظلام اجتماعی نیلز نیازهایی دارد کله باید ارضا شلوند تا آن 
نظلام پابرجلا باشلد و اجزایلی دارد کله برای رفلع آن نیازها عملل می  کننلد؛ بنابراین 
همله نظام  هلای زنلده، بله تعلادل یا نوعلی رابطه پایلدار و متلوازن میان اجلزا و حفظ 
خویلش جلدا از نظام  هلای دیگلر گرایلش دارنلد. تأکیلد پارسلونز هملواره بلر ثبات و 
نظلم اسلت و در حقیقلت نظریله اجتماعلی از منظر وی، کوششلی اسلت برای پاسلخ 

بله این سلؤال کله نظم اجتماعلی چگونله امکان  پذیر اسلت؟1 
3. نظـام فرهنگـی: پارسلونز فرهنلگ را نیلروی عملده  ای می  انگاشلت کله عناصلر 
گوناگلون جهلان اجتماعلی یلا بله تعبیلر خلودش، نظلام اجتماعلی را بله هلم پیونلد 
می  دهلد. فرهنلگ میانجلی، کنلش متقابل میان کنشلگران اسلت و شلخصیت و نظام 
اجتماعلی را بلا هلم ترکیلب می  کنلد. فرهنلگ ایلن خاصیلت ویلژه را دارد کله کلم و 

بیلش می  توانلد بخشلی از نظام  هلای دیگلر گلردد. 
پارسلونز فرهنلگ را نظلام الگلودار و سلامان  مندی از نمادهایی می  دانلد که هدف  های 
جهت  گیلری کنشلگران، جنبه  هلای ملکله ذهن  شلده نظلام شلخصیتی و الگوهلای 
نهادمنلد نظلام اجتماعلی را دربرمی  گیلرد. فرهنلگ چلون بسلیار نمادیلن و ذهنلی 
اسلت، به  آسلانی از یلک نظلام بله نظلام دیگلر انتقلال می  یابلد. همیلن خاصیلت بله 
فرهنلگ اجلازه می  دهلد کله از طریلق اشلاعه از یلک نظلام اجتماعلی به نظلام دیگر 
و از طریلق فراگیلری و اجتماعی  شلدن، از یلک نظلام شلخصیتی بله نظام شلخصیتی 

دیگلر حرکلت کند. 
فرهنلگ یکلی از الگوهلای اجتماعلی در جامعه اسلت. فرهنگ در  واقلع از مجموعه  ای 
از الگوهلای کوچک  تلر تشلکیل شلده اسلت کله می  توانیلم آن  هلا را قواعلد باورهلا و 
ارزش  هلا بنامیلم. بلرای اینکه هملکاری وجود داشلته باشلد، باید قواعد وجود داشلته 
باشلند و افلراد بایلد مایلل باشلند کنش  هایشلان را طبلق ایلن قواعلد هدایلت کننلد. 
جواملع بله   وسلیله آداب و رسلوم هدایت می  شلوند و همین  طلور تابوهلا و هنجارهایی 
کله تعییلن شلده اسلت. فرهنلگ از مجموعله  ای از باورهلای مشلترك تشلکیل شلده 

1 . حسین ادیبی، جامعه شناسی طبقات اجتماعی، ص131.
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اسلت. ملردم ممکن اسلت معتقد باشلند که کار سلخت بله موفقیت ملادی می  انجامد 
یلا اینکله تحصیلالت دانشلگاهی بله یافتن شلغلی خلوب منجر می  شلود.1 

4. نظـام شـخصیتی: پارسلونز شلخصیت را نظلام سلازمان  یافته  ای از جهت  گیلری و 
انگیلزش کنلش کنشلگر فلردی می  انلگارد. عنصر سلازنده بنیلادی شلخصیت، تمایل 
نیلازی اسلت. پارسلونز و شلیلر تمایلالت نیلازی را از کشلش  ها متمایز کردنلد. به نظر 
آن  هلا، کشلش  ها هملان گرایش  هلای فطلری و در انلرژی جسلمانی هسلتندکه کنش 

را امکان  پذیلر ملی سلازند.
پارسلونز در بحلث از نظلام اجتماعلی به رابطه کنشلگران و سلاختارهای اجتماعی نیز 
توجله دارد. وی تلفیلق الگوهلای ارزشلی بلا تمایلالت مبتنی بلر نیاز را قضیله بنیادی 
و پویلای جامعه  شناسلی می  خوانلد. در ایلن تلفیلق، شلیوه  های انتقلال هنجارهلا و 
ارزش  هلای یک نظام به کنشلگران ماننلد فراگردهای اجتماعی  کردن و درونی  سلاختن 
را دارای اهمیلت اساسلی می  دانلد؛ درواقلع افلراد بلا ملکله ذهلن سلاختن ارزش  هلا و 
هنجارهلا، بدیلن شلکل کله آن  هلا را جزئلی از وجود و وجلدان خود می  سلازند، ضمن 

دنبال  کلردن منافلع خلود، بله مصاللح کل نظام نیلز خدملت می  کنند.2 
در انتهلای تبییلن ایلن نظریله قابلل ذکر اسلت کله از نظلر پارسلونز، اجتماعی  کردن 
فراگلرد محافظه  کارانله  ای اسلت کله طلی آن تمایالت نیلازی افلراد، آن  ها را بله نظام 
اجتماعلی پیونلد می  دهلد و نظلام اجتماعلی نیلز وسلایل برآورده  شلدن تمایلالت را 
بلرآورده می  سلازد. اجتماعی  شلدن نوعلی همرنگلی بله نظلام اجتماعلی می  بخشلد؛ 
املا تنوعلات فلردی نیلز در جامعله وجلود دارد. وجلود برخلی مکانیسلم  های نظلارت 
اجتماعلی، درواقلع تنوعلات را کنتلرل کلرده، افلراد را به سلمت همرنگی می  کشلاند. 
نظلارت اجتماعلی خلط دوم دفلاع از نظلام را تشلکیل می  دهلد؛ املا نظارت  هلا نیلز 
بایلد انعطاف  پذیلر اجلرا شلود و تلاب برخلی از تنوعلات را در جامعله داشلته باشلد. 
نظلارت اجتماعلی بایلد فرصت  هلای نقلش گسلترده  ای را بلرای اعضایلش فراهم کند 
تلا شلخصیت  های گوناگلون بتواننلد بدون تهدیلد یکپارچگی نظلام ابراز وجلود کنند. 

1 . ر. ك: جوئل شارون،  ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی.
2 . جورج ریتزر، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ص1981.



88

اجتماعی  کلردن و نظلارت اجتماعلی مکانیسلم  های اصللی بلرای حفلظ تلوازن نظلام 
هسلتند و نظلم اجتماعلی را در نظلام اجتماعلی پارسلونز عجیلن می  سلازند. 

همچنیلن سلازمان  ها و سیسلتم  های اجتماعلی در پلی بهنجارکردن رفتارها هسلتند. 
کارکردگرایلان سلاختاری تذکلر داده  انلد کله اختلالل در یکلی از عناصلر سیسلتم 
اجتماعلی منجلر بله اختالالتلی در کل سیسلتم خواهد شلد. پارسلونز معتقلد بود که 
جامعله در فراینلد جامعه  پذیلری و تلا حلدی بلا اعملال زور، در پی حفظ تعادل اسلت 

و از کنشلگران انتظلار ملی  رود، نقلش خلود را به  درسلتی ایفلا کنند.1 
در نقد این نظریه گفتنی است که برخی آن را نوعی خلط مبحث و سردرگمی می انگارند. 
ناتوانی پارسونز در رهاکردن مواضع نظری پیشین خود یا بر اثر عدم توفیق در تلفیق 

شایسته آن مواضع با مواضع شدیدتر، کار او را دچار نوعی سردرگمی کرده است.2 

3. نظریه نظام اجتماعی فرهنگی با رویکرد اتیک3 و امیک4 گیرتز5 
دو مفهملوم اتیلک و امیلک در انسان  شناسلی توسلط کیلفورد گیرتز وارد شلده اسلت 
و روشلی جدیلد را بله هملراه دارد. در رویکلرد اتیلک، بله مطالعه مردم  شلناختی یک 
اثلر یلا یلک موضلوع پرداختله می  شلود؛ درواقع نلگاه به موضلوع پژوهش یک نلگاه از 
بیلرون اسلت. محقق تلالش می  کندکه نه احساسلات خلود را درباره موضلوع پژوهش 
دخاللت دهلد نله زبلان توصیلف و تحلیلل خلود را مطابلق زبلان موضلوع پژوهلش 
ارائله کنلد. بله عبلارت دیگلر محقق بلرای توصیلف و تحلیل داده  هلای خلود، ادبیاتی 
به  اصطلالح علملی )زبان عللم( برمی  گزیند. در رویکلرد اتیک )دیلدگاه محققان( گروه 
را از طبقله بنلدی هلا، اصطالحلات، توضیحلات و تفاسلیر محللی، به آنچله مربوط به 
انسان  شناسلان اسلت، منتقلل می  کننلد. رویکرد اتیلک می  گوید: ملردم محلی آن  قدر 
بلا آنچله انجلام می  دهند، درگیر هسلتند که نخواهند توانسلت فرهنگشلان را تفسلیر 
کننلد. محقلق بایلد بر آنچله خودش بله عنوان بیننلده متوجه می  شلود، تأکیلد کند؛ 

1 . ر. ك: تیم دیلینی، نظریه  های کالسیک جامعه شناسی.
2 . جورج ریتزر، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ص532.

3. etic.
4. emic.
5. Clifford Geertz.
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املا در رویکلرد امیلک، هلدف محقلق ایلن اسلت کله از طریلق تکنیک  های مشلاهده 
مشلارکتی غلرق در موضلوع پژوهلش شلود و معانلی و دلیل  هلای رفتارهلا و اعملال 
موضلوع پژوهلش را درك کنلد. ایلن اتفلاق زمانلی می  افتد کله محقق تا انلدازه  ای در 
سلوژه خلود مسلتحیل شلود تلا بتوانلد بله فهلم برسلد. محقق سلعی می  کنلد معانی 
و دلیل  هلای رفتلار و اعملال موضلوع پژوهلش را درك کنلد. در ایلن رویکلرد بله این 
نلکات توجله می  شلود که ملردم محلی چگونله فکر می  کننلد، چگونله درك می  کنند، 
چگونله جهلان را طبقله بنلدی می  کنند، قوانیلن رفتاری آنها چیسلت، چله معناهایی 
بلرای آن  هلا وجلود دارد و چگونله اشلیاء را تصلور می  کننلد و توضیلح می  دهنلد. در 
رویکلرد امیلک )دیلدگاه محللی( معنلاداری هر چیلز، از دیلدگاه مردم محلی بررسلی 
می  شلود. ایلن اتفلاق زمانلی می  افتد که محقلق تا انلدازه  ای در موضوع ملورد پژوهش 
خلود غلرق شلود تا بتواند بله فهم برسلد. اصطالح »مشلاورفرهنگی« به افلرادی گفته 
می  شلود کله در میلدان بلرای دانسلتن اطالعات از آن  ها اسلتفاده می  شلود. ایلن افراد 

کسلانی هسلتند که دیلدگاه امیلک را فراهلم می  آورند. 
مثال: مردم عادی ممکن اسلت معتقد باشلند که سلرما و کوران مسبب سرماخوردگی   
اسلت؛ چیلزی کله دانشلمندان معتقدنلد توسلط میکلروب بله وجلود آمده اسلت. در 
فرهنگ  هایلی کله فاقلد تئلوری میکلروب بلرای بیماری  هاسلت، بیماری  هلا بله طلور 
امیلک بلا دالیلل متفاوتی از جمله، ارواح سلرگردان، اجلداد و جادوگلران توضیح داده 
می  شلود. در رویکلرد امیلک بیملاری به درك فرهنگلی از فقدان سلالمتی برمی  گردد؛ 
درحالی  کله در رویکلرد اتیلک، بیملاری بله توضیلح علملی فقلدان سلالمتی شلامل 
دالیلل شناخته  شلده برمی  گلردد. مطابلق آنچه ملردم در هلر فرهنگی برجسلته کرده 
انلد، ملا هلم از تملارض )بیملاری کله فکلر می  کنیلم داریلم( و هلم از بیملاری )آنچه 
واقعلاً داریلم( رنلج می  کشلیم کله ایلن دو ماننلد هلم نیسلتند. فقلدان سلالمتی، هم 

ریشله هلای امیلک دارد و هم ریشله هلای اتیک. 
نمونه  ای دیگر: شواهد و مدارك معتبری در ارتباط با وجود برخی تعصبات نژادی در 
روان شناسی ارائه شده است. پس از بررسی تمامی مباحث مجله های روان شناسی 
اجتماعی و کلینیکی بریتانیا طی سال  های 1962 تا 1980 با نهایت حیرت مشخص 
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شد که در بررسی شخصیتی افراد فرهنگ های غیرغربی از تست های غربی که هیچ 
تناسبی با فرهنگ های مذکور نداشتند، استفاده شده  است، به بیان دیگر هیچ تالشی 
در جهت فهم ساختارهای شخصیتی فرهنگ های دیگر )مثاًل غنایی ها یا چینی ها( از 
طریق دیدگاه های موجود در همان فرهنگ ها صورت نگرفته  بود و آنچه ارائه شده  بود، 

بررسی این فرهنگ ها با مالك های غربی و نامربوط بوده  است. 
بررسلی  ها نشلان دادنلد کله پژوهشلگران ایلن مجلالت، فرهنگ هلا را بلر مبنلای 
غربی  بلودن یلا غربی  نبلودن دسلته  بندی کرده انلد. در تقسلیم  بندی آن  هلا، تماملی 
فرهنگ هلای غربلی در یلک گلروه و بقیله فرهنگ هلای جهلان در گلروه دیگلر قلرار 
دسلتاورد های  و  تکنوللوژی  مبنلای  بلر  را  دیگلر  فرهنگ هلای  آن  هلا  می گیرنلد. 
فرهنگلی اروپلا و آمریلکا ارزیابلی کرده انلد. بله گفته آن  هلا، »فرهنگ هایی کله دارای 
اسلتانداردهای مسلتبدانه اروپامحلور نیسلتند، اغلب بلا عناوین »ابتدایی« و »توسلعه 
نیافتله« یلا در بهتریلن حاللت، با عنلوان »در حال توسلعه« توصیف می شلوند. در این 
دسلته  بندی نژادپرسلتانه، تماملی اخالقیلات، آیین هلای قومی  مذهبلی و غیلره نادیده 
انگاشلته شلده اند. ایلن نلوع نگرش نتیجله ای جلز برترشلمردن سفیدپوسلتان از یک 
سلو تأییلد شلیوه های زندگلی آن  هلا و محرومیلِت سیاه پوسلتان و دیگلر اقلیت هلا و 

تحقیلر فرهنلِگ ایشلان از سلوی دیگلر بله هملراه نداشته اسلت. 

رویکرد انسان  شناسی در نظریه اتیک و امیک1: 
رویکلرد اتیلک و امیلک دو شلاخصه تفلاوت میلان روش  شناسلی انسان  شناسلی بلا 
جامعه  شناسلی اسلت. در رویکلرد اتیلک که بیشلتر در جامعه  شناسلی معمول اسلت، 
محقلق واقعیلت اجتماعلی را از منظلر قاعده  مندی  هلا و رده  بندی  هلای علملی خلود 
ملورد بررسلی قلرار می  دهلد و ایلن ظلرف جامعه  شناسلی اسلت کله مظلروف یعنلی 
واقعیلت بیرونلی را در خود شلکل می  دهلد؛ بنابرایلن ترمینولوژی جامعه  شلناختی که 
از قبلل تعریلف و تصویلب شلده اسلت، عناصلر شلناختی میلدان مطالعه را بله تصویر 

1 . ر. ك: ناصلر فکوهلی، »نگاهلی بله رویکلرد تفسلیری کلیفلورد گیرتلز بلا تأکیلد بلر تفسلیر او از پدیده دینلی«، نامه عللوم اجتماعی، 
شلماره 31، ص103-124؛ عبلداهلل گیویلان، »کلیفلورد گیرتلز و دیلدگاه تفسلیری او در بلاب دیلن و فرهنگ«، فصلنامله انجمن ایرانی 

مطالعلات فرهنگلی و ارتباطات، سلال سلوم، ش10، ص27-1.
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می  کشلد؛ املا در انسان  شناسلی رویکلرد امیلک و اتیلک هلر دو، توأملان، بله عنلوان 
طیفلی از مراحلل پژوهلش اتخلاذ می  شلوند. در رویکلرد امیلک، محقلق بلا واقعیلت 
اجتماعلی جامعله ملورد پژوهلش درگیلر می  شلود. »مشلاهده مشلارکتی« درواقلع 
درگیرشلدن محقلق بلا واقعیلات ململوس و انتزاعلی جامعله ملورد بررسلی اسلت، به 
نحلوی کله محقلق دنیلا را از چشلم بومیلان ببینلد. در مرحلله بعلد، محقلق از بینش 
امیلک بله اتیک رجعلت می  کند و ترموللوژی و نظریه  پلردازی انسان  شناسلی در مورد 

جامعله تازه شلروع می  شلود. 
ایلن دیلدگاه گیرتلز بله معنلای نقد شلدید روش  هلای کملی در علوم اجتماعی اسلت 
کله ادعلا دارنلد می  تواننلد فرهنگ  هلا را اندازه  گیلری کلرده، آن  هلا را محلک بزننلد 
یلا درباره  شلان تصمیم  گیلری کننلد. شلاید بلرای اثبلات همیلن روش  هلا اسلت کله 
انسان  شلناس ناتلوان از درك کاملل موضوع، دسلت بله تقلیل برخلی از جنبه  های آن 
می  زنلد یلا برعکلس بلا بزرگ  نمایی و تعمیلم برخی دیگلر از زوایای موضلوع، به دنبال 

اثبلات فرضیله  ای کمابیلش از قبل مشلخص اسلت. 
کلیفلورد گیرتلز البتله ایلن فراینلد را بله حسلاب درك  ناپذیلری مطللق موضلوع 
نمی  گلذارد و عقیلده دارد، آنچله غیر  قابلل درك اسلت  ، کل یلک فرهنلگ در تمامیت 
آن اسلت و وظیفله انسان  شلناس آن اسلت کله با بررسلی پهنه  های کوچک بله دنبال 
درك جزئیلات موضلوع باشلد و بله ایلن ترتیلب کار خلود را نله یلک کار کاملل، بلکه 
بخشلی از یلک مجموعله بلزرگ به حسلاب بیلاورد که به  تدریج شلکل خواهلد گرفت. 
می  تلوان گفلت، گیرتلز در پلی یافتلن معمایلی برمی  آیلد کله بایلد آن را محلی  بلودن 
درك انسان  شلناختی در مقابلل جهان  شلمول بلودن ابزارهای ادراکی آن یعنی فلسلفه 

و عللوم اجتماعلی تعریف کرد. 
»اسلالم آن گونه که مشلاهده می شلود« از کتاب های گیرتز اسلت که در آن به مقایسه 
اسلالم اندونلزی و اسلالم مراکلش می پلردازد. وی در ایلن کتلاب به دنبلال تعریلف و 
چیسلتی اسلالم نیسلت؛ بلکله می خواهلد تأثیلر اندونزی بودن یلا مراکشلی بودن را در 

مسللمان بودن مردملان آن کشلورها دریابد. 
او با نگاهی بیرونی و تطبیقی، در پی پاسلخگویی بدین پرسلش اسلت که چه باورها و 
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رفتارهایلی، کدامیلن ایملان را در کدام اوضلاع و احوال اجتماعی پشلتیبانی می کنند؟ 
بلرای رسلیدن به پاسلخ، فقلط توضیح و تفسلیر باورها، عقایلد و نهادها کافی نیسلت. 
بایلد چگونگلی مانلدگاری ایلن باورهلا، رفتارهلا و نهادهای ویلژه و زنده  مانلدن، مردن 
یلا مانع شلدن آن  هلا بلرای ایمان های دینی روشلن شلود. او مدعی نیسلت کله در این 
مطالعله، یلک انسان شلناس دینی اسلت و سلخنان او ناگزیلر از دیدگاه انسان شناسلی 
ادا نمی شلود. پرسلش اصللی گیرتلز این اسلت کله چنیلن واکنش هایلی به کمک چه 

ابزارهلا و در چله فراینلد و چله اوضاع اجتماعلی و فرهنگی صلورت می پذیرند؟ 
مردم نلگاری تفسلیری گیرتلز بله  هملان انلدازه که بله  سلوی روش تفسلیری و کیفی 
می گرایلد، از دقلت و اثبات گرایلی کمی گرایلی در عللوم اجتماعلی دور می شلود. او 
ایلن رویکلرد ذره گلرا یا میکروسلکوپی را بلا رویکردی امیلک در پژوهش خلود همراه 
می کنلد کله پیاملد ناگزیلرش، هملان »خاص گرایلی فرهنگلی« اسلت. بله همیلن 
سلبب می تلوان او را یگانله مدافلع نظریله محللی بلودن درك انسان شلناختی، در 
برابلر جهان شلمولی  بودن ابزار هلای ادراکلی آن یعنلی دین، فلسلفه و عللوم اجتماعی 

نست. دا

4. نظریه سلسله  مراتب نیازهای آبراهام مازلو1 
بله عقیلده مازللو، هلر فلرد دارای تعلدادی نیازهلای ذاتلی اسلت کله فعال  کننلده و 
هدایت  کننلده رفتارهلای اوسلت. ایلن نیازهلا غریزی انلد یعنلی ملا بلا آن هلا بله دنیلا 
می آییلم؛ املا رفتارهایلی که ما بلرای ارضای آن ها به کار می بریم، اکتسلابی هسلتند.2 

این نیازها بر اساس اهمیت به ترتیب زیر قرار می گیرند: 
1 نیازهای فیزیولوژیکی؛ 

2 نیاز به ایمنی؛ 
3 نیازهای عشق و تعلق داشتن؛ 

4 نیاز به احترام؛ 
5 نیاز به خودشکوفایی؛ 

1   .Abraham Maslow.
2 . یوسف کریمی، روان شناسی شخصیت، ص172.
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نیازهای فیزیولوژیکی شامل نیاز به غذا، آب، هوا، خواب و رابطه جنسی است. 
نیازهلای ایمنلی شلامل نیاز بله امنیت، ثبات، نظلم و رهایی از ترس و اضطراب اسلت. 

این نیازها در نوزادان و بزرگسلاالن روان  رنجور، بیشلترین اهمیت را دارد. 
نیازهلای تعلق  داشلتن و عشلق، از طریلق روابلط عاطفلی با شلخص یا اشلخاص دیگر 

می شلود.  برآورده 
نیازهای احترام شامل بهره  مندی از عزت نفس و احترام از سوی دیگران است. 

نیلاز خودشلکوفایی شلامل تحقلق توانایی هلای بالقلوه و قابلیت هلای شلخص بلوده، 
مسلتلزم داشلتن دانلش واقع بینانله بله نقلاط ضعلف و قلوت خلود اسلت. 

 هلر نیلازی کله در پایین ترین مرتبه سلسله  مراتب قلرار گیرد، قوت، توانایلی و اولویت 
آن بیشلتر اسلت؛ بلرای نمونله نیازهلای فیزیولوژیلک جلزء بنیادی تریلن و قوی ترین 

نیازهلا هسلتند و قادر بله بازداری کاملل همه نیازهلای دیگرند.1  
 ناتوانلی در برآورده  کلردن نیازهلای سلطح پایین تلر، نوعلی نارسلایی در فلرد ایجلاد 
می کنلد؛ بله همیلن جهت آن هلا را نیازهای کمبلود یا نارسلایی نیز می نامنلد. اگرچه 
نیازهلای سلطوح باالتلر برای بقا، برآورده  شلدن آن  هلا می تواند به بقا و ترقی شلخصی 
کملک و سلالمت بهتر، عملر طوالنی تر و به  طورکلی کارایی زیست  شلناختی بیشلتری 
را ایجلاد کنلد؛ ازهمیلن رو آن هلا را نیازهلای رشلد یلا بلودن نیلز نامیده انلد. در ضمن 
ارضلای ایلن نیازهلا مسلتلزم پیش شلرط های بیشلتر، پیچیدگلی زیادتلر و شلرایط 

اجتماعلی، اقتصلادی و سیاسلی بهتر اسلت. 
مازللو معتقلد بلود مجموعله دیگلری از نیازهلا )نیلاز بله دانسلتن و فهمیلدن( وجلود 
دارنلد، کله یلک سلسلله  مراتب نیازهلای شلناختی را تشلکیل می دهنلد. ایلن نیازهلا 
سلائق های ذاتلی هسلتند و در اوایلل زندگلی )اواخلر دوره نلوزادی و اوایلل کودکلی( 
به  صلورت کنجلکاوی طبیعلی کلودك ظاهلر می شلوند. عدم توفیلق در بلرآوردن این 
نیازهلا زیان بلار اسلت و می توانلد از رشلد و کارکلرد کامل شلخصیت جلوگیلری کند. 
نیلاز بله دانسلتن، قوی تلر از نیلاز بله فهمیلدن اسلت و باید حداقلل تا حلدودی ارضا 
شلود تلا نیلاز بله فهمیلدن بتوانلد ظاهلر شلود؛ همچنین بلدون ارضلای ایلن نیازها، 

1 . همان، صص362، 363 و 387. 



94

رسلیدن بله خودشلکوفایی غیرممکن اسلت.1 

5. نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها
فردریلک هرزبلرگ2 بلرای بیان نظریه هلای رفتاری خود بلر عوامل انگیزشلی و عوامل 
بهداشلتی یلا محیطلی تأکیلد می کنلد و می گویلد: نیاز های اساسلی تحت عنلوان دو 

عاملل طبقه بندی شلده اند:
از:  عبارت اند  کار می شوند،  اجرای  برای  فرد  انگیزشی که موجب رضایت  عوامل   .1

کامیابی، معرفت، مسئولیت ارتقای نفس کار؛
2. عوامل بهداشتی یا محیطی که مربوط می شوند به محیط کار و عبارت اند از: حقوق 
می گوید:  هرزبرگ  کار.3  شرایط  و  همکاران  بین  ارتباطات  سرپرستی،  دستمزد،  و 
نارضایتی از کار نقطه مخالف رضایت نیست. اگر عوامل نارضایتی از محیط کار حذف 
شود، الزاماً سبب رضایت شغلی نخواهد شد؛ بلکه فقط نارضایتی برطرف می شود، اما 
رضایت هم نیست. ویژگی هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سر پرستی، روابط بین 
افراد، شرایط کاری و حقوق عوامل بهداشتی شناخته شده اند. این عوامل اگر در وضع 
مناسبی باشند، افراد ناراضی نخواهند بود و در سازمان آرامش ایجاد خواهد شد، ولی 
رضایت ایجاد نخواهد نمود. اگر بخواهیم زمینه انگیزش افراد را در سازمان فراهم آوریم 
و موجب تحریک آن  ها شویم، باید بر مسئله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت 

کار، مسئولیت و رشد که ایجاد رضایت می کند، تأکید ورزیم.4 
عواملل بهداشلتی یا نگهدارنلده عبارت  اند از: حقوق، مقام، شلرایط کاری، سرپرسلتی، 
خط  مشلی  ها، مدیریلت سلازمان، روابلط متقابل افلراد و.... عوامل انگیزاننلده عبارت  اند 
از شلرایط ذاتلی یک شلغل کله می  توانلد منجر بله رضایت شلغلی افراد گلردد، مانند 
موفقیلت کاری، شلناخت و قدردانلی از افلراد و کار آن  ها، پیشلرفت و توسلعه شلغلی، 

ماهیلت کار و وظایلف محولله، رشلد فلردی و ماهیت و مسلؤلیت  های محوله. 
هرزبلرگ در ملدل ایجلاد انگیلزه خود، نیازهلا را به دو دسلته عوامل جداگانه تقسلیم 

1 . همان، صص174 و 367.
2 . Fredrick Hertzberg.

3 . مصطفی عسکریان، روابط انسانی و رفتار سازمانی، ص65.
4 . ر. ك: پاول هرسی و کنت بالنچارد، مدیریت رفتارسازمانی، ج1، ص332.
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کرده اسلت: 
یلک گلروه عواملل و شلرایطی که فقلدان آن  ها موجلب نارضایتلی می گردد، وللی تأمین 
آن  هلا باعلث ایجاد انگیزه شلدید و قوی نمی شلود، بلکه فقط از بلروز نارضایتی جلوگیری 
می کنلد. دسلته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هسلتند که وجلود آن  ها موجب انگیزش 
و رضایلت افلراد می  شلود، وللی فقلدان آن  هلا تنهلا نارضایتی ضعیفلی را ایجلاد می کند؛ 

بنابرایلن فقلدان عواملل گلروه دوم مترادف بلا عدم نگرش تلقلی می گردد. 
در مقایسله بین سلسلله  مراتب نیازهای مازلو و عوامل انگیزشلی- بهداشلتی هرزبرگ، 
احتیاجلات فیزیولوژیلک، امنیلت، وابسلتگی به اجتملاع و جزئی از نیاز بله احترام کاًل 
عواملل سلالمت بهداشلتی هسلتند. نیلاز بله احتلرام از ایلن نظر تقسلیم شلده اسلت 
کله در اصلل بیلن مقلام و بازشناسلی اختالف زیلادی وجلود دارد. مقام مربوط اسلت 
بله موقعیتلی کله شلخص اشلغال کلرده، حلال ایلن املکان هلم وجلود دارد کله این 
موقعیلت از راه زدوبندهلای فامیللی یلا قشلرهای اجتماعلی بله دسلت آملده باشلد 
کله در آن صلورت ممکلن اسلت دیگلر نله بازتابلی از توفیق شلخصی و نه بازشناسلی 
کسلب شلده باشلد. بازشناسلی از راه شایسلتگی و توفیلق به  دسلت می آیلد و چیزی 
اسلت اکتسلابی کله دیگران به انسلان می بخشلند؛ نتیجه آنکله مقلام در رده نیازهای 
فیزیولوژیلک، امنیلت و نیازهلای وابسلتگی بله اجتملاع اسلت کله عالملت سلالمت 
)بهداشلتی( می باشلد؛ درحالی  کله بازشناسلی در رده نیلاز بله احتلرام اسلت کله جزء 

محرك  هلا )عوامل انگیزشلی( اسلت.1 

6. نظریه انگیزشی کار کالیتون آلدرفر2 
ایلن نظریله نیلز بلر اسلاس نیازهلا پایه ریلزی شلده و بلا وجلود تفاوت هایلی کله بین 
آن و نظریله سلسلله  مراتب نیازهلا وجلود دارد، از جهاتلی آن را کاملل و اصلالح کرده 
اسلت. بله عقیلده آلدرفلر، نیازهای انسلان در سله طبقه به شلرح زیر جلای می  گیرند:
1. نیازهـای وجـودی یا حیاتی: نیازهایی هسلتند که بلرای ادامه حیات انسلان الزم  اند؛ 

بنابرایلن دربرگیرنده نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی هسلتند. 

1 . همان، ص113.
2 . Clayton Alderfer.
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2. نیازهـای وابسـتگی: ایلن سلطح بسلتگی بله ایلن دارد که ملردم چگونه بلا یکدیگر 
و محیلط اجتماعلی اطلراف خلود ارتباط دارنلد و شلامل نیازهای اساسلی اجتماعی و 

ارتباطلات میان اشلخاص می شلود. 
3. نیازهـای رشـد: ایلن دسلته کله باالتریلن طبقله نیازهلا بله شلمار می  آید، شلامل 

نیازهلای احتلرام و خودشلکوفایی اسلت. 
در ایلن نظریله نیازهای انسلان به سله قسلمت یادشلده تقسلیم شلده اسلت و بسلته 
بله شلخصیت انسلان و بسلتر فرهنگلی که در آن رشلد کلرده، هر یلک از ایلن نیازها 

می  توانلد بله   عنلوان عواملل محلرك و انگیزاننلده بلرای عملکرد او باشلد. 
تفلاوت نظریله مازللو و آلدرفلر در ایلن اسلت کله مازللو عقیلده دارد فلرد آن قلدر در 
طبقله بعلدی می مانلد تلا نیازهایلش ارضلا شلود؛ وللی آلدرفر عقیلده دارد فلردی که 
در ارضلای نیازهلای سلطح باالتلر نلاکام می مانلد، در نهایت به سلطح قبللی نیازهای 

خلود بازمی گلردد.1 
نقـد نظریـه: نگاهلی دقیلق بله ایلن نظریله بیانگلر آن اسلت کله تقسلیم  بندی نیلاز 
انسلان در سله گلروه تلا حدی تصلوری سلاده  انگارانه از انسلان اسلت؛ چه  بسلا نیازها، 
طلرز   تلقی  هلا، گرایش  هلا و عواملل و متغیرهلای متعلددی می  توانلد محلرك فعالیلت 

و تالش انسلان باشلد. 
در ایلن نظریله بلر خلالف سلایر تئوری  هلا، یلک سلسلله  مراتب و اولویت بلرای نیازها 
تعییلن نشلده اسلت و بله مباحلث مربلوط بله تفاوت  هلای فرهنگلی نیز اشلاره شلده 
اسلت کله ایلن ملوارد را می  تلوان مزیت  هلای ایلن نظریه بله   حسلاب آورد؛ املا تبیین 
دقیقلی از آثلار فرهنلگ بلر طرزتلقی  هلا، نگرش  هلا و انگیزه  هلای افراد نشلده اسلت.2 

7. نظریه نیازهای دیوید مک کللند3 
مک کللند توجه به نیازهای زیر را عامل افزایش انگیزش می  داند: 

1. نیـاز بـه کسـب موفقیـت: یعنلی تالش بلرای کسلب هدف بلا توجله بله برنامه  ها و 

1 . گریفین و مورهد، رفتار سازمانی، ص125.
2 . محمد یزدان  شناس، نقد تئوری مدیریت )تئوری وجود، وابستگی، رشد ازآلدرفر(، وبالگ شخصی، پست5.

3 . David McClelland.
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اسلتانداردهایی کله موفقیلت را تضمیلن می  نماید. از نظلر مک کللند، این نیاز سلبب 
می  شلود کله افلراد بله تعریلف و تکذیب دیگلران در انجلام کار توجه نداشلته باشلند 
و تنهلا پلاداش مؤثلر بلرای آن  ها، تحقق اهلداف و آرزوهایشلان در خصلوص انجام کار 

ست.  ا
2. نیـاز به کسـب قـدرت: یعنی کسلب توانایی بلرای اعمال نفلوذ بر دیگلران و کنترل 

آن  هلا. ایلن نیاز سلبب می  شلود که افلراد مسلئولیت  های دیگلران را بر عهلده بگیرند 
و بلر آن  هلا اعملال نفلوذ نمایند و در وضعیلت رقابتی به انجلام کار بپردازنلد و همواره 
در پی کسلب شلهرت، اعتبار و تشلخیص باشلند و بیلش از آنکه به عملکلرد مؤثر فرد 
توجله کننلد، بله اعملال نفلوذ بر دیگلران توجه داشلته باشلند. در مقایسله بلا نظریه 
مازللو، صاحب  نظلران معتقدنلد کله نیلاز بله قلدرت، بیلن نیلاز بله احتلرام و نیلاز بله 

خودشلکوفایی قرار دارد. 
3. نیـاز به کسـب دوسـتی و روابط: یعنی تمایل به کسلب دوسلتی، حمایلت دیگران و 
ایجلاد روابلط صمیملی بلا آن  ها. بر اسلاس این نیلاز افراد تمایلل دارند ملورد پذیرش 
دیگلران واقلع شلوند و در شلرایطی که تعلاون حاکم اسلت و روحیه هملکاری وتفاهم 
وجلود دارد، بله کار اشلتغال داشلته باشلند. افرادی کله دارای این نیاز هسلتند، اغلب 
بله عضویلت در باشلگاه  ها، مؤسسلات اجتماعی و فعالیت  هلای گروهی گرایلش دارند. 
ایلن نیلاز، بلا نیاز بله تعلق یا نیلاز اجتماعلی در مراتب نیازهلای مازلو شلباهت دارد. 

نیلاز بله کسلب موفقیلت، ایجلاد ارتبلاط بلا دیگلران و نیلاز بله کسلب قلدرت تقریباً 
هشلتاد درصلد نیلروی محلرك و انگیزش تملام افراد اسلت. هرکس می  تواند این سله 
محلرك را در درجلات مختلفی داشلته باشلد. محرك  های یکسلان برای افلراد مختلف 
رفتارهلای متفاوتلی بله دنبلال دارد؛ درواقلع ملردم فکر می  کننلد تصویرهلای ثابت و 
مشلخص، معانلی یکسلانی برای افلراد مختللف دارنلد؛ در صورتی که چنین نیسلت.1 

8. نظریه انتظار ویکتور روم2 
فلرض اول ایلن نظریله کله به وسلیله ویکتلور روم ارائه شلده، این اسلت کله انگیزش 

1 . ر. ك: استیفن پی رابینز، مبانی رفتارسازمانی.
2 . Victor Vroom.
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بله میلزان عالقه شلخص به دسلتیابی به چیلزی و احتمالی کله برای تحقلق آن قائل 
اسلت، بسلتگی دارد؛ بله عبلارت دیگلر میلزان تولیلد ملورد نظلر فلرد در یلک زملان 
مشلخص، بله هلدف خلاص او و پنداشلت یلا برداشلت وی از ارزش نسلبی عملکلرد 
بسلتگی دارد. بلر اسلاس ایلن نظریله، یلک فلرد زمانلی دسلت بله تلالش می زنلد که 
بدانلد اوالً ایلن کوشلش بله رسلیدن به هلدف می  انجامد؛ ثانیلاً آن هدف بلرای او مهم 
باشلد؛ ثالثلاً به  دسلت  آوردن آن هلدف یلک نیلاز او را ارضلا کنلد و بلرآوردن آن نیلاز، 

ارزش ایلن مقلدار تلالش رابرای او داشلته باشلد.1 

9. نظریه تقویت رفتار برس فردریک اسکینر2 
اسلکینر کله از دانشلمندان مکتلب رفتلاری اسلت، پیشلنهاددهنده این نظریه اسلت. 
اسلکینر معتقلد اسلت کله اغللب رفتارهلای انسلان و حیلوان از طریق شرطی سلازی 
کنشلگر آموختله و یادگیلری می شلوند. در نظلر بگیریلد کله چگونله بچه هلا یلاد 
می گیرنلد. یلک بچله ابتلدا یلک رفتلار تصادفی از خلود نشلان می دهد کله در اطراف 
والدیلن و دیگلران ملورد تقویلت قلرار گرفتله، ادامه می یابلد؛ ولی اگر رفتلار وی مورد 
تقویلت قلرار نگیلرد، خاملوش می شلود و ایلن رفتلار دیگلر از او سلر نخواهلد زد. بله 

اعتقلاد اسلکینر دو نلوع تقویت کننلده وجلود دارد:
محسلوب  تقویت کننلده  ذاتلاً  کله  اسلت  اولیه: تقویت کننلده ای  تقویت کننـده   .1
می شلود و سلائق های اساسلی ارگانیسلم را برآورده می کند. غذا، آب و رابطه جنسلی 

جلزء تقویت کننده هلای اولیله هسلتند. 
2. تقویت کننـده شـرطی یـا ثانـوی: محرکلی اسلت کله بله دلیلل همراهلی بلا یلک 
تقویت کننلده اولیله، ارزش تقویت  کنندگلی می یابلد. پلول و تحسلین از شلایع ترین 

هسلتند.3  شلرطی  تقویت کننده هلای 
اسکینر به وجود دو نوع تقویت معتقد بود:

1. تقویـت مثبـت: نوعلی تقویلت کله در آن از طریلق ارائله یلک محلرك خوشلایند، 

1 . آرتور فینچ جیمز و همکاران، مدیریت، سازماندهی، رهبری، کنترل، ج2، ص779.
2 . Burrhus Frederic Skinner.
3 . Hockenbury Don h. & Hockenbury Sandra E. - Discovering Psychology.
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احتملال تکلرار پاسلخ افزایلش می یابلد. 
2. تقویـت منفـی: نوعلی تقویلت کله در آن از طریق حذف یلک محرك ناخوشلایند و 
آزاردهنلده، احتملال تکلرار پاسلخ افزایش می یابلد. غالباً ایلن تقویت به اشلتباه نوعی 
تنبیله تلقلی می شلود. در تنبیله بلر خالف تقویلت منفلی، از طریق ارائله یک محرك 

ناخوشلایند و آزاردهنلده، احتملال تکلرار یک پاسلخ نامطلوب کاهلش می یابد.1

بررسی نظریه ها و بیان چارچوب نظری مختار
چنان  کله مالحظله می  شلود، تقریبلاً رویکلرد تملام نظریلات طرح  شلده، در وهلله اول 
انسلان  محوری و در گام بعلدی تحلیلل رفتارهلای انسلان بلر اسلاس »منافعی« اسلت 
کله می  تواننلد »نیازهلای« او را بلرآورده سلازند؛ للذا ایلن نظریلات دو پیش  فلرض 
عملده دارنلد کله یکلی از آن  ها از اسلاس اشلتباه اسلت و محدودیت در افلق دید دارد 
و دیگلری ناقلص اسلت و جامعیلت الزم را برای شلمول تملام مصادیق نلدارد. توضیح 

تفصیللی دو پیش  فلرض آنکله:
پیش  فلرض اول ایلن نظریلات آن اسلت که هر رفتاری که از انسلان سلر می  زنلد، باید 
یلک توجیله عقالنلی مبنی بر سلود و منفعت داشلته باشلد و بتواند نیلازی از نیازهای 
وی را بلرآورده سلازد وگرنله انسلان عاقلل، کار و رفتلاری را کله نفعلی برایلش در پی 

نداشلته باشلد یلا هزینله و ضررش از سلود و نفعش بیشلتر باشلد، انجلام نمی  دهد. 
در همیلن راسلتا موضلوع »منفعلِت« در رفتار، با »نیاز« انسلان ارتبلاط تنگاتنگ دارد 
و مفهلوم منفعت  داشلتن یلک چیلز یلا رفتار، صرفلاً بر حسلب میزان برآورده سلاختن 
»نیلاز« انسلان تعریف می  شلود؛ للذا این نظریلات بررسلی انگیزه  های انسلان در انجام 
»رفتلار« را از مسلیر »نیلاز« پلی گرفته  انلد؛ بلرای نمونله حسلب ایلن نظریلات و در 
موضلوع تحقیلق، یلک جلوان زمانلی »رفتاِر« مسلجد رفتلن و ارتبلاط با مسلجد را از 
خلود بلروز می  دهلد که برایش سلود و منفعت علی  حده داشلته باشلد یا حداقل سلود 
آن بیشلتر از هزینله  اش باشلد کله این هلم از طریق بررسلی نیازهای جوان به دسلت 
می  آیلد؛ بدین  صلورت کله حسلب این مبانلی نظری، بایلد نیازهای انسلان و فرد جوان 

1 . هارولد کاپالن، خالصه روانپزشکی علوم رفتاری، ج1، ص264.
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را ابتلدا تشلخیص داد و تعییلن نملود و آن  گاه بررسلی کرد کله رفتاِر »ارتباط  داشلتن 
بلا مسلجد«، در برآورده  سلاختن کلدام یلک از نیازهلای وی و چله مقلدار نقلش ایفلا 
می  کنلد و در نفلع و سودرسلانی بله او چه تأثیلری دارد و متقاباًل این رفتلار، وصول به 
کلدام نیازهلا را سلخت  تر می  کنلد یلا با مشلکل مواجله می  سلازد و هزینه  هلای مادی 
و غیرملادی برایلش بله وجلود ملی  آورد؟ نهایتلاً با حسلاب و کتاب این مسلائل اسلت 
کله مشلخص می  شلود، حسلب میزان سلود و نفلع، چه میلزان رغبلت و انگیلزه   برای 

انجلام عملل در شلخص پیدا خواهد شلد. 
این پیش  فرض از اسلاس اشلتباه اسلت و مشلکل آن در محدودنمودن همه رفتارهای 
انسلانی بله انگیلزه »رفلع نیلاز« اسلت و چنان می  نمایلد که هلر رفتاری خلارج از این 
اسللوب و بلدون اینکله بلرای رفلع نیلاز شلخص باشلد، یلا املکان وجلودی نلدارد یلا 
عمللی سلفیهانه و غیرقابلل اعتناسلت؛ ایلن در حاللی اسلت کله بخش قابلل توجهی 
از رفتارهلای انسلان، به  ویلژه در جامعله دینلی، خلارج از تئلوری »نیاز« اسلت و برای 
برآورده  سلاختن نیازهلای خلود شلخص و نیل به سلود و منفعت نیسلت؛ بلرای نمونه 
بخشلی از رفتارهلا کله برخاسلته از فضائلل اخالقلی و برآملده از فطلرت پاك انسلانی 
اسلت، توجیله اقتصلادی ندارنلد و حتلی آن  هلا را بله برآورده  سلاختن نیلاز روانی فرد 

نیلز -کله در برخلی نظریلات دیده می  شلود- نمی  تلوان تعمیلم داد. 
نقطله تمرکلز و تکیله  گاه اصلی این نظریات که منشلأ و مسلبب   چنیلن خروجی  هایی 
شلده اسلت، هملان دیلدگاه امانیسلتی و انسلان  محوری اسلت کله بلا اصل قلراردادن 
»انسلان«، وی را مختلار مطللق دانسلته  اند و چنیلن فلرض کرده  انلد کله انسلان بله 
تعبیلر عامیانله، آقاباالسلر نلدارد و خلودش صاحلب اختیلار مطللق خلودش اسلت و 
بیشلتر و بهتلر از هلر کلس دیگلری می  تواند و باید بلرای مصالح و منافلع خود تصمیم 
بگیلرد و در ایلن املر اختیلار مطللق دارد؛ مگلر برخلی محدودیت  هلای اجتماعلی و 
قانونلی کله آن هلم بلا اختیار خلود انسلان و برای نیلل به منافلع بهتر و بیشلتر وضع 

کرده اسلت.
 در ایلن جهان  بینلی و پیش  فلرض، همله چیلز حلول محلور سلود و منفعلت انسلان و 
برآورده  شلدن نیازهلای وی و نیلل به لذت  های مادی و حسلی بیشلتر تفسلیر و تبیین 
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می  شلود؛ حلال آنکله ایلن دیلدگاه کاملاًل در تضاد بلا جهان  بینلی خدامحور اسلت که 
انسلان را مخللوق خلدا و موجلودی مکلّلف بله پیلروی از منطلق و حقیقلت و عقلل و 
خلدا می  دانلد. در جهان  بینلی اسلالمی، همله رفتارها لزوماً برخاسلته و بلا توجیه رفع 
نیلاز انسلان نیسلت؛ هرچنلد ممکن اسلت برخلی یا بخلش قابلل توجهلی از رفتارها، 
نیلازی از نیازهلای انسلان را نیلز بلرآورده سلازد. در ایلن جهان  بینلی اوالً انسلان بله 
سلبب محدودیت  هایلی کله دارد، عاجلز از تشلخیص همله نیازهلا و مصالح و مفاسلد 
واقعلی رفتارهلای خلود اسلت؛ ثانیلاً در بررسلی محلور رفتارهای انسلانی بایلد منطق 
و شلعور انسلانی و مکلّف  بلودن وی محلور قلرار گیلرد. بسلیاری از رفتارها هسلتند که 
در جامعله دینلی رخ می  دهنلد و بایلد رخ دهنلد فقلط بله ایلن دلیلل که خدا انسلان 
را مکلّلف بله انجلام آن  هلا کلرده اسلت و ما ممکن اسلت هیچ نیلاز و رفع نیلازی را در 
انجلام آن رفتلار تشلخیص ندهیلم. بسلیاری از رفتارها برخاسلته از وجه تمایز انسلان 
بلا حیلوان یعنلی منطلق و عقل و شلعور وی اسلت؛ درحالی  که از نظر مادی و حسلی، 
نیلازی را برنملی  آورد و بلا دیلدگاه اومانیسلتی جلز هزینه و ضلرر چیز دیگلری ندارد؛ 
چنان  کله می  فرمایلد: »اِلهلی ملا َعَبْدتُلَک َخْوفلاً ِملْن ِعقابِلَک َو ال َطَمعاً فلی َجنَِّتَک َو 
لِکلْن َوَجْدتُلَک اَْهلال لِلِْعبلاَدِه َفَعَبْدتُلَک: خدایلا، تو را بله جهت تلرس از عذابت و طمع 
در بهشلت عبلادت نکلردم؛ بلکله تلو را شایسلته عبلادت یافتلم و آن  گاه به عبلادت تو 

برخاستم«.1 
پیش  فلرض دوم، محدودنملودن نیازهلا و سلودها و هزینه  هلا بله نیازهلا و سلودهای 
جسلمانی و ملادی و لمسلی اسلت و چنلان نشلان می  دهد کله نیازها و سلود و هزینه 

انسلان، غیلر از ایلن دنیلا و زندگلی روزملره آن، جلای دیگلری قابل تعریف نیسلت. 
ایلن پیش  فلرِض برآملده از جهان  بینلی هوس  ملدار، مشلکل علدم جامعیلت دارد و 
همله نیازهلا و سلودها و هزینه  هلا را شلامل نمی  شلود و بر همیلن مبنلا، از جهان  بینی 
اسلالمی فاصلله زیلادی دارد؛ زیلرا سلودها و هزینه  هلای عظیلِم سلرای اخلروی را که 
سلود و زیلان ایلن دنیلا در برابلر آن رقمی نیسلت، بله هیلچ می  انلگارد و از منظر آن، 
نیازهلای انسلان عمدتلاً حسلی و مربوط بله زندگی حیوانی اسلت؛ چنان  کله برخی از 

1 . محمدباقر مجلسی،  بحاراالنوار، ج41، ص14.
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منتقلدان نیلز بدیلن مسلئله اشلاره داشلته  اند و در ضمن بیلان نظرها آمده بلود؛ حال 
آنکله نیازهلای معنلوی و روحلی همچون حقیقت  گرایلی و خضوع در برابلر حق مطلق 
و پرسلتش وی، بخشلی انکارناپذیلر از نیازهلای انسلان در جهان  بینی اسلالمی اسلت. 
نیلاز بله کملال و انجلام رفتارهایلی برای نیلل به کملال واقعلی، در باالترین سلطح از 
نیازهلای انسلان فهیلم و عاقلل -و نه انسلان هوس  مدار- قلرار دارد کله در این نظریات 

مغفول واقع شلده اسلت. 
حلال بلر اسلاس آنچه گفته شلد، مبنلای نظری خود را بر اسلاس جهان  بینی اسلالمی 
و مسلتخرج از کتلاب آسلمانی و هدایتگلر آن اخلذ می  نماییلم؛ کتابلی کله بر اسلاس 
شلناخت کاملل جایلگاه انسلان در نظلام خلقلت، نیازهلا و منافلع او و نیلز توانایی  ها و 
قابلیت  هلای بالفعلل و بالقوه وی نازل شلده اسلت. گشلت و گذار در محتوای آسلمانی 
ایلن کتلاب و دیدگاه  هلای انسان  شلناختی آن، ملا را بله نظریله دینلی »عملل صالح« 
رهنملون می  سلازد کله مطابلق آن، عللل، عواملل و زمینه  هلای متعلددی در بلروز و 
ظهلور یلک رفتلار دینی یلا علدم شلکل  گیری آن تأثیرگذار هسلتند؛ بنابرایلن در این 
نظریله نیلز همچلون نظریات غربی کله در پی یافتن علل و منشلأ رفتارهای انسلان  ها 
بودنلد، هملان مسلیر پیملوده می  شلود؛ لیکن از منظلر جهان  بینی اسلالمی کله با دو 
مزیلت عملده نسلبت بله آن  هلا، یعنی جامعیلت و نیلز قرین واقعیلت بلودن و تجربی 
نبودنلش همراه اسلت. توضیلح آنکه مبانی نظری در موضوع رفتارشناسلی از انسلان و 
قوانیلن، سلنت  ها، ضرورت  هلا و شلرایطی بحلث می  کند که بلر روی رفتارهای انسلان 
و نحلوه تحلول آن تأثیلر می  گلذارد و نحلوه تغییلر و تحلول در آن  هلا را ارائله می  کند 
کله بلر این اسلاس، انلواع گزاره  هلای تجویلزی درباره رفتلار و جامعه  پذیری آن شلکل 

می  گیلرد و قابلل تأییلد و اجرا می  شلود.1  

1 . به  طورکلی می  توان مبانی نظری این مسئله را به دو بخش تقسیم کرد:
اللف( بعضلی از مبانلی از سلنخ قضایلای فلسلفی و مدلللی هسلتند کله در جهان  بینی و نظام ارزشلی معتبلر و مقبول جامعه )یلا به تعبیر 
دیگلر در دیلن و ایدئوللوژی ملورد پذیلرش آن اجتملاع(، املوری مسللم و مفروض  اند. از این گلروه مبانی می  توان بیشلترین بهره  برداری 
در اسلتنباط گزاره  هلای مربلوط بله تعریلف تربیلت و بیلان غایلت، اهلداف و اصلول آن بلرد؛ للذا ایلن دسلته، از بنیادی  تریلن گزاره  های 

عللوم رفتلاری بله شلمار می  رونلد و باید آن  هلا را »مبانی اساسلی رفتارشناسلی« نامید. 
ب( برخلی دیگلر از مبانلی رفتلاری، گزاره  هلای توصیفلی- تبیینلی یلا تجویلزی )املا قابلل آزملون تجربی و عملی( هسلتند کله از علوم 
تجربلی و کاربلردی مرتبلط بلا تربیلت سرچشلمه می  گیرنلد. هرچنلد بلرای تبییلن و تجویلز تفصیللی روش  هلا و برنامه  هلای رفتلاری و 
تعییلن جزئیلات چگونگلی تحقلق انلواع رفتلار، می  تلوان و بایلد از ایلن سلنخ مبانلی بهره  منلد شلد، در تبیین فلسلفی جریلان رفتار که 
بله مباحلث کللی و بنیلادی مربلوط بله ایلن جریلان می  پلردازد، نمی  توانیلم بله این مبانلی تکیه نماییلم )مبانلی نظری تحلول بنیادین 
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مبانلی نظلری غربلی در حلوزه تحلیل رفتلار انسلان  ها اوالً نلگاه محدود دارنلد و همه 
رفتارهلای انسلانی را بلا یگانله انگیلزه »منافلع« و »رفلع نیلاز«، تحلیلل و سلنجش 
می  کننلد و ثانیلاً خلوِد انگیزه برآورده  شلدن نیلاز نیز جامعیلت ندارد و نیازهلا و منافع 
معنلوی و اخلروی انسلان و نیلز جنبله ملکوتلی روح و فطلرت انسلانی را کله منشلأ 
بسلیاری از رفتارهلا در رفلع نیازهای روحی و قدسلی انسلان اسلت، نادیلده می  گیرد.

مؤلفه  های نظریه »عمل صالح«
هرچنلد مؤلفه  هلا و عواملل بی  حلد و حصلری را می  تلوان یافلت کله در رفتارهلای 
انسلانی و انجلام یلا علدم انجلام آن تأثیلر دارنلد، طبلق نظریله جامع »عملل صالح«، 
یک  سلری مؤلفله عملده و کلیلدی وجلود دارنلد کله رفتارهلا و کنش  هلای انسلان  ها 
تحلت تأثیلر آن  هلا بلروز و ظهلور پیلدا می  کنلد. عنوان کللی و توضیلح ایلن مؤلفه  ها 

بله شلرح ذیل اسلت:
1. نوع معرفت از »هستی«، »انسان« و نقطه رشد و کمال انسانی؛ 

2. شناخت و آگاهی از »اخالق و رفتار دینی و غیردینی«؛
3. میزان ارتباط قلبی و عاطفی با عمل  کننده )مقبولیت قلبی و هیجانی(؛

4. وجود الگوهای عینی و عملی برای عمل  کننده؛
5. میزان به  کارگیری تفکر و تعقل و گوش شنوا داشتن در مورد حقیقت؛

6. آمادگی روحی خود انسان از طریق انجام اعمال صالح و متقاباًل گناه  نکردن؛
7. ارزش  هلا و هنجارهلای حاکلم بلر محیلط زندگی فلرد و جامعه )در همله حوزه  های 

فرهنگی، اجتماعلی و اقتصادی(؛
8. شرایط اقتصادی خود فرد، افراد مرتبط و کالن جامعه؛ 

9. شخصیتی )شخصیت ژنتیکی وراثتی و اکتسابی متأثر از روزی حالل یا حرام(؛
10. شلرایط اجتماعلی )سلالمت جسلمی و روانلی و ایمنلی از آسلیب  های اجتماعی( 

فلرد و جامعه؛
11. وجود ظرف الزم به تناسب مظروف رفتار؛

در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران، ص46-45(.



104

12. فعال و پرجنب و جوش بودن مبلّغ رفتار.
نکتـه کلیـدی: قبلل از توضیلح ایلن مبنلای نظلری الزم اسلت بله ایلن نکتله کلیدی 
توجله شلود کله میلزان تأثیرگلذاری هر یلک از ایلن عواملل در شلکل  گیری رفتارها، 
در افلراد مختللف متفلاوت اسلت؛ چنانکله مثلاًل عاملل شلرایط اقتصلادی در افلرادی 
کله جهان  بینلی ملادی دارنلد و همله مسلائل زندگلی را بلر اسلاس نظلام منافلع و 
برآورده  شلدن نیازهلای دنیلوی تفسلیر می  کنند، تأثیرگذاری بیشلتری در انتخابشلان 

دارد. 
بلر ایلن اسلاس بیشلتر رفتارهلای انسلان  های خدامحلور، رنلگ مناسلکی بله خلود 
می  گیلرد؛ زیلرا هلر عمللی را به نوعلی در قابلیت بهبلود یا تخریب سرنوشلت و آخرت 
خلود تأثیرگلذار می  بیننلد، حتلی رفتارهلای برخاسلته از نیازهلای روزملره زندگی را؛ 
متقابلاًل بلا فاصله  گرفتلن از خدامحلوری و بلا نزدیک  شلدن بله دیدگاه انسلان  محوری، 
بیشلتر رفتارهلا صبغله غیرمناسلکی می  یابد و فرد خلود را آزاد می  پنلدارد و در اعمال 
خلود بیشلتر بله انگیزش  هلای اقتصلادی و لذت  هلای ملادی و میلزان آسلایش تلن و 
جسلم کله آن رفتلار در بلر دارد، توجله می  کنلد؛ بنابراین بلا این مالحظه، ایلن نظریه 

قابلل تسلری به تملام افعال انسلانی، اعم از مناسلکی و غیرمناسلکی اسلت.

1. نوع معرفت از هستی و انسان و نقطه رشد و کمال انسانی
بلدون تردیلد کلیدی  تریلن عنصر در بلروز و ظهور رفتارهای از سلنخ دینلی این عامل 

است: 
اینکله شلخص چله معرفتی از جهان هسلتی داشلته باشلد و آن را دارای خالِق مدبر و 

حکیلم و علیلم و قلادر بداند یا نله، در رفتارهایش تأثیرگذار اسلت. 
اینکله خلدا را محلور هسلتی و اواملرش را الزم  االجرا بداند یا انسلان را محلور و دارای 
اختیلار تلام و تملام در افعاللش )بلدون هیچ  گونله عقاب و ثلواب و مؤاخلذه( بداند، در 

نحلوه بلروز و ظهلور رفتارهای او بسلیار اثرگذار اسلت.
اینکله هلدف از زندگلی و نقطله بللوغ و کملال زندگلی انسلان را نیل بله معرفت  اهلل و 
متخلق  شلدن بله کملاالت اخالقلی و دوری از رذائلل بداند یلا اینکه آن را در رسلیدن 
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بله لذت  هلای دنیلوی و بهره  بلرداری هلر چله بیشلتر از داشلته  های ایلن سلرا تفسلیر 
نمایلد، در جهت  گیلری رفتلاری  اش اثلر دارد.

اینکله نیازهایلش را صرفلاً نیازهای جسلمی و نهایتاً روانی از سلنخ آرامش روح و روان 
قلملداد کنلد یلا فراتلر از این هلا، نیازهای روحلی و کمال  یابلی آن را نیز احصلا نماید، 

تأثیرگذار اسلت.
اینکله زاویله نگاهلش از روزنله »نیلاز« باشلد و هلر عمللی را به دلیلل اینکه نیلازی از 
نیازهایلش را بلرآوده می  سلازد، انجلام دهلد )حتلی نیازهلای قدسلی( یا اینکله خارج 
از ایلن نظلرگاه، حق  طلبلی و متابعلت از حقیقلت نیلز در زاویله تصمیماتلش قلرار 
گیلرد، متفلاوت خواهلد بلود؛ همچنان  کله فرملود: »تلو را چلون الیلق عبلادت دیدم، 
می  پرسلتم« و در چنیلن نظرگاهلی اسلت کله رفتارهای اخالقلی، به خاطر ارزشلمند 
بلودن و کاِر صحیلح بلودن آن  هلا و نله بله خاطلر مزایلا و منافعی کله دارنلد، انتخاب 

می  شلوند.
اینکله فلرد لذت  هلا و نیلل بله آن  هلا را فقط به ایلن دنیا محلدود بداند و دنیلا را اولین 
و آخریلن محلل بهره  بلرداری از لذت  هلا بپنلدارد، بلا اینکه شلخص دایلره لذت  هایش 
را فراتلر از لذت  هلای ایلن دنیلا تعریلف کنلد و ایلن دنیلا را مزرعله و کشلتزاری بداند 
کله قلرار اسلت للذت اسلتفاده از محصلول آن را در سلرای دیگلری بچشلد، بسلیار 
تفلاوت دارد. اینکله نلوع لذت  هلای شلخص صرفاً لذت  های مادی و جسلمانی باشلد یا 
لذت  هلای روحلی و معنلوی نیلز شلاملش بشلود، در انتخلاب نوع رفتار انسلان بسلیار 

مؤثلر خواهلد بود. 
بلر همیلن اسلاس قلرآن کریلم و متلون روایلی معتبلر، در تبییلن معرفلت صحیلح از 
هسلتی و انسلان و نیلز نشلان  دادن هلدف متعاللی زندگی انسلانی، بیشلترین تالش را 
دارنلد و بله طلرق مختلف )گاه بلا براهین عقللی، گاه روش جدلی، گاه بیان دلسلوزانه 
و از نلوع موعظله( و بلا رویکلرد ارائه الگوهای متعدد، بیان شلواهد تاریخلی و یادآوری 
و تذکلر و تکلرار، بله ایلن امر مهم اهتملام ورزیده  انلد و متقابلاًل بسلیاری از رفتارهای 
ناصحیلح و غیراخالقلی را ناشلی از زاویه  داشلتن بلا تفکلر و معرفت صحیلح می  دانند؛ 
چنان  کله برخلی از آیلات و روایاتلی کله ناظلر به ایلن مؤلفه هسلتند و ملواردی از آن 
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توسلط نگارنلده در مقالله »ضلرورت ارائله تعریلف بوملی )اسلالمی- ایرانی( از سلبک 
زندگلی«1  نیلز آملده اسلت، به شلرح ذیل می  باشلد:

الف( محوربودن خداوند در نظام هستی و صفات واالی او
لَماَواِت َواألْْرَض فِلی ِسلتَِّه أَیَّاٍم ثُمَّ اْسلَتَوی َعلَلی الَْعلْرِش یَْعلَُم َما  »ُهلَو الَّلِذی َخلَلَق السَّ
لَماء َوَملا یَْعلُرُج فِیَها َوُهلَو َمَعُکْم  یَلِلُج فِلی األْْرِض َوَملا یَْخلُرُج ِمْنَهلا َوَملا یَنلِزُل ِمَن السَّ
أَیْلَن َملا ُکنُتلْم َواهلُل بَِملا تَْعَمُللوَن بَِصیلٌر: اوسلت آن  کلس که آسلمان  ها و زمیلن را در 
شلش هنلگام آفریلد؛ آن  گاه بلر عرش اسلتیال یافلت. آنچه در زمیلن درآیلد و آنچه از 
آن برآیلد و آنچله در آن بلاالرود ]همله را[ می دانلد و هر کجا باشلید، او با شماسلت و 

خلدا به هر چله می کنیلد، بیناسلت«.2
»َو ال تَلْدُع َملَع اهللِ إِلهلًا آَخلَر ال إِللَه إاِلَّ ُهَو ُکلُّ َشلیْ ٍء هالِلکٌ إاِلَّ َوْجَهُه لَُه الُْحْکلُم َو إِلَْیِه 
تُْرَجُعلوَن: و بلا خلدای یکتا خلدای دیگری مخلوان؛ خدایی جز او نیسلت؛ همه چیزها 

)ی ممکن  الوجلود( قابلل هالکت و فناسلت؛ جلز ذات او )که واجب الوجود اسلت(«.3
ُّلوا َفَثلمَّ َوْجلُه اهللِ إِنَّ اهللَ واِسلٌع َعلیٌم: و مشلرق و  ِ الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب َفَأیَْنملا تَُول »َو هلِلَّ
مغلرب )زمیلن و همله ُکراتلی که خلاور و باختر دارد( از آن خداسلت، پس به هر سلو 
رو کنیلد )در هلر دعلا و عبادتلی(، همان  جا روی خداسلت. بی تردید خداوند گسلترده 

)وجلود و گسلترده قدرت و رحمت( و داناسلت«.4
َه هللِ َجِمیعلًا َوأَنَّ اهللَ َشلِدیُد الَْعلَذاِب: قدرت و نیرو همه از آِن خداسلت و خدا  »أَنَّ الُْقلوَّ

سلخت کیفر اسلت )به  شلدت پشلیمان خواهند شد(«.5  
»لِلَم تَْکُفلُروَن بِآیَلاِت اهللِ َواهلُل َشلِهیٌد َعلَلی َملا تَْعَمُلوَن: چلرا به آیات و نشلانه های خدا 

کفلر می ورزیلد؛ درحالی  کله خلدا بر آنچله عملل می کنید، گواه اسلت«؟6
»َو ُهلَو القاِهلُر َفلْوَق ِعبلاِدِه َو ُهَو الَحِکیُم الَخِبیُر: و اوسلت مسللّط و چیره بر باالی سلر 

1 . محمدجواد ولی  زاده، »ضرورت ارائه تعریف بومی اسالمی ایرانی از سبک زندگی«، مهندسی فرهنگی، شماره 75، ص30 - 55.
2 . حدید: 4.

3 . قصص: 88.
4 . بقره: 115.
5 . بقره: 165.

6 . آل  عمران: 98.
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بندگانش و اوسلت حکیم )در اداره امورشلان( و آگاه )از ظاهر و باطنشلان(«.1 
»ُقلِل اهلُل خالِلقُ ُکلِّ َشلیٍ َو ُهلَو الواِحلُد الَقّهلار: بگلو خلدا آفریلدگار همه چیز اسلت و 

اوسلت یگانله و غالب«.2 
لالُم الُمْؤِملنُ الُمَهْیِملُن الَعِزیلُز  وُس السَّ »َو ُهلَو اهلُل الَّلِذی ال اِللَه ااِّل ُهلَو الَملِلکُ الُقلدُّ
الَجّبلاُر الُمَتَکبِّلُر ُسلْبحاَن اهللِ َعّملا یُْشلِرُکوَن: اوسلت خلدای یکتلا کله جلز او خدایلی 
نیسلت پادشلاه ]بسلزا و راسلتین [، پلاك از هلر عیلب )و وصفی کله در خور نباشلد(، 
ایمنی بخلش، نگاهبلان ]بلر همله چیلز[، توانلای بی همتلا، بلر همله چیلره، در خلور 

کبریلا و بزرگلی؛ پلاك و منلزه اسلت خلدای از آنچله ]بلا او[ انبلاز می گیرنلد«.3 
َّلُه ال اِللَه ااِّل ُهلَو َوالَمالئَِکلُه َو اُولُلوا الِعلِْم قائِما بِالِقْسلِط ال اِلَه ااِّل ُهلَو الَعِزیُز  »َشلِهَد اهلُل أَن
الَحِکیلم: خلدای یکتلا، اهلل، کله همیشله به عدل و داد بود و باشلد، گواهلی داد که جز 
او خدایی نیسلت و فرشلتگان و دانشلمندان نیز ]گواهی دادند[ جز او خدایی نیسلت 

کله توانلای بی همتا و دانای اسلتوار کار اسلت«.4

ب( وجود زندگی اخروی و حساب و کتاب اعمال
»اهلُل ال إِلَللَه إاِلَّ ُهلَو لََیْجَمَعنَُّکلْم إِلَلی یَلْوِم الِْقَیاَملِه الَ َریْلبَ فِیلِه َوَملْن أَْصلَدُق ِملَن اهللِ 
َحِدیًثلا: خلدای یکتاسلت کله جلز او خدایلی نیسلت. به  یقین شلما را )از قبورتلان( به 
سلوی )حسلاب( روز قیاملت کله شلکی در آن نیسلت، گلرد خواهد آورد و چه کسلی 

در سلخن از خدا راسلتگوتر اسلت«؟5
ِّلی لَُتْبَعُثلنَّ ثُلمَّ لَُتَنبَّلُؤنَّ بِملا َعِملُْتْم  »َزَعلَم الَّذیلَن َکَفلُروا أَْن لَلْن یُْبَعُثلوا ُقلْل بَللی  َو َرب
َو ذلِلَک َعلَلی اهللِ یَسلیٌر: کسلانی که کفلر ورزیدنلد، گملان کردنلد کله هرگلز مبعوث 
نخواهنلد شلد. بگلو: آری، بله پلروردگارم سلوگند که همه شلما مبعوث خواهید شلد؛ 
سلپس بله آنچله عمل کرده ایلد، قطعاً خبلر داده خواهید شلد و این بر خداوند آسلان 

است«.6
1 . انعام: 18.
2 . رعد: 16.

3 . حشر: 23.
4 . آل  عمران: 18.

5 . نساء: 87.
6 . تغابن: 7.
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ِّلی لََتْأتَِینَُّکْم َعالِلِم الَْغْیلِب اَل یَْعُزُب  لاَعُه ُقْل بَلَلی َوَرب َِّذیلَن َکَفلُروا اَل تَْأتِیَنلا السَّ »َوَقلاَل ال
لَماَواِت َواَل فِلی األْْرِض َواَل أَْصَغلُر ِملن َذلِلَک َواَل أَْکَبلُر إاِلَّ فِی  َعْنلُه ِمْثَقلاُل َذرٍَّه فِلی السَّ
ِکَتلاٍب مُِّبیلٍن: و کسلانی کله کفلر ورزیدنلد، گفتنلد: هرگلز بر ملا روز قیاملت نخواهد 
آملد. بگلو: چرا؛ سلوگند بله پلروردگارم که حتماً بر شلما خواهلد آمد؛ هملان خدایی 
کله دانلای غیلب اسلت )و( از عللم او هملوزن ذّره ای نله در آسلمان ها و نله در زمیلن 
پنهلان نیسلت و )چیلزی( کوچک  تلر از آن و بزرگ  تر از آن نیسلت؛ جلز آنکه در کتاب 

آشلکار )للوح محفوظ( ثبت اسلت«.7 
َِّذیلنَ الَ یُْؤِمُنلوَن بِالِخلَرِه أَْعَتْدنَلا لَُهلْم َعَذابًا أَلِیًما: و اینکه کسلانی که به آخرت  »وأَنَّ ال

ایملان نمی آورنلد، برای آن  ها عذابلی دردناك آملاده کرده ایم«.8
َریْلبَ فِیَهلا َوأَنَّ اهللَ یَْبَعلثُ َملن فِلی الُْقُبلوِر: همانلا قیامت آمدنی  لاَعَه آتَِیلٌه الَّ »َوأَنَّ السَّ
اسلت و شلکی در آن نیسلت و خداونلد تمام کسلانی را کله در قبرهلا آرمیده اند، زنده 

خواهلد کرد«.9  
»َوأَنِذرُهلم یَلوَم الَحسلَرِه إِذ ُقِضلَی األَملُر َوُهلم فی َغفلٍَه َوُهلم ال یُؤِمنوَن: آنلان را از روز 
حسلرت ]= روز رسلتاخیز کله بلرای همله مایه تأسلف اسلت [ بترسلان؛ در آن هنگام 

کله همله چیز پایلان می یابلد و آن  هلا در غفلت  انلد و ایملان نمی آورند«.10 
»اَیَحَسلُب االنسلاُن اَن لَلن نَجَملَع عظاَمُه بَللی قادرین علی ان نَُسلوِّی بَنانَُه: آیا انسلان 
می پنلدارد کله اسلتخوان های او را جملع نخواهیلم کلرد؟ آری قادریلم کله حتلی 

خطوط سلر انگشلتان او را ملوزون و مرتلب کنیم«.11
»َحتَّلی إَِذا َجلاء أََحَدُهلُم الَْملْوُت َقلاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی أَْعَملُل َصالًِحا فِیَملا تََرْکُت َکالَّ 
ََّهلا َکلَِملٌه ُهلَو َقائُِلَهلا َوِملن َوَرائِِهلم بَلْرَزٌخ إِلَلی یَلْوِم یُْبَعُثلوَن: )آن  ها در شلرك و کفر  إِن
بله سلر می برنلد( تلا آن  گاه کله ملرگ یکلی از آنان فلرا رسلد )در قبضه فرشلتگان به 
خداونلد( گویلد: پلروردگارا، ملرا بازگردانیلد شلاید عملل صالحلی در آنچله )در دنیا( 
واگذاشلته ام )از ایلام عملر و املوال دنیا( انجام دهم. چنین نیسلت؛ آن سلخنی اسلت 

7 . سبأ: 3.
8 . اسراء: 10.

9 . حج: 7.
10 . مریم: 39.

11 . قیامت: 75.
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کله او گوینلده آن اسلت )وللی تحّقلق نمی پذیلرد( و پیلش روی آن  هلا )عاللم( بلرزخ 
اسلت تا روزی کله برانگیخته شلوند«.1

ُملوا َوآثَاَرُهلْم َوُکلَّ َشلْیٍء أَْحَصْیَناُه فِلی إَِماٍم  َّلا نَْحلُن نُْحِیلی الَْمْوتَلی َونَْکُتلُب َملا َقدَّ »إِن
ُمِبیلٍن: به  یقیلن ملا ملردگان را زنلده می  کنیلم و آنچله را از پیلش فرسلتاده  اند و تمام 
آثلار آن  هلا را می  نویسلیم و همله چیلز را در کتلاب آشلکارکننده  ای برشلمرده  ایم«.2  

ٍه َخْیلًرا یَلَرُه  ُِّیلَرْوا أَْعَمالَُهلْم َفَملن یَْعَملْل ِمْثَقلاَل َذرَّ »یَْوَمِئلٍذ یَْصلُدُر النَّلاُس أَْشلَتاتًا ل
ا یَلَرُه: آن روز مردملان از گورهلا گروه  گلروه بازگردنلد تلا  ٍه َشلرًّ َوَملن یَْعَملْل ِمْثَقلاَل َذرَّ
کردارهاشلان را بدیشلان بنماینلد؛ پلس هر کله همسلنگ ذره ای، یا مورچله ای خرد، 

نیکلی کنلد، آن را ببینلد و هلر کله همسلنگ ذره ای بلدی کنلد، آن را ببینلد«.3

ج( هدفدار بودن زندگی و عبث و بیهوده نبودن آن
َِّذیَن  ُْولِلی األلَْباِب ال لَماَواِت َواألَْرِض َواْخِتلاَلِف اللَّْیِل َوالنََّهلاِر لیَاٍت ألِّ »إِنَّ فِلی َخلْلِق السَّ
لَماَواِت َواألَْرِض  لُروَن فِلی َخلْلِق السَّ یَْذُکلُروَن اهللَ قَِیاًملا َوُقُعلوًدا َوَعلَلَی ُجُنوبِِهلْم َویََتَفکَّ
ََّنلا َملا َخلَْقلَت َهلذا بَاِطاًل ُسلْبَحانََک َفِقَنا َعلَذاَب النَّلاِر: همانا در آفرینش آسلمان  ها و  َرب
زمین و آمد و شلد شلب و روز خردمندان را نشانه هاسلت؛ همان کسلان که ایسلتاده 
و نشسلته و بلر پهلوهلا خفته، خلدای را یاد می کننلد و در آفرینش آسلمان  ها و زمین 
می اندیشلند ]و گوینلد:[ پلروردگارا، ایلن را بله گزاف و بیهلوده نیافریدی؛ تلو پاکی)از 

اینکله کاری بله گلزاف و بیهلوده کنی( پلس ما را از علذاب آتش دوزخ نلگاه دار«.4
»الَّلِذی َخلَلَق الَْملْوَت َوالَْحَیلاَه لَِیْبُلَوُکلْم أَیُُّکْم أَْحَسلُن َعَماًل: خدایی کله مرگ و زندگی 

را آفریلد تلا بیازماید شلما را که کلدام یک نیکوکار می شلوید«.5  
»َملا َخلَْقلُت الِْجلَنّ َواْلِنلَس إاَِلّ لَِیْعُبلُدوِن: جلن و انلس را نیافریلدم، مگلر اینکله ملرا 

عبلادت کننلد )و از ایلن طریلق تکاملل یابنلد و بله ملن نزدیلک شلوند(«.6
»َوإِْذ أََخْذنَلا ِمیَثلاَق بَِنلی إِْسلَرائِیَل الَ تَْعُبلُدوَن إاِلَّ اهللَ: و )بله یلاد آریلد( هنگامی که از 

1 . مؤمنون: 99.
2 . یاسین: 12.
3 . زلزال: 8-6.

4 . آل  عمران: 190 و 191.
5 . ملک: 2.

6 . ذاریات: 56.
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بنی  اسلرائیل پیملان گرفتیلم کله هرگز جز خلدا را نپرسلتید«.1

د( زندگی دنیوی، ابزاری برای نیل به زندگی اخروی
در جهان بینلی الهلی، زندگلی واقعلی زندگلی اخروی اسلت و زندگی دنیلوی همچون 
ابلزار و مزرعله ای اسلت کله بایلد تلا می تلوان در آن کشلت کلرد تلا در جهلان دیگلر 
درو نملود و بله هلدف اصللی رسلید. حضلرت عللی می  فرمایلد: »اْجَعلوا  عبلاَد اهللِ  
نیلا التَّلَزوَُّد ِمن یوِمهلا الَقصیِر لیلوِم الِخلرِه الّطویلِل؛ فإنَّها داُر  اجتهاَدُکلْم فلی هلِذه الدُّ
َعَملٍل و الِخلرُه داُرالَقلراِر و الَجلزاِء: بنلدگان خلدا! بکوشلید تلا از چنلد روزه دنیا برای 
آخرت که دوره اش دراز و طوالنی اسلت، توشله برگیرید؛ چه، دنیا سلرای عمل اسلت 

و آخلرت سلرای بقلا و جزا«.2 
نیلا داُر َمجلاٍز و الِخلرُه داُر َقلراٍر؛ َفُخلُذوا ِملن َمَمّرُکلم  حضلرت عللی: »إنّملا الدُّ
ُکلم: همانلا دنیلا سلرای گذر اسلت و آخرت سلرای مانلدن؛ پس، از گلذرگاه خود  لَِمَقرِّ

بلرای اقامتگاهتلان توشله برگیرید«.3  
حضلرت عللی: »إنّما الدنیلا ُمنتهی بََصِر األعملی؛ الیُبِصُر ِمّما وراَءها شلیئاً والَبصیُر 
یَنُفُذهلا بََصلُرُه و یَعلَلُم أّن اللداَر وراَءها، فالبصیُر ِمنها شلاِخٌص و األعمی إلَیها شلاِخٌص 
و البصیلُر ِمنهلا ُمتلزوٌِّد و األعملی لهلا ُمتلزوٌِّد: همانلا دنیا آخریلن دیدرِس انسلان کور 
اسلت و فراتلر از آن را نمی بینلد؛ املا شلخِص بینلا و بابصیلرت نگاهلش را از دنیا فراتر 
می بلرد و می دانلد کله سلرای حقیقلی در ورای ایلن دنیاسلت. پلس بینلا از دنیلا دل 
برَکنلد و کلور بله آن روی آورد. شلخِص بابصیلرت از آن توشله برملی دارد و کور برای 

آن توشله فراهم ملی آورد«.4  

هـ( بازیچه و بی ارزش بودن زندگی مادی دنیوی
اگلر دنیلا ارزشلی دارد، از آن حیلث اسلت کله می توانلد ابلزاری باشلد بلرای نیلل بله 
سلعادت اخلروی و زندگلی واقعلی وگرنله بله سلبب زوال پذیلری و و توأم  بلودن آن با 

1 . بقره: 83.
2  1. محمدبن  یعقوب کلینی، کافی، ج8، ص174.

3 . نهج البالغه، خطبه 203.
4 . همان، خطبه 133.
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سلختی ها و... ارزش واقعلی نلدارد و جلز بازیچله ای موقتلی بلرای کسلانی کله از خدا 
اَر االِْخَرَه لَِهَی  نْیلا إاِّل لَْهٌو َو لَِعلٌب َو إِنَّ اللدَّ غافلل شلده اند، نیسلت: »َو ما هلِذِه الَْحیاُه الدُّ
الَْحَیلَواُن لَلْو کانُلوا یَْعلَُملوَن: ایلن زندگانلی دنیلا چیزی جز سلرگرمی و بازی نیسلت. 

زندگانلی واقعی سلرای آخلرت اسلت، اگر می دانسلتند«.1  
نَْیلا َو االِْخلَرُه َخْیلٌر و أبَْقی: بلکله زندگی دنیلا را برمی گزینند؛  »بَلْل تُْؤثِلُروَن الَْحیلاَه الدُّ

درحالی  کله آخرت بهتلر و ماندگارتر اسلت«.2  
نَْیلا َفلإِنَّ الَْجِحیلَم ِهَی الَْملْأَوی: پس هر کله طغیان  »َفَأّملا َملْن َطَغلی َوآثَلَر الَْحَیلاَه الدُّ

کلرده و زندگلی ایلن جهانلی را برگزیلده، جهنم جایگاه اوسلت«.3  
نْیلاإاّل لَِعلٌب َو لَْهلٌو َو لَلّداُر الِخلَرُه َخْیٌر لِلَِّذیلَن یَتَُّقوَن أ َفلاَل تَْعِقُلوَن: و  »َو ملا الَْحیلاُه الدُّ
زندگلی دنیلا چیلزی جز بازیچه و لهو نیسلت و سلرای آخلرت برای پرهیلزگاران بهتر 

اسلت؛ آیا نمی اندیشلید«؟4  

و( پرهیز از دلبستگی و توجه افراطی به زندگی دنیوی
اسلتفاده از مواهلب ملادی در حلد نیلاز، نه  تنهلا اشلکالی نلدارد، بلکله ضلرورت و 
مقتضلای تلداوم حیلات مادی اسلت؛ وللی هرگونله دلبسلتگی و توجه افراطلی بدان، 

ملورد نکوهلش واقع شلده اسلت.
نیلا عللی نِّیلِه الِخلرِه و أبلی أْن یُعطلَی  رسلول اکلرم: »إنَّ اهللَ  تََعاللی یُعطلی الدُّ
نیلا: خداونلد متعلال دنیلا را بلا نّیت آخلرت ]به آدملی[ می دهد؛  الخلرَه عللی نِّیلِه الدُّ

املا از دادن آخلرت بلا نّیلت دنیا اِبلا دارد«.5  
ِه َجعلَل اهللُ الِغنلی فی قلِبِه  رسلول اکلرم: »َملن أصَبَح و أمسلی و الِخلرُه أکبُر َهمِّ
نیا حّتی یَسلتکِمَل رزَقلُه و َمن أصبَح و أمَسلی و  و َجَملع لَله أملَرُه و لَلم یَخُرج ِملن الدُّ
نیا  لِه َجَعلَل اهللُ الَفْقَر بیلَن عیَنیِه و شلتََّت علَیِه أْملَره و لَم یََنْل ِملن الدُّ نیلا أکبلُر َهمِّ الدُّ
إاّل ملا ُقِسلَم لَلُه: هلر آن کلس کله در شلب و روز بزرگ تریلن هّملش آخلرت باشلد، 

1 . عنکبوت: 64.
2 . أعلی: 16 و 17.

3 . نازعات: 37 و 39.
4 . انعام: 32.

5 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج103، ص25.
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خداونلد بی نیلازی را در دل او جلای می دهلد و کارش را سلامان می بخشلد و از دنیلا 
نملی رود، مگلر وقتلی کله روزی اش را کاملل دریافلت کلرده باشلد و هلر آن کس که 
شلب و روز، بزرگ تریلن هّملش دنیلا باشلد، خداونلد فقلر را در بیلن دو چشلم او قرار 
می دهد )همیشله چشلمش گرسلنه دنیا اسلت( و کارش را پریشان می سلازد و از دنیا 

بله چیزی بیلش از قسلمت خود نمی رسلد«.1  
: هر که شیفته زندگی شود، خوار گردد«.2 امام صادق: »َمن أَحبَّ الحیاَه َذلَّ

ز( آخرت، مقصد حیات
بلر حسلب جهان  بینلی الهلی، انسلان در زندگلی دنیایلی مسلافری بیلش نیسلت کله 
مقصلدش زندگلی آخرت اسلت و زندگی دنیا، منزلگاه و مسلافرخانه  سلر راهی اوسلت 
 :و ناگفتله پیداسلت کله راحتلی هر مسلافری در سلبک بالی اوسلت: رسلول اکرم
»اعَملْل لُِدنیلاَك کأنّلَک تَعیلُش أبدا و اعَملْل لخرتَِک کأنّلَک تَموُت َغدا: بلرای دنیای 
خلود چنلان کار کلن کله گویلی تلا ابلد زنلده ای و بلرای آخرتلت چنلان کار کلن که 

گویلی همین فلردا خواهلی ُمرد«.3  
اَر االِْخلَرَه لَِهلَی الَْحَیلَواُن لَلْو کانُلوا  نْیلا إاِّل لَْهلٌو َو لَِعلٌب َو إِنَّ اللدَّ »َو ملا هلِذِه الَْحیلاُه الدُّ
یَْعلَُملوَن: ایلن زندگانلی دنیلا چیلزی جزسلرگرمی و بلازی نیسلت. زندگانلی واقعلی 

سلرای آخلرت اسلت، اگلر می دانسلتند«.4  

ح( مذمت دلبستگی و فریفته  شدن به زینت ها و جاذبه  های مادی زندگی
ِّلَک ثَوابَاً َو َخْیٌر  نْیلا و الْباقِیاُت الّصالِحلاُت َخْیٌر ِعْنَد َرب »اَلْملاُل َو الَْبُنلوَن ِزیَنلُه الَحیلاِه الدُّ
أََملاًل: دارایلی و فرزنلدان زیورهلای زندگلی دنیا هسلتند و کردارهای نیلک که همواره 

بلر جلای می مانلد، نزد پلروردگارت بهتر و امید بسلتن بله آن ها نیکوتر اسلت«.5  
َّملا تَُوفَّلْوَن أُُجوَرُکلْم یَْوَم الِْقیاَملِه َفَمن ُزْحِزَح َعلِن الّناِر َو  »ُکلُّ نَْفلسٍ َذائَِقلُه الَْملْوِت َو إِن
نْیا إاّل َمتاُع الُْغُرور: هر نفسلی مرگ را می چشلد  أُْدِخلَل الَْجنَّلَه َفَقلْد َفلاَز َو َما الَْحیلاُه الدُّ

1 . همان، ج77، ص151.
2 . محمدبن  علی  بن  بابویه، خصال، ص120.

3 . حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج1، ص146.
4 . عنکبوت: 64.

5  . کهف: 46.
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و بله تحقیلق در روز قیاملت ملزد اعملال شلما را به تماملی خواهند داد و هلر کس را 
از آتلش دور سلازند و به بهشلت درآورند، به پیروزی رسلیده اسلت و ایلن زندگی دنیا 

جلز متاعی فریبنده نیسلت«.1  
َُّکْم بِلاهللِ الَْغُرور:  ن نیلا َو ال یَُغرَّ َُّکُم الَْحیلاُه الدُّ ن »یَلا أَیَُّهلا الّنلاُس إنَّ َوْعلَد اهللِ  َحلقٌّ َفلال تَُغرَّ
ای ملردم! وعلده  خلدا حلق اسلت. مبلادا زندگلی دنیلا شلما را بفریبلد و آن شلیطان 

فریبنلده، بله خلدا مغرورتلان بگرداند«.2  
نْیا َفالَْیلْوَم ال یُخَرُجون ِمْنَها  تُْکُم الَْحیلاُه الدُّ َُّکلُم اتََّخْذتُلم آیاِت اهللِ  ُهلُزواً َو َغرَّ »ذلُِکلم بَِأن
َو الَ ُهلْم یُْسلَتْعَتُبوَن: و ایلن بله کیفر آن اسلت که آیلات خدا را به مسلخره می گرفتید 
و زندگلی دنیلوی شلما را بفریفلت. پلس، املروز کسلی از این آتلش بیرونشلان نبرد و 

کسی عذرشلان را نپذیرد«.3  

ط( دوری از صاحبان نگاه ناصواب به زندگی 
جهان بینلی الهلی نه  تنهلا تصویلر زیبلا و دقیقلی از زندگلی دنیلوی را به خداپرسلتان 
ارائله می نمایلد، بلکله از مصاحبلت و نزدیکلی بلا افلرادی که تحلت للوای جهان بینی 
ملادی هسلتند، نیلز بر حذر ملی دارد؛ به دلیلل آنکه این افراد به سلبب وجلود افکار و 
اندیشله های غلط و شلیطانی در قلوبشلان، همچون افراد مریض هسلتند و مرضشلان 
مسلری اسلت؛ للذا توصیله بله توال و تبلرا در اینجلا به گونه  خلاص خود جریلان دارد: 
نیلا ذلِلَک َمبلَُغُهلم ِمَن  »َفأعلِرض َعلن مَّلن تََولّلی َعلن ِذکِرنلا َو لَلم یُلِرد إاّل الَحیلاَه الدُّ
الِعلِملإنَّ َربَّلک ُهلَو أَْعلَلُم بَِملن َضلَّ َعلن َسلبیلِِه َو ُهلَو أَْعلَُم بَِملِن اهَتَدی: پلس تو نیز 
از کسلی کله از سلخن ملا رویگلردان می شلود و جلز زندگلی دنیلوی را نمی جویلد، 
اعلراض کلن؛ منتهلای دانلش آنان همین اسلت. پروردگار تلو به آنکله از راهش گمراه 

می شلود یلا بله راه هدایلت می افتلد، داناتر اسلت«.4  

1 . آل  عمران: 185.
2 . فاطر: 5.

3 . جاثیه: 35.
4 . نجم: 29 و 30.
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ی( ارسال انبیا و کتاب  های آسمانی به منظور معرفت  بخشی
»ذلِلَک الِْکتلاُب ال َریْلَب فِیلِه ُهلدی لِلُْمتَِّقیلَن: ایلن کتلاب هیچ شلکی در آن نیسلت؛ 

راهنملای پرهیزگاران اسلت«.1
»َوإِْذ آتَْیَنلا ُموَسلی الِْکَتلاَب َو الُْفْرَقلاَن لََعلَُّکلْم تَْهَتلُدوَن: و )بله یلاد آریلد( زمانلی کله به 
موسلی کتلاب )آسلمانی( و جداکننده )بین حق و باطلل( دادیم؛ شلاید هدایت یابید«.2  
»َفَقلْد آتَْیَنلا آَل إِبَْراِهیلَم الِْکَتلاَب َوالِْحْکَملَه َوآتَْیَناُهْم ُملْلًکا َعِظیًما: همانلا ما به خاندان 
ابراهیلم کتلاب و حکملت )نبوت و شلریعت و معارف عقلی( دادیلم و آن  ها را حکومتی 

بزرگ عطلا کردیم«.3  
»َو لََقلْد آتَْیَنلا ُموَسلی َو َهلاُروَن الُْفْرَقلاَن َو ِضَیلاًء َو ِذْکلًرا لِلُْمتَِّقیلَن: یقینلاً به موسلی و 
هلارون ]کتابلی که[ جداکننلده ]حق از باطل[ و نور و مایه یلادآوری برای پرهیزکاران 

]اسلت[ عطا کردیم«.4  
ٍه َواْذُکلُروا َما فِیلِه لََعلَُّکْم تَتَُّقلوَن: و ]به یاد آریلد[ آن  گاه که از  »ُخلُذوا َملا آتَْیَناُکلْم بُِقلوَّ
شلما پیملان گرفتیلم و کلوه طور را باالی سلرتان بداشلتیم. آن ]کتاب [ را که به شلما 
دادیلم بلا همله نیلرو و تلوان بگیریلد و آنچله را کله در آن اسلت، بله یاد آرید؛ شلاید 

که پرهیزگار شلوید«.5  
لِبیَل إِمَّلا شلاِکراً َو إِمَّلا َکُفلوراً: همانلا او را بله راه راسلت )در ابعلاد  َّلا َهَدیْنلاُه اَلسَّ »إِن
زندگلی  اش بله هدایلت تکوینی و تشلریعی( راهنمایی کردیم؛ خواه سپاسلگزار باشلد، 

ناسلپاس«.6   خواه 
لْنلا َعلَْیلَک الِْکتلاَب تِْبیانلاً لِلُکِلّ َشلْی ٍء َو ُهلدًی َو َرْحَملًه َو بُْشلری لِلُْمْسللِمیَن: و  »َو نََزّ
ملا ایلن کتلاب را بلر تلو نلازل کردیم کله بیانگر همله چیز و مایله هدایلت و رحمت و 

بشلارت برای مسللمانان است«.7  
در پایلان و در مقلام جمع  بنلدی یلادآور می  شلویم کله معرفلت و شلناخت صحیلح از 

1 . بقره: 2.
2 . همان: 53.
3 . نساء: 54.

4 . أنبیاء: 48.
5 . بقره: 63.
6 . انسان: 3.
7 . نحل: 89.
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هسلتی و انسلان، از عواملل عملده تأثیرگلذار در رفتلار آدملی اسلت و صاحب  نظلران 
دینلی و غیردینلی بلر این نکتله صحه گذاشلته  اند؛ چنان  کله در کتلاب »مبانی نظری 
تحلول بنیادیلن در نظلام تعلیلم و تربیلت کشلور« کله توسلط صاحب  نظلران حلوزه 
عللوم انسلانی نلگارش یافتله، آملده اسلت: :»یادگیلری یکلی از ظرفیت  هلای وجودی 
آدملی و منشلأ اصللی بسلیاری از تحلوالت در ابعاد وجودی اوسلت. یادگیلری قابلیت 
مادام  العملر آدملی اسلت؛ للذا آدملی می  توانلد در تماملی مراحلل زندگی تغییلر کند. 
البتله نلوع، روش و منابلع انگیزشلی انسلان  ها بلرای یادگیلری در مراحلل مختللف 
متفلاوت اسلت؛ بلر همین اسلاس انگیلزش و میل درونلی بر پایله شلناخت و اراده، از 
مبلادی مهلم عملل آدمی اسلت؛ للذا توجه مناسلب بله انگیلزه اعمال جایلگاه خاصی 

در حیلات وی دارد«.1  
همچنیلن در نظریلات غربی  هلا داریلم: »جامعه  پذیلری از سله طریلق عملده تقلیلد، 
آملوزش و انگیلزش صلورت می  گیلرد. تقلیلد، نسلخه  برداری از رفتلار، ارزش  هلا و 
نگرش  هلای دیگلر افلراد یلا گروه  هلای دیگلر اسلت. آملوزش، یادگیلری کلم و بیلش 
عملدی رفتلار مناسلب از طریلق تحصیلالت رسلمی و به  طلور کمتر رسلمی از طریق 
گروه  هلای بحلث و مطالعله و فعالیت  هلای دیگلر ماننلد کارآملوزی حرفه  ای اسلت«.2  
انگیلزش معملوالً بعلد از گام آموزش و کسلب معرفت اسلت و عمدتلاً از طریق آگاهی 
از مصاللح و مفاسلد رفتارهلا و مزایلا و منافلع و احیانلاً مضلرات و آسلیب  های آن  هلا 
حاصلل می  شلود کله از نظلر عاطفلی و هیجانلی سلبب دوست  داشلتن یا تنفر نسلبت 
بله یلک عملل یلا رفتلار می  شلود؛ بلرای نمونله ملا در گام اول از وجلود یلک رفتلار 
دینلی تحلت عنلوان »نملاز جماعلت« و نحلوه ادای آن مطللع می  شلویم کله ایلن به 
خلودی خلود صرفلاً یلک معرفت دینی اسلت و چنلدان هیجلان و حس عاطفلی را به 
هملراه نلدارد؛ املا وقتلی از فوایلد دنیوی و اجلر و پاداش اخلروی نملاز جماعت گفته 
شلود و تأثیلرات عظیلم آن در رسلیدن انسلان به کملال   و پرورش معنلوی روح آدمی 
تبییلن گلردد و اینکله خداوند چقلدر نماز جماعت  خوان  ها را دوسلت دارد بیان شلود، 

1 . مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران، ص220-219.
2 . مایکل راش، جامعه و سیاست: مقدمه  ای بر جامعه  شناسی سیاسی، 116.
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احتملال به  وجودآملدن »حلس عاطفلی« و »دوسلت داشلتن« ایلن رفتلار در انسلان 
زیلاد می  شلود. 

2. شناخت و آگاهی از اخالق و رفتار دینی و غیردینی
بعلد از شلناخت اصلل جهان  بینی اسلالمی، شلناخت از نفس اخالقیات ضلرورت دارد؛ 
بدیلن معنلا کله اوالً انسلان بدانلد که رفتارهلای توصیه  شلده دینی، اعم از مناسلکی و 
غیرمناسلکی، کدام  هلا هسلتند و از کلدام رفتارها احتراز شلده اسلت و ثانیلاً به منظور 
ایجلاد انگیلزش و عالقله بله امتثال رفتار دینی، الزم اسلت از مزایلای دنیوی و اخروی 
رفتار  هلای مطللوب و مصاللح موجلود در آن  هلا و نیلز مضلرات و عواقلب ناخوشلایند 
رفتارهلای نامطللوب در دنیلا و آخلرت، آگاهی  بخشلی و معرفت  دهلی صلورت گیلرد؛ 
زیلرا بلدون شلناخت کافلی از اصلل و ماهیت رفتلار و نیز فوایلد آن و احیانلاً ضررهای 
تلرك آن، ایجلاد انگیلزش و رغبلت بله انجلام رفتارهلای مطللوب تقریبلاً غیرممکلن 
خواهلد بلود؛ بلر ایلن اسلاس بخشلی از آیلات قلرآن کله بدیلن املر مهلم و تبییلن 
رفتارهلای مطللوب دینلی و فواید و منافلع و مصالح آن  هلا داللت دارنلد، عبارت  اند از:
َِّتلی ِهلَی  لیَِّئُه اْدَفلْع بِال 1. بـدی را بـا نیکـی پاسـخ  دادن: »َواَل تَْسلَتِوی الَْحَسلَنُه َواَل السَّ
أَْحَسلُن: و هرگلز املر نیلک )از اعتقلاد و کردار و گفتار( با امر بد یکسلان نیسلت )پس 

بدی هایلی را کله بله تلو می رسلد( بلا بهتریلن روش دفلع کن«.1 
ْحملِن الَِّذیَن یَْمُشلوَن َعلَلی األْْرِض  2. تواضـع و برخـورد سـالم با جاهـالن: »َو ِعبلاُد الَرّ
َهْونلاً َو إِذا خاَطَبُهلُم الْجاِهُللوَن قالُلوا َسلالماً: بنلدگان خلاص خداونلد رحمان کسلانی 
هسلتند کله بلا آراملش و بی  تکبر بلر زمیلن راه می  رونلد و هنگامی که جاهلالن آن  ها 

را مخاطلب می  سلازند، بله آن  هلا سلالم می  گویند«.2
3. عـدل و احسـان: »إِنَّ اهللَ یَْأُملُر بِالَْعلْدِل وَ الِْحَسلاِن وَ إِیَتلاء ِذی الُْقْربَلی: خداونلد به 

علدل و احسلان و بخشلش بله نزدیلکان فرملان می  دهد«.3 
4. ترجیـح  د  ادن دیگـران بر خـود: »َویُْؤثِلُروَن َعلَلی أَنُفِسلِهْم َولَلْو َکاَن بِِهلْم َخَصاَصٌه: و 

1 . فصلت: 34.
2 . فرقان: 63.
3 . نحل: 90.
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آن  هلا را بلر خلود مقلدم می  دارنلد؛ هرچند خودشلان بسلیار نیازمند باشلند«.1 
ِّلَْعالَِمیلَن: و من از  5. سـادگی در برخـورد: »َوَملا أَنَلا ِملَن الُْمَتَکلِِّفیلَن إِْن ُهلَو إاِلَّ ِذْکلٌر ل

متکلفیلن نیسلتم. سلخنم هملواره روشلن و هملراه بلا دلیل اسلت«.2 
َِّذیَن یَْمُشلوَن َعلَلی األْْرِض َهْونًا َو إَِذا َخاَطَبُهلُم الَْجاِهُلوَن  ْحَمِن ال 6. تواضـع: »َوِعَبلاُد الرَّ
َقالُلوا َسلاَلًما: بنلدگان خلاص خداوند رحمان کسلانی هسلتند که با آراملش و بی  تکبر 

بلر زمیلن راه می  روند«.3 
لالَه لِِذْکلِری: )خداوند خطاب به حضرت موسلی می  گویلد(: نماز را  7. نمـاز: »أَقِلِم الَصّ

به خاطلر یاد من برپلادار«.4  
8. امانـت: »َفلإِْن أَِملَن بَْعُضُکلم بَْعًضلا َفلُْیلَؤدِّ الَّلِذی اْؤتُِملَن أََمانََتلُه: و اگلر بله یکدیگلر 
اطمینلان کاملل داشلته باشلید، بایلد کسلی کله امیلن شلمرده شلده اسلت، امانت و 

بدهلی خلود را به موقلع بپلردازد«.5 
9. آداب سـخن  گفتن: »التَقلُف ملا لَیلَس لَلَک بِلِه ِعللٌم: از آنچله بلدان آگاهلی نداری، 

نکن«.6  پیلروی 
ائِِفیَن َو  لَرا بَْیِتلَی لِلطَّ 10. خدمـت به مـردم: »َوَعِهْدنَلا إِلَلی إِبَْراِهیلَم َو إِْسلَماِعیَل أَن َطهِّ
وِد: و بله ابراهیلم و اسلماعیل سلفارش کردیلم کله خانه مرا  لجُ لِع السُّ کَّ الَْعاِکِفیلَن وَ الرُّ
بلرای طواف  کننلدگان و مجلاوران )یلا اعتکاف کننلدگان( و رکلوع و سلجده  کنندگان 

نمایید«.7  پاکیلزه 

3. میزان ارتباط قلبی و عاطفی با عمل  کننده )مقبولیت قلبی و هیجانی(
هرچنلد داشلتن معرفلت دینی و آگاهی و شلناخت از رفتارهای دینلی و مزایا و منافع 
آن  هلا، شلرط الزم بلرای شلکل  گیری آن رفتلار اسلت، لیکلن کافی نیسلت و بلا وجود 
ایلن مؤلفه  هلا، به  تنهایلی نرملی و لّینلی دل بلرای امتثلال رفتلار حاصلل نمی  شلود؛ 

1 . حشر: 9.
2 . قصص: 87-86.

3 . فرقان: 63.
4 . طه: 14.

5 . بقره: 283.
6 . اسراء: 36.
7 . بقره: 125.
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بنابرایلن در اغللب ملوارد نیلاز بله مؤلفه  های مهلم دیگری نیلز وجود داردکله یکی از 
آن  هلا مؤلفله  ای اسلت کله از سلنخ ارتباط قلبی بلا عمل  کننده یا کنشلگر اسلت؛ پس 
تلا ارتبلاط عاطفلی و قلبی بیلن مبلّلغ و آگاهی  دهنده بلا مکلّف یلا عمل  کننده حاصل 
نشلود و شلخص مجلری قلبلاً و از نظلر عاطفلی و هیجانلی، شلخص هدایت  کننلده و 
راهنملا را قبلول نداشلته باشلد، نبایلد امید چندانلی به عملی  شلدن هدایت  هلا و بروز 

و ظهلور رفتارهلای مطلوب دینی داشلت. 
بایلد شلخصیت فلرد یلا نهلاِد هدایت  گلر در ذهلن و اندیشله عمل  کننلده، جلذاب و 
ملورد قبلول باشلد؛ للذا کوچک  تریلن تردیلد در صالحّیلت اخالقلی شلخص یلا نهلاد 
هلادی، کار تبلیلغ و ترویلج را عقیلم خواهلد گذاشلت؛ بلر این اسلاس اسلت که حتی 
در ملواردی، شلخص از یلک رفتلار و خوب و بد بلودن آن اطالع و آگاهلی ندارد؛ لیکن 
چلون انجلام آن را از شلخصی کله محبلوب اوسلت، نظاره می  کنلد، وی نیلز آن عمل 
را امتثلال می  کنلد، بلدون آگاهلی و توصیله و تبلیلغ؛ همچنان  کله عکس ایلن مطلب 

نیلز صادق اسلت.
 قلرآن کریلم بله ایلن مطلب اشلاره می  کنلد؛ آنجا کله می  فرمایلد: »َفِبَملا َرْحَملٍه مَِّن 
لواْ ِمْن َحْولِلَک َفاْعُف َعْنُهْم َواْسلَتْغِفْر  لا َغلِیلَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ اهللِ لِنلتَ لَُهلْم َولَلْو ُکنَت َفظًّ
ْل َعلَلی اهللِ: پلس تلو به لطلف و رحمت  لَُهلْم َوَشلاِوْرُهْم فِلی األَْملِر َفلإَِذا َعَزْملَت َفَتلَوکَّ
الهلی بلا آنلان نرمخلو شلدی و اگر درشلتخوی و سلختدل بلودی، بی  شلک از گرد تو 
پراکنلده می  شلدند؛ پلس از ایشلان درگلذر و برایشلان آمرزش بخلواه و با آنلان در کار 
)جنلگ( مشلورت کلن و چلون تصمیم گرفتی بلر خدا توکل کلن«.1 درواقلع پیروزی 
پیامبلر اکلرم در تبلیلغ اسلالم، هرچنلد با تأییلد و امداد الهلی بلود، عوامل مادی 
و ظاهلری زیلادی در آن تأثیلر داشلت کله یکلی از مهم  تریلن آن  هلا جاذبله اخالقلی 

بود.   پیامبلر
آن  چنلان صفلات عاللی انسلانی و ملکارم اخالق در پیامبلر جمع بود که دشلمنان 
سرسلخت را تحلت تأثیلر قلرار ملی  داد و به تسللیم وادار می  کرد و دوسلتان را سلخت 
مجلذوب می  سلاخت. نمونله  ای از ایلن معجلزه اخالقلی در فتلح مکله نمایان گشلت. 

1 . آل  عمران: 159.
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آنجلا کله در سلال هشلتم هجلرت، هنگاملی کله سلپاه اسلالم بله فرماندهلی پیامبر 
اسلالم 7 مّکله را فتلح نمودنلد و مسللمین بلر همه اوضاع آن سلامان مسللّط شلدند، 
پیامبلر خطلاب بله مردم مّکه که مشلرك بودنلد فرملود: »ای قریشلیان به گمان 
شلما ملن درباره شلما چه فرمانلی می  دهم« ؟آن ها در پاسلخ گفتند: »خیلراً، اٌخ کریٌم 
و ابلن اٍخ کریلٍم و قلد قلدرت: ما جلز خیر و نیکی از تلو انتظار نداریم؛ تو بلرادر بزرگوار 
و بخشلنده و فرزنلد بلرادر بزرگلوار ملا هسلتی و اکنلون قلدرت در دسلت تو اسلت«. 
پیامبلر بلا کملال بزرگلواری بله آن  ها رو کلرده، فرمود: »ملن در مورد شلما همان 
را گویلم کله بلرادرم یوسلف به هنلگام پیلروزی بر برادرانلش گفلت: اَل تَْثِریلَب َعلَیُکُم 

الْیلْوَم: امروز سرزنشلی بر شلما نیسلت«.1 
در تاریلخ ابن  هشلام نیلز نقلل شلده اسلت کله وقتلی سلپاه اسلالم بله نزدیکلی مکله 
رسلیدند، درحالی  که  سلعد  بن  عباده  رئیس خزرجیان، پرچم سلپاه اسلالم را در دسلت 
داشلت؛ همیلن کله در برابلر ابوسلفیان قلرار گرفت، خطلاب به او این  شلعر را سلرود: 
»الیلوم یلوم الملحمله الیلوم تسلتحل الحرمله الیلوم اذل اهلل قریشلا: املروز روز نبلرد 
اسلت؛ امروز جان و مال شلما حالل شلمرده می شلود؛ امروز روز ذلت قریش اسلت«. 
ابوسلفیان تلا چشلمش بله پیامبلر افتاد، عرضه داشلت: »پلدر و مادرم بله فدایت؛ 
آیلا دسلتور داده ای قوملت را قتل عام کنند که سلعد چنین شلعار می دهلد؟ در حالی 
کله تلو مهربان  ترین افراد به مردم هسلتی«. پیامبر از شلنیدن این سلخن سلخت 
ناراحلت  شلد و بلرای آنکه یلأس و ناامیلدی در میان مردم مکله راه نیابلد و وعده های 
بخشلش او حملل بلر توطئه و خدعله نگلردد، بالفاصله فرملود: »الیوم یلوم المرحمه؛ 
الیلوم اعلز اهلل قریشلا؛ الیلوم یعظم اهلل فیله الکعبه: املروز روز رحمت اسلت؛ امروز روز 
علزت قریش اسلت، امروز روزی اسلت کله خداوند به کعبه عظمت  بخشلید«؛ سلپس 
بله عللی دسلتور داد، فلوراً به سلوی سلعد بشلتابد و پرچلم اسلالم را از او بگیرد و 
 بدیلن ترتیلب ارتلش نیرومند اسلالم با ده  هلزار نیروی مسللح با پرچملداری علی

و بلا شلعار رحملت، وارد مکه معظمه شلدند.2 

1 . محمد  بن  یعقوب کلینی، کافی، ج4، صص225 و 226.
2 . عبدالملک بن  هشام ،  سیرهالنبویه، ج4، ص865.
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پیامبلر آنقلدر دلسلوز بلود که گاه از ایملان نیاوردن کافلران نزدیک بود جانلش را نثار 
َّْفَسلَک َعلَلی آثَاِرِهْم  کنلد؛ چنان  کله در آیه 6 سلوره کهف ملی خوانیم: »َفلََعلََّک بَاِخٌع ن
َّلْم یُْؤِمُنلوا بَِهلَذا الَْحِدیلِث أََسلًفا: گویلی می  خواهی خلود را از غم و انلدوه به خاطر  إِن ل

اعملال آن  هلا هالك کنلی؛ چراکه آن  هلا به این قلرآن ایملان نیاورده  اند«.1
پیامبلر اکلرم دارای شلرح صلدر بلود؛ چنان  کله خداونلد می  فرمایلد: »أَلَْم نَْشلَرْح 
لَلَک َصلْدَرَك: آیلا ملا سلینه تلو را فلراخ نکردیلم«.2 همچنیلن خداوند در سلوره قلم 
آیلات 1 تلا 7 با اشلاره به اخالق پیامبلر اکرم می  فرمایلد: »ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسلُطُروَن 
َّلَک لََعلی ُخُللٍق َعِظیٍم  ِّلَک بَِمْجُنلوٍن َوإِنَّ لََک أَلَْجلًرا َغْیلَر َمْمُنوٍن َوإِن َملا أَنلَت بِِنْعَملِه َرب
َفَسلُتْبِصُر َویُْبِصلُروَن بَِأییُِّکلُم الَْمْفُتلوُن إِنَّ َربَّلَک ُهلَو أَْعلَلُم بَِملن َضللَّ َعن َسلِبیلِِه َوُهَو 
أَْعلَلُم بِالُْمْهَتِدیلَن: ن، سلوگند بله قللم و آنچله را بلا قلم می  نویسلند. بله برکت نعمت 
پلروردگارت تلو مجنلون نیسلتی و برای تو اجر و پاداشلی عظیم و همیشلگی اسلت و 
تلو اخلالق عظیلم و برجسلته  ای داری و بله زودی تلو می  بینلی و آن  هلا نیلز می  بینند 
کله کدام  یلک از شلما مجنلون هسلتید. پلروردگار تلو بهتلر از هلر کس می  دانلد، چه 

کسلی از راه او گملراه شلده و هدایت  یافتلگان را نیلز بهتلر می  شناسلد«.3
خداونلد در آیله 128 سلوره توبله، مهربانی پیامبلر اکرم را در برابلر مؤمنان چنین 
بیلان می  کنلد: »َعِزیلٌز َعلَْیلِه َملا َعِنُتّلْم َحِریلٌص َعلَْیُکلم بِالُْمْؤِمِنیلَن َرُؤوٌف َرِحیلم«: به 
رنج افتادنتان بر او گران و دشلوار اسلت؛ به شلما دلبسلته اسلت و به مؤمنان دلسلوز 
و مهربلان«4 و در آیله  ای دیگلر مهربانلی  اش با مؤمنلان را در کنار جدیت و سرسلختی 
لٌد َرُسلوُل اهلَلِّ َوالَِّذیلَن َمَعُه  آن حضلرت در برابلر کافلران یک  جلا ذکلر می  کنلد: »ُمَحَمّ
لاِر ُرَحَماء بَْیَنُهْم: محّمد فرسلتاده خداسلت و کسلانی که بلا اویند، بر  اء َعلَلی الُْکَفّ أَِشلَدّ

کافلران سرسلخت و در میلان خلود مهربان  اند«.5 
در همیلن راسلتا الزم اسلت، علالوه بر کسلب جذابیت باطنلی از طریلق متخلق  بودن 
بله اخلالق واالی انسلانی، بلرای کسلب جذابیلت ظاهلری نیلز کله مکملل و الزم و 

1 . کهف: 6.
2 . انشراح: 1.
3 . قلم: 7-1.

4 . توبه: 128.
5 . فتح: 29.
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مللزوم جذابیلت باطنلی اسلت، از طریلق توجله بله ویژگی  هلای ظاهلری شلخص یلا 
نهلاد هلادی، همچلون آراسلتگی و نظافلت و پاکیزگی اقدام مناسلب صلورت گیرد؛ بر 
 همیلن اسلاس و بله دلیل مطلوب  بلودن این امر در نلزد پروردگار، ائمله معصومین
پاکیزه تریلن افلراد در زندگلی شلخصی، در اجتملاع و در ارتبلاط بلا خلدا بودنلد. بله 
همیلن جهلت روایلات زیلادی از آن بزرگلواران راجلع بله نظافلت و پاکیزگلی بلدن و 
لبلاس و محلل زندگی وارد شلده اسلت کله در اینجا بلرای نمونه به چند نمونه اشلاره 

می  شلود:
پیامبر اکرم: »بئس العبد القاذوره: بد بنده  ای است، بنده کثیف و ال قید«.1 

املام عللی : »النظیلف من الثیلاب یذهب الهم و الحلزن و هو طهلور للصاله: لباس 
پاکیلزه غلم و انلدوه را می  بلرد و موجب پاکیزگی نماز اسلت«.2

املام صلادق: »مسلواك زدن دوازده ویژگی دارد: سلّنت پیامبر اسلت، دهان را 
پلاك و پاکیلزه می کند، روشلنی چشلم را افلزون می کنلد، موجب خشلنودی خداوند 
اسلت، دندان هلا را سلفید می کنلد، ریلزش و سلاییدگی دنلدان را از بیلن می بلرد، 
لثه هلا را محکلم می کنلد، اشلتها و میلل بله خلوردن غلذا را زیلاد می کند، بلغلم را از 
بیلن می بلرد، حافظله آدملی را می افزایلد، باعلث دوبرابلر شلدن حسلنات می گلردد، 

فرشلتگان خلدا را شلاد می کند«.3 
املام صلادق: »رسلول خلدا سلر مبارکلش را بلا سلدر می شسلت و می فرمود: 
سلرهایتان را بلا بلرگ سلدر بشلوئید؛ زیلرا هلر فرشلته مقلّرب و هلر پیامبلر مرسللی 
آن  را پاکیلزه شلمرده اسلت. هلر کلس سلر خلود را با بلرگ سلدر بشلوید، خداوند تا 
هفتلاد روز وسوسله شلیطان را از او دور می کنلد و کسلی کله خداونلد تلا هفتلاد روز 
وسوسله شلیطان را از او دور کنلد، گنلاه نمی کند و کسلی که گناه نکند، وارد بهشلت 

می شلود«.4
رسلول خلدا فرملود: »خداونلد بلر جوانلی کله زیلاد در آیینله نلگاه کنلد و بلا هر 

1 . محمد  بن  یعقوب کلینی، کافی، ج6، ص439.
2 . همان، ص444.

3 . محمد  بن  علی  بن  بابویه ، ثواب األعمال، ص18.
4 . همان، ص20.
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نگاهلی سلپاس خداونلدی را بله  جلای آورد، بهشلت خلود را واجلب کلرده اسلت«.1 
رسلول خلدا: »هلر کلس در روز پنجشلنبه، شلب جمعله، مسلجدی را جلارو کند 
و خلاك آن  را بروبلد و بیلرون ببلرد، حّتلی اگلر به مقدار سلرمه چشلم باشلد، خداوند 

گناهلان او را می بخشلد«.2 

4. وجود الگوهای عینی و عملی 
وجلود الگلو هملواره تأثیلر بسلزایی در مقابلله بلا اسلتبعاد انجلام یلک رفتلار دارد و 
نشلانی واضلح از شلدنی بلودن آن املر اسلت؛ لذا وجلود الگلو راه و مسلیر را پیمودنی 
نشلان می  دهلد و انجلام رفتلار یلا عمل را آسلان جللوه می  نماید؛ بر این اسلاس سلهم 
بسلزایی در تصمیملات انسلان بلرای انجلام رفتارهلا دارد. قلرآن کریلم بله ایلن مهلم 
توجله نملوده و در حلد اعجلاب  آوری از ایلن روش اسلتفاده نملوده اسلت؛ طلوری که 
جای  جلای قلرآن پلر اسلت از شلرح حلال زندگلی پیامبلران و انسلان  های صالحی که 

الگلو و اسلوه خوبلی در انجلام اعملال صاللح و رفتارهلای مطللوب دینی هسلتند. 
در قلرآن کریلم علالوه بلر ذکر عمللی الگوهای فلراوان، دوبلار کلمه »اسلوه« و درباره 
دو نفلر از پیامبلران بلزرگ الهلی یعنلی حضلرت ابراهیلم  و پیامبر اکلرم بیان 
شلده و املر بله انحصلار الگوگیلری از انسلان  های صاللح شلده اسلت؛ بله بیلان دیگلر 
خداونلد متعلال در قرآن کریم الگوهای ناشلناخته و ناشایسلت را به  شلدت رد می  کند 
و مهلر بطالنلی بلر آن  ها می  زند و تمامی مسللمین را، در هر سلن و سلالی که باشلند، 
 فرا می  خوانلد. در ملورد پیامبر بله الگوگیلری از رسلول خلدا، حضرت محملد
آملده اسلت: »لََقلد کاَن لکلم فلی رسلول اهلل اسلوٌه َحَسلَنٌه لَِملن کان یَرجلوا اهللَ و 
الیلوم االخلر َو َذکلر اهللَ کثیلراً: همانلا برای شلما در روش و سلیره رسلول خلدا الگو و 
سرمشلقی نیکوسلت؛ البتله بلرای کسلانی کله بله خداونلد و روز قیامت امیلد دارند و 
خلدا را زیلاد یلاد می  کننلد«3 و دربلاره حضلرت ابراهیلم  می  خوانیلم: »َقلْد َکانَْت 
َِّذیَن َمَعلُه: به یقین بلرای شلما در )روش( ابراهیم  لَُکلْم أُْسلَوٌه َحَسلَنٌه فِلی إِبَْراِهیلَم َوال

1 . همان، ص25.

2 . همان، ص31.
3 . سبأ: 52.
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و کسلانی کله هملراه او بودند، سرمشلق خوبی اسلت«.1 
در قلرآن کریلم همچنیلن از ملردان و زنانلی بله عنلوان الگلوی مؤمنان و اهلل ایمان 
یلاد شلده اسلت. از جملله از همسلر فرعون، آسلیه بنت مزاحلم، به عنوان سرمشلق و 
نمونله بلرای همله انسلان  ها ذکر شلده اسلت: »َو َضلَرَب اهلل مثلاًل لِلّّذیلن امنلوا اِمرأََت 
فِرَعلون اذ قالَلت َرّب ابلِن للی عنلدك بَیتلاً فِلی الَجنَّله و نَِجّنی ِملن فرعلوَن َو َعَملِِه َو 
نّجنلی ِملَن القلوِم الظالمیلن: خداوند برای کسلانی که ایملان آورده  اند، همسلر فرعون 
را مثلال زده اسلت؛ آن هنگاملی کله به پلروردگار عرض کرد: پلروردگارا! بلرای من از 
نلزد خلود خانله  ای در بهشلت بسلاز و ملرا از فرعلون و عملل او نجلات بخلش و مرا از 

قلوم ظالم نجلات ده«.2 
خداونلد پلس از معرفلی همسلر فرعلون به عنلوان الگلوی انسلان  های مؤملن، در آیه 
َِّتی أَْحَصَنلْت َفْرَجَها  بعلد حضلرت مریم را معرفلی می  فرماید: »وَ َمْریَلَم ابَْنَت ِعْملَراَن ال
َِّهلا َوُکُتِبِه َوَکانَلْت ِمَن الَْقانِِتیلَن: و مریم  َقْت بَِکلَِملاِت َرب َفَنَفْخَنلا فِیلِه ِملن رُّوِحَنلا َو َصدَّ
دختلر عملران را، کله خلود را پاکداملن نلگاه داشلت و در او از روح خلود دمیلدم و 
سلخنان پلروردگار خلود وکتاب  هلای او را تصدیلق کلرد و از عبادت  پیشلگان بلود«.3 

از طرفلی بله دلیلل اسلتثنایی بودن فرصلت جوانی بلرای انسلان و نیاز وافلر به وجود 
الگلو بلرای ایلن سلنین، خداوند در قلرآن کریم بارهلا این مسلئله را ملورد توجه قرار 

داده و الگوهایلی بلرای جوانلان ارائه نموده اسلت. 
قلرآن با اشلاره بله دوران جوانی حضلرت ابراهیلم و بت  شلکنی او در دوران جوانی 
می  فرمایلد: »َولََقلْد آتَْیَنلا إِبَْراِهیَم ُرْشلَدُه ِملن َقْبُل َوُکنَّا بِله َعالِِمیَن إِْذ َقاَل أِلَبِیلِه َوَقْوِمِه 
َِّتلی أَنُتلْم لََهلا َعاِکُفلوَن: و درحقیقت پیلش از آن به ابراهیم رشلد  َملا َهلِذِه التََّماثِیلُل ال
]فکلری[اش را دادیلم و ملا بله ]شایسلتگی[ او دانلا بودیلم؛ آن  گاه کله بله پلدر خلود 
و قوملش گفلت: ایلن مجسلمه  هایلی کله شلما ملالزم آن  هلا شلده اید، چیسلتند«؟4 
َُّه  َُّهلْم لََعلَُّهلْم إِلَْیلِه یَْرِجُعلوَن َقالُوا َمن َفَعلَل َهلَذا بِآلَِهِتَنا إِن »َفَجَعلَُهلْم ُجلَذاًذا إاِلَّ َکِبیلًرا ل

1 . ممتحنه: 4.

2 . تحریم: 11.
3 . همان: 12.

4 . انبیاء: 51 و 52.
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الِِملی َقالُلوا َسلِمْعَنا َفًتلی یَْذُکُرُهلْم یَُقلاُل لَلُه إِبَْراِهیلُم: پلس آن  هلا را )بت  ها(  لَِملَن الظَّ
جلز بزرگ  ترشلان را ریزریلز کلرده باشلد کله ایشلان بله سلراغ آن برونلد؛ گفتند: چه 
کسلی بلا خدایلان ما چنین ]معاملله ای[ کرده که او واقعاً از سلتمکاران اسلت. گفتند: 
شلنیدیم جوانلی از آن  هلا ]بله بلدی[ یلاد می کرد کله بله او ابراهیم گفته می شلود«.1

داسلتانی دیگلر در قلرآن کریلم کله اشلاره بله دوران نوجوانلی دارد، داسلتان حضرت 
اسلماعیل و قدم  نهلادن او در مسلیر مأموریتی اسلت که خداوند بله پدر بزرگوارش 
لْعَی َقاَل یَا  ا بَلَلَغ َمَعُه السَّ لْرنَاُه بُِغلاَلٍم َحلِیٍم َفلَمَّ حضلرت ابراهیلم داده بودنلد: »َفَبشَّ
ِّلی أَْذبَُحلَک َفانُظلْر َملاَذا تََری َقلاَل یَا أَبَلِت اْفَعْل َملا تُْؤَمُر  ِّلی أََری فِلی الَْمَنلاِم أَن بَُنلیَّ إِن
ا أَْسلَلَما َو تَلَّلُه لِلَْجِبیِن وَ نَاَدیَْنلاُه أَْن یَا إِبَْراِهیُم  ابِِریَن َفلَمَّ َسلَتِجُدنِی إِن َشلاء اهلُل ِملَن الصَّ
َّلا َکَذلِلَک نَْجلِزی الُْمْحِسلِنین: پلس او را بله پسلری بردبلار مژده  ْؤیَلا إِن ْقلَت الرُّ َقلْد َصدَّ
دادیلم و وقتلی بلا او بله جایلگاه سلعی رسلید، گفت: ای پسلرك ملن، ملن در خواب 
]چنیلن[ می بینلم کله تلو را سلر می بُلرم؛ پلس ببیلن چه بله نظلرت می آیلد؟ گفت: 
ای پلدر ملن، آنچله را مأملوری بکن؛ ان  شلاء  اهلل ملرا از شلکیبایان خواهلی یافت. پس 
وقتلی هلر دو تلن در دادنلد ]و همدیگلر را بلدرود گفتنلد[ و ]پسلر[ را به پیشلانی بر 
خلاك افکنلد، او را نلدا دادیلم کله ای ابراهیم رؤیا]ی خلود[ را حقیقت بخشلیدی؛ ما 

نیکلوکاران را چنیلن پلاداش می دهیم«.2
همچنیلن خداونلد در قلرآن کریلم می  فرماید کله در دوران جوانی به حضرت یوسلف 
 حکملت و علملی عظیلم بخشلیده   اسلت و او در پنلاه خداونلد متعلال از امتحانی 
ُه آتَْیَناُه ُحْکًملا َوِعلًْما  لا بَلََغ أَُشلدَّ کله در آن قلرار گرفته بود، سلربلند بیلرون آمد: »َولَمَّ
َّْفِسلِه َو َغلََّقلِت األَبَْواَب  َِّتلی ُهلَو فِلی بَْیِتَها َعن ن َو َکَذلِلَک نَْجلِزی الُْمْحِسلِنی َو َراَوَدتْلُه ال
الُِملوَن َو لََقْد  َّلُه الَ یُْفلُِح الظَّ ِّی أَْحَسلَن َمْثلَواَی إِن َُّه َرب وَ َقالَلْت َهْیلَت لَلَک َقلاَل َمَعاَذ اهللِ إِن
لوَء وَ الَْفْحَشلاء  ِّلِه َکَذلَِک لَِنْصلِرَف َعْنُه السُّ لتْ بِلِه َو َهلمَّ بَِهلا لَلْوال أَن رَّأَی بُْرَهلاَن َرب َهمَّ
َّلُه ِملْن ِعَباِدنَلا الُْمْخلَِصیلَن: و چلون بله حلد رشلد رسلید، او را حکملت و دانش عطا  إِن
کردیلم و نیکلوکاران را چنیلن پلاداش می دهیلم و آن ]بانلو[ کله وی در خانه اش بود، 

1 . همان: 60-58.
2 . صافات: 105-101.
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خواسلت از او کام گیلرد و درهلا را ]پیاپلی[ چفلت کلرد و گفلت: بیلا کله از آن تلوام! 
]یوسلف[ گفلت: پنلاه بلر خدا او آقای من اسلت؛ بله من جلای نیکو داده اسلت؛ قطعاً 
سلتمکاران رسلتگار نمی شلوند و درحقیقلت ]آن زن[ آهنلگ وی کرد و ]یوسلف نیز[ 
اگلر برهلان پلروردگارش را ندیلده بلود، آهنلگ او می کرد. چنیلن ]کردیم[ تلا بدی و 

زشلتکاری را از او بازگردانیلم؛ چراکله او از بنلدگان مخللص ما بود«.1 

5. میزان به  کارگیری تفکر و تعقل و گوش شنوا داشتن نسبت به حقیقت
اینکله انسلان چقلدر از قلوه تعقلل و تفکلر خلود بهلره بگیلرد و بله خروجلی تصمیم 
آن  هلا گلوش فلرا دهلد، تأثیلر اساسلی در جهت  گیلری انتخاب  هلای رفتلاری انسلان 
دارد و للذا از نظلر قلرآن کریلم، پسلت  تر از هر حیوان کسلی اسلت که فکلر دارد، ولی 
تّفکلر نلدارد؛ عقلل دارد، وللی تعّقلل ندارد؛ چشلم و گوش بسلته اسلت و بلدون تفّکر 
مُّ الُْبْکلُم الَّذیلنَ ال یَْعِقُلوَن: حّقا  َوابِّ ِعْنلَد اهللِ الصُّ و تعّقلل، رفتلار می  کند: »إِنَّ َشلرَّ اللدَّ
کله بدتریلن جنبنلدگان در نلزد خلدا، ملردم کلر و الللی )از شلنیدن و گفتلن حلق( 
هسلتند کله نمی اندیشلند«.2 اساسلاً تفاوت بین انسلان و حیلوان نیز از همیلن ناحیه 
نشلأت می  گیلرد؛ انسلان صاحلب عقلل و فکلر اسلت و حیوان  هلا فاقلد عقلل و فکلر و 
شلعور هسلتند. حلال اگر انسلان تعّقلل و تفّکر نداشلته باشلد، یعنی به جای اسلتفاده 
از فکلر و عقلل، طبلق شلهوت خلود عملل کنلد، نه  تنهلا از انسلانّیت خلارج می  شلود، 

بلکله بله تعبیلر قلرآن، از هلر حیلوان و جنبنده  ای پسلت  تر خواهد شلد. 
قلرآن کریلم در آیات فراوانلی با عباراتی چلون »إِْن ُکْنُتْم تَْعِقُلون«، »لََعلَُّکلْم تَْعِقُلون«، 
لُرون«، »ال یَْفَقُهلون« و »ال یَْشلُعُرون«، بلر به  کارگیری عقلل، فکر و فهم  »لََعلَُّکلْم تََتَفکَّ
تأکیلد ملی  ورزد و از آدمیلان می  خواهلد کله آگاهانله تصمیلم بگیرنلد و عملل کنند. 
گاهلی نیلز با اسلتفهام توبیخلی، اهمّیت تفّکر و تعّقلل را بیان ملی  دارد و بی  توّجهی به 
ُروَن«  آن را مالملت می  نمایلد؛ چنان  کله با جمالتی نظیلر »أََفال تَْعِقُللوَن«، »أََفلال تََتَفکَّ
و »أََفلَلْم تَُکونُلوا تَْعِقُللون « به  طلور مکلّرر به مذّمت رفتلار بدون عقالنّیلت و خردورزی 
پرداختله اسلت؛ افلزون بلر ایلن قلرآن کریلم از افراد غافلل کله از عقل خود اسلتفاده 

1 . یوسف: 24-22.
2 . انفال: 22.
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نمی  کننلد، بلا لحنلی تنلد یلاد کلرده، می  فرمایلد: »َو لََقلْد َذَرأْنلا لَِجَهنَّلَم َکثیلراً ِملَن 
الِْجلنِّ َو اْلِنْلسِ لَُهلْم ُقُللوٌب ال یَْفَقُهلوَن بِها َو لَُهلْم أَْعُیلٌن ال یُْبِصُروَن بِهلا َو لَُهْم آذاٌن ال 
یَْسلَمُعوَن بِهلا أُولِئلَک َکاألْنْعاِم بَْل ُهلْم أََضلُّ أُولِئَک ُهلُم الْغافُِلوَن: گویلا بعضی از مردم 
بلرای جهّنلم خللق شلده  اند و دوان  دوان بله سلوی آن می  شلتابند. ایلن افراد کسلانی 
هسلتند کله تفّکلر و تعّقلل ندارنلد و چشلم و گلوش بسلته  اند و بلدون تفّکلر حلرف 
می  زننلد و بلدون تعّقلل رفتلار می  کنند. سلپس می  فرمایلد: آن  ها حیوان هسلتند. بعد 
تأکیلد می  کنلد: از حیلوان هلم پسلت  ترند؛ چراکله ایشلان غافلل و بی  فکر هسلتند«.1 
لْر  خداونلد متعلال در قلرآن کریم بله اهل عقل و فهلم بشلارت داده، می  فرماید: »َفَبشِّ
ِعبلاِد الَّذیلَن یَْسلَتِمُعوَن الَْقلْوَل َفَیتَِّبُعلوَن أَْحَسلَنُه أُولِئلَک الَّذیلَن َهداُهلُم اهلُل َو أُولِئَک 
ُهلْم أُولُلوا األْلْبلاب؛ بلر این اسلاس، دسلت عنایلت خداونلد متعال بر سلر افلراد عاقل 
اسلت؛ زیلرا آنلان بلا تفّکلر خود، خلوب و بلد را تمیلز می  دهنلد، بدی  ها را رهلا کرده، 

خوبی  هلا را می  گیرنلد«.2 
در آیلات دیگلری اشلاره می  کنلد که هلر چیلزی را از روی عللم و تفکر بپذیریلد نه از 
روی ظلن و گملان: »إِْن یَتَِّبُعلوَن إاِل الّظلنَّ َو إِنَّ الّظلنَّ ال یُْغِنی ِمَن الَْحقِّ َشلْیئاً: برخی 
جلز در پلی گملان و پنلدار نمی  رونلد؛ در حالی که ظلن و گمان در فهلم حقیقت هیچ 

سلودی ندارد«.3
قلرآن کریلم بله ذکلر گلوش و چشلم به عنلوان دو حلس اصللی از ابزارهای شلناخت 
ا ُهلْم فیَمآ  َنّ بله منظلور انتخلاب راه درسلت، تأکیلد ویلژه دارد و می  فرماید: »َولََقلْد َمَکّ
اُکلْم فِیلِه َو َجَعلَْنلا لَُهلْم َسلْمعاً َو أَبَْصلاًرا َو أًْفئلَدًه َفَملآ أَْغَنلی َعْنُهلْم َسلْمُعُهْم َو  َنّ اِْن َمَکّ
لأَبَْصاُرُهلْم فِیلِه َو َجَعلَْنلا لَُهلْم َو َل أَفئَدتُُهلم ِملْن شلیٍء إِْذ َکانلُوا یَْجَحلدُوَن بَِأیَلاِت اهللِ 
َوَحلاَق بِِهلْم َملا َکانُوا بِلِه یَْسلَتْهِزؤَن: و به آن قوم )علاد( تمکین و قوتی دادیم که شلما 
املت را چنلان نیلروی بدنلی ندادیلم و بلا آنکه بلر آن  ها گلوش و چشلم و قلب مدرك 
قلرار دادیلم، هیلچ این قلوای مدرکه آن  هلا را از علذاب نرهانید. بدین جهلت که آیات 

1 . اعراف: 179.
2 . زمر: 18.
3 . نجم: 28.
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خلدا را انلکار می کردنلد و آنچله را اسلتهزا کردنلد، بله آن  ها فرا رسلید«.1 
خداونلد در قلرآن کریلم از قلول جهنمیلان می فرماید: »َوَقاللُوا لَْو ُکَنّلا نَْسلَمُع أَْو نَْعِقُل 
لعیِر: و آن  گاه )اهلل دوزخ با تأسلف و حیرت با هلم( می گویند  َماُکَنّلا فِلی أَْصَحلاِب الَسّ
کله اگلر ملا )در دنیا( سلخن انبیا را می شلنیدیم یلا به دسلتور عقل رفتلار می کردیم، 
املروز از دوزخیلان نبودیلم«.2 در بسلیاری از آیات قرآن واژه »َسلْمع« بله معنای فهم 
و تدبّلر و تعّقلل و بله تعبیلر عامیانله »گوش شلنوا داشلتن« بله کار رفته اسلت: »َوإَِذا 
لا َعَرفُواْ ِملَن الَْحِقّ  ْمِع ِمَمّ سلوِل تَلَری أَْعُیَنُهْم تَِفیلُض ِملَن الَدّ َسلِمُعوا َملآ أُنلِزَل إِلَلی الَرّ
لاِهدیَن: و چون آیاتی را که به رسلول فرسلتاده شلد  ا َفاْکُتْبَنا َمَع اٌلَشّ یَقُولُلوَن َربََّنلاَء اَمَنّ
بشلنوند، اشلک از دیلده آن  هلا جاری می شلود،  زیرا حقانیلت آن را شلناخته و گویند: 
بارالهلا ملا )بله رسلول تلو،  محمد  کتلاب آسلمانی او، قرآن( ایملان آوردیلم. ما را 

در زملره گواهان صدیلق او بنویس«.3

 6 . آمادگی روحی انسان از طریق انجام اعمال صالح و گناه نکردن

نتایلج رفتارهلای خلوب و بلد انسلان صرفلاً به ثلواب و عقاب اخلروی یا حتلی ثمرات 
مثبلت و منفلی دنیلوی محلدود نمی  شلود؛ بلکله در افلکار و اندیشله  های انسلان و 
جهت  گیری  هلای بعلدی آن، اثلر تلام و تملام دارد؛ طلوری کله هلر رفتلار مطللوب و 
بافضیللت، یاری  گلر قلوه تصمیلم و اختیلار انسلان در انتخلاب راحت  تلر عملل صاللح 
بعلدی و بی  رغبتلی انسلان در توجله بله اعملال ناصاللح اسلت و متقابلاًل ارتلکاب هلر 
گناهلی، سلوق  دهنده میل و انگیزه انسلان بله ارتکاب گناه  های بعدی و تسلهیل  کننده 
تصمیم  گیلری در ایلن خصلوص و از طرفی بازدارنلده یا به نوعی دشلوارکننده انتخاب 
رفتارهلای صحیلح بعلدی اسلت. ایلن مطلب بله صراحلت در قرآن ملورد تأکیلد قرار 
گرفتله اسلت؛ چنان  کله در داسلتان گناه  هلای متعلدد قلوم بنی  اسلرائیل پلس از ذکر 
نافرمانی  هلای متعلدد آن  هلا می  فرمایلد: »ثُلمَّ َقَسلْت ُقُلوبُُکلم مِّلن بَْعلِد َذلِلَک َفِهلَی 
ُق  لقَّ لُر ِمْنُه األَنَْهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما یَشَّ َکالِْحَجلاَرِه أَْو أََشلدُّ َقْسلَوًه َوإِنَّ ِملَن الِْحَجاَرِه لََما یََتَفجَّ

1 . احقاف: 26.
2 . ملک: 10.
3 . مائده: 83.
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لا تَْعَمُلوَن:  َفَیْخلُرُج ِمْنلُه الَْملاء َوإِنَّ ِمْنَهلا لََملا یَْهِبلُط ِملْن َخْشلَیِه اهللِ َوَملا اهلُل بَِغافٍِل َعمَّ
سلپس دل هلای شلما پلس از آن )معجلزات( سلخت گردیلد و ماننلد سلنگ پاره ها یا 
سلخت تر شلد، زیلرا پلاره ای از سلنگ ها هسلت کله از آن  ها نهرهلا می جوشلد )مانند 
سلنگ موسلی و سلنگ های چشلمه ها( و پلاره ای از آن  هلا می شلکافد و آب از آن 
می تلراود و پلاره ای از آن  هلا از تلرس )تکوینلی( خلدا )از کوه هلا( فلرو می   ریلزد )تأثلر 
موجلودات از اراده خلدا تلرس تکوینلی و اطاعلت آن  هاسلت و غلرض آنکله سلنگ ها 
متأثلر می شلوند؛ املا از دل هلای ایشلان حالت تسللیم دیده نمی شلود( و خلدا از آنچه 

انجلام می دهیلد، غافل نیسلت«.1 
در جلای دیگلر و پس از بیان گنلاه انکارکننلدگان می فرماید: »الَّ بَلْل َراَن َعلَی ُقُلوبِِهم 
مَّلا َکانُلوا یَْکِسلُبوَن: نله؛ ایلن حرف  هلا بهانله اسلت؛ علت اصلی تکذیبشلان این اسلت 

کله در اثر اعمال زشتشلان دل  هایشلان زنگار بسلته«.2
خداونلد تأثیلر گنلاه را بلر قللب که مرکلز تصمیم  گیری اسلت، به صراحلت در آیه 35 
مؤملن چنیلن بیلان می  کند: »َکَذلِلَک یَْطَبلُع اهلُل َعلَی ُکلِّ َقلْلِب ُمَتَکبٍِّر َجبَّلاٍر: این  گونه 

خداونلد بلر قلب هلر متکبلر طغیانگری مهلر می  نهد«.3
برخی موارد دیگر بدین شرح  اند:

»َخَتلَم اهلُل َعلَلی ُقُلوبِهلْم َوَعلَلی َسلْمِعِهْم َوَعلَلی أَبَْصاِرِهلْم ِغَشلاَوٌه َولَُهْم َعلَذاٌب عِظیٌم: 
بلر  و  آن  هلا  بلر گوش  هلای  و همچنیلن  نهلاده  مهلر  آن  هلا  بلر دل  هلای  خداونلد 

چشم  هایشلان پلرده  ای فلرو افتلاده و بلرای آن  هلا علذاب بزرگلی اسلت«.4 
ُدوِر: چشلم  های ظاهر نابینا  ََّهلا اَل تَْعَملی األْبَْصلاُر َولَِکلن تَْعَمی الُْقُللوُب الَِّتی فِی الصُّ »َفإِن

نمی  شلود؛ بلکله دل  هایی که در سلینه  ها جلای دارد نابینلا می  گردد«.5
بُلوا بِآیَلاِت اهلَلِّ َوَکانُلوا بَِهلا یَْسلَتْهِزئُون:  لوأَی أَن َکَذّ »ثُلَمّ َکاَن َعاقَِبلَه الَِّذیلَن أََسلاُؤوا الُسّ
فرجلام کسلانی کله بلدی کردند، آن شلد که آیلات خدا را تکذیلب نمودنلد و آن  ها را 

1 . بقره: 74.
2 . مطففین: 14.

3 . مؤمن: 35.
4 . بقره: 7.

5 . حج: 46.



129 فصل اول: مبانی نظری

کردند«.1 مسلخره 
َّلِذَی أَنلَزَل َعلَْیلَک الِْکَتاَب ِمْنُه آیَلاٌت مُّْحَکَماٌت ُهلنَّ أُمُّ الِْکَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشلابَِهاٌت  »ُهلَو ال
َِّذیلنَ فلی ُقُلوبِِهلْم َزیْلٌغ َفَیتَِّبُعوَن َما تََشلابََه ِمْنُه ابِْتَغلاء الِْفْتَنلِه َوابِْتَغلاء تَْأِویلِِه َوَما  َفَأمَّلا ال
ُر  کَّ َِّنلا َوَما یَذَّ وَن فِلی الِْعلْلِم یَُقولُوَن آَمنَّا بِلِه ُکلٌّ مِّْن ِعنِد َرب اِسلخُ یَْعلَلُم تَْأِویلَلُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ
إاِلَّ أُْولُلواْ األلَْبلاِب؛ اوسلت کله این کتلاب را بر تو فرو فرسلتاد که برخلی از آن آیه های 
محکلم بله لفلظ صریح )و به معنای روشلن( اسلت، که آن  هلا مادر و اسلاس کتاب  اند، 
)ابهلام آیلات دیگلر بلا آن  هلا رفلع می شلود( و برخلی دیگلر آیه هلای متشلابه اسلت 
)چندپهللو اسلت و معنلای آن بله واسلطه عموم محتلوا و عملق معنا و تعلدد مراد در 
بلدو نظلر روشلن نیسلت و بایلد به وسلیله آیلات محکم و عقل سللیم تفسلیر شلود(؛ 
املا کسلانی کله در دل هلای آنلان انحلراف )از حلق( اسلت، بلرای فتنه جویلی و طلب 
تأویلل )یافتلن معنی نادرسلت(، از این کتاب از آنچه متشلابه اسلت پیلروی می کنند، 
در حاللی کله تأویلل )و بازگشلت معنای حقیقلی( آن را جز خلدا نمی دانلد و آنان که 
رسلوخ در دانلش دارنلد می گوینلد: ملا بلدان ایملان آوردیم، همله از جانب پلروردگار 
ماسلت )چله محکلم و چله متشلابه و چله معنلای آن را بدانیلم و چله ندانیلم( و جلز 

صاحبلان خرد نلاب متذکر نمی شلوند«.2
»فِلی ُقُلوبِِهلم مََّرٌض َفَزاَدُهلُم اهلُل َمَرضاً َولَُهم َعلَذاٌب أَلِیٌم بَِما َکانُلوا یَْکِذبُوَن: در دل های 
آن  هلا بیملاری  ای )از کفلر و شلک و نفلاق( اسلت، خلدا هم بلر بیماری  شلان بیفزود و 

بیفزایلد و آن  هلا را در مقابلل آنکله دروغ می گفتند، عذابی دردناك اسلت«.3

7. سـنت  ها و هنجارهـای حاکـم بـر محیـط زندگـی فـرد و کل جامعـه )در همـه حوزه  هـای 
اقتصـادی( و  اجتماعـی  فرهنگـی، 

هرچنلد نبایلد انسلان تحلت تأثیلر جامعله و افلکار اکثریلت قلرار بگیلرد و بلکله باید 
ملالك تصمیم  گیلری و اقلدام خلود را حقیقلت برآملده از عقلل و دیلن قلرار دهلد. 
نمی  تلوان انلکار کلرد کله ارزش  هلا و هنجارهلای جامعله و آنچله در بیلن افلکار عامه 

1 . روم: 10.
2 . آل  عمران: 7.

3 . بقره: 10.
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عمومیلت یافتله اسلت )چه در حوزه مسلائل فرهنگی و آداب و رسلوم، چه در مسلائل 
اجتماعلی و چله حتی در مورد مسلائل اقتصادی(، سلهم بسلزایی در جهت  گیری  های 

انسلان و انتخاب مسلیرش دارد. 
درواقلع هرچنلد قلرآن در مقلام تبییلن بایدهلا، از اینکله عملل اکثریلت و رواج یلک 
اندیشله مبنلای عملل باشلد، آن را بله شلدت ملورد انتقلاد قلرار می  دهلد. در مقلام 
هسلت  ها، از تأثیرگلذاری ایلن ملورد در جهت  گیری رفتلاری بسلیاری از جوامع و ملل 
پلرده برملی  دارد. در آیلات زیلادی بله ایلن موضوع اشلاره شلده و تقلیلد کورکورانه و 
تبعیلت و پیلروی از اکثریلت، بلدون وجود برهان و دلیل عقلی شلدیداً ملورد نکوهش 

قلرار گرفتله اسلت. نمونله ای از ایلن آیلات در ذیلل می آید:
»َوإَِذا قِیلَل لَُهلُم اتَِّبُعلوا َملا أَنلَزَل اهلُل َقالُلواْ بَلْل نَتَِّبلُع َملا أَلَْفْیَنلا َعلَْیلِه آبَاءنَلا أََولَلْو َکاَن 
آبَاُؤُهلْم الَ یَْعِقُللوَن َشلْیئاً َوالَ یَْهَتلُدوَن: و چلون بله آن  هلا گفتله می شلود کله از آنچله 
خلدا فلرو فرسلتاده پیلروی کنیلد، گوینلد: بلکله از آنچله پلدران خویلش را بلر آن 
یافته ایلم، پیلروی می کنیلم. آیلا )از آن  هلا پیلروی می کننلد(، هرچنلد از پدرانشلان 

چیلزی نمی فهمیدنلد و رهیافتله نبودنلد«؟1
لا َوَجْدنَلا َعلَْیلِه آبَاَءنَلا َوتَُکلوَن لَُکَملا الِْکْبِریَاُء فِلی األْْرِض َوَما  »َقالُلوا أَِجْئَتَنلا لَِتلِْفَتَنلا َعَمّ
نَْحلُن لَُکَملا بُِمْؤِمِنیلَن: بله موسلی گفتنلد: آیلا نلزد ملا آملده ای تلا ملا را از آن چله 
پدرانملان را بلر آن یافته ایلم، بگردانلی و بزرگلی در ایلن سلرزمین شلما دو تلن را 

باشلد؟ما هرگلز بله شلما ایملان نمی آوریلم«.2
املام صلادق بله یکلی از یلاران خویلش توصیله می کنند کله امعه مبلاش و آن  گاه 
توضیلح می دهلد کله امعله بلودن آن اسلت که »تقلول: انا مع النلاس و انلا کواحد من 
النلاس: امعله بلودن آن اسلت کله بگویلی ملن بلا مردمم و پیلرو آنانلم و ملن همانند 
یکلی از مردملم )هرچله دیگلران گفتنلد، ملن هلم می گویلم و هرچه کردنلد من هم 

می کنلم(«.3 
حضلرت عللی می  فرمایلد: »اَلّنلاُس ثاَلثَلٌه: َفعالِلٌم َربّانی َو ُمَتَعلِّلٌم َعلی َسلبیِل نَجاٍه 

1 . همان: 170.
2 . یونس: 78.

3 . محمد  بن  علی  بن  بابویه، معانی االخبار، ص266.



131 فصل اول: مبانی نظری

َو َهَملٌج َرعلاٌع اَتْبلاُع ُکلِّ ناِعلٍق یَمیللوَن َملَع ُکلِّ ریلٍح لَلْم یَْسلَتضیئوا بِنلوِر الِْعلْلِم َو لَْم 
یَلَْجلُؤوا اِللی ُرْکلٍن َوثیلٍق: مردم سله گروه  اند: دانشلمند خداشلناس، دانشلجوی در راه 
رسلتگاری و فرومایگانلی بلی  اراده و سلرگردان کله هر دعوتلی را اجابلت می  کنند و به 
هلر طلرف کله باد بیایلد، به همان طلرف می  رونلد، از نور دانلش روشلنایی نمی  گیرند 

و بله پایلگاه محکملی پنلاه نمی  برند«.1
انسلان نبایلد اسلتحکام عقایلد دینلی خلود را بلر مبنلای تقلیلد از دیگلران پایه  ریزی 
کنلد؛ چراکله در چنیلن حاللی تغییلر عقیلده یا انحلراف فکلری یافتن آن شلخصیت، 
سلبب انحلراف و تغییلر انسلان مقلّلد نیلز خواهلد شلد، املام صلادق می فرمایلد: 
»ملن دخلل هلذا الدیلن بالرجلال اخرجله منله الرجال کملا ادخللوه فیه و ملن دخل 
فیله بالکتلاب و السلنه زاللت الجبلال قبلل ان یلزول: آن کس که بله واسلطه تقلید از 
شلخصیت ها وارد دیلن شلود، بلا تقلیلد از شلخصیت ها نیلز از آن خلارج می شلود و 
کسلی بلا کتلاب و سلنت بله دیلن گرایش یابلد، کوه هلا از جای خلود کنده می شلود، 

پیلش از آن کله عقیلده او از او جلدا شلود«.2 
فضلای فکلری خانواده و گروه  های همسلال نیز بر تصمیمات رفتاری انسلان و افکارش 
تأثیلر می  گلذارد؛ چنان  کله پیامبلر اکلرم بلا توجله  دادن بله تأثیلر فضلای تربیتی 
خانله و هنجارهلای حاکلم بلر آن می  فرمایلد: »ُکلُّ َمولُلوٍد یُولَلُد علَلی الِفطلره و ابَلواُه 
َسلانَُه: هلر نلوزادی بلا فطلرت خدایلی به دنیلا می  آید، ولی  رانَلُه و یَُمجِّ َدانَلُه و یَُنصِّ یَُهوِّ
پلدر و ملادر هسلتند که او را بله کیش یهودیت، نصرانیت و مجوسلیت می  کشلانند«.3 
خداونلد نیلز در قلرآن مجیلد بلا صراحلت بله ایلن خاسلتگاه مهلم تربیتلی چنیلن 
ِّلِه َو الَّلذی َخُبلَث الیَْخلُرُج إاِّل  یِّلُب یَْخلُرُج نَباتُلُه بِلإِْذِن َرب اشلاره می  کنلد: »َو الَْبلَلُد الطَّ
نَِکلًدا َکذلِلَک نَُصلرُِّف اْلیلاِت لَِقلْوٍم یَْشلُکُروَن: سلرزمین پاکیلزه، گیلاه آن بله فرملان 
پلروردگارش درآیلد و آن زمیلن کله ناپلاك اسلت، )گیاه آن( جلز به سلختی درنیاید. 

بدین  سلان آیه  هلا را بلرای گروهلی کله سلپاس می  دارنلد، گوناگلون می  کنیلم«.4

1 . نهج البالغه، قصار 147.
2  بحاراالنوار، ج2، ص105.

3 . همان، ج3، ص281.
4 . اعراف: 58.



132

لریَر َفاِنَّ َطْبَعَک یَْسلِرُق ِملْن َطْبِعِه  همچنیلن املام عللی می  فرماید: »التَْصَحِب الشَّ
َشلّرا َو اَنْلَت التَْعلَلم: از همنشلینی با افراد فاسلد و شلر بپرهیز؛ چلون طبیعتت به طور 

ناخلودآگاه، بلدی و ناپاکلی را از طبع منحلرف او می  دزدد و تلو از آن بی خبری«.1 
الِلُم َعلَلی  در تبییلن خطلرات دوسلت نابلاب در قلرآن آملده اسلت: »َویَلْوَم یََعلُضّ الَظّ
ُسلوِل َسلِبیاًل یلا َویْلَتلی لَْیَتِنی لَلْم أَتَِّخلْذ ُفالناً  یََدیْلِه یَُقلوُل یَلا لَْیَتِنلی اتََّخلْذُت َملَع الَرّ
َخلِیاًل: و روزی که سلتمکار )مشلرك ( دو دسلت خود را )از روی حسلرت ( به دندان 
می  گلزد و می  گویلد: ای کاش بلا پیامبلر هملراه می  شلدم. ای وای بر ملن! کاش فالنی 
را دوسلت خلود نمی گرفتلم«.2 جالب اینکه در قلرآن، خداوند از زبان برادران یوسلف، 
ایلن عاملل را بلدون اینکله رد نماید، ملورد توجه قلرار می  دهد: »َقالُلواْ إِن یَْسلِرْق َفَقْد 
َّلُه ِملن َقْبُل: )بلرادران( گفتند: اگلر او ]بنیامین [ دزدی کنلد، )جای تعّجب  َسلَرَق أٌَخ ل

نیسلت، چلون( برادرش )یوسلف( نیلز قبلل از او دزدی کرد«.3 
بله هلر حلال تأثیلر فضلا و محیط فکلری  ای که انسلان در آن استنشلاق می  کنلد. غیر 
قابلل انلکار اسلت؛ هرچند انسلان باید مراقب باشلد تحلت تأثیر چنیلن فضاهایی قرار 

نگیلرد یا از آن  ها دور باشلد. 

8. شرایط اقتصادی خود فرد، افراد مرتبط و کالن جامعه 
اگرچله مسلئله فقلر و مشلکالت اقتصادی یک مفهوم نسلبی اسلت و حسلب مکان  ها 
و زمان  هلای مختللف تفلاوت می  کنلد و از همله مهم  تلر اینکله برخلی اوقلات تحلت 
تأثیلر فرهنلگ ملادی و اشلرافی و بلا رفاه  زدگلی کله بلر جامعله حاکلم می  شلود، فقر 
افلراد و جامعله از نلوع کاذب می  شلود، لیکلن به هر حلال فقر یک امر مذمومی اسلت 
کله تأثیلرات علی  حلده در تصمیم  گیری  هلای غاللب افلراد جامعله و انتخلاب مسلیر 
صحیلح زندگی  شلان دارد. بلر این اسلاس بخشلی از رفتارهلای افراد را می  تلوان متأثر 
از وضعیلت اقتصلادی خلود یلا جامعله  ای کله در آن زندگلی   می  کنلد و الجلرم متأثلر 
از آن هسلت، تفسلیر نملود. چنان  کله جهان  بینلی اسلالمی نیلز بله این مسلئله توجه 

1 . ابن  ابی  الحدید، شرح نهج البالغه، ج20، ص272.
2 . فرقان: 27و28.

3 . یوسف: 77.
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نملوده، تأثیلر منفلی فقلر را از آیله  ای که شلیطان همراه با وعلده به فقر، امر به فحشلا 
لْیَطاُن یَِعُدُکلُم الَْفْقلَر َویَْأُمُرُکم بِالَْفْحَشلاء:  شلیطان  می  نمایلد، می  تلوان دریافلت: »الَشّ

کسلی اسلت کله بله شلما وعلده فقلر می  دهلد و امر می  کنلد شلما را به فحشلا«.1
حضلرت عللی در خصلوص تأثیلر فقر بلر عقل و دین انسلان خطاب به فرزندشلان 
محملد حنفیله می  فرماینلد: »ای فرزنلد! ملن از تهیدسلتی بلر تلو هراسلناکم، از فقر 
بله خلدا پنلاه ببلر کله همانلا فقلر دیلن انسلان را ناقلص و عقلل را سلرگردان و عامل 

است«.2  دشلمنی 
آن حضلرت همچنیلن می  فرماینلد: خدایلا آبرویم را با بی  نیازی نگه دار و با تنگدسلتی 
شلخصیت ملرا لکله  دار مفرما کله از روزی  خواران تلو روزی خواهم و از بلدکاران عفو و 
بخشلش طلبلم! ملرا در سلتودن آن کلس که به ملن عطایی فرملود، موفلق فرما و در 
نکوهلش آن کلس کله از ملن دریلغ داشلت، در صورتی که در پشلت پلرده اختیار هر 

بخشلش و دریغی در دسلت توسلت و تلو بر همه چیلز توانایی«.3 
آن حضلرت در تبییلن خطلرات فقلر بلرای عقلل و دین و حکملت می  فرماینلد: »فقر، 
مرگلی بلزرگ اسلت«.4 آن حضلرت خطلاب بله املام حسلن می  فرمایلد: »)ای 
فرزنلدم( انسلانی را کله به دنبلال به  دسلت  آوردن غذای خویش اسلت سلرزنش مکن. 
زیلرا کسلی کله قلوت و غذایلش فراهلم نباشلد، خطلا و لغزشلش زیلاد اسلت«5 و در 
جلای دیگلر آملده: »کسلی کله بله فقلر مبتال گشلت، به کملی حیلا و آبرو نیلز مبتال 

می  گلردد«.6 
پیامبلر اکلرم می  فرمایلد: »للوال رحمله ربی عللی فقراء امتلی کاد الفقلر أن یکون 
کفلرا: اگلر رحملت پلروردگارم بلر تهیدسلتان امتلم نبلود، نزدیلک بلود فقلر بله کفر 
بینجاملد«.7 آن حضلرت همچنیلن می  فرماینلد: »الفقلر اشلد ملن القتل: فقر سلخت 

1 . بقره: 268.
2 . نهج البالغه، حکمت 319.

3 . همان، خطبه 225.
4 . همان، حکمت 163.

5 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج72، حدیث 58.
6 . همان، ج73.

7 . همان، ج78، ص12.
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تر و بدتر از کشتن است«.1 
روی همیلن مسلئله، قلرآن بله برچیلدن فقلر از جامعله اهتملام خلاص ورزیلده و بلا 
وضلع قوانیلن متعلدد مالی اعم از واجب و مسلتحب سلعی در کمرنگ کلردن و از بین 
بلردن آن نملوده اسلت. برخلی از ایلن احلکام را می  تلوان در البله  الی صد  هلا آیله  ای 
کله مربلوط بله خملس و زکات و مالیلات و انفاق و صدقله و بّر و برپا نملودن حکومت 
قسلط و علدل در نظام اسلالمی هسلتند، مشلاهده نمود؛ للذا خداوند در هلر مالی که 
ملردم بله دسلت می  آورنلد، مقلداری را بله عنلوان حقلوق فقیلران معیلن کلرده تا از 
سلوی مؤمنلان دارا و ثروتمنلد پرداخلت شلود؛ مانند حق احسلان2 همچنیلن فقیران 
و بینوایلان حلق برخلورداری از صدقات و انفلاق توانگران را دارا می  باشلند؛3 همچنین 
فقیلران در امواللی کله حکوملت اسلالمی بله عنلوان زکات کسلب می  کنلد، شلریک 
می  باشلند؛4 همچنیلن در غلذای توانمنلدان و دارندگان حقلی برای فقیلران قرار داده 
شلده و بلر توانمنلدان اسلت که از طعلام خویش بله فقیران بدهنلد5 یا اینکه کسلانی 
کله کفلاره  ای چلون کفلاره افطار روزه بلر گردن دارنلد، باید بلا اطعام مسلکین و فقیر 

از ایلن کفلاره رهایلی یابند.6

9. شـرایط اجتماعـی )سـالمت جسـمی و روانـی و ایمنـی از آسـیب  های اجتماعـی( فـرد و 
معـه جا

همان  گونله کله فقلر و نقصلان ماللی سلبب تأثیلر در سیسلتم تفکلر و تصمیم  گیلری 
انسلان می  شلود، بلدون تردیلد سلایر آسلیب  های اجتماعی نیلز همین تأثیلرات را کم 
و بیلش دارنلد؛ للذا قلرآن با مصادیلق روز آن، به شلدت مقابلله نموده، برچیده شلدن 

آن  هلا از فلرد و جامعله را مطالبه نموده اسلت. 
شلاید عمده  تریلن ملوارد آسلیب  های اجتماعلی کله فکلر و روان انسلان را مختلل 
می  نمایلد -غیلر از فقلر و ملوارد برآملده از فقلر مانند تداوم مرض جسلمانی ناشلی از 

1 . همان، ج96، ص74.
2 . بقره: 38 و177؛ نساء:63.

3 . بقره: 272 و 273.
4 . توبه: 60.

5 . بلد: 14 و 16؛ ماعون: 1و3.
6 . بقره: 184.



135 فصل اول: مبانی نظری

ضعلف ماللی- مصلرف مشلروبات الکللی باشلد کله به شلدت از آن نهی شلده اسلت: 
»یَْسلَئُلونََک َعلِن الَْخْملِر َو الَْمْیِسلِر ُقلْل فِیِهملا إِثْلٌم َکِبیلٌر َو َمنافِلُع لِلنَّلاِس َو إِثُْمُهملا 
أَْکَبلُر ِملْن نَْفِعِهملا َو یَْسلَئُلونََک ملا ذا یُْنِفُقلوَن ُقلِل الَْعْفَو َکذلِلَک یَُبیُِّن اهلُل لَُکلُم اْلیاِت 
لُروَن: دربلاره شلراب و قملار از تلو سلؤال می کنند، بگلو: در آن  هلا گناه و  لََعلَُّکلْم تََتَفکَّ
زیلان بزرگلی اسلت و منافعلی )از نظلر ملادی( بلرای ملردم در بلر دارد. )وللی( گنلاه 
آن  هلا از نفعشلان بیشلتر اسلت و از تلو می پرسلند چله چیلز انفلاق کننلد؟ بگلو: از 
ملازاد نیازمنلدی خلود. این  چنین خداوند آیات را برای شلما روشلن می سلازد، شلاید 

کنید«.1  اندیشله 
ََّملا الَْخْملُر َو الَْمْیِسلُر َو األْنْصلاُب َو األْْزالُم ِرْجلٌس ِملْن َعَملِل  َِّذیلَن آَمُنلوا إِن »یلا أَیَُّهلا ال
لْیطاِن َفاْجَتِنُبلوُه لََعلَُّکلْم تُْفلُِحلوَن: ای کسلانی کله ایمان آورده اید، شلراب و قمار و  الشَّ
بت  هلا و ازالم )کله یلک نلوع بخت آزمایی بلوده( پلیدنلد و از عمل شلیطان  اند از آن  ها 

دوری کنیلد تا رسلتگار شلوید«. 2
نکتله بسلیار مهملی کله قابلل ذکلر اسلت آن اسلت کله فلسلفه حرملت اسلتفاده از 
مشلروبات الکللی عمومیلت دارد و شلامل هلر آنچله ایلن آثلار را در پی داشلته باشلد 
و نقصلان عقلل را موجلب شلود، خواهلد بلود؛ للذا اعتیلاد بله ملواد مخدر نیلز همین 

حکلم را دارد. 
قلرآن در آیله  ای دیگلر، انسلان  ها را از هلر چیلزی که سلبب زوال اندیشله و حواس در 
پیشلگاه خلدا شلود و موجلب   گلردد که انسلان نفهملد چکار می  کنلد، برحذر داشلته 
َِّذیلَن آَمُنلوا ال تَْقَربُوا  َُّها ال اسلت. ایلن را می  شلود از آیه 43 سلوره نسلاء فهمیلد: »یلا أَی
لالَه َو أَنُْتلْم ُسلکاری  َحتَّلی تَْعلَُملوا ملا تَُقولُوَن: ای کسلانی کله ایملان آورده اید، در  الصَّ
حاللی کله مسلت هسلتید، بله نملاز نزدیک نشلوید تلا بدانیلد چله می گوییلد«.3 لذا 
قلرآن بلا هلر چیلزی کله سلالمت روانلی افلراد را در تصمیم  گیلری مختلل نمایلد و 
مشلکل ایجلاد کنلد، مقابلله نموده اسلت. آیات قرآن پر اسلت از احتلرازدادن از غضب 
و نلزاع و درگیلری و خصومت  هلا و متقابلاًل در کنلار قصلاص، دعلوت کلردن بله عفو و 

1 . همان: 219.
2 . مائده: 90.
3 . نساء: 43.
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اغملاض و صبلر و بردباری: 
»َولََملن َصَبلَر َوَغَفلَر إِنَّ َذلِلَک لَِملْن َعلْزِم اأْلُُملوِر: و البته کسلی که )با وجلود قدرت بر 

انتقلام( صبلر کنلد و درگلذرد، حّقا کله آن از کارهای مهم اسلت«.1
َِّذیلنَ یَْجَتِنُبلوَن َکَبائِلَر اْلِثْلِم َوالَْفَواِحلَش َوإَِذا َملا َغِضُبلوا ُهلْم یَْغِفلُروَن: و ]هملان[  »َوال
کسلانی کله از گناهلان بلزرگ و از کارهلای زشلت دوری می  کننلد و هنگاملی که ]به 

ملردم[ خشلم می  گیرنلد، راه چشم  پوشلی و گذشلت را برمی  گزیننلد«.2
همچنیلن قلرآن حفلظ کانلون گلرم خانلواده را اهتملام ملی  ورزد و طلالق بله عنوان 
یلک آسلیب عملده اجتماعی را چه به شلکل رسلمی و چله عاطفی، نامطللوب قلمداد 
می  کنلد؛ بنابرایلن می  فرمایلد: »و اهلُل َجعلَل لَُکلم ِملن بیوتُِکلم َسلَکناً: خداونلد از 
خانه  هلای شلما محلل سلکونت و آراملش برایتان قلرار داد«. واژه »َسلَکن« بله معنای 
هلر چیزی اسلت که انسلان به وسلیله  ی آن تسلکین یابلد.3 یا اینکله: »َوِملْن آیَاتِِه أَْن 
ًه َوَرْحَملًه إِنَّ فِی  َِّتْسلُکُنوا إِلَْیَهلا َوَجَعلَل بَْیَنُکم مَّلَودَّ َخلَلَق لَُکلم مِّلْن أَنُفِسلُکْم أَْزَواًجلا ل
لُروَن: از نشلانه  های او این اسلت کله از خود شلما جفت  هایی  َِّقلْوٍم یََتَفکَّ َذلِلَک َلیَلاٍت ل
بلرای شلما آفریلد تا نلزد ایشلان آرامش یابید و میان شلما دوسلتی و مهربانلی برقرار 

سلاخت. همانلا در ایلن نشلانه  هایی اسلت بلرای آنان کله می  اندیشلند«.4
خانلواده محلل رابطه  ای قدسلی اسلت چنان  که می  فرماید: »فلاذا َدَخلُتم بُیوتاً فَسللِموا 
َعللی اَنفِسلکم تحیلًه ِمن ِعنلِداهللِ مبارَکًه طیبًه: مقصود از سلالم کردن بر خود، سلالم 
بلر اهلل خانله اسلت«؛ للذا حسلب معلارف قرآنلی رابطله زن و شلوهر بهتر اسلت در 
راسلتای اصلالح باشلد، کله اگلر چنیلن شلد خلدا نیلز کملک می  کنلد: »َوإِْن ِخْفُتلْم 
ِشلَقاَق بَْیِنِهَملا َفابَْعُثلواْ َحَکًملا مِّلْن أَْهلِِه َوَحَکًما مِّلْن أَْهلَِهلا إِن یُِریَدا إِْصاَلًحلا یَُوفِِّق اهلُل 
بَْیَنُهَملا إِنَّ اهللَ َکاَن َعلِیًملا َخِبیلًرا: و اگلر از جدایلی و شلکاف میلان آن دو همسلر بیم 
داشلته باشلید، یلک داور از خانواده شلوهر و یک داور از خانلوده زن انتخاب کنید. اگر 
ایلن دو داور تصمیلم به اصالح داشلته باشلند، خداونلد به توافق آن  هلا کمک می  کند؛ 

1 . شوری: 43.
2 . همان: 37.

3 . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ماده َسَکن.
4 . روم: 21.
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زیلرا خداونلد دانلا و آگاه اسلت. او از نیلات همه باخبر اسلت«.1

10. شخصیتی )شخصیت ژنتیکی وراثتی و اکتسابی متأثر از روزی حالل یا حرام(
در خصلوص تاثیلر ژنتیلک و وراثلت باید گفلت، از منظر اسلالم صفلات و خصوصّیات 
منتقلله از ایلن طریلق از حلّد اقتضلاء تجلاوز نمی کنلد؛ به بیلان دیگر اثلر ویژگی های 
ژنتیکلی انسلان تلا حّدی نیسلت کله اختیار عملل را از او سللب کند و انسلان قادر به 
انجلام اعملال نیلک و پسلندیده یلا ترك افعال زشلت و قبیح نباشلد؛ ولی بله هر حال 
ِّلِه َوالَِّذی  یِّلُب یَْخلُرُج نََباتُُه بِلإِْذِن َرب قلرآن تإثیلر آن را نفلی ننملوده اسلت: »َوالَْبلَُد الطَّ
َخُبلَث الَ یَْخلُرُج إاِلَّ نَِکلًدا: و سلرزمین پلاك گیاهلش به خواسلت پلروردگارش، بیرون 

آیلد- یعنلی فلراوان و پربلار- و زمین ناپلاك گیاهش بیلرون نیاید مگلر اندکی«.2 
»ُقلْل ُکلٌّ یَْعَملُل َعلَلی َشلاِکلَِتِه: بگلو: هلر کلس طبلق روش )و ُخللق و خلوی( خود عمل 

می کنلد«.3
املا از منظلر متلون دینلی، تأثیلر لقمه حلالل یا حرام بلر افکار و اندیشله  های انسلان 
اوالً قطعلی اسلت و درثانلی قابلل مقایسله بلا تأثیر ژنتیک نیسلت و بسلیار فراتر از آن 
اسلت. شلاید دلیل عملده این تفلاوت در وجود عنصلر اختیار در انتخلاب روزی حالل 

یلا حلرام توسلط خود انسلان باشلد کله در ژنتیک چنیلن اختیاری وجلود ندارد.
لقمله حلرام آثلار منفلی زیلادی دارد؛ وللی در اینجا به تناسلب بحث که تأثیلر عوامل 
مختللف بلر »رفتار« انسلان و نحلوه »تصمیم  گیری« وی بلرای انجلام رفتارهای دینی 
اسلت، بله تأثیلر لقمه حلرام در تصمیم  گیلری بر انجلام رفتارهای مطللوب و نامطلوب 
پرداختله می  شلود. بلر ایلن اسلاس گفتنلی اسلت که سلنگدلی و قسلاوت قللب، یکی 
از آثلار شلومی اسلت کله بلر اثلر ملال و لقمله حلرام وجلود انسلان را فلرا می  گیرد و 
او را در ورطله شلقاوت و بدبختلی گرفتلار می  کنلد. املام حسلین در روز عاشلورا 
وقتلی دیلد کله کالم حقلش در دل سلخت  تر از سلنگ کوفیان اثلر نمی  کنلد، فرمود: 
َشلاِد  ََّما اَْدُعوُکْم اِلَی َسلِبیِل الرَّ »ویْلَُکلْم َملا َعلَْیُکلْم ان تُْنِصُتلوا اِلَلیَّ َفَتْسلَمُعوا َقْولِلی َواِن

1 . نساء: 35.
2 . اعراف: 58.
3 . اسراء: 84.
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َفَملْن اََطاَعِنلی َکاَن ِملَن الُْمْرَشلِدیَن َوَملْن َعَصانِلی َکاَن ِملَن الُْمْهلَِکیلَن َوُکلُُّکلْم َعاٍص 
اِلَْملِری َغْیلُر ُمْسلَتِمٍع َقْولِلی َفَقلْد ُملَِئلْت بُُطونُُکلْم ِملَن الَْحلَراِم َو ُطِبلَع َعلَلی ُقُلوبُِکلْم: 
وای بلر شلما! چلرا سلاکت نمی  شلوید تا گفتلارم را بشلنوید! همانلا من شلما را به راه 
هدایلت و رسلتگاری فرامی  خوانلم. هلر کلس از ملن پیلروی کند، سلعادتمند اسلت و 
هلر کلس نافرمانی  ام کند، از هالك  شلدگان اسلت. شلما همگلی نافرمانلی  ام. می  کنید 
و بله سلخنم گلوش نمی  دهید، آری شلکم  های شلما از حرام پُلر و بلر قلب  هایتان مهر 

زده شلده است«.1
لقمله حلرام بلر روی حب و بغض انسلان نسلبت به اولیلای الهی که از عوامل اساسلی 
در رفتارهلای دینلی اسلت، تأثیلر می  گلذارد؛ امیرالمومنیلن می  فرماینلد: »لَْیلَس 
بَِولِلیٍّ لِلی َملْن أََکَل َملاَل ُمْؤِملٍن َحَراملاً: کسلی کله بله حلرام، ملال مؤمنلی را بخورد، 

هرگلز دوسلتدار من نیسلت«.2
آثلار منفلی حلرام خلواری در وجلود شلخص خالصه نمی  شلود؛ بلکله در نسلل او نیز 
رِّیَلِه: آثار  اسلتمرار می  یابلد. املام صلادق می  فرماید: »َکسلُب الَحلرام یَُبیِّلُن فِی الذُّ

کسلب حلرام در نسلل آدمی آشلکار می  شلود«.3
در قلرآن و در بیلان داسلتان اصحاب کهف بعد از بیدارشلدن آن ملردان الهی از خواب 
300 سلاله و بعلد از آنکله قصلد نمودنلد تا یکی از همراهانشلان را بلرای تهیه طعام به 
شلهر بفرسلتند، از قلول آنلان چنین آمده اسلت: »َفلَْیْنُظلْر أَیُّها أَْزکلی َطعاملاً َفلَْیْأتُِکْم 
بِلِرْزٍق ِمْنُه:پلس یکلی از خود را با این پولتان به شلهر بفرسلتید و بنگرد که کدامشلان 
طعلام پاکتلر دارنلد و خوردنلی  ای از آن برایتلان بیلاورد«.4 بلر ایلن اسلاس، قلرآن به 
توجله نملودن بله طعام توصیله اکید نملوده و فرملوده اسلت: »َفلَْیْنُظلِر اْلِنْسلاُن إِلی  

َطعاِملِه: پلس انسلان باید بله خوراك خلود بنگرد«.5

1 . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج45، ص8.
2 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص314.

3 . همان، ج5، ص124.
4  .کهف: 19.
5 . عبس: 24.
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11. وجود ظرف الزم به تناسب مظروف رفتار
برخی از رفتارها اعم از دینی و غیر دینی نیاز به فراهم بودن بسلترهای سلخت  افزاری 
دارنلد تلا بتواننلد امتثلال شلوند و بلروز و ظهلور پیلدا کنند وگرنله در صلورت فقدان 
ظلرف الزم بلرای مظلروِف رفتلار، حتلی در صورت تمایل کنشلگر بر انجلام آن، عملی 

و اقداملی صلورت نخواهد گرفت. 
ماننلد موضلوع ایلن تحقیلق و رفتلاِر مورد بررسلی در آن یعنلی »ارتباط با مسلجد« در 
قشلر جلوان، کله از جملله رفتارهلای نیازمنلد زمینه و بسلتر خارجی اسلت و تلا زمانی 
که مسلجد یا محل عبادتی در عالم خارج و در دسلترس مومنان وجود نداشلته باشلد، 
ارتباط  گیلری بلا آن بی  مفهلوم و غیرممکلن خواهد بود. لذا بخشلی از تحلیلل رفتارهای 
افلراد، متأثلر از وجلود داشلتن یلا نداشلتن ظلرف الزم برای مظلروف در خارج اسلت و 

وجلود نداشلتن برخی رفتارها ناشلی از فقدان بسلترهای سلخت  افزاری اسلت. 
بلر ایلن اسلاس، ایلن مؤلفله در آموزه  هلای دینلی ملورد توجله قلرار گرفتله اسلت، 
چنان  کله 28 بلار واژه  مسلجد فقلط در قلرآن کریلم )در موضلوع اهمیلت و جایلگاه 
رفیع مسلجد در اسلالم، پاره  ای از احکام مسلجد و مسلجد الحرام و احکام خاص آن، 

مسلجد االقصلی و مسلجد اصحلاب کهلف(، ملورد اشلاره واقع شلده اسلت. 
در قلرآن بله بنلای خانله کعبه بله عنلوان واالترین ملکان عبادت اشلاره شلده و آمده 
ِّلَْعالَِمیَن: همانا نخسلتین  َه ُمَباَرًکا َوُهًدی ل اسلت: »إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
خانله  ای کله بلرای عموملی مردم قرار داده شلد، همان اسلت کله در مکه قلرار دارد و 
مایله  برکلت و هدایت جهانیان اسلت«.1 و در سلفارش بعدی، نحوه نگهلداری از آن در 
جهلت بهره  بلرداری بلرای عبلادت خداونلد را ملورد توجله قلرار داده و می  فرماید: »به 
خاطلر بیاوریلد هنگاملی که ما خانله  کعبه را مرکز املن و امان برای ملردم قرار دادیم 
و )فرملان دادیلم کله( از مقلام ابراهیلم، محللی بلرای نماز خلود انتخاب کنیلد و ما به 
ابراهیلم و اسلماعیل املر کردیلم کله خانه  مرا بلرای طواف  کننلدگان و مجاوران و 

سلجده  کنندگان پاك و پاکیلزه کنید«.2 

1 . آل  عمران: 96.
2 . بقره: 125.
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در اهمیلت جایلگاه مسلجد بله عنلوان کانلون توحیلد و للزوم بسترسلازی بلرای 
َنَع َمَسلاِجَد  ن مَّ ارتباط  گیلری بلا آن همیلن بس کله قرآن می  فرمایلد: »َوَمْن أَْظلَلُم ِممَّ
اهللِ أَن یُْذَکلَر فِیَهلا اْسلُمُه َوَسلَعی فِلی َخَرابَِها: و کیسلت سلتمکارتر از آن که منع کرد 
و بازداشلت ملردم را از مسلاجد و در خرابلی آن  هلا کوشلید تلا نلام خلدا را در آنجا بر 

زبلان نیایلد و بزرگ نشلود«.1
َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ  َملْن آَملَن بِلاهللِ  َو الَیلوِم االِْخلِر  و در آیله دیگلر می  فرمایلد: »إِن
کاَه َو لَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهلل َ َفَعَسلی أُولِئلَک أَْن یَُکونُلوا ِملَن  لاَلَه َو آتَلی اللزَّ َو أَقلاَم الصَّ
الُمْهَتِدیلَن«: »جلز ایلن نیسلت کله مسلاجد خلدا را آن کس آبلاد می  کند کله به خدا 
و روز واپسلین ایمان داشلته باشلد و نماز بگزارد و زکات بپردازد و جز از خدا نترسلد. 

امیلد اسلت کله اینلان از رهیافتگان باشلند«.2
در روایلات نیلز بله بحلث احداث مسلجد و آبلاد و مجهز نگه  داشلتن آن بلرای مومنان 
و نمازگلزاران توصیه  هلای فلراوان شلده اسلت؛ چنان  کله داریلم: کافلی بله نقلل از 
هشلام  بن  َحَکم، ازابوعبیلده َحلّذاء می  گویلد: »َسلِمعُت أبلا َعبلِداهلل یَقلوُل: َمن بَنی 
َمسلِجدا بََنلی اهلُل لَلُه بَیتلا فِلی الَجنَّلِه، قلاَل أبوُعَبیلَدَه: َفَملرَّ بلی أبلو َعبلِداهلل فلی 
یُت بَِأحجلاٍر َمسلِجدا، َفُقلُت لَلُه: ُجِعلُت فِلداَك، نَرجلو أن یَکوَن  لَه، وَقلد َسلوَّ َطریلِق َمکَّ
هلذا ِملن ذلِلَک، َفقلاَل: نََعلم؛ از املام صلادق  شلنیدم کله می فرملود: »هلر کلس 
مسلجدی بلر پلا کنلد، خداونلد در بهشلت برایلش خانله ای بلر پلا خواهلد کلرد. امام 
صلادق در مسلیر مّکله بلر ملن گذشلت، در حالی کله با سلنگ هایی مسلجدی را 
فراهلم کلرده بلودم. گفتلم: فدایت شلوم! امیدوار باشلیم که ایلن، از آن جمله اسلت ؟ 

فرملود: آری«.3
حضلرت عللی: »إنَّ اهلل  تَبلاَرَك وتَعاللی إذا أراَد أن یُصیَب أهلَل األَرِض بَِعذاٍب قاَل: 
لَلواَل الَّذیلن یََتحابّلوَن بَِجالللی، ویَعُملروَن َمسلاِجدی، ویَسلَتغِفروَن بِاألَسلحاِر، لَوالُهم 
أَلَنَزللتُ َعذابلی: هلرگاه خداونلد تبلارك و تعاللی بخواهلد زمینیلان را علذاب کنلد، 
می فرمایلد: اگلر نبودنلد کسلانی که به پلاس بزرگلی و عظمت من، یکدیگر را دوسلت 

1 . همان: 114.
2 .  توبه: 18.

3 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص368؛ محمدبن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص235.
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می دارنلد و مسلجدهایم را آبلاد می کننلد و سلحرگاهان آمرزش می طلبنلد، بی  تردید، 
عذابلم را فرو می فرسلتادم«.1

پیامبلر خلدا: »إنَّ اهلل  َجللَّ َجاللُُه إَذا َرأی أهَل َقریٍَه َقد أسلَرفوا فِی الَمعاصی، وفیها 
َسلت أسلماُؤُه: یا أهلَل َمعِصَیتی، لَو  ثاَلثَلُه نََفلٍر ِملَن الُمؤِمنیلَن، ناداُهم َجلَّ َجاللُُه وتََقدَّ
ال ملا فیُکلم ِملَن الُمؤِمنیَن الُمَتحابّیلَن بَِجالللی، العاِمریَن بَِصالتِِهم أرضی وَمسلاِجدی، 
الُمسلَتغِفریَن بِاألَسلحاِر َخوفلاً ِمّنلی، أَلَنَزللُت بُِکلم َعذابلی ثُلمَّ ال اُبالی: هلرگاه خداوند 
باشلکوه، ملردم دیلاری را غرق در نافرمانلی ببیند، در حالی که در آن دیار، سله مؤمن 
نیلز حضلور دارد، او که باشلکوه اسلت و نام هایش مقلّدس، آنان را چنیلن ندا می دهد: 
ای نافرمانلان از ملن ! اگلر نبودنلد در میلان شلما ایمان  آورندگانی که به یلاد جاللت و 
شلکوه ملن بلا یکدیگلر دوسلتی می ورزند، آنلان که بلا نمازشلان زمین و مسلاجد مرا 
آبلاد می کننلد و در سلحرگاهان به خاطلر ترس از ملن، آمرزش می طلبنلد، بی  تردید، 

عذابلم را بلی آنکله پروا کنم، بر شلما فرومی فرسلتادم«.2

12. فعال و پرجنب و جوش بودن مبلغ رفتار
اینکله شلخِص مبللغ و ملروج رفتلار بنشلیند و صبر کنلد کله پذیرنلده و انجام  دهنده 
رفتلار، خلود اقلدام به اخلذ آگاهی و معرفلت و انگیزش  یابلی در خصوص رفتلار نماید، 
کار اشلتباهی اسلت و بله احتملال زیلاد امیلدش ناامیلد خواهلد شلد. زیلرا حسلب 
گزاره  هلای دینلی و تجربله، چنیلن اتفاقلی کله رغبلت از طلرف متعللم و فراگیرنلده 
باشلد )خصوصلاً در ابتلدای املر( در نلگاه کالن، بسلیار ضعیلف اسلت و روی همیلن 
قاعلده در متلون دینلی، از اقلدام مبللغ و رفتلن وی به سلوی فراگیر سلخن بله میان 
آملده اسلت؛ چنان  کله سراسلر قلرآن پلر اسلت از رفتلن پیامبلران بله سلوی مردمان 

زملان خلود جهلت هدایلت آن  هلا و اصلرار و سخت  کوشلی آن  هلا در ایلن امر. 
»َطِبیلٌب  می فرمایلد:   پیامبلر وصلف  در   عللی راسلتا، حضلرت  همیلن  در 
اٌر بِِطبِّلِه َقلْد أَْحکلَم َمَراِهَملُه َو أَْحَملی َمَواِسلَمُه یَضلُع َذلِلک َحیلُث الَْحاَجلُه إِلَیلِه  َدوَّ
ِملْن ُقُللوٍب ُعْملی َو آَذاٍن ُصلمٍّ َو أَلِْسلَنٍه بُکلٍم ُمَتَتبِّلٌع بَِدَوائِلِه َمَواِضلَع الَْغْفلَلِه َو َمَواِطلَن 

1 . همو، من ال یحضره الفقیه، ج1 ص474.
2 . همو، علل الشرایع، ج1، ص246.
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الَْحیلَره: پیامبلر طبیبلی اسلت کله بلرای درملان بیماران سلیار اسلت. مرهم های 
شلفابخش او آملاده و ابلزار داغ کلردن زخم هلا را گداختله. برای شلفای قلب های کور 
و گوش هلای ناشلنوا و زبان هلای الل، آملاده و بلا داروی خلود در پلی یافتلن بیملاران 
فراموش شلده و سلرگردان اسلت«؛1 للذا مبلغ دینی و کسلی که در صدد جلا انداختن 
یلک رفتلار مطللوب در افلراد جامعله و انگیزه  یابلی آنلان اسلت، ناگزیلر بایلد خلود 
فعلال و پرجنلب و جلوش باشلد؛ نله اینکه منتظلر فعال بلودن و اقدام شلخص فراگیر 
بمانلد. خصوصلاً در ایلن زمانله که بر فرض مثلال در موضلوع مورد تحقیلق، نهادهای 
تربیتلی هم  علرِض اماملان جماعلت و مسلاجد، آن  قلدر زیلاد و البته فعال شلده  اند که 

حرکت  هلا و فعالیت  هلای غیرجهلادی و از نلوع معموللی ثملره  ای نخواهلد داشلت. 
در متلون دینلی از آنچله گفته شلد، بیشلتر تحت عنوان جهاد و سخت  کوشلی سلخن 
بله میلان آملده اسلت؛ چنان  کله املام حسلین در خطبله  ای دربلاره اقسلام جهاد 
می  فرمایلد: »الجهلاد عللی اربعله اوجله: فجهلادان فلرض و جهاد سلنه ال یقلام اال مع 
فلرض، و جهلاد سلنه... و املا الجهلاد الذی هو سلنه، فکل سلنه اقامها الرجلل و جاهد 
فلی اقامتهلا و بلوغهلا و احیائهلا؛ فالعمل و السلعی فیها من افضل االعملال، النها احیاء 
سلنه و قلد قال رسلول اهلل ، من سلن سلنه حسلنه فله اجرهلا و اجر ملن عمل بها 
اللی یلوم القیامله، ملن غیلر ان ینقص ملن اجورهم شلیئا: جهلاد چهارگونه اسلت: دو 
جهلاد واجلب اسلت، و جهلادی که بدان اقدام نشلود، جلز با واجب شلدنش و جهادی 
نیز جهاد سلنت اسلت... اما جهادی که سلنت اسلت، بر پا داشلتن هر سلنت )نبوی( 
اسلت کله انسلان بلر پلای دارد و در راه بلر پلا داشلتن و بلر آوردن و زنلده کلردن آن 
مبلارزه کنلد. پلس کار و تلالش در راه آن، بهتریلن اعملال اسلت، زیلرا زنلده داشلتن 

سلنت )نبوی( است«.2
بله عنلوان حسلن ختلام ایلن بخلش بله کالم الهی متبلرك می  شلویم کله در موضوع 
ثِّلُر ُقْم  ملورد بحلث پیامبلرش را ملورد خطلاب قلرار داده و می  فرمایلد: »یلا أَیَُّهلا الُْمدَّ
َفَأنلِذْر: ای کشلیده ردای شلب بلر سلر، برخیلز و بترسلان«؛3 بنابرایلن بخلش قابلل 

1 .  نهج البالغه، خطبه 108.
2 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص243.

3 . مدثر: 1و2.
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توجهلی از شلکل  گیری رفتارهلا متأثلر از میلزان جهلاد و سخت  کوشلی و فعلال بودن 
ترویج  دهنلده رفتلار اسلت. 

فرضیه  های تحقیق
1. بله نظلر می  رسلد نلوع و میلزان آگاهلی و شلناخت جوانلان از معلارف و آموزه  های 
دینلی و نیلز از نملاز و مسلجد، در افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانان با مسلجد مؤثر 

ست. ا
2. بله نظلر می  رسلد میلزان ارتباط عملی بلا مسلجد از دوران کودکلی و تربیت عملی 
خانلواده و مدرسله از کودکلی بلرای حضلور در مسلجد، در افزایلش یا کاهلش ارتباط 

جوانلان با مسلجد مؤثر اسلت.
3. بله نظلر می  رسلد میلزان و نلوع ارتبلاط قلبلی و عاطفلی مسلجد و عواملل آن بلا 

جوانلان، در افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد مؤثلر اسلت.
4. بله نظلر می  رسلد نلوع عملکلرد الگوهلای مرجلع جوانلان )اعلم از الگوهلای داخل 
مسلجد همچلون املام جماعلت و خلارج مسلجد همچلون شلخصیت  های اجتماعی(، 

در افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان با مسلجد مؤثر اسلت.
5. بله نظلر می  رسلد آمادگلی روحی خلود جوانان )متأثلر از محیط  های گلذران اوقات 
فراغلت و نیلز رفتارهلای صالح یلا ناصالح آن  هلا(، در افزایش یا کاهش ارتبلاط جوانان 

با مسلجد مؤثر اسلت.
6. بله نظلر می  رسلد نلوع ارزش  هلا و هنجارهلای حاکلم بلر محیلط زندگلی فلرد و 

جامعله، در افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد مؤثلر اسلت.
7. بله نظلر می  رسلد شلرایط اجتماعلی و اقتصادی خود فلرد و نیز جامعله، در افزایش 

یلا کاهلش ارتباط جوانان با مسلجد مؤثر اسلت.
8. بله نظلر می  رسلد، نلوع عملکلرد متولیلان جامعله و خصوصلا دین  آملوزان و و نیلز 
میلزان دور بلودن رفتلار و گفتلار آن  ها از تناقلض، در افزایش یا کاهلش ارتباط جوانان 

با مسلجد مؤثر اسلت.
9. بله نظلر می  رسلد نوع معیشلت و کسلب روزی حالل یلا احیاناً شلبهه  ناك بودن آن 
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توسلط جوانلان و خانواده  هلای آن  هلا، در افزایلش یا کاهلش ارتباط جوانان با مسلجد 
مؤثر اسلت.

10. بله نظلر می  رسلد وجود مسلجد مجهلز و در دسلترس بلرای جوانلان، در افزایش 
یلا کاهلش ارتبلاط جوانان با مسلجد مؤثر اسلت.

11. بله نظلر می  رسلد نلوع و میلزان فعالیت  هلای ترویجلی )از سلوی املام جماعلت، 
هیئلت امنلا، نهادهلای فرهنگلی داخلل مسلجد و عواملل خلارج از مسلجد همچلون 

رسلانه  ها(، در افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد مؤثلر اسلت.
12. بله نظلر می  رسلد دوری از رفتارهلای انحصارطلبانله و مالک  مآبانله و متقابلاًل 
مشلارکت  دهی جوانلان در فعالیت  هلای مسلجد، در میلزان جذابیت  آفرینلی بلرای 

مسلجد و افزایلش یلا کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد مؤثلر اسلت.

نمودار شماره 1: مدل تحلیلی تحقیق

نوع معرفت از 
»هستی«، »انسان« 
و نقطه رشد و کمال 

انسانی
شناخت و آگاهی 
نسبت به »اخالق 
و رفتار دینی و 

غیردینی«

میزان ارتباط قلبی و 
عاطفی با عمل  کننده 
)مقبولیت قلبی و 

هیجانی(

وجود الگوهای 
عینی و عملی برای 

عمل   کننده

میزان بکارگیری 
تفکر و تعقل و گوش 
شنوا داشتن نسبت 

به حقیقت

آمادگی روحی خود 
انسان از طریق 

انجام اعمال صالح و 
متقابال گناه نکردن

ارزش  ها و هنجارهای 
حاکم بر محیط زندگی 
فرد و جامعه )در همه 
حوزه  های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی(

شرایط اقتصادی 
خود فرد، افراد 

مرتبط و کالن جامعه 

شخصیتی 
)شخصیت ژنتیکی 
وراثتی و اکتسابی 
متاثر از روزی حالل 

یا حرام(

شرایط اجتماعی 
)سالمت جسمی و 
روانی و ایمنی از 

آسیب  های اجتماعی( 
فرد و جامعه

وجود ظرف الزم 
به تناسب مظروف 

رفتار

فعال و پرجنب 
و جوش بودن 

مبلغ   رفتار

ارتباط جوان 
با مسجد
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شاخص  های ارتباط جوان و مسجد 
در ایلن قسلمت در نظلر اسلت تلا آنچه در ملورد مؤلفه  ها گفته شلد با موضلوع ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد تطبیلق داده شلود و بلا توجه نملودن بله چارچوب نظلری »عمل 
صالح«، شلاخص  ها و مالك  های ارتباط جوانان با مسلجد اسلتخراج شلود. شلاخص  ها 
و مالك  هایلی کله در کنلار عللل و عواملل اسلتخراج شلده از سلایر تحقیقلات کله در 
فصلل بعلدی آورده می  شلود، تاحلدود زیلادی مشلخص  کننده گویه  های پرسلش  نامه 

نظرسلنجی خواهنلد بود.
بلرای ایلن کار کله طبیعتلاً مسلتلزم توجله بله وضعیلت کنونلی نهلاد مسلجد در این 
عصلر و زمانله و کارکردهلای مطللوب و ملورد انتظلار از آن در خصوص جوانان اسلت؛ 
در کنلار مبنلا قلرار دادن متلون دینی کله حکایت  کننلده از واقعیات الیتغیر هسلتند، 
بله مبانلی نظلری املام و رهبلری - به عنلوان دو عاللم بلزرگ و نواندیش دینلی - در 
موضلوع و ارتبلاط جوانان با مسلجد توجه شلده اسلت، بنابراین درکنلار عوامل و موانع 
آتی  الذکلر در فصلل بعلدی، توجله به شلاخص  های ذیل نیلز الزم و ضروری می  باشلد.

قبلل از بیلان شلاخص  ها، توجله بله این نکته الزم اسلت کله رویکرد ایلن تحقیق- که 
از طلرف مرکلز رسلیدگی بله بله امور مسلاجد انجام می  گیلرد - تمرکز بر آن دسلته از 
عواملل و موانلع تأثیرگلذار در ارتبلاط جوانان با مسلجد اسلت که با مدیریت مسلاجد 
و عواملل مربلوط بله مسلجد، در ارتبلاط باشلد للذا این تحقیلق هرچند عواملل خارج 
از مجموعله مسلجد، ماننلد عواملل اجتماعلی و اقتصلادی و حتلی عواملل مربلوط به 
تغذیله حلالل و گنلاه نکردِن شلخص جلوان را ملورد توجه قلرار داده اسلت؛ لیکن در 
آن  هلا، بله جزئیلات ورود نمی  کنلد؛ زیلرا ایلن عوامل تحت اختیلار مسلجد و نهادهای 
مدیریت  کننلده مسلجد نیسلتند و مسلجد کار چندانلی در خصلوص آن  هلا نمی  تواند 
انجلام دهلد؛ پرداختلن بله جزئیلات این  هلا و حجیلم شلدن بخش  هلای مربلوط بله 
آن  هلا، طلرح را از صبغله عملیاتلی و کاربلردی بلودن دور خواهلد سلاخت و بیشلتر از 

نلوع و شلبیِه بیلاِن درددل  هلا و دغدغه  هلا خواهد شلد. 
با مسجد و عوامل  ارتباط  یا عدم  ارتباط  از حیث  مؤلفه  های  های نظریه عمل   صالح 

دخیل در مسجد، در جدول ذیل مشخص شده  اند:
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جدول شماره1. 
مؤلفه  های  های نظریه عمل  صالح از حیث ارتباط مسـتقیم و غیرمستقیم با مسجد و عواملش 

ارتباط مستقیم و مؤثر با عنوان مؤلفه
مسجد و فعالیت  های آن

ندارددارد

1. نوع معرفت از »هستی«، »انسان« و نقطه رشد و کمال انسانی

2. شناخت و آگاهی نسبت به »اخالق و رفتار دینی و غیردینی«

3. میزان ارتباط قلبی و عاطفی با عمل  کننده )مقبولیت قلبی و هیجانی(

4. وجود الگوهای عینی و عملی برای عمل  کننده

5. میزان به  کارگیری تفکر و تعقل و گوش شنوا توسط خود شخص

6. آمادگی روحی خود انسان از طریق انجام اعمال صالح و متقاباًل گناه نکردن

7. ارزش  ها و هنجارهای حاکم بر محیط زندگی فرد و جامعه )در همه حوزه  های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی(

8. شرایط اقتصادی خود فرد، افراد مرتبط و کالن جامعه

9. شخصیتی )شخصیت ژنتیکی وراثتی و اکتسابی متاثر از روزی حالل یا حرام(

10. شرایط اجتماعی )سالمت جسمی و روانی و ایمنی از آسیب  های اجتماعی( فرد 
و جامعه

11. وجود ظرف الزم به تناسب مظروف رفتار

12. فعال و پرجنب و جوش بودن مروج رفتار

 1. شاخص  های مربوط به مؤلفه  های اول و دوم
 بله دلیلل کارکلرد عملده مسلجد در معرفت  بخشلی، ایلن دو مؤلفله، جلزء مؤلفه  های 
مرتبلط بلا مسلجد محسلوب می  شلوند کله شلاخص  های مربلوط بله آن  ها بله صورت 

یکجلا - بله دلیلل آنکله هلر دو از نلوع شلناخت هسلتند - به شلرح ذیل می  باشلد:

الف( آگاهی  دهی نهادهای آموزشی از نماز و مسجد
نپرداختلن شایسلته بله نملاز در کتاب  های درسلی، نپرداختن به پاکیزگی و بهداشلت 
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در مسلاجد، نپرداختلن املام جماعلت بله تملاس و رابطله بلا مأمومیلن و هلر کمبود 
دیگلری از ایلن قبیل  هلا، نقلاط ضعفلی اسلت که بایلد همّت  هلای بلند بلر زدودن آن 
برانگیختله شلود و نشلان ایملان صاحبلان تمّکن یعنی اقامله نماز، در جامعه اسلالمی 

ملا روز بله روز نمایان  تلر گردد.1 

ب( ایفای نقِش معرفت  دهی توسط امامان جماعت
»ائمله محتلرم جماعلات، ... آملوزش ترجمله و مفهلوم و روح نماز را به شلکل نوین و 

جلذاب، در برنامله های خلود بگنجانند«2 
»اماملت جماعلت... در هلر وعلده نملاز، یلا الاقل در هلر شلبانه  روز یک وعده نملاز، با 
ملردم حلرف بزنیلد و افلکار را بلاز کنید. بلا ذکر حقایلق دیلن و مناقب ائمله دل  ها را 

روشلن کنیلد؛ دل  ها روشلن می  شلود«.3 

ج( توجه به پویایی برنامه  های معرفت  بخش مسجد
»اینجانلب همله ملردم بخصلوص جوانان را به پُر کردن مسلاجد و حضلور در نمازهای 
جمعه و جماعت و گرم نگهداشلتن مراسلم عزاداری سلاالر شلهیدان حسلین بن  علی 
توصیله می  کنلم... حضلرات ائمله محترم جمعه و جماعلات و گوینلدگان مذهب نیز تا 
سلرحد املکان بایلد بلرای پُربلار کردن و محتوا بخشلیدن به این مراسلم تلالش کنند 

و ایلن کانون  هلای معنویت و صفلا را گرم نگله دارند«.4

د( افزایش بینش و آگاهی دینی توسط خود جوان
»باید جوانان روحانی و دانشلگاهی قسلمتی از وقت را صرف کنند در شلناخت اصول 
اساسلی اسلالم کله  در رأس آن توحیلد و عدل  و شلناخت انبیلای بلزرگ، پایه گذاران 
عداللت و آزادی، از ابراهیلم خلیلل تا رسلول خاتم و در شلناخت طلرز تفکر آن  ها 
از نقطله تقصلای  معنویلت و توحیلد تلا تنظیلم جامعله  و نلوع حکومت  و شلرایط امام 

1 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 6/13/ 1392.
2 . همان، 1376/07/07.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1391/07/19.
4 . پیام مقام معظم رهبری به ملت ایران، مورخ 1368/4/23.
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و اولی االملر و طبقلات دیگلر، از املرا و والت و قضلات و فرهنگیلان که علما هسلتند  و 
متصدیلان مالیلات اسلالمی و شلرایط آن  هلا تا برسلد به شلرطه  و  کارمندان  شلهربانی 
و  ببیننلد اسلالم چله کسلانی را بلرای حکومت و کارمندان آن به رسلمیت شلناخته و 

چه کسلانی از شلغل   حکومت  و شلاخه های آن مطرود اسلت«.1 
»ملن کاًل بله جوان  هلا و به  خصلوص بله دانشلجویان و طلالب توصیله می کنلم کله 
آگاهی  هلای خودشلان را افزایلش دهنلد. بسلیاری از ایلن کجروی  هایلی کله شلما 
مالحظله می کنیلد، ناشلی از کمبلود آگاهی اسلت. نسلل املروز - به ویژه نسلل جوان 
ملا - بایلد از تاریلخ کشلورش اطالع داشلته باشلد؛ به  خصلوص از زمان مشلروطیت به 

ایلن طلرف را بداند«.2 

2. شاخص  های مربوط به مؤلفه سوم
شلاخص  های مربلوط بله رفتارآفرینلی از طریلق ارتباط عاطفلی و جاذبه  دار مسلجد با 

جوانان بدین شلرح اسلت:

الف( توجه به عوامل درونی مؤثر در ارتباط قلبی
»زمزمله محّبلت متولّیلان و مدیلران و امنلای مسلاجد، بایلد دل  هلای پلاك جوانان را 

مجلذوب و مشلتاق کند«.3 
»پیش  نماز باید ابرویش گشلاده و با مردم و جوانان مرتبط باشلد؛ ... ]شلما ائمه جماعت[ 

پذیلرای جوان  ها باشلید. با روی خوش هم پذیرا باشلید؛ با سلماحت، بلا مدارا«.4 
»همیشله گرم  تریلن نملاز جماعت  هلا متعللق به پیش  نمازهلای مردمی اسلت: با مردم 
گلرم می  گیرنلد؛ بلا ملردم خلوش اخالقلی می  کننلد؛ بی  حوصلگلی نشلان نمی  دهند؛ 
بدخلقلی نشلان نمی  دهنلد، جلواب مسئله  شلان را می  دهنلد؛ یلک وقلت اگلر کسلی 
بیملاری و مشلکلی داشلته باشلد، اگر با پلول نتوانند، با اخالق آن مشلکل را تسلکین 

می  دهنلد«.5 
1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج3، ص323.

2 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1379/12/22.
3 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 1389/07/20.

4 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1383/10/23 و 1391/07/19.
5 . همان، مورخ 1383/10/23.
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»روحانلی پرهیلزگار، خردمنلد، کارشلناس و دلسلوز در مسلجد، همچلون پزشلک و 
پرسلتار در بیمارسلتان، روح و مایله حیلات مسلجد اسلت«.1

در بیانلات املام  حتلی به تأثیر منفی  ای که زرق و برق سلاختمان مسلجد می  تواند 
روی ارتباط مردم با مسلجد داشلته باشلد توجه شلده و آمده اسلت: »سلادگی مصاّل 
باید یادآور سلادگی محل عبادت مسللمانان صدر اسلالم باشلد و شلدیداً از زرق و برق 

سلاختما  ن  های مسلاجد اسلالم آمریکایی جلوگیری شود«.2 

ب( توجه به عوامل خارجی مؤثر در ارتباط قلبی
وجلود آرایه  هلای ظاهلری و معنلوی در مسلجد: »عملران مسلاجد و پرداختلن بله 
آرایه  هلای معنلوی و ظاهلر آن، وظیفله هملگان اسلت و هلر کلس بله انلدازه تلوان و 
هّملت باید در آن سلهیم گردد. مردم، شلهرداری  ها و دسلتگاه  ها دوللت هر یک در آن 
بایلد سلهم ایفلا کننلد و روحانی دانلا و مسلئولیت  پذیر و پرهیزگار می  توانلد و می  باید 

محلور ایلن منظومه تلالش مقدس باشلد«.3 
پاکیلزه، زیبلا و آرام  بخلش بلودن مسلجد: »مسلجد در همله جلا بایلد پاکیلزه، زیبا و 

باشلد«.4  آرام  بخش 
»سلنت احیلای مسلاجد، عطرافشلانی و تنظیف مسلاجد،5 مسلئله تنظیلف و تطهیر و 

پاکسلازی و غبارروبلی و عطرافشلانی مسلاجد همه جلزو کارهای خوب اسلت«.6 
»سلفارش اینجانلب آن اسلت کله مسلجد را نیلز همچلون دل  هلای جلوان، پاکیلزه و 

پیراسلته، و لبریلز از شلور و انگیلزه و نشلاط کنیلد«.7 
»مساجد و نمازخانه  ها، پاکیزه و مرتب و رغبت  انگیز باشد«.8 

»بلرای مسلجد، جاذبله درسلت کنید تلا بچه  هلا، جوانلان و زن و مرد محلله، مجذوب 

1 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 1389/07/20.
2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص189.

3 . پیام به اجالس سراسری نماز، مورخ 1389/07/20.
4 . همان، 1390/07/19.

5  . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1377/09/23.
6 . همان، مورخ 1375/10/19.

7 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 1388/08/12.
8 . همان،  1370/07/15.
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مسلجد شوند«.1 
»آبلاد کلردن مسلجد ملالك اسلت؛ چلون تأثیلر بسلزایی دارد؛ طبلق بینلش ملا، 
یادگارهلای اسلالمی عزیزنلد. می  شلد اسلالم بله ملردم بگوید برویلد در زمیلن صافی 
بایسلتید و نملاز بخوانیلد و عبلادت کنیلد؛ در صورتلی کله به عمارت مسلجد دسلتور 
داده اسلت؛ انما یعمر مسلاجد اهلل2 آباد کردن مسلجد مالك اسلت و تجّسلم و تجّسلد 

خارجلی ایلن کار ملورد نظلر اسلالم می باشلد؛ چلون تأثیلر بسلزایی دارد«.3 
نظلم و انضبلاط و بلا برنامله بلودن: »مسلاجد و حسلینیه  ها و مجاللس علزاداری را 
بایسلتی خلوب اداره کلرد. باید از سلوی خلود علما و مسلئوالن روحانلی، نظمی برای 

ایلن مراکلز بله وجلود آید«.4 
الزم بله ذکلر اسلت کله بی  تردیلد، از جملله مصادیلق دیگلر نظلم و انضبلاط، حضلور 
منظلم املام جماعلت در نماز و نیز ثبات و علدم تغییر زود به زود وی توسلط مدیریت 

مسلجد یا سلایر عوامل اسلت.
اذیلت نکردن مردم توسلط مسلجد: »مسلجد باید در هلر منطقه و محلل مأمن و مایه 
خیلر و برکلت باشلد و بله طریق اوللی، وسلیله زحملت و آزار مجاوران نگلردد. پخش 
صداهلای آزاردهنلده به  ویژه در شلب و هنگام آسلایش مردم، کاری نلاروا و در مواردی 
خلالف شلرع اسلت. تنها صدایی کله باید از مسلجد در فضا طنین بیفکنلد، بانگ اذان 

با صلوت خوش و دلنواز اسلت«.5 

3. شاخص مربوط به مؤلفه چهارم
شلخصیت  های برجسلته، هنرمنلدان، بازیگلران، ورزشلکاران و ماننلد این  هلا هر کدام 
الگوهلای جوانلان هسلتند که حضورشلان در نماز جماعت و مسلجد، خیللی بر حضور 
جوانلان تأثیرگلذار خواهد بود بر این اسلاس در سلخنان رهبری به این مسلئله اشلاره 

شلده و شلاخص  های آن چنین آمده اسلت:

1 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1371/08/27.
2 . توبه: 18.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1368/4/2.
4 . همان، مورخ 1368/05/11.

5 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 1389/07/20.
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الف( حضور الگوها در نماز
»در هلر محیطلی، برجسلتگان و بلزرگان آن بلر دیگران پیش  قدم شلوند و عملاًل اعتنا 

بله نملاز را به دیگلران بیاموزانند«.1 
در کنلار چهره  هلای بیرونلی، عواملل درون مسلجد )امام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
کله درواقلع داعیله  دار ترویلج دین  انلد( نیلز بله عنلوان نملاد اخلالق و دیانلت در نظر 
جوانلان مطلرح هسلتند؛ للذا در شلاخص  هایی چنلد، به این نکته اشلاره شلده و آمده 

ست: ا

ب( توجه به الگوی دیانت و تقوا بودن امام جماعت
»ملن در جوانلی در یکلی از شلهرهای اینجلا وقتلی کله رفتم، دیلدم که ملردم اینجا 
صالح  انلد. فلرق دارنلد بلا جاهلای دیگلر. خوب  انلد مردمشلان. کلم در آن  هلا پیلدا 
می  شلود کله منحلرف باشلد. بعلد کله توجله پیلدا کلردم دیدم کله عاللم آنجلا عالم 
خلوب، علملای آنجلا علملای خیلی خلوب بودند. مردم چشمشلان و گوششلان و همه 
هوششلان توجله دارد بله اینکله ایلن آقلا ایلن املام جماعلت، این چله جور اسلت«.2 
»اگلر ایلن املام جماعلت و آقلا، آقلای وارسلته  ای باشلد، توجه به دنیا نداشلته باشلد، 
توجله بله خلدا داشلته باشلد، ملردم تبعیلت از او می  کننلد. از این جهت یلک تکلیف 

زایلد بلر همله تکالیلف به عهلده طبقله روحانیین اسلت«.3 
»ائمله جماعلت خیللی توجله داشلته باشلند کله تلرك اوللی نکننلد؛ آن  هایلی کله 
مخالف  انلد بلا روحانّیلت، می  خواهنلد کله یلک نقطله ضعفلی پیلدا بکنند، ایلن نقطه 
ضعلف را بلزرگ بکننلد... توجله بکننلد کله خدا نخواسلته از بعلض جوان  هلا، از بعض 
طلبه  هلای جلوان، از بعلض علملای جلوان، یلک وقتلی چیلزی کله بلر خلالف ملذاق 
اسلت و خدا نخواسلته بر خالف شلرع اسلت این، پیدا نشلود که اسلباب دسلت بشلود 

بلرای آن  هایلی کله می  خواهنلد نگذارنلد این کشلور آرام باشلد«.4 

1 . همان، 1370/07/15.
2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج11، ص250.

3 . همان.
4 . همان، ج15، ص379.
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ج( توجه به الگوی دیانت و تقوا بودن نمازگزاران و مسئوالن مسجد
»شلکی نیسلت کله حفظ قداسلت مسلاجد و تقویلت هماهنلگ جنبه  هلای معنوی و 
انقالبلی و تعلیملی و تبلیغلی آن، نیازمند سلالمت و امنّیت محیلط آن و دور ماندن از 

منازعلات و مناقشلات داخلی در آن اسلت«.1 

د( توجه به نقش الگویی مسئوالن جامعه و دین  آموزان
»ملا بایلد بله هلر سلفارتخانه ای کله داریلد، بله جلای آن خرج  هلای طاغوتلی کله در 
آن وقلت )دوران ننگیلن پهللوی( می شلد، آن مهمانی  هلای طاغوتلی، کله همله اش 
برخلالف اخلالق اسلالمی بلود، و آن خرج  هلای دیگلری کله خود شلما هلم می دانید 
کله در آن جلا می شلد، آن مخلارج را صلرف تبلیغلات بکنیلد و بله دنیلا بفهمانیلد که 
اسلالم چطلور اسلت... تملام انبیلا این  طور بودنلد و تاریخ همله آن ها را نشلان می دهد 
کله بلا وضلع بسلیار سلاده ای عملل می کردنلد... در عین حاللی که وضعشلان آن طور 
بلود کله وقتلی یلک کسلی از خلارج می آملد، در مسلجد رسلول اهلل و ایلن افلراد 
نشسلته بودنلد، نمی شلناخت کله کلدام یلک این  هلا رسلول اهلل هسلتند... بلرای 
اینکله، نله باالیلی بود نله پایینلی، دور می نشسلتند... لیکلن عظمتشلان، عظمتی بود 
کله دنیلا را تحت تأثیلر قرار داد... شلما آقایانی که در سلفارتخانه ها هسلتید، موظفید 
عقلاًل و شلرعاً بله اینکله هر چله سلاده تر، سلفارتخانه هاتان، هر چه سلاده تر باشلد«.2 
مسلئله دیگلر، مسلئله تشلریفات حوزه هلای روحانیلت اسلت کله دارد زیاد می شلود. 
وقتلی تشلریفات زیلاد شلد، محتوا کنار ملی رود. وقتی سلاختمان  ها و ماشلین  ها و دم 
ودسلتگاه ها زیلاد شلد، موجب می شلود بنیه فقهی اسلالم صدمله ببیند؛ یعنلی با این 
بسلاط  ها نمی شلود شلیخ مرتضلی و صاحلب جواهلر تحویلل جامعله داد ایلن موجب 
نگرانلی اسلت... این تشلریفات اسلباب آن می شلود کله روحانیت شکسلت بخورد«.3 

»از اهلم مسلائلی کله بایلد تذکلر بدهلم، مسلئله  ای اسلت کله بله همله روحانیلت و 
دسلت اندرکاران کشلور مربوط می شلود و همیشله نگران آن هسلتم... کیفیت زندگی 

1 . حکلم انتصلاب آیلت  اهلل مهلدوی کنلی بله سلمت مسلئول مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد توسلط مقلام معظلم رهبلری، ملورخ 
.1368/7/17

2 . سیدروح اهلل خمینی، صحیفه نور، ج13، ص263-262.
3 . همان، ج19، ص50.
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اهلل عللم اسلت. اگلر خلدای نخواسلته، ملردم ببیننلد کله آقایلان وضع خودشلان را 
تغییلر داده انلد، عمارت درسلت کرده اند و رفت وآمدهایشلان مناسلب شلأن روحانیت 
نیسلت... از دسلت دادن آن هملان و از بیلن رفتن اسلالم و جمهوری اسلالمی همان... 
آن چیلزی کله ملردم به آن توجله دارند و موافق مذاق عامه اسلت اینکه زندگی شلما 
سلاده باشلد، همان  طلوری که سلران اسلالم و پیغمبلر اسلالم و امیرالمؤمنیلن و ائمه 

ملا زندگی شلان سلاده و علادی بلود، بلکله پایین تر از علادی«.1 

هـ( توجه به نقش الگوهای دوران کودکی
اولیلن الگوهلای جوانلان برمی  گلردد بله زملان کودکلی کله در آن زملان خانلواده و 
معللم عمدتلاً نقلش الگویلی بلرای آنلان دارند )و لو بله صورت ناخواسلته( للذا در این 

داریم: خصلوص 
»شلما اگلر بتوانیلد ایلن بچه هلا را تربیلت کنیلد بله طلوری کله از اول خداخلواه بلار 
بیاینلد، توجله بله خلدا داشلته باشلند، شلما اگلر عبودیلت اهلل را و پیوند با خلدا را به 
ایلن بچه هلا تزریلق کنیلد، ایلن بچه هلا زود قبلول می کننلد. اگلر عبودیلت خلدا را و 
تربیلت الهلی را و آنکله هرچله هسلت از اوسلت به این  هلا القا کنیلد و آن  هلا بپذیرند، 

خدملت کرده ایلد بله ایلن جامعه«.2 
»ملن اعتقلاد دارم ملا می توانیلم بهتلر، عینی تلر، دقیق  تلر و سلریع  تر کار کنیلم و 
نگذاریلم. ملا جوانلان خودملان را تربیلت کنیم. سلعی کنید بچه هلا را باایملان کنید؛ 
ایملان بله خلدا، ایملان به حقیقلِت مطللق و ایمان به اسلالم. اگلر این بچه هلا باایمان 
پلرورش پیلدا کردنلد و شلما توانسلتید بلذر ایملان را در دلشلان بکاریلد، در آینلده 
می شلود از آن  هلا هلر شلخصیت عظیملی سلاخت و بلرای هلر کاری مناسلب  اند«.3 

»ملا در درجله  اول بایلد بله سلاختن و پرداختلن شلکل روحلی کودکانملان اهتملام 
بورزیلم. اگلر توانسلتیم هویلت انسلانی ایلن کلودك را از آغلاز کودکلی شلکل بدهیم 
و خلقیاتلی را در آن بله وجلود بیاوریلم، ایلن بلرای همیشله بله درد خواهلد خلورد. 

1 . همان، ج19، ص188.
2 . همان، ج14، ص40.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1377/2/23.
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عوارضلی وجلود دارد، معملوالً این علوارض اخالقیات را تحلت تأثیر قلرار می  دهد؛ اما 
اگلر چنانچله شلخصیت کودك از آغاز سلاخته شلد و شلکل گرفت، تأثیلرات عوارض 

کمتلر خواهلد بلود و عواملل کمک  کننلده هلم در بیلن راه کملک خواهلد کرد«.1 

4. شاخص  های مربوط به مؤلفه  های بیرونی
مؤلفه  هلای پنجلم تلا دهلم چلون مربوط به عوامل خارج از مسلجد هسلتند و مسلجد 
نیلز تأثیلر مسلتقیم چندانلی در ایلن خصلوص نمی  تواند داشلته باشلد، شلاخص  های 
آن عمدتلاً بله صلورت کللی -و نله جزئی، مانند شلاخص  های سلایر مؤلفه  هلا- در نظر 

شلده  اند. گرفته 

الف( تحت تأثیر شایعات و تصورات عامه نبودن )مربوط به مؤلفه پنجم و هفتم(
املام خمینلی و مقلام معظم رهبری، در کنار توصیه نهاد مسلجد و مسلئوالن 
آن  هلا بلر بلروز بلودن خدملات و معلارف آن  هلا، جوانلان را هملواره ملورد تأکیلد قرار 
می  دادنلد کله از آگاهی  هلای اصیلل بهره  منلد شلوند و تحلت تأثیلر جلو روانلی و 

شلایعات رایلج در جامعله، در ملورد نظلام و مسلائل دینلی قلرار نگیرند:
بله خصلوص نسلل جلوان  بلا آشلنایی ملت  هلا،  »عواملل اسلتعمار کله می  داننلد 
تحصیل  کرده به اصول مقدسله اسلالمی، سلقوط و نابودی اسلتعمارگران وقطع دسلت 
آنلان از منافلع ملت  هلا و کشلورهای استعمارشلده قطعلی خواهلد بلود، به کارشلکنی 
پرداختله و می  کوشلند کله بلا سمپاشلی و آللوده سلاختن اذهلان و افلکار جوانلان، 
از جلوه  گلر شلدن چهلره تابنلاك اسلالم جلوگیلری نماینلد و بلا عناویلن فریبنلده و 

مکتب  هلای رنگارنلگ، جوانلان ملا را منحلرف سلازند«.2
»ملن کاًل بله جوان  هلا و به  خصلوص بله دانشلجویان و طلالب توصیله می کنلم کله 
آگاهی  هلای خودشلان را افزایلش دهنلد. بسلیاری از ایلن کجروی  هایلی کله شلما 

مالحظله می کنیلد، ناشلی از کمبلود آگاهلی اسلت«.3 
»ملن گمانلم این اسلت هر کسلی، هلر جوانی و هر دانشلجویی کله بداند ایلن انقالب 

1 . همان، 1391/7/20.
2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج2، ص436.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، 1379/12/22.
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و ایلن نظلام، کشلور را از دسلت چله گرگ  هلای خون آشلامی گرفتله و چله زحماتلی 
را در ایلن بیسلت  و دو سلال تحملل کلرده تلا بله اینجلا رسلیده و چله دشلمنی  هایی 
بلا آن شلده و االن هلم در کمیلن آن اسلت، کاملاًل می فهملد کله در ایلن نظلام چله 
بایلد بکنلد... بنابرایلن عالجلی که من پیشلنهاد می کنلم، کتابخوانی، افزایلش مطالعه 
و کشلاندن اجتماعلات دانشلجویی بله بحث  هلای صحیلح و حقیقلی - نله بحث  هلای 

انحرافی - اسلت«.1 

ب( تهذیب نفس و دوری از گناهان )مربوط به مولفه ششم(
»شلما می  دانیلد کله ایلن نهضت با قلدرت اسلالمی و با قوت ایملان پیش بُلرد و گرنه 
ملا در مقابلل آن  هلا چیلزی نداشلتیم... ملا قلدرت ایمانلی داشلتیم شلما جوان  هلا با 

قلدرت ایملان ایلن نهضت را تلا اینجلا آوردید و بله پیروزی رسلاندید«.2 
»نیلروی پیروزمندانله، نیلروی اسلالم بلود نیلروی ایملان جوانلان ملا بله اسلالم و به 
خلدای تبلارك و تعاللی بلود؛ توجله به مقصلد واحد که آن اسلالم و جمهوری اسلالم 

و احلکام اسلالم اسلت بود«.3 
»آن کسلانی کله شلما دیدیلد روز جنلگ احلد آن  جلور بله دشلمن پشلت کردنلد و 
فاجعله درسلت کردنلد و موجلب شلهادت حملزه  سیدالشلهدا و بزرگانلی از اصحلاب 
شلدند - انّما اسلتزلّهم الّشلیطان ببعض ما کسلبوا - لغزش آن  ها را شلیطان از ناحیه 
آنچله کله قبل  ها انجلام داده بودند، زمینه سلازی کلرد؛ یعنی گناهانشلان. از این قبیل 
آیله در قلرآن آیلات متعلددی داریلم. پرهیز نکلردن ما از گنلاه، اثلرش را در مدیریت 
املور کشلور اگلر داشلته باشلیم، مدیریلت یلک بخشلی اگلر داشلته باشلیم، اگلر در 
میلدان جنلگ حاضر شلویم، اگر در یلک آزمون ماللی و اقتصادی گیر کنیلم، در همه  

اینجاهلا نشلان می  دهد«.4 
»املروز تالش تبلیغی و گسلترده  ای از سلوی دشلمنان ایران و اسلالم بله کار می رود 
تلا مایه اصلی اسلتقالل و سلربلندی و پیشلرفت کشلور را کله همان ایملان و تعهد به 

1 . همان.
2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج9، ص222.

3 . همان، ج7، ص62.
4 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1389/5/31.
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اصلول انقالب اسلت از ذهلن و عمل جوانلان بزدایند.
همله در جهلان دانسلته  اند کله شکسلت تاریخلی جبهله اسلتکبار در مقابلل انقلالب 
اسلالمی بیلش از همله، از ایملان صادقانله جوانلان، نشلأت گرفتله اسلت و دشلمن با 

هلزار زبلان و هلزار وسلیله، بله تهاجلم بلر این سلنگر اسلتوار دسلت زده اسلت«.1

ج( فراهـم شـدن شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی بـرای انجـام رفتارهـای مطلـوب دینـی )مربـوط بـه 
مؤلفـه هشـتم و دهـم(

توصیه  هلای املام و رهبلری در خصلوص فراهم  سلازی زمینه  هلای الزم بلرای دینلدار 
شلدن جلوان، منحصلر بله یکلی دو مورد نیسلت؛ بلکله صدها مورد را شلامل می  شلود 
کله بخشلی از آن را می  تلوان در توصیه  هلای ایلن دو شلخصیت بلزرگ برای مسلئوالن 
جامعله و خصوصاً مسلئوالن دانشلگاه  ها در فراهم  سلازی فضلای دینلی از طریق اهتمام 
نملودن بله املر مسجدسلازی و مسلجدپردازی کله در بخش اول اشلاره شلد، مشلاهده 
نملود. همچنیلن تملام انتصاب  هلای ائمه جمعله در سلال  های اخیر توسلط مقام معظم 
رهبلری، حلاوی توصیله ایشلان بله جوانلان و فراهلم آوردن زمینه  های جلذب آن  ها به 
دیلن اسلت؛ املا مه  متلر از همله این  ها توصیه  هلای فلراوان آنان بله بحث اقتصاد سلالم 
و توانمنلد در جامعله و نیلز حلل مشلکالت ازدواج و اشلتغال جوانان اسلت. این مسلئله 
تلا جایلی اهمیلت دارد کله از منظلر مقلام معظلم رهبلری، بحث اقتصلاد و فشلارهای 
اقتصادی توسلط دشلمن، یکی از راهکارهای دشلمن برای دلسلرد کردن مردم از نظام 
دینلی و بله تبلع، دوری از رفتارهلای دینلی اسلت و بلر این اسلاس نام چندین سلال را 

مرتبلط بلا موضوعات اقتصلادی نهادند، للذا از ایشلان داریم:
»مسلئله اقتصلاد ل کله ملا مکلررا بلر روی آن تکیله کرده  ایلم ل املروز بیلش از دوره 
بیسلت و دو سلاله گذشلته حائلز اهمیلت اسلت«.2 »جنلگ اقتصلادی هم یکلی دیگر 
اسلت. می  خواهنلد مللت ایلران را از لحلاظ مسلائل اقتصلادی در تنگنلا قلرار دهنلد. 
ملن علرض می  کنلم میدان بلرای تحلرك اقتصادی مللت ایران بلاز اسلت«.3 »به نظر 

1 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس انجمن های اسالمی، مورخ1377/5/10.
2 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1378/07/21.

3 . همان، 1380/04/10.
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صاحلب نظلران، املروز در ایلن برهه از زمان، مسلئله اقتصادی از همه مسلائل کشلور 
فوریلت و اولویت بیشلتری دارد«.1 

»جهلاد اقتصلادی متوجله یک نکته اساسلی اسلت در مسلئله اداره کشلور و مدیریت 
کشلور و آن ایلن اسلت کله امروز دشلمن بلرای مبارزه با اسلالم و جمهوری اسلالمی، 
بلر روی مسلئله اقتصلاد متمرکلز شلده اسلت. نه اینکله عرصه  هلای دیگلر را فراموش 

کردنلد؛ نله، در زمینله فرهنلگ و در زمینه امنیلت و در زمینه سیاسلت«.2

5. شاخص  های مربوط به مؤلفه   یازدهم
وجلود مسلجد مجهلز و آملاده، نقلش بنیلادی در شلکل  گیری ارتبلاط دارد؛ للذا در 
سلخنان املام و رهبلری ملورد توجله بسلیار قلرار گرفتله و بله شلاخص  هایی چند در 

ایلن زمینه اشلاره شلده اسلت:

الف( مسجدسازی و ایجاد دسترسی به مسجد در همه  جا
»هلم اکنلون بلا وجلود ده  هلا هزار مسلجد در کشلور، جلای هلزاران مسلجد دیگر در 
روسلتاها، شلهرها، شلهرك  ها و مجتمع  هلای مسلکونی خاللی اسلت«.3 »در شلهرها و 
شلهرك  هایی کله تازه سلاخته می  شلود، مسلجد جامع، نخسلتین بنا و مرکلز حقیقی 
شلهر قلرار گرفته و سلاخته شلود«.4 »به مدیلران آموزش و پلرورش و عللوم یادآوری 
می  کنلم که سلهم مسجدسلازی و مسلجدپردازی بایلد در اعتبلارات فعالیت  های فوق 

برنامله، در ردیلف اّول و بیلش از سلهم دیگلر بخش  های این سلرفصل باشلد«.5 
»هیچ  یلک از ملا نبایلد و نمی  توانیلم خطلری را کله از کمبلود مسلجد یلا ضعلف و 
نارسلایی مسلاجد، جامعله و جوانلان و خانواده  ها و نسلل  های آینلده را تهدید می  کند، 

بمانیم«.6  غافلل 

1 . همان، 1386/1/1.

2 . همان، 1390/1/1.
3 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 1389/07/20.

4 . همان، 1375/06/31.

5 . همان، 1380/06/15.

6 . همان، 1389/07/20.
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»دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ماست«.1 
»در همله بناهلای عموملی و جای  هایلی که هملواره به طبع حلال، مردملی در آن گرد 
می  آینلد ماننلد فرودگاه  ها و ایسلتگاه  های قطلار و بندرها و عزیمت  گاه  هلای خودروهای 
همگانلی و ادارات دولتلی و بوسلتان  های شلهری و مانند این  ها نمازخانه  ها یا مسلاجدی 

بنلا کننلد«.2 »در میلان جاده  های بیابانی، مسلجد به قدر کافی سلاخته شلود«.3 

ب( باز بودن مساجد 
»در شلهرهای سلر راه در همله بیسلت و چهلار سلاعت، مسلجد بلاز و آملاده وجلود 

داشلته باشلد«.4

6. شاخص  های مربوط به مؤلفه دوازدهم
املام و رهبلری، شلاخص  های مربلوط به جنب و جلوش و فعال بلودن را در چند حوزه 

بیلان فرموده  اند:

الف( فعال و پرجنب و جوش بودن امام جماعت
»پیش  نملازی یعنلی آدم مسلجد را واقعلاً محلل کار خلودش بدانلد؛ قبلل از وقلت، 
حتلی قبلل از دیگلران، به آنجلا برود؛ اوضاع مسلجد را ببینلد؛ اگر اشلکاالتی در وضع 
ظاهلری مسلجد هسلت، برطلرف کنلد«.5 »پیشلنماز مسلجد، بایلد مسلجد را خانله 
خلود، جایلگاه خلود و اداره خود بداند؛ وقتی وارد مسلجد شلد، »کالسلمک فی الماء« 
بایلد باشلد؛ احسلاس کند کله اینجا جای اوسلت و عجله  ای بلرای بیرون رفتلن... این 

اولیلن وظیفله ماسلت و ایلن را باید قلدر بدانیم«.6 
»پیشلنماز... سلجاده  اش را پهلن نمایلد؛ منتظلر ملردم بمانلد کله بیایند؛ بلا یک یک 
افلرادی کله می  آینلد، تلا آنجایی کله می  تواند، تملاس بگیرد؛ بله آن  ها محبلت بکند؛ 

1 . همان.
2 . همان، 1371/06/16.
3 . همان، 1375/06/31.

4 . همان.
5 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1369/07/08.

6 . همان، 1385/08/17.
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از آن  هلا احوالپرسلی نمایلد؛ اگر مشلکلی دارند، در آن حّدی که برایش میّسلر اسلت، 
برطلرف کنلد، نله اینکه پلادوی کارهلای خدماتی ملردم بشلود. در بعضی از مسلاجد 
چنیلن چیزهایلی وجلود دارد کله قطعلاً غللط اسلت؛ در آنجلا بنشلیند، ملردم بله او 
مراجعله بکننلد، درددل بکننلد، خلودش را بر ملردم عرضه کند، در معلرض مراجعات 
ملردم قلرار بدهلد؛ نملاز را کله تملام کلرد، برای ملردم مسلئله و تفسلیری بگویلد،... 

یعنلی این  طلور، سلاعتی از وقلت خلودش را در اینجلا صلرف بکند«.1 

ب( فعال و پرجنب و جوش بودن مسجد و نیروهای فرهنگی آن 
»در دوره  هلای پیلش از انقلالب، عالم به مسلجد می  رفلت، نماز می  خواند و مسلئله  ای 
می  گفلت؛ در ایلام مخصلوص هلم یلک منبلری دعلوت می  شلد و سلخنرانی   می  کرد. 
اگلر املروز کله روز حاکمیلت اسلالم و ارزش  هلای اسلالم اسلت. مسلاجد بله هملان 
شلکل، بلکله در ملواردی بلا افلت کیفلی و کمی اداره بشلود، آیلا این مقتضلای حق و 

مصلحلت اسلت؟ آیا این پیشلرفت اسلت«؟2 
»ملا بارهلا، مکلرر بله آقایلان ائمله جمعله، ائمله جماعلت و روحانیلون محتلرم در 
شهرسلتان  ها، در تهلران توصیله کردیلم کله مسلاجد بایلد آبلاد باشلد؛ صلدای اذان 
بایلد از مسلاجد بلنلد شلود. بایلد همله نشلانه  های توجله بله نملاز و اقامه نملاز را در 
شلهر اسلالمی -بله خصلوص در شلهرهایی مثلل تهلران و شلهرهای بلزرگ کشلور - 
ببیننلد، بایلد احسلاس کننلد؛ هلم ملردم خودمان، هم کسلانی کله وارد این شلهرها 
می  شلوند«.3 »حضلور جوانلان و روحیه  هلای بسلیجی بایلد محیلط مسلجد را زنلده و 
پرنشلاط و آینده  پلو و لبریلز از امیلد سلازد«.4 »شلما و املام جماعلت آن مسلجد هلر 

کسلی کله هسلت، مشلترکاً مسلجد را حفلظ کنید«.5 

1 . همان، 1369/07/08.

2 . همان، 1370/12/14.

3 . همان، 1387/08/29.
4 . پیام مقام معظم رهبری به اجالس سراسری نماز، مورخ 1389/07/20.

5 . بیانات مقام معظم رهبری، مورخ 1371/08/27.
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هرچنلد در بخلش طلرح تحقیلق کیفلی اسلتفاده از ادبیلات پیشلینه تحقیلق در 
جهت  گیلری طلرح تحقیلق چنلدان اثلر بخلش نیسلت و هدایلت تحقیلق را رقلم 
نمی  زنلد؛ بله هلر حلال از آن، جهلت غنی  کلردن گلزارش تحقیلق اسلتفاده می  شلود، 
ضملن اینکله ایلن پژوهلش، شلامل هلر دو تحقیق کّملی و کیفی اسلت؛ للذا توجه به 
ادبیلات پیشلینه تحقیلق، الزم و ضلروری اسلت. با این حسلاب در این فصلل با عنوان 
»ادبیلات موجلود در پیشلینه تحقیلق«، به محتلوای کللی تحقیقات صلورت گرفته و 
گام  هلای طی  شلده توسلط آن  هلا اشلاره می  شلود؛ در ایلن فصلل بله تبییلن محتوای 
مهم  تریلن تحقیقلات صورت  گرفتله در حوزه ارتبلاط جوانان با دین پرداخته می  شلود.

حسلب بررسلی صورت  گرفتله توسلط نگارنلده، در موضوع ارتبلاط جلوان و نوجوان با 
دیلن، مسلجد و سلایر نهادهلای دینلی، تحقیقلات تقریباً زیلادی صورت گرفته اسلت 
کله لیسلت عناویلن آن  هلا در پیشلینه تحقیلق و در بخش کلیلات ذکر شلد. در اینجا 
در صددیلم ببینیلم در تحقیقلات پیشلین چله راه  هایی طی شلده اسلت و این تحقیق 
بایلد کار خلود را از کجلای مسلیر شلروع کنلد. در ایلن مقلام بله مباحثلی همچلون 
ادبیلات نظلری، جامعله و نمونله آملاری و خروجی توصیفلی و غیرتوصیفلی تحقیقات 

صورت  گرفتله پرداختله می  شلود.
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نکتله: بله دلیلل کثلرت تحقیقلات -هرچنلد غالبشلان مربلوط بله سلال  های گذشلته 
اسلت و انجلام تحقیقاتلی از ایلن نلوع در سلال  های اخیلر کمرنلگ شلده اسلت- اوالً 
ملوارد برتلر و مهلم آن  هلا انتخلاب می  شلود و ثانیلاً سلعی می  شلود تلا از هلر سلنخ 
از تحقیقلات، نمونله  ای آورده شلود و صرفلاً بلر فلرض مثلال بله تحقیقلات میدانلی 
کله در موضلوع مسلجد هسلتند، اشلاره نشلود؛ بلکله طرح  هلا و پروژه  های سلازمانی، 
پایان  نامه  هلای دانشلگاهی، مقلاالت و کتاب  هلای شلخصی بله صلورت کتابخانله  ای یا 
پیمایشلی، همله بلا ذکر نمونله  ای آورده می  شلود؛ حتی بله تحقیقاتی کله در موضوع 
ارتبلاط دادن جوانلان غربلی بلا دیلن و کلیسلا انجام گرفته اسلت،نیز اشلاره می  شلود. 

1. مطالعات نظری و تحقیقات میدانی سازمان تبلیغات
سلازمان تبلیغلات اسلالمی در سلال 1374 در مطالعله ای نظلری به بررسلی علل کاهش 
حضلور ملردم در مسلاجد پرداخلت که مبنای نظلری این مطالعله دیلدگاه کارکرد  گرایی 
بلود. در ایلن تحقیلق کله فاقلد هرگونه بررسلی تجربی اسلت، از تغییلر نیازهلای مردم و 
نداشلتن تناسلب کارکردهای مسلجد با نیازهای فعلی ملردم به عنوان عللل خلوت بودن 
مسلاجد در حلال حاضر یاد شلده اسلت. این سلازمان همچنیلن در تحقیقی که در سلال 
1376 در تهلران انجلام داده اسلت، بله بررسلی مسلئله حضورجوانلان در مسلجد، وضلع 
مسلاجد موجلود از دیلدگاه جوانلان و نگلرش جوانلان درباره  مسلجد پرداخته اسلت. این 
تحقیق که از نوع تحقیقات توصیفی اسلت، به  روش پیمایشلی و با اسلتفاده از پرسشلنامه 
بلر روی یلک نمونله  650 نفری شلامل جوانان 15 تا 25 سلاله صورت گرفته اسلت. طبق 
یافته هلای ایلن تحقیلق، بلا افزایش سلن و میزان تحصیلالت از میزان حضور در مسلاجد 
کاسلته شلده اسلت. در مجملوع میزان رفتلن والدین به مسلجد بر میزان حضلور جوانان 
تأثیلری مثبلت دارد و مردان بیش از زنان در مسلاجد حضور می یابنلد. )66/6 درصد برابر 
61 درصلد( در مجملوع بیش از چهل درصد پاسلخگویان به مسلجد نگرشلی منفی دارند 

و بله ملوازات افزایلش سلطح تحصیلالت، این نگرش منفلی نیز افزایلش می یابد. 
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2. عوامل مؤثر بر پایین بودن میزان ارتباط جوانان با مساجد در استان کرمان
عبلاس کردسلتانی در تحقیقلی کله بلا عنلوان »عواملل مؤثلر بلر پایین بلودن میزان 
ارتبلاط جوانان با مسلاجد در اسلتان کرمان« در سلال 1382 و روی یلک نمونه نهصد 
نفلری از جوانلان 16 تلا 25 سلاله در ده شلهر این اسلتان انجلام داده، بله نتایج جالب 
توجهلی رسلیده اسلت: طبلق نتیجله  به  دسلت  آمده، هرچله افلراد نگلرش موافق تری 
دربلاره اسلتفاده  ابلزاری از مسلجد داشلته باشلند، میلزان ارتباطشلان بلا مسلجد 
بیشلتر خواهلد بلود و گرایلش دینلی عرفلی نیلز از طریلق همیلن متغیر و بله صورت 
غیرمسلتقیم بلر میلزان ارتبلاط بلا مسلجد تأثیلری مثبلت دارد؛ املا در علوض هرچه 
دینلداری فلرد جدیدتر باشلد، میلزان ارتباط وی با مسلجد پایین تر خواهد بلود. البته 
عکلس ایلن نتیجه صادق نیسلت. یعنی دینداری سلّنتی فاقلد تأثیر معنلادار بر میزان 
ارتبلاط بلا مسلجد اسلت. میلزان ارتبلاط بلا نهادهایی کله ما از آن هلا به نلام نهادهای 
رقیلب مسلجد یلاد می کنیلم، تأثیلری مثبلت بلر میلزان ارتبلاط فلرد با مسلجد دارد 
و درواقلع نوعلی رابطله خطلی میلان ایلن دو برقرار اسلت؛ یعنلی نهادهایلی همچون 
حسلینیه، نمازخانله، مهدیله و امثلال آن بله عللت آنکله کارکردهایی مشلابه مسلجد 
دارنلد، در جامعه پذیلری دینلی افلراد، به  ویلژه جوانلان تأثیلری انکارناپذیلر و ماندگار 
دارنلد و همچنان  کله نتایلج تحقیق نشلان می دهلد، هرچه افلراد با این نهادها بیشلتر 
ارتبلاط داشلته باشلند، میلزان حضورشلان در مسلجد نیلز باالتلر خواهد بلود. فقدان 
نهادهای مشلابه مسلجد فقط موجب حاضر نشلدن افراد در مراسلم مذهبی می شلود 
و چنیلن نیسلت کله اگلر فلردی بله نهادهای مشلابه مسلجد نرفلت، لزوماً به مسلجد 
خواهلد رفلت. دینلداری ملدرن بر متغیلر وابسلته تأثیرگذار اسلت. به  ایلن ترتیب که 
هرچله سلطح تحصیلالت فرد باالتر باشلد، دینلداری وی مدرن تر خواهد بلود و هرچه 

دینلداری فلرد مدرن تلر باشلد، میلزان ارتبلاط وی بلا مسلجد محدودتر خواهلد بود.
ایلن پژوهشلگر معتقلد اسلت: »تأثیلر منفلی دینلداری ملدرن بلر میلزان ارتبلاط بلا 
مسلجد صرف نظلر از ماهیلت فردگرایانله  ایلن نلوع از دینلداری از یلک سلو و محدود 
بلودن میلزان ارتبلاط جوانلان با مسلاجد از سلوی دیگلر، مؤیّلد این واقعیت اسلت که 
جلو اجتماعلی - فرهنگلی حاکلم بلر مسلاجد در حلال حاضلر چنلدان جوان پسلند و 
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مدرن نیسلت و قرائت سلّنتی و برداشلت های انحصارگرایانه از دین، سللطه ای بارز بر 
مسلاجد دارنلد. البتله راه برو  نرفت از این بن بسلت چنان  که بسلیاری تاکنون پیشلنهاد 
کرده انلد، تبدیلل مسلاجد بله مکان هایی بلرای تحقلق فعالیت های عرفی جوان پسلند 
از قبیلل ورزش، رایانله، فیللم و غیلره نیسلت، بله نظر می آیلد که جاذبه های مسلاجد 
بلرای جوانلان نله از سلنخ جاذبه های عرفلی، بل از نلوع جاذبه های معنوی ای هسلتند 

کله قادرنلد خألهلای معنلوی زندگلی در دنیلای مدرن را به سلادگی پلر کنند«. 

3. بررسی عوامل مؤثر در ترغیب دانش  آموزان به نماز
نتایلج  به دسلت  آمده از برآینلد مقوله هلای مثبلت و منفلی در ایلن تحقیلق نشلان 
می دهلد کله در مجملوع نگلرش دانش آملوزان بله »اصل نملاز« مثبت و بیلش از حد 
متوسلط اسلت. مهم تریلن  عواملل مؤثلر در عدم  گرایلش  بعضلی از نوجوانلان به اصل 

نملاز بله ترتیلب عبارت  انلد از:
- نداشتن انگیزه قوی برای خواندن نماز؛
- عادت نداشتن به نماز از دوره کودکی؛

- ندانستن فلسفه و اسرار نماز؛
- ترجیح دادن تفریح و سرگرمی )به علت جاذبه بیشتر آن در نزد این عده(؛

- نبلود درك کاملل از مبانلی اعتقلادی ماننلد: توحیلد، نبلوت، معلاد و غیره نلزد این 
گلروه  از  نوجوانان. 

4. بررسی عوامل مؤثر بر میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت
تحقیلق »بررسلی عواملل مؤثلر بلر میلزان حضلور دانشلجویان در نماز جماعلت« در 
دانشلگاه آزاد اسلالمی واحلد تویسلرکان و در سلال 1390 صلورت گرفتله اسلت. این 
پژوهلش بله بررسلی تأثیلر عواملل مؤثلر بلر میلزان مشلارکت دانشلجویان در نملاز 
جماعلت دانشلگاه می        پلردازد. جامعله آملاری ایلن پژوهلش 1400 نفلر اسلت کله از 
بیلن آن        هلا 300 نفلر بله روش نمونه        گیلری طبقله    ای انتخلاب شلده  اند تا به سلؤاالت 
پرسشلنامه محقق    سلاخته از نلوع بسلته پاسلخ جلواب دهنلد، کله نتایلج آن به شلرح 
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اسلت: زیر 
اللف( بیلن مشلارکت کارکنلان دانشلگاه و آموزش نملاز با میلزان حضور دانشلجویان 

در نملاز رابطه مسلتقیمی وجلود دارد. 
ب( بیلن ملکان، زملان و امکانلات فیزیکلی مناسلب بلا میزان مشلارکت دانشلجویان 

رابطله مسلتقیم وجلود دارد. 
ج( بیلن روحانلی بودن امام جماعت و تشلویق دانشلجویان به نماز با میزان مشلارکت 

آن    ها رابطه مسلتقیم وجود دارد. 

5. متغیرهای مرتبط با جذب دانش  آموزان به نماز جماعت از نظر عوامل مدرسه
هلدف ایلن مطالعله کله در سلال 91 منتشلر شلده اسلت، تعییلن متغیرهلای مرتبط 
بلا جلذب دانش  آملوزان بله نملاز جماعلت از نظلر عواملل مدرسله در دوره تحصیللی 
متوسلطه اسلت. نمونه این مطالعه 247 نفر از عوامل مدرسله بوده اسلت که به روش 
نمونه  گیلری چندمرحلله ای از بیلن کلیله عواملل مدرسله )معلملان، مربیلان، امامان 
جماعلت، مدیلران و معاونلان( مقطلع متوسلطه در اسلتان اردبیلل در سلال تحصیلی 
89-90 انتخلاب شلده  اند. در قاللب روش تحقیلِق توصیفلی از نلوع همبسلتگی، از 
پرسشلنامه ارزشلیابی عواملل مرتبط با گرایلش دانش  آموزان به نماز جماعت مدرسله 
بلرای جمع  آوری اطالعات اسلتفاده شلده اسلت. نتایج تحلیل عاملی اکتشلافی نشلان 
می  دهلد کله از نظلر عواملل مدرسله، هفلت عاملل، بلار عامللی معنلادار دارد کله بله 
ترتیلب اولویلت، عاملل حسلن روابط معلملان و مربیلان، امکانلات فیزیکی مدرسله و 
نمازخانله، ایمان فلردی خانوادگی، همسلاالن، وضعیت اقتصلادی- اجتماعی خانواده، 
تبلیغلات رسلانه  ها و جنسلیت و پایله تحصیللی در گرایلش دانش  آملوزان بله نملاز 

جماعلت مدرسله تأثیلر دارند. 

6. واکاوی عوامل جذب دانش  آموزان به نماز جماعت مدارس
هلدف ایلن پژوهلش بررسلی عواملل جلذب دانش  آملوزان بله نملاز جماعلت مدارس 
اسلت. روش تحقیلق، توصیفلی- پیمایشلی و جامعله آملاری، دانش  آملوزان ملدارس 
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راهنمایلی ناحیله دو آملوزش و پلرورش قلم اسلت کله 360 نفلر از آن  هلا بله صورت 
تصادفلی طبقله  ای بله عنلوان نمونه آملاری انتخاب شلدند. ابزار جملع  آوری اطالعات، 
اسلاس  بلر  اطالعلات  تحلیلل  اسلت.   0/81 پایایلی  بلا  محقق  سلاخته،  پرسشلنامه 
آزمون  هلای خلی دو، zتلک گروهی و T برای میانگین دو گروه مسلتقل  نشلان داد که:
1. بیلن عواملل جلذب دانش  آملوزان ملدارس دخترانله و پسلرانه بله نملاز جماعلت 

تفلاوت معنلاداری وجلود دارد.
2. گرایش  هلای مذهبلی و مشلارکت والدیلن و متولیلان ملدارس در نملاز جماعلت، 

انگیلزه حضلور دانش  آملوزان را افزایلش می  دهلد.
3. بیلن شلناخت دانش  آملوزان از فوایلد نملاز و نملاز جماعلت و مشلارکت آنلان در 
مجاللس مذهبلی بلا رویکلرد آنان بله نماز جماعلت ملدارس رابطه مثبت وجلود دارد.
4. نحلوه تقویلت و تفویلض مسلئولیت برگلزاری نملاز جماعلت بله آنلان، در افزایلش 

عالقله و مشلارکت در نملاز جماعلت مؤثر اسلت.
5. بیلن شلخصیت و نفلوذ املام جماعت و نوع ارتبلاط او با فراگیران، امکانات، شلرایط 

نمازخانله هلا و گرایش دانش  آملوزان به نماز جماعلت رابطه معنلاداری وجود دارد. 

7. گسترش ارزش های اسالمی در ایاالت متحده امریکا
ایلوان یازبلک و آدبلرث لومیلس1 در سلال 1983 میلالدی مطالعله ای درباره  مسلاجد 
در امریلکا انجلام داده انلد. در ایلن تحقیلق کله گلزارش آن در قاللب کتابلی بلا عنوان 
»گسلترش ارزش هلای اسلالمی در ایلاالت متحلده امریکا« )1371ش( منتشلر شلده 
اسلت، محققلان مذکلور، فعالیت هلای پنلج مسلجد از سله ناحیله  امریلکا شلامل 
نیویلورك، میدوسلت و سلواحل شلرقی را مطالعله کرده انلد. نتایج این تحقیق نشلان 
می دهلد کله بیلن سلن و میلزان مشلارکت در فعالیت هلای مسلجد رابطله ای معنادار 
دیلده می شلود. بدیلن ترتیلب که جوانلان بیشلتر از افراد مسلن به مسلجد می روند و 

همچنیلن افلراد متأهلل بیشلتر از مجردهلا در مسلجد حضلور می یابند.

1 . Ivan Yazbk and Dbrs Loomis.
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8. بررسی شیوه  های تبلیغاتی مسیحیت علیه اسالم
حسلب تحقیقلی کله با عنوان »بررسلی شلیوه  های تبلیغاتی مسلیحیت علیه اسلالم« 
صلورت گرفتله، ایلن نتیجه حاصل شلده اسلت کله نهاد کلیسلا برای متمایل  سلاختن 
ملردم و جوانلان بله دیلن مسلیحیت و نیز ارتبلاط برقرارسلاختن بین آن  ها با کلیسلا، 

روش  هلای عملده  ای را ملورد اسلتفاده قلرار می  دهد که بدین شلرح اسلت:
الـف( روش مسـتقیم )چهره  به  چهـره(: ایلن روش بله سلبب نداشلتن کارآیلی الزم، 
به  نلدرت ملورد اسلتفاده قلرار می  گیلرد و مبلغلان معتقدنلد در برخلی ملوارد نتیجله 

می  دهلد.  معکلوس 
پیام  رسلانی غیر  مسلتقیم مبلّغلان  از شلیوه هلای  ب( روش غیـر مسـتقیم: برخلی 

مسلیحی عبلارت اسلت از: 
1. تلالش و تبلیلغ گسلترده در پوشلش هیئت  هلای پزشلکی، بهداشلتی، علملی، 
پژوهشلی، نظاملی، جهانگلردی، روزنامه  نلگاری، شلرکت  های بازرگانلی، مؤسسله  های 
خیریله و انجمن  هلای حمایتلی و خدماتلی و پوشلش به تناسلب نیاز مخاطبلان؛ برای 
مثلال بهتریلن دلیل مبشلران مسلیحی بلرای بهره  برداری از حرفه پزشلکی این اسلت 
کله هلر جلا بشلر باشلد، بیملاری وجلود دارد. بیملار نیازمنلد پزشلک اسلت و هر جا 

پزشلک نیلاز باشلد، فرصت مناسلبی بلرای تبشلیر و تبلیلغ پدیلد می  آید.
2. نفوذ در مراکز فرهنگی، رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه  ها برای آیین مسیحیت. 

3. انتخاب و تربیت مبلغان: مسلیحیان در جهت بهترشلدن کیفیت و کمیت ابزارهای 
تبلیغاتلی می  کوشلند بلا ایجلاد مراکلز آموزشلی و دانشلکده  های گوناگون بله افزایش 

تلوان علملی، تخصصی و حرفله  ای مبلّغان خود اهتملام  ورزند. 
4. توجله بله روش و آداب زندگلی، آموختلن زبان  هلای گوناگلون و تعلیلم هنرهلای 

مختللف مانند موسلیقی. 
5. ارتبلاط و گفتگلو: مبلغلان، بلا دیلدار و گفتگوهلای مکرر بلا افراد عالقه  منلد ارتباط 

برقلرار می  کننلد و کتاب  هلا و جزوه  هلای گوناگلون بله آن  هلا ارائله می  دهند. 
6. دخاللت در املور اجتماعلی: برخلورد انسان  دوسلتانه بلا مشلکالت اجتماعلی و 
اقتصلادی نیلز از املوری اسلت کله روحانیلان مسلیحی را در جللب توجله ملردم و 
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دوسلتی بلا آن  هلا یلاری می  دهد. در این راسلتا مبشلران بیشلتر بله جوانلان مجرد یا 
بیلکار عنایلت دارند.1 

9. کتاب کلیساهای  پویا
کتلاب کلیسلاهای  پویلا2 کله اثلر رجیناللد بایبلی3 اسلتاد جامعه شلناس دانشلگاه 
لث  بریلج4 اسلت، اطالعلات  مفیلدی دربلاره پیشلرفت وتوسلعه دیلن در کانلادا ارائله 
می کنلد. نویسلنده معتقلد اسلت کله مذهلب  در حال بازگشلت بله کانادا سلت. او  این 
ادعلا را بلا ارائله اعلداد و ارقام هملراه می کند. نویسلنده با ارائله گزارش های رسلانه ها 
نشلان می دهلد کله تمایلل جوانلان و بزرگسلاالن کانادایلی بلرای ارتبلاط بلا کلیسلا 

بیشلتر  شلده و تعلداد معتقلدان بله خلدا افزایلش یافته اسلت.
ایلن مطالعلات نتیجله تحقیقات فشلرده وی بین سلال های 1975 تلا 2000 میالدی 
در ملورد بزرگسلاالن و جوانلان کانادایلی اسلت. همچنیلن او از سلال 2001 تا 2002 
در ملورد گروه هلای  نمونله  200 نفری در سراسرکشلور مطالعه کرده اسلت. نویسلنده  
امیلدوار  اسلت  کله نتایج به  دسلت  آمده حلس معنویلت خواننلدگان را  افزایلش  دهد و 
زندگلی آنلان را بهتلر کنلد. او می خواهلد در این کتاب نشلان دهد چگونه کلیسلاهای 

کانلادا می تواننلد در تجدیلد حیات دینی در این کشلور سلهیم  باشلند.
کتلاب »کلیسلاهای پویلا« دارای یلک مقدمله، هفت فصل و یک سلخن  پایانی  اسلت. 
وی در مقدمله تصریلح می کنلد کله هلدف ایلن  کتلاب  به طلور عملده، پیشلرفت  و 

توسلعه دین مسلیحیت در کاناداسلت. 
در فصلل سلوم نویسلنده بلا عنلوان »شلناخت چهلار اسلتلزام مهلم بلرای روحانیلت 
مسلیحی« بیلان می کنلد کله موقعیلت مذهبلی ملردم  کانلادا  بلرای به  دسلت  آوردن 
معنویلت مسلیحی به دسلت کم چهار اسلتلزام نیازمند اسلت. اول نیازمنلدی به یافتن 
خداونلد اسلت. اینکله 80% ملردم کانلادا به خداونلد ایمان دارنلد و معتقدنلد خداوند 
حافلظ آن هاسلت، مسلئله بسلیار باارزشلی  بله  حسلاب می آیلد. دومیلن اسلتلزام از 

1  ر. ك: مرتضی نظری، بررسی شیوه های تبلیغاتی مسیحیت علیه اسالم، ص105، 107، 206، 244، 245، 253.
2. Restless Churches. 
3.Reginald w.Bibby.
4. Lethbridge.
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دیلدگاه نویسلنده، نیلاز به درك و شلناخت هویلت مذهبی اسلت. وی مهم ترین یافته 
خلود را پس  از  سلی  سلال مطالعله در زمینله مذهب در کانلادا، هویت مذهبلی مداوم 
می دانلد؛ اینکله ملردم  هویلت  دینی خلود را چگونه حفلظ می کنند، امر بسلیار مهمی 
اسلت. حفلظ هویلت مذهبلی ملردم باعث  همبسلتگی   میان ملردم مذهبی یلک گروه 

در برابلر بیگانلگان آن گلروه مذهبی می شلود. 
در سلومین قسلمت  ایلن  بخلش، نویسلنده  بله اسلتلزام شلرکت افلراد در کلیسلاها 
اشلاره می کنلد. چهارمیلن اسلتلزام  نیلز بله  ارتبلاط دینی یلک گلروه بلا دیگرگروه ها 
برمی گلردد. چنلان کله تحقیقات نشلان می دهد، در طلول سلال های 1975 تا 1995  
میلالدی حلدود  95% کاتولیک هلا و85%  بلا خانلواده مذهبلی خلود مرتبلط بوده اند.
در قسلمت چهلارم کتلاب بله موانعلی  کله  بلر  سلر راه معنویت مسلیحی وجلود دارد، 
اشلاره شلده اسلت. یکلی از ایلن موانع، یافتلن مالك و معیار درسلت معنویلت مذکور  
اسلت  و ایلن  بلدان خاطر اسلت کله درك هر یلک از گروه هلای مذهبلی از معنویت با 

دیگلر  گروه هلا  متفاوت اسلت.1 

10. حکمت نماز و علل کم  توجهی بعضی جوانان به نماز و راهکارها
کتابلی تحلت عنلوان »حکملت نملاز و عللل کم  توجهلی بعضلی جوانلان بله نملاز و 
راهکارهلا« در سلال 1388 توسلط محملد نظیف منتشلر شلده کله در آن ضمن بیان 

حکمت  هلای نملاز، بله عللل کم  توجهلی جوانلان بله نملاز پرداخته شلده اسلت.
در بخلش عللل کم  توجهلی، در ضملن بیلان عواملل رایلج کله بخلش عملده آن در 
تحقیقلات قبللی ذکلر شلد، عواملل دیگلری آملده که قابلل توجه اسلت؛ ایلن عوامل 
عبارت  انلد از: کاهللی و تنبللی، برآورده  نشلدن دعلا و خواسلته  های ملادی، احسلاس 
تفکلر عقب  ماندگلی مسللمانان، رفلاه زیلاد و توجله زیلاد بله دنیلا. ایلن کتاب توسلط 

مؤسسله آموزشلی و پژوهشلی املام خمینی منتشلر شلده اسلت.

1 .  ر. ك: رایلزن فرهنگلی جمهلوری اسلالمی ایلران در اتلاوا، »گلزارش یلک کتلاب کلیسلاهای پویلا )مطالعله ای در زمینله پیشلرفت و 
توسلعه دینلی در کانلادا(«، چشلم انلداز ارتباطات فرهنگلی، شلماره 18، ص78-77.



172

11. عوامل و ریشه  های دین  گریزی از منظر قرآن و حدیث
کتلاب »عواملل و ریشله  های دین  گریلزی از منظلر قلرآن و حدیلث« توسلط عللی 
شلکوهی در سلال 1384 تألیلف شلده اسلت کله عواملل عملده ذیلل بله عنلوان 
ریشله  های دین  گریلزی جوانلان ذکلر شلده اسلت: خشلونت، دفلاع نابخردانله از دین، 
معرفلی نادرسلت دیلن، اکلراه و اجبار در دین، شلیوه  های نادرسلت تبلیغلی، غفلت از 

تفلاوت ظرفیت  هلا و اسلتعدادها در هدایلت و تربیلت.

12. نقشه مهندسی فرهنگی کشور
کتابچله »نقشله مهندسلی فرهنگلی کشلور« آخریلن و البتله مهم  تریلن کتابی اسلت 
کله بلا نلگاه نهلادی و مدیریتلی بله مسلجد پرداختله اسلت. در ایلن کتابچله هرچند 
صدهلا موضلوع فرهنگلی دیگلر نیز مورد بحث و بررسلی قلرار گرفته، موضوع مسلجد 
و تقویلت جایلگاه آن و نیلز ارتقلای سلطح ارتبلاط ملردم بلا ایلن نهلاد مقلدس مورد 
توجله واقع شلده اسلت؛ بله نحوی کله در جاهای مختلف و به تناسلب، از للزوم توجه 

بله آن در اشلکال مختللف سلخن بله میان آمده اسلت.
عملده محورهلای نقشله مهندسلی فرهنگلی کله بله شلکل مسلتقیم بدیلن موضلوع 

پرداختله و بایدهلا و نبایدهلا را مشلخص کلرده، بله شلرح ذیلل اسلت:
1. حفلظ و تقویلت عناصلر هویلت اسلالمی، ایرانلی و انقالبی کله عبارت  انلد از: انتظار 
منجلی، قلرآن و عتلرت، نماز و مسلجد، والیلت  فقیه، فرهنگ بسلیجی، ایثلار و جهاد 

و شلهادت، زبلان، ادبیات و خط فارسلی. 
2. برنامه ریلزی بلرای زمینه سلازی و نهادینه   کلردن اُنلس بلا نملاز جماعت و مسلجد و 
احیلای کارکردهلای فرهنگلی- اجتماعی آن متناسلب بلا نیازهای زملان و مخاطبان. 

3. بهره گیری از تعامل سازنده خانواده، مدرسه و مسجد در تحکیم خانواده. 
4. نهادینه سلازی ارتبلاط و تعاملل مؤثلر خانلواده، مسلجد، مدرسله، محله بلا پلیس و 

بسلیج در مقوله نظلم و امنیلت اجتماعی. 
5. طراحلی و اسلتقرار نظلام تعاملل و هملکاری خانلواده، مسلجد، مدرسله، بسلیج و 

پلیلس بلرای ایجلاد نظلم و امنیلت اجتماعلی و محلله سلالم. 
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6. تدوین و اجرای سلند ملی توسلعه، گسلترش و تقویت نهاد مسلجد و سامان بخشلی 
و راهبری آن در سلطح مللی و بین المللی. 

7. حفلظ و تقویلت محوریت مسلاجد در فعالیت های نظام فرهنگی، تربیتی، آموزشلی 
و تبلیلغ دینلی و ارتقلای جایلگاه و نقش راهبری نهاد مسلجد در نظام هلای فرهنگی، 

اجتماعلی، سیاسلی و اقتصادی و در حل مسلائل عمومی. 
8. تدویلن و اجلرای برنامله مللی توسلعه اقامه نماز جماعلت در مسلاجد و نمازخانه ها 
و بهره گیلری هم افلزا از ظرفیت هلای آموزشلی، پژوهشلی، تبلیغی، رسلانه ای و هنری 
در تبییلن و ترویلج احلکام، اسلرار و آثلار فلردی و اجتماعی نماز بر طهلارت ظاهری و 

باطنلی و آراملش روحلی و روانی بلرای همه اقشلار جامعه. 
9. فرهنگ سلازی بلرای پیشلگیری از ناهنجاری هلا و تعارضلات درون خانلواده و حلل 
آن  هلا بلا اسلتفاده از حکمیلت قرآنلی، معتمدیلن فامیللی، محللی و مسلاجد و مراکز 
املداد و ارشلاد خانلواده و حمایلت از خانواده  هلای آسلیب  دیده یلا در معرض آسلیب. 
10. طراحلی و اجلرای برنامله انجلام عبلادات جمعلی و تعاملل محللی بلا محوریلت 

مسلاجد و تقویلت و گسلترش ارتباطلات خویشلاوندی و حمایلت از صلله ارحلام. 
11. تهیله طلرح جاملع ایجاد و گسلترش تعاون و مشلارکت عموملی و مدیریت کالن 
تشلکل های مردملی و شلبکه های اجتماعلی و ارتقلای کارکردهلای آن در سلطوح 
محلله، روسلتا، شلهر، منطقله و کشلور مبتنلی بلر آموزه هلای اسلالمی و انقالبلی بلا 

تأکیلد بلر محوریت مسلاجد. 
12. حمایت از ایجاد، توسعه و فعالیت مساجد، مراکز، مؤسسات و تشکل های بومی 

پیرو مکتب اهل بیت با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت های بومی. 
13. حمایلت از گسلترش و تقویلت نهادهلای اصیلل دینلی ملرّوج فرهنلگ اسلالمی 
ماننلد بقلاع متبرکله، مسلاجد، هیئت  هلا و وقلف بلا اسلتفاده از ظرفیلت روحانیلت و 

نهلاد حلوزه علمیه. 
14. بهبود شلرایط مسلاجد موجود و گسلترش مسلاجد متناسلب با آمایش سرزمینی 
و محیطلی در سلطح شلهرها، روسلتاها، راه هلا، شلهرك ها، مجتمع هلا و سلازمان ها و 

نهادهلای دولتلی، عموملی و خصوصی و فضاهلای عمومی. 
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15. ارتقلای مشلارکت ملردم در آبادانلی و اداره مسلاجد و افزایش حضلور و انس آحاد 
ملردم و اقشلار اجتماعلی، بله ویلژه نوجوانلان و جوانلان در آن برای عبادت و سللوك 

دینی. 
16. حمایلت و پشلتیبانی نظام منلد دولت و نهادهای عمومی از مسلاجد، حسلینیه ها، 

هیئلات و پیگیلری حل مشلکالت آن  ها بلا حفظ اسلتقالل و اتکای آن  ها بله مردم.1

13. کودک و نوجوان و مسجد
کتلاب »کلودك و نوجلوان و مسلجد« تألیلف محمدجواد وللی  زاده به بررسلی عوامل 

مؤثلر در ارتباط  گیلری نسلل کلودك و نوجلوان با مسلجد می  پلردازد. 
در فصلل دوم ایلن تحقیلق بله بررسلی نقلش و جایلگاه عواملل محیطلی تأثیرگلذار 
در ذهلن و اندیشله کلودك و نوجلوان از بُعلد تصویر آفرینلی مثبلت از مقولله نملاز و 
مسلجد و جذابیت بخشلی بله آن ها در منظومه نگرشلی و ارزشلی کلودکان و نوجوانان 
پرداختله شلده و گفتله شلده اسلت: »عواملل محیطلی عملده و هم عرض مسلجد که 
در  آفرینلش تصلورات مثبلت و یلا احیانلاً منفی از مسلجد در ذهن و اندیشله کودکان 
و نوجوانلان نله ملورد هسلتند: نهلاد خانلواده، نهلاد مدرسله و نظلام آموزش وپرورش، 
مهدهلای کلودك، اسلباب بازی، نوشلت افزار، رسلانه مللی، به ویلژه برنامه هلای مربوط 
بله کلودك و نوجلوان آن، بازی هلای رایانله ای، شلبکه های اجتماعلی و شلبکه های 

ماهواره ای«.
مؤللف در فصلل بعلدی بله موضلوع وضعیت ارتبلاط فیزیکی کلودك و نوجلوان امروز 
بلا مسلجد می پلردازد و درواقلع نوعلی رابطه علّلی و معلوللی بین مطالب مطرح شلده 
ایلن فصلل بلا فصلل قبلی برقلرار می  کنلد؛ بنابرایلن در این فصلل به وضعیلت ارتباط 
عمللی کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد و عواملل مکمللی کله به صلورت مسلتقیم )و 
نله غیرمسلتقیم ماننلد عواملل فصلل قبللی( در تقویلت این ارتبلاط اثرگذار هسلتند، 
پرداختله شلده اسلت. للذا در وهلله نخسلت، عناصلر کلیلدی نهلاد مسلجد و عواملل 
درونلی آن کله تأثیلر بسلزایی در شلکل گیری ایلن ارتبلاط دارنلد، مورد بررسلی قرار 

1 . ر. ك: شورای عالی انقالب فرهنگی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب سال 1392ش.



175 فصل دوم: ادبیات تحقیقات پیشین

گرفته  انلد. ایلن عواملل عبارت انلد از: خلود وجلود مسلجد بلا امکانلات سلخت افزاری 
ملورد نیلاز کلودکان و نوجوانلان بلا دسترسلی آسلان بله آن  ها، املام جماعلت، خادم 
مسلجد، نمازگلزاران، کانلون فرهنگلی مسلجد، هیئت امنلای مسلجد و مدیریت کالن 
و منسلجِم مسلاجِد کل کشلور. در گام بعلدی نیلز بله عواملل خارج از مسلجد اشلاره 
می شلود کله نقلش تعیین کننده  هلای در برقلراری ارتباط کلودك و نوجوان با مسلجد 
دارنلد و بایلد داشلته باشلند؛ ایلن عواملل عبارت انلد از: خانلواده )خصوصلاً والدین( و 

مدرسه.
در ایلن کتلاب پلس از بررسلی وضلع موجلود عملکلرد هریلک از عوامل ازنظلر میزان 
نقش آفرینلی آن هلا در برقلراری ارتبلاط کودکان و نوجوانان با مسلجد، بله راهکارهای 
تقویت کننلده عملکلرد مثبلت آن هلا در افزایش ارتبلاط کودکان و نوجوانان با مسلجد 

پرداخته شلده است.

14. مسجد تراز اسالمی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری
کتلاب »مسلجد تلراز اسلالمی از منظلر املام خمینلی و مقلام معظم رهبلری« به 
هملت محمدحسلن جعفلرزاده گلردآوری و از سلوی دفتلر مطالعلات و پژوهش هلای 
مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد منتشلر شلده اسلت. عناویلن فصل    هلای چهارگانه 
ایلن کتلاب عبارت  انلد از: اهمیلت و جایلگاه مسلجد، چیسلتی مسلجد تراز اسلالمی، 

چگونگلی مسلجد تلراز اسلالمی و املام جماعلت تراز اسلالمی.
ایلن کتلاب تأکیلد می کنلد جایلگاه مسلجد در گلذر زملان فلراز و فرودهلای زیلادی 
را تجربله کلرده و کارکردهلای مختلفلی را از خلود نشلان داده اسلت و در ایلن میان، 
کارکرد هلای دینی و سیاسلی باالترین میزان اثربخشلی مسلجد در جامعله را دارد که 
نمونله موفلق آن را می تلوان در نهضت هلای دینلی و سیاسلی تاریلخ اسلالم مشلاهده 

 . د کر
در ایلن کتلاب از مسلجد به عنلوان پایگاهی برای رتلق و فتق امور مسللمانان، مرکزی 
بلرای تربیلت صحیح نسلل جلوان و نوجوان، مکانی بلرای انذار و آگاهلی  دادن به مردم 
معرفلی شلده اسلت. ایلن اثلر از منظلر املام خمینلی و مقلام معظلم رهبلری عنلوان 
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می کنلد کله مسجدسلازی و مسلجدپردازی باید در ردیلف اول اعتبلارات فعالیت های 
فلوق برنامه مدیلران آموزش  و  پلرورش و وزارت علوم قرار بگیلرد و همچنین روحانیون 
و ائمله جماعات برای مسلاجد برنامه  ریزی کنند. در بخشلی دیگلر، این کتاب از منش 
روحانلی مسلاجد یلاد و تأکیلد می کنلد کله منش روحانلی مسلاجد نبایلد فرماندهی 

باشلد و بلا امر و نهی و پسلرو و پیشلرو رفتلار کند.
در کتلاب »مسلجد تلراز اسلالمی از منظلر املام خمینلی u و مقام معظلم رهبری« 
بله الگوهلا و سرمشلق هایی بلرای املام جماعلت مسلاجد اشلاره و تأکید شلده اسلت: 
املام جماعلت در کیفیلت و کمیلت نمازهلای فریضله و نافله سرمشلق دیگران باشلد، 
تلرك اوللی نکنلد و با دیلده رحمت بله جمهلوری اسلالمی و متصدیان املور بنگرد و 
همچنیلن با موعظه حسلنه، خطلاکاران را تربیت کنلد، با روی خوش و ملدارا پذیرای 
جوان هلا باشلد، در صلورت کهوللت سلن بلا جوانلان ارتبلاط خوبلی داشلته باشلد و 
مهم تلر از همله اینکله بصیلر و انقالبلی باشلد؛ یعنلی آگاهی سیاسلی داشلته باشلد و 

قطب  نملای سلالم سیاسلی در ایلن زمینه داشلته باشلد.

15. تجدید حیات مساجد ایران
کتلاب »تجدیلد حیلات مسلاجد ایلران« تألیلف محمدرضلا حشلمتی و عللی پروانله 
اسلت که در 256 صفحه، در سلال 1383 در تهران انتشلار یافته اسلت. آنچه در این 
کتلاب مطلرح شلده عبارت اسلت از: نقلش و وظایف روحانیلت، اعلم از وظایف علمی، 
اخالقلی و اجتماعلی ایلن قشلر. در این کتلاب همچنین آفاتلی که پیلِش روی امامان 
جماعت اسلت بررسلی شلده و دربلاره امام جماعلت )اهمیت و فضیلت نملاز جماعت، 
ویژگی هلای املام جماعلت، و نقلش املام جماعلت در برنامه هلای فرهنگلی( مطاللب 

جاللب توجهی ذکر شلده اسلت.
این کتاب حاوی 150 راهکار برای موفقیت امام جماعت است.
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نتیجه   و برون  داد تحقیقات پیشین
نتیجله مطالعلات نگارنلده از عللل و عواملل تأثیرگلذار بلر ارتبلاط جلوان بلا مسلجد 
کله بخشلی از منابلع آن ذکلر شلد، عبلارت اسلت از عواملی کله در دو بخلش عوامل 
افزاینلده و عواملل کاهنلده قابل ذکرنلد. عوامل افزاینلده درواقع نیازهایی هسلتند که 
اگلر مرتفلع شلوند، سلبب افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد خواهنلد بلود و عوامل 
کاهنلده، موانلع و آسلیب  هایی را شلامل می  شلوند کله اقدام نکلردن برای رفلع آن  ها، 
سلبب کاهلش بیلش از پیلش ارتبلاط جوانلان با مسلجد خواهد شلد. عواملل و موانع 

بدین شلرح هسلتند:

جدول شـماره1: عوامل افزایش ارتباط جوانان با مسجد )نیازسنجی(

ط
وس

د ت
سج

ز م
ی ا

رین
ت  آف

ابی
جذ

ی و 
ده

هی  
آگا

 .1

نهاد خانواده

نهاد مدرسه و نظام آموزش 
 و پرورش از طریق

کتاب  های درسی 

بینش و نگرش مذهبی معلمان

برنامه  های پرورشی و فوق برنامه در مدارس

متون درسی دانشگاه  هانهاد دانشگاه  

وجود جریان  های مذهبی و حزب  الهی فعال در دانشگاه  ها )بسیج 
دانشجویی، بسیج اساتید،...(

فعالیت  های فرهنگی رسمی در دانشگاه    ها )نهاد نمایندگی و مدیریت 
فرهنگی(

رسانه منبر 

رسانه ملی 

محتوای مذهبی موجود در فضای مجازی 

مطالعه )کتب، مجالت و نشریات(
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برپایی نماز جماعت در مدارس و دانشگاه  ها

حضور معلمان و اساتید در نماز جماعت

فعالیت  های امام جماعت 
مسجد با این مشخصات 

باتقوی و دارای برخورد محترمانه و متواضعانه با جوانان 

جوان یا دارای روحیه جوان  پسند 

آشنا با خلقیات و دنیای جوان 

سخنور )عالم و فاضل و دارای بیان ساده( 

رفتار صمیمی و 
گرم با جوانان 

بهادادن به حضور جوانان در مسجد و پیگیر این امر 
بودن

هم  صحبتی با جوانان و ارتباط صمیمانه با آن  ها

رفتار مشفقانه با جوانان 

رعایت آراستگی ظاهری 

اجرای برنامه  های متنوع 
در مساجد )دینی، 

هنری، ورزشی و علمی( 
توسط کانون  های 

فرهنگی

کالس  ها و دوره  های آموزش دینی، ورزشی، هنری، علمی 

اردو و سفرهای زیارتی، تفریحی 

برگزاری مراسم دعا )کمیل و توسل و ندبه( و قرائت قرآن )بعد از نمازها(

برگزاری مسابقات

رفتار صمیمی و گرم مسئوالن مسجد )هیئت امنا و افراد مؤثر در تصمیمات مسجد( با نمازگزاران

مشورت و نظرخواهی از جوانان یا واگذارکردن برخی فعالیت ها به جوانانرفتار هیئت امنا 

دعوت از سخنرانان و مداحان مشهور و مورد عالقه جوانان

برنامه  ریزی و تالش در جهت رفع مشکالت اقتصادی - اجتماعی جوانان 
مسجد و محله 

استفاده از افراد خوش  سابقه و خوش    صدا در ادعیه  خوانی و اذان )خصوصا از 
جوانان(

رفتار صمیمی و گرم نمازگزاران با جوانان

رفتار صمیمی و گرم خادم مسجد با جوانان
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جدول شـماره2: موانع کاهش دهنده ارتباط جوانان با مسجد )آسیب  شناسی(

جد
س

ت م
ابی
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ی و 

اه
 آگ
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موا

 .1 

ضعف  ها و نواقص در 
عملکردهای کالن نظام 

در حوزه اقتصاد )اعم 
از واقعی یا کاذب تحت 
تأثیر تبلیغات و شایعه  (

در حوزه ازدواج جوانانمشکالت اقتصادی

در خصوص اشتغال جوانان

وجود فساد و تبعیض اقتصادی در جامعه

عمیق  شدن فاصله طبقاتی

دنیاگرایی برخی مسئوالن و دین  آموزان

کوتاهی در بسترسازی معیشت حالل

فراهم  نبودن معیشت آسان و تامین  کننده نیازهای اولیه زندگی

اعتیاد جوان یا خانواده  اش آسیب  های اجتماعی

اعتیاد به فضای مجازی )اینترنت، شبکه  های اجتماعی و بازی  های رایانه  ای(

ازدواج  های دیرهنگام و طالق  های زودرس )از بعد روحی روانی(

شبهه  افکنی درباره نظام، 
و مسئوالن مسائل دینی 

و نیز مسجد از طریق

VOA و BBC شبکه  های ماهواره  ای معاند و مخالف همچون

محتوای ضددینی یا بی  دینی در شبکه  های اجتماعی

سایت  های ضددینی اینترنتی

نگرش  های سکوالر و الحادی برخی نشریات و کتب و مجالت

تقابل علوم غربی و اسالمی و تهاجم علوم و مبانی غربی در متون دانشگاهی  

نگرش  های سوگیرانه و شبه  روشنفکری برخی جریانات دانشگاهی و اساتید

دین  گریزی یا تضعیف 
هویت دینی ناشی از ابتال 
به تهاجم فرهنگ مبتذل 

غرب توسط

شبکه  های مبتذل ماهواره  ای همچون من و تو

محتوای مبتذل در شبکه  های اجتماعی

سایت  های غیراخالقی اینترنتی

بازی  های رایانه  ای ناسالم

رمان  ها و کتاب  های دارای رویکردهای غیردینی

فیلم  های غیراخالقی

عرفان  های نوظهور و عضویت در فرق و نحله  های فکری آن  ها
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ضعف امکانات مسجد )سرویس بهداشتی و سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه هوا و ...(
ضعف در بهداشت و نظافت درون مسجد، خصوصاً بخش بانوان

ضعف در معماری و زیباسازی مسجد

مشغله زیاد و حضور نامنظم در مسجدضعف از ناحیه امام جماعت
ثبات نداشتن و تغییر زود به زود امامان جماعت

مشغله کاری و نبود وقت کافی برای حضور در مسجدسبک زندگی ناسالم جوانان

وجود الگوهای ناسالم در جمع خانواده، دوستان، آشنایان و محل کار 
و تحصیل

عدم رعایت زمان الزم برای برنامه  ها )طوالنی  بودن برنامه  ها، سخنرانی و دعاها( در مسجد

فقدان نظم و انضباط در برنامه  های مساجد 
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روش تحقیق
ایلن پژوهلش از نلوع تحقیقلات توصیفلی - پیمایشلی اسلت؛ زیلرا هدف آن، بررسلی 
توزیلع ویژگی  هایلی اسلت که تحلت تأثیر آن  هلا، ارتباط جامعله آماری یعنلی جوانان 
شلهر تهلران بلا مسلجد کلم و زیلاد می  شلود. و بلا انتخلاب نمونه    هلای آملاری نیز به 
بررسلی همیلن متغیرهلا یعنلی عواملل و موانلع افزایلش و کاهلش ارتبلاط جوانان با 

مسلجد پرداخته می  شلود.
در ایلن پژوهلش حسلب اینکه از دو ابزار پرسشلنامه و مصاحبه اسلتفاده خواهد شلد، 

از دو روش ذیل اسلتفاده می  شلود:
1. روش مقطعلی1 بلرای ابلزار پرسشلنامه )گلردآوری داده  هلا دربلاره عواملل و موانلع 

تأثیرگلذار بلر ارتبلاط جلوان بلا مسلجد در مقطلع زمانلی حال(. 
2. روش دلفلی2 بلرای ابلزار مصاحبه )بررسلی دیدگاه  های جمعلی از صاحب  نظران در 

موضلوع عواملل مؤثر بلر ارتباط جوانان با مسلجد(.
بنابراین روش این تحقیق، چنان که در پاورقی نیز توضیح داده شده، ترکیبی است. 

1. Cross Sectional.
2. Delphi Technique.
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ابزار تحقیق
در ایلن پژوهلش از دو ابلزار پرسشلنامه )کّملی( و مصاحبله )کیفلی( اسلتفاده شلده 

اسلت.1 بلا ایلن توضیلح که:

1. ابزار پرسشنامه
بله ایلن دلیلل از پرسشلنامه اسلتفاده شلده اسلت کله اوالً اطالعلات به  دسلت  آمده از 
طریلق مصاحبله پردامنله و وسلیع و همه  جانبله نبودنلد و منابلع الزم بلرای کسلب 
اطالعلات عمیق  تلر در دسلترس نبلود و ثانیلاً می  خواسلتیم نظلر جمعلی را در ملورد 
مسلئله ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد و عوامل و موانلع تأثیرگلذار در این حوزه به  دسلت 
آوریلم، طلرز تلقلی جوانان از این مسلئله را بدانیلم و از دیدگاه مثبلت و منفی جوانان 

دربلاره ایلن امر مطلع شلویم.
 با استفاده  کردن از ابزار پرسشنامه مزایای ذیل حاصل شد:

از نظلر تعلداد سلؤاالت و دامنله آن انعطاف پذیلری بیشلتری نسلبت بله مصاحبه  ●
داشلت. وجود 

از طریلق آن بلا گلروه وسلیع تری در جامعله تماس گرفته شلد و اطالعات وسلیع  ●
و قابلل اعتمادتلری به  دسلت آمد.

2. ابزار مصاحبه
در ایلن پژوهلش از ابلزار مصاحبله نیز اسلتفاده شلد تا اطالعلات مورد نیلاز تحقیق از 
طریلق ارتبلاط مسلتقیم بیلن پرسشلگر با پاسلخگو گلردآوری  شلود؛ همچنیلن برای 
آنکله مصاحبله دارای کارایلی علی  حده اسلت و در رسلیدن به هدف  هلای این تحقیق 

1 1. منظلور از تحقیلق کیفلی عبلارت از هلر نلوع تحقیقلی اسلت کله یافته هایی را به دسلت می دهند که با شلیوه هایی غیلر از روش های 
آملاری یلا هرگونله کّملی کلردن کسلب نشلده اند. شلیوه مذکلور ممکلن اسلت بله تحقیق دربلاره  زندگلی افراد، شلرح حال هلا، رفتارها 
و همچنیلن دربلاره  کارکلرد سلازمانی، جنبش هلای اجتماعلی یلا روابلط بین الملل معطوف باشلد. )آنسللم اسلتراس و کوربیلن جولیت، 

اصلول روش تحقیلق کیفی، 19(
پژوهلش کیفلی متمرکلز بلر مطالعله ملوارد اسلت، نله جامعه هلا و نمونه هلا. البتله پژوهش هلای کیفلی و کّملی می تواننلد از طریلق 
کشلف )توسلط پژوهش هلای کیفلی( و تأییلد )توسلط پژوهش هلای کمی( همدیگلر را کامل کننلد؛ )مردیت گال و دیگلران، روش های 
تحقیلق کّملی و کیفلی در عللوم تربیتلی و روان شناسلی، ج1، 64(؛ بنابرایلن بلا وجلود همله تفاوت هلا، بسلیاری از پژوهشلگران، اکنون 
ترکیبلی از رویکردهلای کّملی و کیفلی را بلرای فهلم کاملل پدیلده ملورد بررسلی خلود بله کار می برنلد. چنان کله در ایلن پژوهلش نیز 

چنین شلده اسلت. 
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کملک عملده  ای می  توانسلت داشلته باشلد. بله ایلن دلیلل از روش مصاحبله در کنار 
ابلزار پرسلش  نامه اسلتفاده شلد که: 

1. مصاحبه در مقایسله با پرسشلنامه دارای انعطاف پذیری بیشلتری است. مصاحبه  گر 
می توانلد پاسلخ ها را پیگیلری نملوده، بلا دوبلاره تعریف  کلردن سلؤال ها، ابهام هلا را 

رفلع نمایلد. پرسشلنامه امکان چنیلن عملی را فراهلم نمی آورد.
2.مصاحبه اطالعات کامل تری را در اختیار مصاحبه گر قرار می دهد.

3.در مقایسه با پرسشنامه، مصاحبه نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد.1 
البته مصاحبه با برخی ازمحدودیت ها نیز مواجه بود که عبارت  اند از:

1. هزینه تحقیق در ابزار مصاحبه باال بود. 
2. اسلتخراج اطالعلات و تجزیله و تحلیلل در مصاحبله مشلکل  تر از ابلزار پرسشلنامه 

 2 است.
3. بلا اینکله وقت  گیلر و پرخلرج و زمان  بلر اسلت، جامعه محلدودی را مورد شناسلایی 

و مطالعله قرار ملی دهد. 
روش  هماننلد  نمی تلوان  را  مصاحبله  روش  طریلق  از  به  دسلت  آمده  اطالعلات   .4
پرسشلنامه بله جامعه بزرگ  تلری تعمیم داد، زیرا ایلن اطالعات بر پایله تعداد محدود 
و ملوردی جملع  آوری می شلود و تنهلا می تلوان نتایلج را بله گروهلی از افلراد تعمیلم 
داد. گفتنلی اسلت در مصاحبه  هلای صورت  گرفتله در ایلن پژوهلش از روش مصاحبله 
سلازمان  نایافته )آزاد( اسلتفاده شلده، چنلان کله هلدف مصاحبله آزاد نیلز جمع آوری 
اطالعلات کیفلی اسلت؛ البتله عملال تقریبلاً از هر سله روش مصاحبله سلازمان  یافته، 
نیمه  سلازمان  یافته و سلازمان  نایافته اسلتفاده شلده اسلت؛ بلا این توضیح کله همچون 
مصاحبله سلازمان  یافته، مصاحبه  گلر از قبل سلؤال های ملورد نظر را فراهلم کرده و در 
زملان مصاحبله آن هلا را در اختیلار برخی از مصاحبه  شلوندگان قرار داده بود )حسلب 
درخواسلت خلود مصاحبه  کنندگان(. البته شلبیه پرسشلنامه بسته  پاسلخ نبلود و افراد 
حتلی اختیلار دسلت  بردن در سلاختار سلؤاالت و نیلز مؤلفه  هلا و گویه  هلای آن را 

1 . عباس بازرگان، زهره سرمد و الهه حجازی، روش های تحقق در علوم رفتاری، ص151.
2 . ناصر خلیلی و ابراهیم دانشوری، روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، ص105.
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داشتند.
ماننلد مصاحبله نیمه  سلازمان  یافته، سلؤال ها از قبلل طراحلی شلده بودنلد و هلدف، 
کسلب اطالعلات عمیلق از مصاحبه  شلونده بلود. هلر پاسلخ بلا سلؤال وارسلی ملورد 
بررسلی بیشلتر قلرار می گرفلت و از مصاحبه  شلونده بلا سلؤال های »چلرا«، خواسلته 
می  شلد توضیلح بیشلتری در ملورد پاسلخ  های خلود بدهلد. همچنین ماننلد مصاحبه 
سلازمان  نایافته )آزاد(، مصاحبه  شلونده بلا آزادی کاملل تملام مطاللب را بله روش و 
زبانلی کله خلود انتخلاب می کلرد، بیلان می داشلت. مصاحبه گلر نیلز بلا اسلتفاده از 
ویژگلی انعطاف پذیلری ایلن روش، بله کشلف اطالعلات عمیلق و دقیقی پلی می برد.1 

جامعه آماری 
در ایلن پژوهلش  جوانلان 15 تلا 29 سلاله شلهر تهلران کله در محلدوده مناطق 22 
گانله شلهر تهلران زندگلی می  کنند، به عنلوان جامعه آماری مشلخص شلدند. گفتنی 
اسلت ایلن جامعله آملاری اعلم از جوانلاِن زن و ملرد، دانشلگاهی و غیردانشلگاهی، 
متأهلل و مجلرد، سلرباز و شلاغل و بیلکار، دانش  آملوز و غیردانش  آملوز و مسلجدی و 

غیرمسلجدی بلوده و همله را شلامل می  شلده اسلت.

نمونه آماری 
در بررسلی  های پژوهشلی کله شلامل چنلد صلد و حتلی چنلد هلزار عضلو جامعله 
آملاری می  شلود، عملاًل غیلر ممکلن اسلت کله اطالعلات را از هلر عضلو جملع  آوری 
کنیلم؛ حتلی اگلر امکان  پذیلر هلم باشلد، از نظلر زملان، هزینه و سلایر مسلائل منابع 
انسلانی مقلدور نیسلت؛ علالوه بلر ایلن مطالعله یک گلروه نمونه بله جلای کل جامعه 
آملاری، گاه ممکلن اسلت منجلر به نتایلج معتبرتری شلود؛ به این دلیل که خسلتگی 
کمتلری وجلود خواهلد داشلت و ازایلن  رو خطاهلای کمتلری درجملع  آوری اطالعات 

پدیلد ملی  آورد؛ به  ویلژه هنگاملی کله اعضلای جامعله آماری بسلیار وسلیع باشلد.

1 . بلرای اطلالع از انلواع روش  هلای مصاحبله، ر.ك: عبلاس بلازرگان، زهلره سلرمد و الهله حجلازی، روش هلای تحقق در عللوم رفتاری، 
ص150- 151.
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1. نمونه آماری پرسشنامه
در بخلش اسلتفاده از ابزار پرسشلنامه، به نمونه  بلرداری و انتخاب تعلداد کافی از میان 
اعضلای جامعله آملاری اقدام شلد تلا بلا مطالعه گلروه نمونله و فهمیلدن خصوصیات 
یلا ویژگی  هلای آزمودنی  هلای آن، قلادر باشلیم عوامل و موانلع تأثیرگلذار در »ارتباط 
جوانلان نمونله شلهر تهلران با مسلجد« را بله کل اعضای جامعله جوانان شلهر تهران 

تعمیلم دهیم.
در ایلن مرحلله ملا بایسلت گلروه نمونله را به  صورتلی انتخلاب می  کردیلم کله معرف 
جامعله آملاری باشلد و ویژگی  های آن را دربرداشلته باشلد. باید گروه نمونله را به  طور 
علملی برمی  گزیدیلم تلا به  طلور منطقلی مطمئلن باشلیم کله آماره  هلای گلروه نمونه 

بله پارامترهلای جامعله آماری بسلیار نزدیک اسلت.
بلرای ایلن کار بایلد اوالً حجلم نمونله را بله حد کافلی بلزرگ می  گرفتیلم و ثانیاً طرح 
نمونه  بلرداری مناسلبی را انتخلاب می  کردیلم؛ بنابرایلن حجلم 1005 واحلد نمونه که 
در مقایسله بلا تملام پژوهش  هلای صورت  گرفته پیشلین -حسلب اطالع نگارنلده- رقم 
بسلیار باالیی بود و می  توانسلت به شلکل مناسلبی گویلای خصوصیلات جامعه آماری 
باشلد، انتخلاب شلد کله بعداً بله منظور همگن  سلازی زنان و ملردان و افراد مسلجدرو 
و غیرمسلجدرو، 149 نمونله دیگلر نیلز بدان  هلا اضافله گردیلد و 5 نمونله نیلز ابطلال 
شلد کله مجملوع باقی  مانلده 1149 نمونله شلد. چلون در ایلن پژوهلش بله دنبلال 
بررسلی میلزان جوانلان مسلجدرو و غیرمسلجدرو نبودیم؛ بلکله می  خواسلتیم ببینیم 
جوانلان مسلجدرو و غیرمسلجدی چه عواملل و موانعی را در افزایش یلا کاهش حضور 
جوانلان در مسلجد و ارتباطشلان بلا آن تأثیرگلذار می  بیننلد؛ بنابرایلن بایسلت افلراد 
نمونله طلوری انتخلاب می  شلدند کله از هلر دو گروه بله تعلداد کافلی و حداقل 400 
نمونله وجلود داشته  باشلد کله به  دلیلل کم  بلودن نمونه  هلای مربلوط بله زنان یلا افراد 
غیرمسلجدی در برخلی مناطلق، نیاز بله ترمیم آن  هلا از طریق نظرسلنجی مجدد بود 
کله 149 نمونله دیگلر اضافله شلد و در مناطلق مورد نیاز، نظرسلنجی مجلدد صورت 

گرفت.
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2. نمونه آماری مصاحبه
در ایلن پژوهلش چلون بله دنبلال تحلیل  هلای عمیلق و زیربنایی در خصلوص عوامل 
و موانلع تأثیرگلذار در ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد بودیلم، ترجیلح داده شلد بله جای 
مصاحبله بلا نمونه  هلای مسلتخرج از خلود جامعه آملاری یعنلی جوانان شلهر تهران، 
بلا افلراد صاحب  نظلری مصاحبله شلود کله بلا نمونه  هلای آملاری ارتبلاط دارنلد و بلا 
ویژگی  هلا و خصوصیلات آن  هلا آشلنایی کاملل دارنلد و می  داننلد کله چله عواملل و 

موانعلی در ارتبلاط آن  هلا بلا مسلجد اثرگذارند. 
ایلن افلراد کله از سله گلروه ویلژه یعنلی »صاحب  نظلران و محققلان حلوزه نملاز و 
مسلجد«، »اماملان جماعلت و افراد فعال در مسلجد« و »مسلئوالن اجرایلی نهادهای 
فعلال در حلوزه نملاز و مسلجد« انتخلاب شلده  اند، یلک امتیلاز دیگلر نیز دارنلد و آن 
اینکله اگلر نمونله آملاری از بیلن خلود جوانان بودنلد، آن  ها صرفلاً تجربیلات یک نفر، 
یعنلی فقلط خلود را منتقلل می  کردند؛ وللی گروه  های مذکلور در ارتباط گسلترده  ای 
کله بلا جوانلان مختللف دارنلد و بلا آشلنایی  ای که بلا مسلائل جامعه  شناسلی رفتاری 
و مسلائل مدیریتلی مسلجد دارنلد، نلگاه به  مراتلب جامع  تلر و فراگیرتلری بله مسلئله 
دارنلد. للذا نمونله آملاری ایلن پژوهلش عبلارت شلد از 25 نفلر از صاحب  نظلران و 
محققلان حلوزه نملاز و مسلجد، اماملان جماعلت و افراد فعال در مسلجد و مسلئوالن 

اجرایلی نهادهلای فعلال در حلوزه نماز و مسلجد.

روش نمونه  گیری

1. نمونه  گیری برای پرسشنامه
حسلب اقتضائلات ایلن پژوهلش و جامعله آملاری آن، در ایلن پژوهلش از طلرح 
نمونه  بلرداری احتماللی و گونله خوشله  بندی اسلتفاده گردیلد. دلیل اسلتفاده از طرح 
نمونه  بلرداری احتماللی آن بلود کله می  خواسلتیم اعضلای جامعه  شلانس یلا احتملال 
شناخته  شلده یکسلان بلرای بیلان عواملل و موانلع داشلته باشلند و همچنیلن گلروه 

نمونله خاصیلت تعمیم  پذیلری بلرای کل جامعله آملاری را داشلته باشلد. 
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دلیلل اسلتفاده از گونله خوشله  بندی نیلز آن بود کله املکان تعییلن چهارچوبی برای 
جامعله آملاری وجلود نداشلت و نمی  توانسلتیم نمونله ملورد نیلاز را بله روش  هلای 
احتماللی سلاده یلا طبقه بندی  شلده انتخلاب نماییلم؛ بله بیلان دیگلر اوالً چارچلوب 
جامعله آملاری در اختیلار نبلود یلا تهیله آن زملان و هزینله زیلادی را طللب می  کرد؛ 
ثانیلاً بله دلیلل گسلتردگی جغرافیایی واحدهلای تحلیلل و مطالعه، املکان گردآوری 
اطالعلات وجود نداشلت. بر این اسلاس جامعه آماری به خوشله های مناسلب تقسلیم 
بنلدی شلد؛ خوشله  هایی متشلکل از اعضلای جامعله آماری کله اعضای هر خوشله از 
شلباهت و تجانلس بیشلتری بلا همدیگلر برخوردارنلد و متقاباًل تفاوت   و علدم تجانس   

بیشلتری بلا جامعه آملاری سلایر خوشله  ها دارند.
بلرای ایلن کار الزم بلود کله مناطلق 22گانله تهلران در ذیلل چنلد خوشله )ملا سله 
خوشله در نظلر گرفتیلم( قلرار گیرنلد؛ خوشله  هایی کله جوانلان موجلود در مناطلق 
مختللف هلر خوشله، از جهلات مختللف همسلان یلا نزدیلک بله هلم باشلند؛ للذا از 
ملدل »رده  بنلدی مناطلق شلهر تهلران در بخش  های مختلف سلال 1385 بر حسلب 
شلاخص  های توسلعه« کله در تعداد زیادی از تحقیقلات مبنا قرار گرفته بود، اسلتفاده 
شلد. تصویلر ایلن مدل که به عنلوان نمونه در مقالله علمی_پژوهشلی »تحلیل فضایی 
سلطح توسلعه  یافتگی تهلران بله تفکیک مناطق شلهری« مورد اسلتفاده قلرار گرفته، 

به شلکل ذیل اسلت.1 

1 . مجتبلی رفیعیلان و محملد شلالی، »تحلیلل فضایی سلطح توسلعه  یافتگی تهلران به تفکیک مناطق شلهری«، برنامه  ریلزی و آمایش 
فضا، دوره شلانزدهم، شماره 4.
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جدول شـماره 1: رده  بندی مناطق شهر تهران در بخش  های مختلف بر حسب شاخص  های 
توسعه

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2164

از مـدل »رده  بنـدی مناطـق شـهر تهـران در بخش  هـای مختلـف سـال 1385 بـر 
حسـب شـاخص  های توسـعه« کـه در تعـداد زیـادی از تحقیقـات مبنـا قـرار گرفتـه 
بـه عنـوان نمونـه در مقالـه علمـی_ کـه  ایـن مـدل  اسـتفاده شـد  تصویـر  بـود، 

مناطـق  تفکیـک  بـه  تهـران  توسـعه  یافتگی  سـطح  فضایـی  »تحلیـل  پژوهشـی 
گرفتـه، بـه شـکل ذیـل اسـت 1  شـهری« مـورد اسـتفاده قـرار 

جدول شـماره 1: رده  بندی مناطق شـهر تهران در بخش  های مختلف بر حسـب شـاخص  های توسـعه

1   مجتبـی رفیعیـان و محمـد شـالی، »تحلیـل فضایـی سـطح توسـعه  یافتگی تهـران بـه تفکیـک مناطـق شـهری«، 
برنامه  ریـزی و آمایـش فضـا، دوره شـانزدهم، شـماره ۴ 

چنان  کله مالحظله می  شلود، شلاخص  های مختللف آموزشلی، جمعیتلی، مسلکن، 
اشلتغال، دسترسلی بله اطالعلات، محیط زیسلت و زیرسلاخت  ها در نظر گرفته شلده 

ست. ا
حسلب رتبله نهایی درج  شلده در تصویر بلاال، برای هر یک از مناطلق، مناطق 1، 2، 3، 



191 فصل سوم: روش  شناسی تحقیق

5، 6، 7 و 11 بله عنلوان خوشله اول )7 منطقه(، مناطلق 4، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 
21 و 22 خوشله دوم )9 منطقله( و نیلز مناطلق 9، 15، 17، 18، 19 و 20 بله عنلوان 

خوشه سلوم انتخاب شلدند)6 منطقه(.
بله     دلیلل آنکله می  خواسلتیم قابلیلت تعمیم  پذیلری نمونه  ها را بلاال ببریلم، تصمیم بر 
آن شلد کله همله نمونه  های یک خوشله از یک منطقله جمع  آوری نشلود؛ بلکه در هر 
خوشله سله منطقله انتخلاب شلد؛ منطقه  هایی کله دارای رتبله باالتریلن، پایین  ترین 
و میانله خوشله باشلند؛ للذا مناطلق 2 )باالتریلن رتبله(، 3 )میانله( و 11 )پایین  ترین 
رتبله( در خوشله اول انتخلاب شلدند؛ املا در خوشله دوم چلون می  خواسلتیم مناطق 
انتخاب  شلده از نظلر رتبله بله هم پیوسلته نباشلند، باالتریلن و پایین  تریلن را انتخاب 
نکردیلم )از آنجلا کله بلرای نمونه رتبله 8 که باالترین رتبه خوشله دوم بلود، با رتبه 7 
کله پایین  تریلن رتبله خوشله اول بود و قباًل انتخاب شلده بود، هیچ فاصله  ای نداشلت، 
در انتخلاب مناطلق خوشله دوم، از پایین  تریلن رتبله خوشله اول فاصلله گرفتیلم کله 
همیلن کار در انتخلاب مناطلق خوشله سلوم نیز مدنظر قلرار گرفلت(؛ همچنین چون 
منطقله نلواب یلک مجموعه آپارتمان  نشلین و متمایز از سلایر مناطق با سلبک زندگی 
خلاص خلود در ایلن خوشله بلود، تصمیلم گرفته شلد که منطقله مربوط به نلواب نیز 
انتخلاب شلود؛ بنابرایلن نهایتلاً مناطلق 10، 14 و 16 در خوشله دوم انتخلاب شلدند. 

در خوشله سلوم نیلز مناطلق 15 )پایین  ترین رتبله( و 18 )باالترین( انتخاب شلدند.
سلپس نوبلت آن بلود کله نمونه  ها بلرای 8 منطقله درنظرگرفته  شلده اختصلاص یابد. 
در ایلن گام نیلز بله دلیلل تفلاوت جمعیت مناطق انتخاب  شلده، سلعی بر آن شلد که 
تناسلبی بیلن تعلداد نمونه  هلای هر منطقه با نسلبت جمعیلت آن برقرار باشلد؛ بر این 
اسلاس طبلق جلدول ذیلل کله جمعیت مناطلق نیلز در آن آمده اسلت، تعلداد نمونه 

هلر یک از مناطق مشلخص شلد:
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جدول شـماره2: تعداد نمونه  های مناطق انتخاب  شده حسب جمعیت آن  ها

شماره  ها در فهرست چارچوب تعداد نمونه شماره خوشه جمعیت شهر/ منطقه

--------- --------- --------- 439467 تهران1

از 1 تا 160 160 نمونه اول 632917 تهران2

از 161 تا 285 125 نمونه اول 314112 تهران3

--------- --------- --------- 861280 تهران4

--------- --------- --------- 793750 تهران5

--------- --------- --------- 229980 تهران6

--------- --------- --------- 309745 تهران7

--------- --------- --------- 378118 تهران8

--------- --------- --------- 158516 تهران9

از 286 تا 385 100 نمونه دوم 302852 تهران10

از 386 تا 485  100 نمونه اول 288884 تهران11

--------- --------- --------- 240720 تهران12

--------- --------- --------- 276027 تهران13

از 486 تا 625 140 نمونه دوم 484333 تهران14

از 626 تا 785 160 نمونه سوم 638740 تهران15

از 786 تا 865 80 نمونه دوم 287803 تهران16

--------- --------- --------- 248589 تهران17

از 866 تا 1005 140 نمونه سوم 391368 تهران18

--------- --------- --------- 244350 تهران19

--------- --------- --------- 340861 تهران20

--------- --------- --------- 162681 تهران21

--------- --------- --------- 128958 تهران22
منبع آمارهای جمعیتی: مرکز آمار ایران- سرشماری سال 1390
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چنان  کله مالحظله می  شلود، منطقله 2 بلا باالتریلن جمعیلت، 160 نمونله را بله خود 
اختصلاص داده و متقابلاًل منطقله 16 کله حدود نصلف جمعیت منطقله 2 را دارد، 80 
نمونله بلرای آن در نظلر گرفتله شلده اسلت. نملودار جمعیتلی مناطق نیلز در نمودار 

ذیل قابل مشلاهده اسلت:

نمودار شماره 1: رتبه  بندی جمعیت مناطق تهران

219 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

چنان  کـه مالحظـه می  شـود، منطقـه 2 بـا باالتریـن جمعیـت، 160 نمونـه را بـه 
خـود اختصـاص داده و متقابـاًل منطقـه 16 کـه حـدود نصف جمعیـت منطقه 2 را 
دارد، 80 نمونـه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت  نمـودار جمعیتـی مناطق نیز 

در نمـودار ذیل قابل مشـاهده اسـت:

نمـودار شـماره 1: رتبه  بندی جمعیـت مناطق تهران

تعـداد  بـه  مذکـور  مناطـق  از  نظرسـنجی  اینکـه  از  بعـد  بعـدی،  مرحلـه  در 
از  برخـی  در  نمونه  هـا  ترمیـم  بـه  نیـاز  گرفـت،  صـورت  گفته  شـده  نمونه  هـای 
مناطـق بـود؛ زیـرا در تعـدادی از مناطـق تعـداد نمونه  هـای مربـوط بـه زنـان یـا 
کثریت نمونه  هـا از گروه  افـراد مسـجدرو کمتـر از ۴0 درصـد بـود و نیـز در مـوردی، ا
سـنی 15 تـا 19 بـود؛ بـر ایـن اسـاس حسـب جـدول ذیـل بـه نظرسـنجی مجـدد از 

برخـی مناطـق بـه تعـداد نمونه  هـای ذیـل اقـدام شـد:

در مرحلله بعلدی، بعلد از اینکله نظرسلنجی از مناطلق مذکلور بله تعلداد نمونه  هلای 
گفته  شلده صلورت گرفلت، نیلاز بله ترمیلم نمونه  هلا در برخلی از مناطلق بلود؛ زیلرا 
در تعلدادی از مناطلق تعلداد نمونه  هلای مربلوط بله زنلان یلا افلراد مسلجدرو کمتلر 
از 40 درصلد بلود و نیلز در ملوردی، اکثریلت نمونه  هلا از گلروه سلنی 15 تلا 19 بود؛ 
بلر ایلن اسلاس حسلب جدول ذیلل به نظرسلنجی مجلدد از برخلی مناطق بله تعداد 

نمونه  هلای ذیلل اقدام شلد:
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جدول شـماره 3: میزان پرسشنامه  های اضافه  شده به مناطق و نحوه تکمیل آن  ها

شماره   نمونه 
جدید در فهرست 

چارچوب

تعداد نمونه اضافه  شده )با 
توضیحات(

نمونه با 
پاسخگوی زن

نمونه با 
پاسخگوی 
غیرمسجدرو

تعداد کل 
پرسش  نامه

منطقه

--- نیاز ندارد 70 75 160 2
--- نیاز ندارد ---- --- 125 3

از 1006 تا 1019 14 پرسشنامه برای 10 زن 
غیرمسجدی و 4 زن مسجدی

26 33 100 10

از 1020 تا 1025 6 پرسشنامه برای 3 زن 
غیرمسجدی و 3 زن مسجدی

38 41 100 11

از 1026 تا 1085 60 پرسشنامه برای 30 
زن غیرمسجدی و 15 زن 
مسجدی و 15 مرد )همه 

باالی 20 سال انتخاب 
می  شوند(

15 32 140 14

از 1086 تا 1112 27 پرسشنامه برای 17 
زن غیرمسجدی و 10 زن 

مسجدی

57 53 160 15

از 1113 تا 1127 15 پرسشنامه برای 10 زن 
غیرمسجدی و 5 زن مسجدی

20 35 80 16

از 1128 تا 1154 27 پرسشنامه برای 10 
زن غیرمسجدی و 17 زن 

مسجدی

38 77 140 18

بلر ایلن اسلاس، به  طلور تصادفلی تعلداد مشخص  شلده از خوشله ها را بله عنلوان 
آزمودنی هلای گلروه نمونله انتخلاب کردیلم و اعضلای جامعله آملاری در هلر یلک از 
ایلن خوشله ها ملورد مطالعله قلرار گرفتنلد. البتله قبلاًل نیلز ذکلر شلد کله در ایلن 
پژوهلش بله دنبلال بررسلی میلزان جوانلان مسلجدرو و غیرمسلجدرو نبودیلم، بلکله 
می  خواسلتیم ببینیلم جوانلان مسلجدرو و غیرمسلجدی، چله عواملل و موانعلی را در 
افزایلش یلا کاهلش حضور جوانان در مسلجد و ارتباطشلان با آن تأثیرگلذار می  بینند، 
للذا می  بایسلت افلراد نمونله به شلکل تصادفلی طوری انتخاب می  شلدند کله از هر دو 

گلروه بله تعلداد مکفلی و حداقلل 40 درصلد نمونله منطقله وجلود می  داشلت.
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2. روش نمونه  گیری مصاحبه
بلرای انتخلاب نمونه  هلا بلرای مصاحبله از چنلد کانلال اقدام شلد: اوالً حسلب ارتباط 
و آشلنایی کله بلا سلتاد اقامله نملاز و سلازمان املور مسلاجد وجلود داشلت، از برخی 

کارشناسلان ایلن نهادها اسلتفاده شلد.
ثانیلاً بلا نظلر بله تحقیقات صورت  گرفتله در حوزه نملاز و افرادی کله در مباحث دینی 
و تربیتلی صاحب  نظلر بودنلد، چنلد نفلر نیلز از این طریق انتخاب شلدند. ثالثاً حسلب 
شلناخت تجربلی و افواهلی بلا برخلی امامان جماعلت موفق کله البته برخلی از آن  ها 
خلارج از تهلران بودنلد، از آن  هلا درخواسلت مصاحبه گردیلد. رابعاً نظر به نیلاز و لزوم 
توجله بله حلوزه زنلان، تلالش شلد تلا بخشلی از مصاحبه  شلوندگان را زنلان تشلکیل 

دهنلد کله چنین هم شلد.

جدول سؤاالت پرسشنامه/ مصاحبه

1. جدول سؤاالت پرسشنامه
پرسشلنامه   مجموعلاً 51 سلؤال دارد کله البتله بلرای دو گلروه افلراد »مسلجدرو« و 
»غیرمسلجدرو یلا کم  مسلجدرو« طراحلی شلده اسلت؛ بدیلن صلورت کله 11 سلؤال 
عموملی وجلود دارد و هلر یک از دو گروه، 20 سلؤال اختصاصی مربلوط به خود دارند 
)40 سلؤال اختصاصلی کله هلر گروه فقلط 20 علدد از آن  ها را پاسلخ می  دهنلد(؛ لذا 
در مجملوع بلرای هلر گلروه، 31 سلؤال طراحی شلده اسلت کله از این 31 سلوال، 2 

سلؤال باز و 28 سلؤال بسلته اسلت. 
همله سلؤاالت عموملی از نوع پاسخ  بسلته هسلتند و 6 سلؤال از سلؤاالت بسلته راجع 
بله مشلخصات و اطالعلات شلخصی پاسخگوسلت. همه سلؤاالت عموملی چند  جوابی 
هسلتند؛ املا در بخلش سلؤاالت اختصاصی کله هر گروه 20 سلؤال دارد، 2 سلؤال باز 
وجود دارد و بقیه پاسخ  بسلته هسلتند؛ ولی 17 سلؤال آن از نوع مقیاس چنددرجه ای 
بلا پنلج درجله )خیللی زیاد، زیاد، متوسلط، کم، خیلی  کلم( و یک سلؤال از نوع تعیین 
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اولویلت نسلبت به موارد ارائه  شلده اسلت.
همله پرسلش  ها به  صلورت مثبت نوشلته نشلده  اند؛ بلکه پرسلش  های همراه بلا واژگان 
منفلی نیلز که حلدود نصف سلؤاالت چند  درجه  ای را تشلکیل می  دهلد، در نظر گرفته 
شلده اسلت تا گرایش پاسلخ  دهنده بله عالمت زدن در یک سلمت مقیلاس به حداقل 

برسلد؛ بنابراین پرسشلنامه آمیزه ای از پرسلش  های مثبت و منفی اسلت.
همچنیلن چنان  کله توضیلح داده شلد، پرسشلنامه بلرای دو گلروه تهیله شلده اسلت 
و طبیعتلاً وجلود سلؤاالت مشلروط در آن محلرز اسلت؛ در این پرسشلنامه دو سلؤال 
مشلروط وجلود دارد کله نلوع پاسلخ بله گزینه  هلای آن، سلؤال یلا سلؤاالت بعلدی را 

کاملاًل  از  هلم متمایلز می  کنلد. 

2. جدول سؤاالت مصاحبه
سلؤاالت مصاحبله اصلوالً بله مصاحبه  شلونده  ها داده نمی  شلود و بیشلتر بله عنلوان 
کملک  کار و ابلزار دسلت مصاحبه  کننلده اسلت تلا با ذهلن آماده بله مصاحبله بپردازد 
و در سلؤاالت خویلش همله جوانلب را در نظلر داشلته باشلد؛ بلر ایلن اسلاس اگلر 
سلؤالی نیلز در مصاحبله طراحلی می  شلود، خصوصلاً در مصاحبه  هلای آزاد، تأکیلدی 
بلر عبلارات سلؤال و کلملات نوشته  شلده در خلود سلؤال نیسلت؛ بلکه بیشلتر، مفهوم 
و معنایلی کله در سلؤال وجلود دارد، مدنظلر اسلت تا صحبلت الزم در موضلوع آن، با 
مصاحبه  شلونده صلورت گیلرد. بلا این حلال برخلی از مصاحبه  شلونده  ها تمایلل دارند 
کله قبلل از مصاحبله، بلا سلؤاالت مصاحبه آشلنایی داشلته باشلند تا حسلب دیدگاه 
خلود، بلا آمادگلی بهتلر در مصاحبله شلرکت کنند؛ بر این اسلاس سلؤاالت اساسلی و 
کلیلدی مصاحبه  هلای مربلوط بله ایلن پژوهش بله تدوین درآملد. حاصل ایلن تدوین 
در طلول انجلام مصاحبه  هلا دو نوع یا دو سلری سلؤال شلد که بله افراد داده شلد. این 

سلؤاالت طبیعتلاً از نلوع بلاز بودند.
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آزمون مقدماتی )اعتبار و روایی(

)Validity( 1. اعتبار و روایی پرسشنامه
برای محافظت پرسشلنامه در برابر خطاها و بررسلی اعتبار و روایی پرسشلنامه، کل یا 
بخشلی از پرسشلنامه ملورد آزمون مقدماتی قلرار می  گیرد. پیش  آزمون پرسشلنامه را 
می  تلوان بله دو مرحله تقسلیم نملود: پیش  آزملون غیررسلمی و پیش  آزمون رسلمی. 
هلدف اصللی در پیش  آزملون غیررسلمی، بررسلی روایلی محتوایلی پرسشلنامه و 
ارزیابلی میلزان انطبلاق سلؤال  های مطرح  شلده بلا موضلوع تحقیلق و توانایلی گویه  ها 
بلرای سلنجش متغیرهلا و سلازه  های تحقیلق، تعیین نحلوه جمله  بندی هر پرسلش و 
بررسلی ایلن نکتله اسلت کله آیلا دامنه پاسلخ ها کافی اسلت یا خیلر و آیا الزم اسلت 

سلؤال هلای جدیلدی اضافه شلود یلا برخلی از گویه  هلا باید حلذف گردند؟ 
در ایلن مرحلله املکان صورت  گرفتلن تغییلر و تحلول جلدی در گویه  هلا وجلود دارد. 
بررسلی مقدماتلی در ایلن مرحله بیشلتر جنبه مشلورتی دارد تا از مخاطبان خواسلته 
شلود بله سلؤال  ها پاسلخ دهنلد و همله افرادی کله در ایلن مرحله بله آن  هلا مراجعه 
می  شلود، جلزو نمونله تحقیق نیسلتند؛ بلکه اکثلراً اسلتادان، کارشناسلان، محققان و 
کسلانی هسلتند کله در زمینله موضلوع تحقیلق تخصص دارنلد و ممکن اسلت برخی 

از آن  هلا جلزو جامعله آماری نیز باشلند.
در مرحلله پیش  آزملون رسلمی بعلد از کسلب نظلر کارشناسلان و خبلرگان، در مورد 
پرسلش  ها تجدیلد نظلر می  شلود. در ایلن مرحلله گلردآوری اطالعلات در سلطح 
محلدودی انجلام می  گیلرد و هیچ  گونله تفاوتلی بلا مرحلله اصللی گلردآوری اطالعات 
نلدارد؛ بله عبلارت دیگلر افلرادی کله بایلد به پرسشلنامه پاسلخ دهنلد، باید تلا جای 
ممکلن مشلابه نمونه  گیلری واقعلی انتخلاب شلوند. هلدف اصللی پیش  آزمون رسلمی 
بررسلی الگلوی پاسخ  هاسلت؛ بله همیلن دلیلل نمونله پیش  آزملون باید به حلد کافی 
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بلزرگ باشلد. برخلی اهلداف دیگلر پیش  آزملون رسلمی بله شلرح ذیل اسلت:
1. در ایلن بررسلی بایلد دیلد بله کلدام سلؤال کمتر پاسلخ داده شلده اسلت. آیلا این 
سلؤال  ها بخشلی از پرسلش  های مشلروط بلوده اسلت؟ آیلا بایلد آن  ها را بلدون جواب 

می  گذاشلتند؟ 
2. در مورد کدام سؤال  ها اکثر افراد پاسخ یکسان داده  اند؟ 

3. کدام سؤال  ها تکراری هستند؟ 
4. کلدام   یلک از سلؤال  های بلاز را می  تلوان بلدون کاهلش محتلوای غنلی پاسلخ بله 

صلورت گویله درآورد؟ 
5. آیا چارچوب نمونه  گیری رسایی الزم را دارد؟ 

6. تغییرپذیری جامعه مورد مطالعه چگونه است؟ 
7. هزینه و مدت احتمالی انجام بررسی اصلی و مراحل گوناگون آن چقدر است؟ 

8. آیا پرسشنامه دارای پایایی الزم هست؟1 
در این پژوهش، پیش  آزمون غیررسمی از طریق انجام چند مصاحبه با صاحب  نظران 
این حوزه و نیز ارائه پرسش  نامه به چند نفر از افراد مجرب در امر طراحی پرسشنامه 
در موضوعات دینی صورت گرفت و پس از انجام اصالحات الزم، پیش  آزمون رسمی از 
طریق 31 پرسشنامه به صورتی که در باال آمده است، انجام شد که البته در این مرحله 
به دلیل قوت پیش  آزمون غیررسمی، تغییرات چندانی حاصل نشد و صرفاً دو مورد از 

گویه  ها اصالح شدند.
اصطلالح روایلی بله ایلن معنلی اسلت کله روش انتخاب  شلده بلرای سلنجش موضوع 
ملورد نظلر، از دقلت کافلی برخوردار باشلد و اگر افلراد دیگری هم با همیلن روش این 

موضلوع را ملورد سلنجش قلرار دهند، به نتایج یکسلانی برسلند.

)Validity( 2. اعتبار و روایی سؤاالت مصاحبه
بعلد از تدویلن سلؤاالت از طریلق بررسلی تحقیقات صورت  گرفتله، خصوصاً بلا نظر به 
متلون دینلی در حلوزه جوان و مسلجد و نیز تعّمق در اندیشله  های املام خمینی و 

1 . ر. ك: مصطفی ازکیا، علیرضا دربان آستانه، روش  های کاربردی تحقیق.
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مقلام معظلم رهبلری به منظور بررسلی روایی کلیت سلؤاالت و ارزیابی میلزان انطباق 
سلؤال  های طرح  شلده بلا موضلوع تحقیلق و توانایلی آن  هلا بلرای سلنجش متغیرها و 
سلازه  های تحقیلق و بررسلی ایلن نکتله که آیا الزم اسلت سلؤال  های جدیلدی اضافه 
شلود یلا برخلی از سلؤاالت حلذف گردد، چند جلسله بلا کارشناسلان و محققلان این 

حلوزه برگلزار گردیلد و اصالحات الزم روی سلؤاالت انجام شلد.

ضریب آلفای متغیرهای تحقیق )پایایی پرسشنامه(
در ایلن پژوهلش پلس از سلنجش اعتبلار و روایلی ابلزار، آزملون مقدماتلی بلا حجلم 
نمونله 31 جلوان 15 تلا 29 سلاله کله به  صلورت تصادفلی از هملان جامعله آملاری 
انتخلاب شلده بلود، صورت گرفلت و برای محاسلبه میزان پایایلی ابلزار اندازه  گیری از 

روش آلفلای کرونبلاخ اسلتفاده شلد. نتایلج به  دسلت  آمده بله صلورت زیلر اسلت:

1. ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان مسجدرو
بلرای گویه  هلای ایلن متغیرهلای 13 گانه آزمون آلفا گرفته شلده اسلت کله نتایج آن 

به  صلورت زیر اسلت:

جدول شـماره 1: ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
جوانان مسجدرو

آلفای کرونباخ تعداد گویه  ها

0.816 13

بلا توجله بله اطالعلات جلدول فلوق، مقلدار آلفلای کرونبلاخ 0.816 اسلت. ازآنجاکه 
مقلدار آلفلای کرونبلاخ از 0.7 بیشلتر اسلت، می  تلوان گفلت کله گویه  هلا بله مقلدار 

زیلادی توانسلته  اند موضلوع ملورد نظلر را بسلنجند.

2. ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان مسجدرو
بلرای گویه  هلای ایلن متغیرهلای چهارگانله آزملون آلفا گرفته شلده اسلت کله نتایج 

آن به  صلورت زیر اسلت: 
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جدول شـماره 2: ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
جوانان مسجدرو

آلفای کرونباخ تعداد گویه  ها

0.730 4

بلا توجله بله اطالعلات جلدول فلوق، مقلدار آلفلای کرونبلاخ 0.730 اسلت؛ ازآنجاکه 
مقلدار آلفلای کرونبلاخ از 0.7 بیشلتر اسلت، می  تلوان گفلت کله گویه  هلا بله مقلدار 

زیلادی توانسلته  اند موضلوع ملورد نظلر را بسلنجند.

3. ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی
بلرای گویه  هلای ایلن متغیرهلای 14 گانه آزمون آلفا گرفته شلده اسلت کله نتایج آن 

به  صلورت زیر اسلت:

جدول شـماره 3: ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
جوانان غیرمسجدی

آلفای کرونباخ تعداد گویه  ها

0.716 14

بلا توجله بله اطالعلات جلدول فلوق، مقلدار آلفلای کرونبلاخ 0.716 اسلت؛ ازآنجاکه 
مقلدار آلفلای کرونبلاخ از 0.7 بیشلتر اسلت، می  تلوان گفلت کله گویه  هلا بله مقلدار 

زیلادی توانسلته  اند موضلوع ملورد نظلر را بسلنجند.

4. ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی
بلرای گویه  هلای ایلن متغیرهلای سله  گانه آزمون آلفا گرفته شلده اسلت کله نتایج آن 

به  صلورت زیر اسلت: 

جدول شـماره 4: ضریب آلفای متغیرهای تأثیرگذار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
جوانان غیرمسجدی

آلفای کرونباخ تعداد گویه  ها

0.837 3
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بلا توجله بله اطالعلات جدول فلوق، مقلدار آلفلای کرونبلاخ 0.837 اسلت؛ از آنجا که 
مقلدار آلفلای کرونبلاخ از 0.7 بیشلتر اسلت، می  تلوان گفلت کله گویه  هلا بله مقلدار 

زیلادی توانسلته  اند موضلوع ملورد نظر را بسلنجند.

تعریف عملیاتی متغیرها

1. تعریف عملیاتی گویه  های افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان مسجدرو
شلاخص مذکلور از 13 معلرف یلا گویله بله شلرح جلدول زیلر سلاخته شلده اسلت. 
حداقلل نملره ایلن شلاخص 0 و حداکثلر نملره آن 65 اسلت. حداقلل نملره نشلانگر 
کم  تریلن میلزان تأثیلر و بله عبارتی بی  تأثیلری آن گویله در افزایش ارتبلاط جوانان با 
مسلجد اسلت. ضریب آلفای کرونباخ این شلاخص 0.816 اسلت که نشلان  دهنده آن 
اسلت کله ایلن گویه روایلی الزم برای سلنجش تأثیر گویله در افزایش ارتبلاط جوانان 

با مسلجد از نظلر جوانان مسلجدرو را داراسلت.

جدول شـماره5: گویه  های شاخص افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان مسجدرو
سطح سنجشگویه  های شاخص افزایش حضور جوانان در مسجد از نظر جوانان مسجدرو

رتبه  ایامام جماعت باتقوا و پرهیزکار

رتبه  ایامام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبی

رتبه  ایامام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز

رتبه  ایامام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش است

رتبه  ایدسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیانًا درددل

رتبه  ایبرخورد  صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا،  خادم( با جوانان

رتبه  ایوجود برنامه  های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وی

رتبه  ایاجرای جذاب و جوان  پسند برنامه  های دعا،  مداحی،  سخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجد

رتبه  ایوجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجد 

رتبه  ایورود مسجد در فعالیت  های جنبی فرهنگی،  تفریحی و آموزشی
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سطح سنجشگویه  های شاخص افزایش حضور جوانان در مسجد از نظر جوانان مسجدرو

رتبه  ایفراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذاب

حضور چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی،  مسئوالن،  هنرمندان،  
بازیگران(

رتبه  ای

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب،  وسیع،  دارای کفش  داری،  با معماری 
زیبا و مستحکم،   مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سیستم سرمایشی و گرمایشی خوب(

رتبه  ای

2. تعریف عملیاتی گویه  های کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان مسجدرو
شلاخص مذکلور از چهلار معلرف یلا گویله بله شلرح جدول زیر سلاخته شلده اسلت. 
حداقلل نملره ایلن شلاخص 0 و حداکثلر نملره آن 20 اسلت. حداقلل نملره نشلانگر 
کم  تریلن میلزان تأثیلر و بله عبارتی بی  تأثیلری آن گویله در کاهش ارتبلاط جوانان با 
مسلجد اسلت. ضریب آلفای کرونباخ این شلاخص 0.730 اسلت که نشلان  دهنده آن 
اسلت کله این گویله روایلی الزم برای سلنجش تاثیر گویله در کاهش ارتبلاط جوانان 

بلا مسلجد از نظر جوانان مسلجدرو را داراسلت.

جدول شـماره6: گویه  های کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان مسجدرو

سطح سنجشگویه  های شاخص کاهش حضور جوانان در مسجد از نظر جوانان مسجدرو

رتبه  ایعدم ثبات امام جماعت و تغییر زودبه  زود وی 

رتبه  ایحضور نامنظم امام جماعت

رتبه  ایبی  نظمی در برنامه  های مسجد  

رتبه  ایوجود اختالفات در بین هیئت امنا و امام جماعت

3. تعریف عملیاتی گویه  های کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی
شلاخص مذکلور از 14 معلرف یلا گویله بله شلرح جلدول زیلر سلاخته شلده اسلت. 
حداقلل نملره ایلن شلاخص 0 و حداکثلر نملره آن 70 اسلت. حداقلل نملره نشلانگر 
کم  تریلن میلزان تأثیلر و بله عبارتی بی  تأثیلری آن گویله در کاهش ارتبلاط جوانان با 
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مسلجد اسلت. ضریب آلفای کرونباخ این شلاخص 0.716 اسلت که نشلان  دهنده آن 
اسلت کله ایلن گویه روایلی الزم برای سلنجش تأثیر گویله در کاهش ارتبلاط جوانان 

بلا مسلجد را از نظلر جوانان غیرمسلجدی داراسلت.

جدول شـماره7: گویه  های کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی

سطح سنجش گویه  های شاخص کاهش حضور جوانان در مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی

رتبه  ای1. فقدان و یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن  ها

رتبه  ای2. وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )به لحاظ اخالقی و رفتاری(

رتبه  ای3. حضور اندك و یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجد

رتبه  ای4. رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانان

رتبه  ای5. ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند 

رتبه  ای6. استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان

7. فقدان و یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشناساختن جوانان با 
مسجد

رتبه  ای

رتبه  ای8. ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آن

رتبه  ای9. ضعف مبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ  داده  نشده در ذهن جوان 

رتبه  ای10. عادت  نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکی

رتبه  ای11. این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز ندارد

رتبه  ای12. وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانان

رتبه  ای13. پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوان

رتبه  ای14. نارضایتی جوان از نظام دینی بدلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینی

4. تعریف عملیاتی گویه  های افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی
شلاخص مذکلور از سله معلرف یلا گویله بله شلرح جلدول زیلر سلاخته شلده اسلت. 
حداقلل نملره ایلن شلاخص 0 و حداکثلر نملره آن 15 اسلت. حداقلل نملره نشلانگر 
کم  تریلن میلزان تأثیلر و بله عبارتی بی  تأثیلری آن گویله در افزایش ارتبلاط جوانان با 
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مسلجد اسلت. ضریب آلفای کرونباخ این شلاخص 0.837 اسلت که نشلان  دهنده آن 
اسلت کله ایلن گویه روایلی الزم برای سلنجش تأثیر گویله در افزایش ارتبلاط جوانان 

با مسلجد از نظلر جوانان غیرمسلجدی را داراسلت.

جدول شـماره8: گویه  های افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی

سطح سنجشگویه  های شاخص کاهش حضور جوانان در مسجد از نظر جوانان غیرمسجدی

رتبه  ایپاسخ مناسب و علمی به سؤاالت جوانان در امور مذهبی و اجتماعی

رتبه  ایارائه خدمات مشاوره  ای برای جوانان در خصوص مشکالت خانوادگی و فردی توسط مسجد

ارتباط  گیری امام جماعت و مسئوالن مسجد با جوانان موفق و فعال و نیز جوانان بیمار و 
حادثه  دیده محل 

رتبه  ای

جدول شـماره 9: ارتباط گویه  های پرسش  نامه با شاخص  ها و مؤلفه  ها

گویه  هاشاخص  هامؤلفه  ها

32-33-34-آشنایی جوان با ارزش  ها و نگرش  های دینیمعرفت  بخشی و آگاهی  دهی

7-8-42-آگاهی امام جماعت از معارف دینی و مسائل روز

17-حضور الگوها در مسجدوجود الگو

6-توجه به الگوی دیانت و تقوا بودن امام جماعت

توجه به الگوی دیانت و تقوا بودن نمازگزاران و مسئوالن 
مسجد

-24

39-توجه به نقش الگویی مسئوالن جامعه و دین  آموزان

35-توجه به نقش الگوها در دوره کودکی

11-27-29-توجه به عوامل درونی مؤثر در ارتباط قلبیارتباط قلبی و عاطفی

13-21-22-توجه به عوامل خارجی مؤثر در ارتباط قبلی
-31-30-23

37-تهذیب نفس و دوری از گناهانآمادگی روحی شخص جوان

ارزش  ها و هنجارهای حاکم بر 
محیط زندگی

36-تأثیرپذیری از شایعات و تصورات عامه
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گویه  هاشاخص  هامؤلفه  ها

شرایط اقتصادی و اجتماعی 
فرد و جامعه

38-بسترسازی برای انجام رفتارهای مطلوب دینی

18-26-وجود مسجد مجهز و آمادهوجود ظرف رفتار

26-محدودیت زمانی در باز  بودن مسجد

9-10-12-فعال و پرجنب  و  جوش بودن امام جماعتتحرك و فعال بودن
-44-28

12-14-15-فعال و پرجنب  و  جوش بودن مسجد و نیروهای فرهنگی آن
-43-28-16

الزم بله ذکلر اسلت، سلؤاالت 1 تلا 5 پرسشلنامه، مربلوط بله وضعیت حضلور یا عدم 
حضلور جوانلان در مسلجد و وضعیلت برگلزاری نملاز جماعت اسلت و صرفاً سلؤاالت 
مقدماتلی هسلتند تلا وضعیلت شلخص پاسلخگو را از این حیلث که جزو کدام دسلته 
از افلراد مسلجدرو یا غیرمسلجدرو اسلت، مشلخص نمایند؛ للذا این سلؤاالت ارتباطی 
بلا چارچلوب نظلری و مؤلفه  هلا و شلاخص  های آن نلدارد و در جدول بلاال نمی  گنجد.
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بخش اول: یافته  های کّمی تحقیق )یافته  های پرسشنامه(
یافته  های بخش میدانی تحقیق در سه قسمت ارائه خواهد شد: 

- جداول توصیفی تحقیق؛
- جداول تحلیلی از جوانان مسجدرو؛

- جداول تحلیلی از جوانان غیرمسجدی.
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جداول توصیفی

الف( جداول توصیفی از مشخصات فردی

1. جدول توصیفی پاسـخگویان کل به تفکیک جنسیت

درصدفراوانی

46640.6زنمعتبر

68359.4مرد

1149100کل

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 1149 فلرد ملورد مطالعله، 
جنسلیت حلدود 40.6 درصلد از افلراد زن و 59.4 درصلد از آن  هلا ملرد اسلت.

نمودار پاسخگویان کل به تفکیک جنسیت

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2384

کل به تفکیک جنسـیت نمودار پاسـخگویان 

 2. جدول توصیفی پاسـخگویان خوشـه  ها به تفکیک جنسـیت

جنسیت
کل

مردزن

خوشه

خوشه اول
171216387تعداد

100.00%55.80%۴۴.20%درصد

خوشه دوم
1۴۴26۴408تعداد

100.00%6۴.70%35.30%درصد

خوشه سوم
151203354تعداد

100.00%57.30%۴2.70%درصد

کل
درصد

۴666831149تعداد

%۴0.60%59.۴0%100.00

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، جنسـیت حـدود ۴۴.2 درصـد از 
افراد در خوشـه اول، 35.3 درصد در خوشـه دوم و ۴2.7 درصد در خوشـه سـوم، 
زن و حـدود 55.8 درصـد از افـراد در خوشـه اول، 6۴.7 درصـد در خوشـه دوم و 

57.3 درصـد در خوشـه سـوم مـرد هسـتند 
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 2. جدول توصیفی پاسـخگویان خوشه  ها به تفکیک جنسیت

کلجنسیت

مردزن

171216387تعدادخوشه اولخوشه
100.00%55.80%44.20%درصد

144264408تعدادخوشه دوم
100.00%64.70%35.30%درصد

151203354تعدادخوشه سوم
100.00%57.30%42.70%درصد

کل
درصد

4666831149تعداد
%40.60%59.40%100.00

بلا توجله بله جلدول باال مشلاهده می  شلود، جنسلیت حلدود 44.2 درصد از افلراد در 
خوشله اول، 35.3 درصد در خوشله دوم و 42.7 درصد در خوشله سلوم، زن و حدود 
55.8 درصلد از افلراد در خوشله اول، 64.7 درصلد در خوشله دوم و 57.3 درصلد در 

خوشله سلوم مرد هستند.

3. جدول توصیفی پاسـخگویان کل به تفکیک گروه  های سنی جوان

درصدفراوانی

1530126.2 تا 19 سالمعتبر

2044338.6 تا 24 سال

2539834.6 تا 29 سال

114299.4کل

70.6نامعتبر

1149100کل

بلا توجله بله جلدول باال مشلاهده می  شلود، از مجموع 1149 فلرد مورد مطالعه، سلن 
حلدود 26.2 درصلد در بلازه 15 تلا 19 سلال، 38.6 درصلد در بلازه 20 تا 24 سلال و 

34.6 درصلد در بازه 25 تا 29 سلال اسلت.
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نمودار پاسـخگویان کل به تفکیک گروه های سنی جوان 

239 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

گروه  های سـنی جوان کل به تفکیک  3. جـدول توصیفـی پاسـخگویان 

درصدفراوانی

معتبر

1530126.2 تا 19 سال

20۴۴338.6 تا 2۴ سال

253983۴.6 تا 29 سال

11۴299.۴کل

70.6نامعتبر

11۴9100کل

ع 11۴9 فـرد مـورد مطالعـه،  بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، از مجمـو
سـن حـدود 26.2 درصـد در بـازه 15 تـا 19 سـال، 38.6 درصـد در بـازه 20 تـا 2۴ 

سـال و 3۴.6 درصـد در بـازه 25 تـا 29 سـال اسـت 

گروه های سـنی جوان  کل به تفکیک  نمودار پاسـخگویان 

4. جدول توصیفی پاسـخگویان خوشه  ها به تفکیک گروه  های سنی جوان

کلگروه  های سنی جوان 

25 تا 29 سال20 تا 24 سال15 تا 19 سال

خوشه خوشه
اول

89140152381تعداد
100.00%39.90%36.70%23.40%درصد

خوشه 
دوم

121138148407تعداد
100.00%36.40%33.90%29.70%درصد

خوشه 
سوم

9116598354تعداد
100.00%27.70%46.60%25.70%درصد

3014433981142تعدادکل
100.00%34.90%38.80%26.40%درصد

با توجه به جدول باال مشاهده می  شود، سن حدود 23.4 درصد از افراد در خوشه اول، 
29.7 درصد در خوشه دوم و 25.7 درصد در خوشه سوم، 15 تا 19 سال و حدود 36.7 
درصد از افراد در خوشه اول، 33.9 درصد در خوشه دوم و 46.6 درصد در خوشه سوم، 
20 تا 24 سال و حدود 39.9 درصد از افراد در خوشه اول، 36.4 درصد در خوشه دوم 

و 27.7 درصد در خوشه سوم، 25 تا 29 سال دارند.
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5. جدول توصیفی پاسـخگویان کل، به تفکیک وضعیت تأهل

درصدفراوانی

41335.9متأهلمعتبر

72563.1مجرد

113899کل

111نامعتبر

1149100کل

با توجه به جدول فوق مشاهده می  شود، از مجموع 1149 فرد مورد مطالعه، حدود 
35.9 درصد از افراد، متأهل و 63.1 درصد از آن  ها مجرد هستند.

نمودار پاسخگویان کل، به تفکیک وضعیت تأهل 

2۴1 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

ع 11۴9 فرد مورد مطالعه،  با توجه به جدول فوق مشاهده می  شود، از مجمو
حدود 35.9 درصد از افراد، متأهل و 63.1 درصد از آن  ها مجرد هستند 

کل، به تفکیـک وضعیت تأهل  نمـودار پاسـخگویان 

6. جـدول توصیفی پاسـخگویان خوشـه  ها، به تفکیـک وضعیت تأهل

وضعیت تأهل
کل

مجردمتأهل

خوشه

خوشه اول
16321۴377تعداد

100.00%56.80%۴3.20%درصد

خوشه دوم
12۴283۴07تعداد

100.00%69.50%30.50%درصد

خوشه سوم
12622835۴تعداد

100.00%6۴.۴0%35.60%درصد

کل
۴137251138تعداد

100.00%63.70%36.30%درصد

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، حـدود ۴3.2 درصـد از افـراد مـورد 
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6. جدول توصیفی پاسـخگویان خوشه  ها، به تفکیک وضعیت تأهل

کلوضعیت تأهل

مجردمتأهل

163214377تعدادخوشه اولخوشه
100.00%56.80%43.20%درصد

124283407تعدادخوشه دوم
100.00%69.50%30.50%درصد

126228354تعدادخوشه سوم
100.00%64.40%35.60%درصد

4137251138تعدادکل
100.00%63.70%36.30%درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 43.2 درصلد از افراد ملورد مطالعه 
در خوشله اول، 30.5 درصد در خوشله دوم و 35.6 درصد در خوشله سلوم، متأهل و 
حلدود 56.8 درصلد از افلراد مورد مطالعه در خوشله اول، 69.5 درصد در خوشله دوم 

و 64.4 درصد در خوشله سلوم مجرد هسلتند.

7. جدول توصیفی پاسـخگویان کل به تفکیک تحصیالت

درصدفراوانی

121بی  سوادمعتبر
978.4سیکل
46240.2دیپلم

45439.5کاردانی و کارشناسی
1049.1کارشناسی ارشد

90.8دکترا
10.1حوزوی

113999.1کل
100.9-نامعتبر

1149100کل
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بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 1149 فلرد ملورد مطالعله، 
تحصیلالت حلدود 1 درصلد از افراد بی  سلواد، 8.4 درصد سلیکل، 40.2 درصد دیپلم، 
39.5 درصلد کاردانلی و کارشناسلی، 9.1 درصد کارشناسلی ارشلد، 0.8 درصد دکترا 

و 0.1 درصلد از آن  هلا حوزوی اسلت.

نمودار پاسخگویان کل به تفکیک تحصیالت 

2۴3 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

کل بـه تفکیک تحصیالت  نمـودار پاسـخگویان 

8. جـدول توصیفی پاسـخگویان خوشـه  ها بـه تفکیک تحصیالت

تحصیالت

کل
دیپلمسیکلبی  سواد

کاردانی و 
کارشناسی

کارشناسی 
حوزویدکتراارشد

خوشه

خوشه 
اول

825133160۴660378تعداد

100.00%0.00%1.60%12.20%۴2.30%35.20%6.60%2.10%درصد

خوشه 
دوم

1۴11361715۴31۴07تعداد

100.00%0.20%0.70%13.30%۴2.00%33.۴0%10.10%0.20%درصد

خوشه 
سوم

331193123۴0035۴تعداد

100.00%0.00%0.00%1.10%3۴.70%5۴.50%8.80%0.80%درصد

کل
1297۴62۴5۴10۴911139تعداد

100.00%0.10%0.80%9.10%39.90%۴0.60%8.50%1.10%درصد

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، تحصیـالت حـدود 2.1 درصـد از 
افـراد در خوشـه اول، 0.2 درصـد در خوشـه دوم و 0.8 درصـد در خوشـه سـوم، 
بی  سـواد و حـدود 6.6 درصـد از افـراد در خوشـه اول، 10.1 درصـد در خوشـه دوم 
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ت
ک تحصیال

8. جدول توصیفی پاسـخگویان خوشه  ها به تفکی

ت
تحصیال

کل
بی  سواد

سیکل
دیپلم

کاردانی و 
کارشناسی

کارشناسی 
ارشد

دکترا
حوزوی

خوشه

خوشه اول
تعداد

8
25

133
160

46
6

0
378

درصد
%2.10

%6.60
%35.20

%42.30
%12.20

%1.60
%0.00

%100.00

خوشه دوم
تعداد

1
41

136
171

54
3

1
407

درصد
%0.20

%10.10
%33.40

%42.00
%13.30

%0.70
%0.20

%100.00

خوشه سوم
تعداد

3
31

193
123

4
0

0
354

درصد
%0.80

%8.80
%54.50

%34.70
%1.10

%0.00
%0.00

%100.00

کل
تعداد

12
97

462
454

104
9

1
1139

درصد
%1.10

%8.50
%40.60

%39.90
%9.10

%0.80
%0.10

%100.00
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بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، تحصیلالت حلدود 2.1 درصلد از افلراد 
در خوشله اول، 0.2 درصلد در خوشله دوم و 0.8 درصلد در خوشله سلوم، بی  سلواد و 
حلدود 6.6 درصلد از افلراد در خوشله اول، 10.1 درصلد در خوشله دوم و 8.8 درصلد 
در خوشله سلوم، سلیکل و حلدود 35.2 درصلد از افلراد در خوشله اول، 33.4 درصد 
در خوشله دوم و 54.5 درصلد در خوشله سلوم، دیپللم و حلدود 42.3 درصلد از افراد 
در خوشله اول، 42 درصلد در خوشله دوم و 34.7 درصلد در خوشله سلوم، کاردانلی 
و کارشناسلی و حلدود 12.2 درصلد از افلراد در خوشله اول، 13.3 درصلد در خوشله 
دوم و 1.1 درصد در خوشله سلوم، کارشناسلی ارشلد و حلدود 1.6 درصلد از افراد در 
خوشله اول، 0.7 درصلد در خوشله دوم و 0 درصد در خوشله سلوم، دکتلرا و حدود 0 
درصلد از افلراد در خوشله اول، 0 درصلد در خوشله دوم و 1 درصلد در خوشله سلوم، 

حوزوی اسلت.

9. جدول توصیفی پاسـخگویان کل به تفکیک شغل

درصدفراوانی

16814.6دانش  آموزمعتبر

37332.5دانشجو

1109.6خانه  دار )زنان(

12110.5کارمند بخش خصوصی

12410.8کارمند دولتی

18916.4شغل آزاد

70.6حوزوی

514.4بیکار

114399.5کل

60.5نامعتبر

1149100کل
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بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 1149 فرد مورد مطالعه، شلغل 
حلدود 14.6 درصلد از افلراد دانش  آملوز، 32.5 درصلد دانشلجو، 9.6 درصلد خانه  دار 
)زنلان(، 10.5 درصلد کارمنلد بخلش خصوصلی، 10.8 درصلد کارمند دولتلی، 16.4 
درصلد شلغل آزاد، 0.6 درصلد حوزوی و 4.4درصد از آن  ها بیکار )فاقد شلغل( اسلت.

نمودار پاسخگویان کل به تفکیک شغل 

2۴5 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

9.6 درصـد خانـه  دار )زنـان(، 10.5 درصـد کارمنـد بخش خصوصـی، 10.8 درصد 
کارمنـد دولتـی، 16.۴ درصـد شـغل آزاد، 0.6 درصـد حـوزوی و ۴.۴درصـد از آن  ها 

بیـکار )فاقـد شـغل( اسـت 
کل به تفکیک شـغل  نمودار پاسـخگویان 

     10. جدول توصیفی پاسـخگویان خوشـه  ها به تفکیک شـغل

گروه های شغلی

کل دانش 
آموز

دانشجو
خانه دار 

)زنان(

کارمند 
بخش 

خصوصی

کارمند 
دولتی

بیکارحوزویشغل آزاد

خوشه

خوشه 
اول

111۴2۴0565753۴19382تعداد

100.00%5.00%1.00%13.90%1۴.90%1۴.70%10.50%37.20%2.90%درصد

خوشه 
دوم

9910۴2836۴571321۴07تعداد

100.00%5.20%0.70%17.۴0%11.10%8.80%6.90%25.60%2۴.30%درصد

خوشه 
سوم

58127۴229226501135۴تعداد

100.00%3.10%0.00%18.۴0%6.20%8.20%11.90%35.90%16.۴0%درصد

کل
16837311012112۴18975111۴3تعداد

100.00%۴.50%0.60%16.50%10.80%10.60%9.60%32.60%1۴.70%درصد
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بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، شلغل حلدود 2.9 درصد از افراد در خوشله 
اول، 24.3 درصلد در خوشله دوم و 16.4 درصلد در خوشله سلوم، دانش  آموز و حدود 
37.2 درصلد از افلراد در خوشله اول، 25.6 درصلد در خوشله دوم و 35.9 درصلد در 
خوشله سلوم، دانشلجو و حلدود 10.5 درصلد از افلراد در خوشله اول، 6.9 درصلد در 
خوشله دوم و 11.9 درصلد در خوشله سلوم، خانله  دار )زنان( و حلدود 14.7 درصد از 
افراد در خوشله اول، 8.8 درصد در خوشله دوم و 8.2 درصد در خوشله سلوم، کارمند 
بخلش خصوصلی و حدود 14.9 درصد از افراد در خوشله اول، 11.1 درصد در خوشله 
دوم و 6.2 درصلد در خوشله سلوم، کارمنلد دولتلی و حلدود 13.9 درصلد از افراد در 
خوشله اول، 17.4درصلد در خوشله دوم و 18.4 درصلد در خوشله سلوم، شلغل آزاد 
و حلدود 1 درصلد از افلراد در خوشله اول، 0.7 درصلد در خوشله دوم و 0 درصلد در 
خوشله سلوم، حوزوی و حدود 5 درصد از افراد در خوشله اول، 5.2 درصد در خوشله 

دوم و 3.1 درصد در خوشله سلوم، بیکار )فاقد شلغل( اسلت.

ب( جداول توصیفی از وضعیت حضور پاسخگویان در نماز جماعت محل 

1. جدول توصیفی پاسـخگویان حسب شرکت در نماز جماعت

درصدفراوانی

81270.7شرکت در نماز جماعتمعتبر

33729.3عدم شرکت در نماز جماعت

1149100کل

با توجه به جدول باال مشاهده می  شود، از مجموع 1149 فرد مورد مطالعه، حدود 70.7 
درصد از افراد در نماز جماعت شرکت می  کند و 29.3 درصد از آن  ها شرکت نمی  کنند.
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نمودار پاسخگویان حسب شرکت در نماز جماعت

2۴7 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

نمودار پاسـخگویان حسـب شـرکت در نماز جماعت
    

نکتـه مهـم: ایـن نظرسـنجی در صـدد نیل به وضعیت شـرکت جوانان در نماز 
جماعـت نبـوده و صرفـًا درپـی رسـیدن بـه عوامـل و موانـع تاثیرگـذار در افزایـش یا 
کاهـش حضـور جوانـان در مسـجد بوده اسـت لذا بخشـی از نظرسـنجی  ها حسـب 
تصمیـم گـروه تحقیـق در داخـل مسـاجد و از افـراد مسـجدرو صـورت گرفته اسـت 
تـا نظـرات ایـن افـراد نیز لحاظ گـردد  بنابراین آمار 70.7 درصد نشـانگر وضعیت 
شـرکت جوانـان تهـران در نمـاز جماعـت نیسـت بلکـه صرفـًا از وضعیـت شـرکت 
کل 70.7، افـراد  افـراد نمونـه  ی انتخـاب شـده حکایـت می  کنـد  ضمـن اینکـه 
مسـجدرو محسـوب نمی  شـوند -کـه بـه ذهـن بیایـد کـه چـرا ایـن همـه از نمونه  ها 
کـه از افـراد  از افـراد مسـجدی انتخـاب شـده  اند- بلکـه طبـق تعریـف عملیاتـی 
کـه ماهانـه و یـا سـالی چنـد  گرفتـه، افـرادی  مسـجدرو و غیرمسـجدی صـورت 
بـار در نمـاز جماعـت شـرکت می  کننـد نیـز جـزء جوانـان غیرمسـجدی محسـوب 

می  شـوند  

    

نکتـه مهـم: ایلن نظرسلنجی در صلدد نیلل بله وضعیلت شلرکت جوانلان در نملاز 
جماعلت نبلوده و صرفلاً درپلی رسلیدن بله عواملل و موانلع تاثیرگلذار در افزایلش یا 
کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد بلوده اسلت للذا بخشلی از نظرسلنجی  ها حسلب 
تصمیلم گلروه تحقیلق در داخلل مسلاجد و از افلراد مسلجدرو صلورت گرفتله اسلت 
تلا نظلرات ایلن افلراد نیلز لحلاظ گلردد. بنابراین آملار 70.7 درصلد نشلانگر وضعیت 
شلرکت جوانلان تهلران در نملاز جماعت نیسلت بلکله صرفلاً از وضعیت شلرکت افراد 
نمونله  ی انتخلاب شلده حکایلت می  کنلد. ضملن اینکله کل 70.7، افلراد مسلجدرو 
محسلوب نمی  شلوند -کله بله ذهلن بیایلد کله چلرا ایلن همله از نمونه  هلا از افلراد 
مسلجدی انتخلاب شلده  اند- بلکله طبلق تعریلف عملیاتلی کله از افلراد مسلجدرو و 
غیرمسلجدی صلورت گرفتله، افلرادی کله ماهانه و یا سلالی چند بار در نملاز جماعت 

شلرکت می  کننلد نیلز جلزء جوانلان غیرمسلجدی محسلوب می  شلوند. 
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2. جدول توصیفی از وضعیت شـرکت در نماز جماعت، حسب تفکیک خوشه  ای

شرکت در نماز 
جماعت

عدم شرکت در 
نماز جماعت

کل

260127387تعدادخوشه اولخوشه

100.00%32.80%67.20%درصد

292116408تعدادخوشه دوم

100.00%28.40%71.60%درصد

26094354تعدادخوشه سوم

100.00%26.60%73.40%درصد

8123371149تعدادکل

100.00%29.30%70.70%درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 67.2 درصد از افراد در خوشله اول، 
71.6 درصد در خوشله دوم و 73.4 درصد در خوشله سلوم، در نماز جماعت شلرکت 
می  کننلد و حلدود 32.8 درصلد از افلراد در خوشله اول، 28.4 درصلد در خوشله دوم 
و 26.6 درصلد در خوشله سلوم، شلرکت نمی  کننلد. بلرای اطلالع بیشلتر بله جلدول 

شلماره 4 ایلن بخش مراجعه شلود.

3. جدول توصیفی از پاسـخگویان شرکت  کننده در نماز جماعت به تفکیک میزان حضور

کلسالی چند بارماهانههفتگیهر چند روز یکبارروزانه

2522591478369810

%31.10%32.00%18.10%10.20%8.50%100.00

بلا توجله بله جلدول باال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 810 فلرد )از مجملوع 1149 
نفلر ملورد مطالعله( کله در نماز جماعت شلرکت می  کننلد، حلدود 31.1 درصد آن  ها 
هلر روز، 32 درصلد هرچنلد روز یک بلار، 18.1 درصد هر هفته یک بلار، 10.2 درصد 

ماهلی یلک بلار و 98.5 درصد سلالی چند بلار در نملاز جماعت شلرکت می  کنند.
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4. جدول توصیفی از پاسـخگویان مسجدرو و غیرمسجدرو 
)حسب تعریف عملیاتی صورت گرفته از آن ها(

غیرمسجدیمسجدرو

ت 
رک

ش
انه

وز
ر

وز 
د ر

چن
هر 

بار
یک

گی
فت

ه

رو
جد

س
ل م

ک

ت 
رک

ش
انه

ماه

بار
د 

چن
ی 

سال

ت
رک

م ش
عد

ل 
ک

دی
سج

رم
غی

2522591476588369337489فراوانی

22231358762942درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 1149 نفر مورد مطالعه، حلدود 658 
نفلر )58 درصد( مسلجدرو هسلتند )22 درصلد روزانه، 23 درصد هر چنلد روز یک بار و 13 
درصلد هفتله  ای یک بار در نماز جماعت مسلجد شلرکت می  کننلد( و حلدود 489 نفر )42 
درصلد( غیرمسلجدی هسلتند )7 درصد ماهانه و 6 درصد سلالی چند بلار در نماز جماعت 

شلرکت می  کننلد و 29 درصلد اصالً در نماز جماعت مسلجد شلرکت نمی  کنند(.
ایلن آملار ملالك و مبنلا در تملام جلداول بعلدی کله در آن هلا اصطلالح »مسلجدرو« یا 
»غیرمسلجدی« به کار رفته اسلت، خواهد بود. البته دوباره یادآوری می  شلود که اصطالح 
»شلرکت  کننده در نماز جماعت«، اعم از »مسلجدرو« و »غیرمسلجدی« اسلت و بخشلی 
از افراد »غیرمسلجدی« را نیز شلامل می  شلود؛ بنابراین اصطالح »افراد شلرکت  کننده در 

نملاز جماعت« غیر از اصطالح »مسلجدرو« اسلت.
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نمودار پاسـخگویان حسب وضعیت و میزان شرکت در نماز جماعت
    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2504

نمودار پاسـخگویان حسـب وضعیت و میزان شـرکت در نماز جماعت
    

5. جدول توصیفی از میزان حضور پاسـخگویان در نماز جماعت، حسـب تفکیک خوشـه  ای

میزان حضور افراد شرکت  کننده در نماز جماعت

کل
روزانه

هر چند روز 
یک بار

ماهانههفتگی
سالی چند 

بار

خوشه

خوشه اول
7879572717258تعداد

100.00%6.60%10.50%22.10%30.60%30.20%درصد

خوشه 
دوم

10990۴82025292تعداد

100.00%8.60%6.80%16.۴0%30.80%37.30%درصد

خوشه 
سوم

6590۴23627260تعداد

100.00%10.۴0%13.80%16.20%3۴.60%25.00%درصد

کل
2522591۴78369810تعداد

100.00%8.50%10.20%18.10%32.00%31.10%درصد

ع  ع 810 فـرد )از مجمـو بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، از مجمـو
نمـاز جماعـت شـرکت می  کننـد، حـدود 30.2  کـه در  مـورد مطالعـه(  نفـر   11۴9

5. جدول توصیفی از میزان حضور پاسـخگویان در نماز جماعت، حسب تفکیک خوشه  ای

کلمیزان حضور افراد شرکت  کننده در نماز جماعت

هر چند روزانه
روز یک بار

سالی چند ماهانههفتگی
بار

شه
خو

7879572717258تعدادخوشه اول

100.00%6.60%10.50%22.10%30.60%30.20%درصد

10990482025292تعدادخوشه دوم

100.00%8.60%6.80%16.40%30.80%37.30%درصد

6590423627260تعدادخوشه سوم

100.00%10.40%13.80%16.20%34.60%25.00%درصد

2522591478369810تعدادکل

100.00%8.50%10.20%18.10%32.00%31.10%درصد
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بلا توجله بله جلدول باال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 810 فلرد )از مجملوع 1149 
نفلر ملورد مطالعله( کله در نملاز جماعلت شلرکت می  کننلد، حلدود 30.2 درصلد از 
افراد در خوشله اول، 37.3 درصد در خوشله دوم و 25درصد در خوشله سلوم، روزانه و 
حدود 30.6 درصد از افراد در خوشله اول، 30.8 درصد در خوشله دوم و 34.8 درصد 
در خوشله سلوم، هرچنلد روز یک بلار و حلدود 22.1 درصلد از افلراد در خوشله اول، 
16.4 درصلد در خوشله دوم و 16.2 درصلد در خوشله سلوم، هفتگلی و حلدود 10.5 
درصلد از افلراد در خوشله اول، 6.8 درصلد در خوشله دوم و 13.8 درصلد در خوشله 
سلوم، ماهانله و حلدود 6.6 درصلد از افلراد در خوشله اول، 8.6 درصد در خوشله دوم 

و 10.4 درصلد در خوشله سلوم، سلالی چندبلار در نملاز جماعت شلرکت می  کنند.

6. جداول توصیفی از پاسـخگویان شرکت کننده در نماز جماعت  به تفکیک زمان دسترسی به 
مسجد

درصدفراوانیزمان دسترسی به نزدیک  ترین مسجد )در محل کار یا زندگی(

26032کمتر از 5 دقیقهمعتبر

527233.5 تا 10 دقیقه

1012215 تا 15 دقیقه

8410.3بیشتر از 15 دقیقه

182.2عدم شناخت از مساجد دور و بر

75693.1کل

566.9نامعتبر

812100کل

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلود، از مجموع 812 فلرد )از مجملوع 1149 نفر 
ملورد مطالعله( کله در نملاز جماعت شلرکت می  کننلد، حلدود 32 درصلد آن ها کمتر 
از 5 دقیقله، 33.5 درصلد 5 تلا 10 دقیقله، 15 درصلد 10 تلا 15 دقیقله، 10.3 درصلد 
بیشلتر از 15 دقیقله طلول می کشلد تلا نزدیک  تریلن مسلجد )در محلل کار یلا زندگی 
خلود( دسترسلی داشلته باشلند و 2.2 درصلد نیلز از مسلاجد دور و بر شلناخت ندارند.
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نمودار پاسـخگویان شرکت  کننده در نماز جماعت به تفکیک زمان دسترسی به مسجد
    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2524

نمودار پاسـخگویان شـرکت  کننده در نماز جماعت به تفکیک زمان دسترسـی به مسـجد
    

ج( جـداول توصیفـی از وضعیـت برگـزاری نمـاز جماعـت در مسـجِد محـل حضـور پاسـخگو 
)پاسـخگویان شـرکت  کننده در نمـاز جماعـت(

1. جدول توصیفی از وضعیت اسـتقبال مردم محل پاسخگویان از نماز جماعت مسجد

درصدفراوانی

14417.7ضعیف )تشکیل چند صف ابتدائی(معتبر

34342.2معمولی )پرشدن نصف مسجد(

21927خوب )پرشدن کامل مسجد(

506.2عدم اطالع

75693.1کل

566.9نامعتبر

812100کل
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بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 812 فرد )از مجملوع 1149 نفر 
ملورد مطالعله( کله در نماز جماعت شلرکت می  کننلد، وضعیت اسلتقبال مردم محل 
پاسلخگویان از نملاز جماعلت مسلجد، حلدود 17.7 درصلد در حلد ضعیف)تشلکیل 
چنلد صلف ابتدایلی(، 42.2 درصلد در حلد معموللی )پرشلدن نصلف مسلجد(، 27 
درصلد در حلد خلوب )پرشلدن کاملل مسلجد(، اسلت. 6.2 درصلد نیلز از وضعیلت 

اسلتقبال ملردم محلل از نملاز جماعلت مسلجد بی  اطالع هسلتند.

نمودار وضعیت اسـتقبال مردم محل پاسخگویان از نماز جماعت مسجد

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 25۴4

نمودار وضعیت اسـتقبال مردم محل پاسـخگویان از نماز جماعت مسـجد
    

مسـجد  جماعـت  نمـاز  در  افـراد  سـایر  نسـبت  بـه  جوانـان  حضـور  وضعیـت  از  توصیفـی  جـدول   .2
پاسـخگو(  کار  یـا  زندگـی  محـل  )مسـجد 

درصدفراوانی

معتبر

کمتر  جوانان نسبت به بقیه 
373۴5.9هستند

تعداد جوان و غیر جوان برابر 
23228.6است

کثریت نمازگزاران جوان  ا
10613.1هستند

۴۴5.۴عدم اطالع

75593کل

577نامعتبر

812100کل

ع  ع 812 فـرد )از مجمـو بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، از مجمـو
درخصـوص  می  کننـد،  شـرکت  جماعـت  نمـاز  در  کـه  مطالعـه(  مـورد  نفـر   11۴9
وضعیـت حضـور جوانـان بـه نسـبت سـایر افـراد، در نمـاز جماعـت مسـجد محـل 
کمتـر  کار پاسـخگو، در ۴5.9 درصـد مـوارد جوانـان نسـبت بـه بقیـه  زندگـی یـا 
هسـتند، در 28.6 درصـد تعـداد جـوان و غیـر جـوان برابـر اسـت و 13.1 درصـد 

    2. جدول توصیفی از وضعیت حضور جوانان به نســبت ســایر افراد در نماز جماعت مسجد )مسجد محل 
زندگی یا کار پاسخگو( 

درصدفراوانی

37345.9جوانان نسبت به بقیه کمتر هستندمعتبر

23228.6تعداد جوان و غیر جوان برابر است

10613.1اکثریت نمازگزاران جوان هستند

445.4عدم اطالع

75593کل

577نامعتبر

812100کل
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بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، از مجملوع 812 فرد )از مجملوع 1149 نفر 
ملورد مطالعله( کله در نملاز جماعلت شلرکت می  کننلد، درخصوص وضعیلت حضور 
جوانلان به نسلبت سلایر افلراد، در نماز جماعت مسلجد محل زندگی یا کار پاسلخگو، 
در 45.9 درصلد ملوارد جوانان نسلبت بله بقیه کمتلر هسلتند، در 28.6 درصد تعداد 
جلوان و غیلر جلوان برابلر اسلت و 13.1 درصلد اکثریلت نمازگلزاران جوان هسلتند. 
5.4 درصلد نیلز از وضعیلت حضلور جوانلان به نسلبت سلایر افلراد، در نملاز جماعت 

مسلجد بی  اطالع هسلتند.

نمودار وضعیت حضور جوانان به نسـبت سایر افراد، در نماز جماعت مسجد
    

255 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

کثریـت نمازگـزاران جـوان هسـتند  5.۴ درصـد نیـز از وضعیت حضـور جوانان به  ا
نسـبت سـایر افـراد، در نمـاز جماعـت مسـجد بی  اطـالع هسـتند 

نمودار وضعیت حضور جوانان به نسـبت سـایر افراد، در نماز جماعت مسـجد
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جداول تحلیلی از جوانان مسجدرو

1. جـداول میـزان تأثیـر هـر یـک از عوامـل، در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد از نظـر 
»مسـجدرو« پاسـخگویان 

1-1. جـدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »امام جماعت باتقوا و پرهیزکار« در افزایش ارتباط 
جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو )پاسخگویان 58 درصدی که هر روز یا هرچند 

روز یک بار و یا هفته  ای یک بار در نمازجماعت شـرکت می  کنند(.

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

26722112530111655فراوانی

40.633.6194.61.70.299.7درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 40.6 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 33.6 درصلد در حد »زیلاد«، 19 درصد در حد »متوسلط«، 4.6 
درصلد در حلد »کلم« و 1.7 درصلد در حد »خیلی کلم«، وجود عاملل »امام جماعت 
باتقلوا و پرهیلزکار« را در افزایلش ارتبلاط جوانلان با مسلجد، تأثیرگذار دانسلته اند. از 

نظلر 0.2 درصلد نیلز کاًل بی تأثیر اسلت.

درصد تأثیر عامل »امام جماعت باتقوی و پرهیزکار« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از 
نظر پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2564

جداولتحلیلی ازجوانانمسجدرو
1 جـداولمیـزانتأثیـرهـریـکازعوامـل،درافزایشارتباطجوانانبامسـجداز

نظرپاسخگویان»مسجدرو«

1-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعـت باتقوا و پرهیـزکار« در افزایـش ارتباط جوانان 
کـه هـر روز یـا هرچنـد روز یک بـار  بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو )پاسـخگویان 58 درصـدی 

و یـا هفتـه  ای یک بـار در نمازجماعـت شـرکت می  کننـد(.

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

26722112530111655فراوانی

۴0.633.619۴.61.70.299.7درصد

بـا توجـه بـه جدول باال مشـاهده می  شـود، حـدود ۴0.6 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 33.6 درصـد در حـد »زیـاد«، 19 درصـد در حـد »متوسـط«، 
کـم«، وجـود عامـل »امـام  ۴.6 درصـد در حـد »کـم« و 1.7 درصـد در حـد »خیلـی 
جماعـت باتقـوا و پرهیـزکار« را در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، تأثیرگـذار 

کاًل بی تأثیـر اسـت  دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد نیـز 

درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعـت باتقـوی و پرهیـزکار« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر 
مسـجدرو پاسـخگویان 
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2-1. جـدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و 
مذهبی« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

2232921161772657فراوانی

33.944.417.62.61.10.399.9درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 33.9 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 44.4 درصلد در حلد »زیلاد«، 17.6 درصلد در حد »متوسلط«، 2.6 
درصلد در حلد »کلم« و 1.1 درصلد در حد »خیلی کلم«، وجود عاملل »امام جماعت 
خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبلی« را در افزایلش ارتباط جوانان با مسلجد، 

تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.3 درصلد نیز، این مسلئله کاًل بی تأثیر اسلت.

درصـد تأثیر عامل »امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبی« در افزایش ارتباط 
جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

257 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

گاه در موضوعـات دینی و مذهبی«  2-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعت خبره و آ
در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلیزیاد کلاصاًلخیلی

2232921161772657فراوانی

33.9۴۴.۴17.62.61.10.399.9درصد

افـراد  درصـد   33.9 حـدود  می  شـود،  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـجدرو در حـد »خیلـی زیـاد«، ۴۴.۴ درصـد در حـد »زیـاد«، 17.6 درصـد در حد 
کـم«، وجـود  »متوسـط«، 2.6 درصـد در حـد »کـم« و 1.1 درصـد در حـد »خیلـی 
گاه در موضوعـات دینـی و مذهبـی« را در افزایـش  عامـل »امـام جماعـت خبـره و آ
از نظـر 0.3 درصـد نیـز، ایـن  بـا مسـجد، تأثیرگـذار دانسـته اند   ارتبـاط جوانـان 

اسـت  بی تأثیـر  کاًل  مسـئله 

گاه در موضوعـات دینـی و مذهبـی« در افزایـش ارتبـاط  درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعـت خبـره و آ
جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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3-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »امام جماعت آگاه به مسـائل اجتماعی و سیاسی روز« 
در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

20218016187242656فراوانی

30.727.424.513.23.60.399.7درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 30.7 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 27.4 درصلد در حد »زیلاد«، 24.5 درصد در حد »متوسلط«، 13.2 
درصلد در حلد »کلم« و 3.6 درصلد در حد »خیلی کلم«، وجود عاملل »امام جماعت 
آگاه بله مسلائل اجتماعلی و سیاسلی روز« را در افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، 

تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.3 درصلد نیلز کاًل بی تأثیر اسلت.

درصد تأثیر عامل »امام جماعت آگاه به مسـائل اجتماعی و سیاسی روز« در افزایش ارتباط 
جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2584

گاه بـه مسـائل اجتماعی و سیاسـی روز« در  3-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعـت آ
افزایـش ارتبـاط جوانـان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

202180161872۴2656فراوانی

30.727.۴2۴.513.23.60.399.7درصد

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، حـدود 30.7 درصد افراد مسـجدرو در 
حـد »خیلـی زیـاد«، 27.۴ درصـد در حـد »زیـاد«، 2۴.5 درصـد در حـد »متوسـط«، 
13.2 درصـد در حـد »کـم« و 3.6 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، وجـود عامـل »امـام 
گاه به مسـائل اجتماعی و سیاسـی روز« را در افزایش ارتباط جوانان با  جماعت آ

مسـجد، تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.3 درصـد نیـز کاًل بی تأثیـر اسـت 

گاه بـه مسـائل اجتماعی و سیاسـی روز« در افزایـش ارتباط جوانان  درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعـت آ
با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو
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 4-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »امام جماعت فعال که مسـجد و رسـیدگی به امور 
جوانان در اولویت کارهایش اسـت« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

653 27621511729160فراوانی

99.2 41.932.717.84.42.40درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 41.9 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 32.7 درصلد در حلد »زیلاد«، 17.8 درصلد در حد »متوسلط«، 
4.4 درصلد در حلد »کلم« و 2.4 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود عاملل »املام 
جماعلت فعلال که مسلجد و رسلیدگی بله املور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت« 

را در افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصـد تأثیـر عامل »امـام جماعت فعال که مسـجد و رسـیدگی بـه امور جوانـان در اولویـت کارهایش 
اسـت« در افزایـش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو

259 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

که مسـجد و رسـیدگی به امور جوانان   4-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »امام جماعت فعال 
کارهایش اسـت« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو در اولویت 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

653 27621511729160فراوانی

99.2 ۴1.932.717.8۴.۴2.۴0درصد

بـا توجـه بـه جدول باال مشـاهده می  شـود، حـدود ۴1.9 درصد افراد مسـجدرو 
در حد »خیلی زیاد«، 32.7 درصد در حد »زیاد«، 17.8 درصد در حد »متوسط«، 
کـم«، وجـود عامـل »امـام  ۴.۴ درصـد در حـد »کـم« و 2.۴ درصـد در حـد »خیلـی 
کارهایـش  اولویـت  امـور جوانـان در  بـه  و رسـیدگی  کـه مسـجد  فعـال  جماعـت 

است« را در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، تأثیرگذار دانسته اند   
کارهایش  کـه مسـجد و رسـیدگی بـه امـور جوانـان در اولویـت  درصـد تأثیـر عامـل »امـام جماعـت فعـال 

اسـت« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو
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5-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »دسترسـی آسان جوانان به امام جماعت به منظور 
صحبت و مشـاوره و احیانًا درددل« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

27821510443141655فراوانی

42.232.715.86.52.10.299.5درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 42.2 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 32.7 درصلد در حلد »زیلاد«، 15.8 درصلد در حد »متوسلط«، 6.5 
درصلد در حلد »کلم« و 2.1 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود عامل »دسترسلی 
آسلان جوانلان بله املام جماعت بله منظور صحبلت و مشلاوره و احیانلاً درددل« را در 
افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظر 0.2 درصلد نیز کاًل 

بی تأثیلر  اسلت.

درصد تأثیر عامل »دسترسـی آسـان جوانان به امام جماعت به منظور صحبت و مشاوره و احیانًا 
درددل« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2604

منظـور  بـه  جماعـت  امـام  بـه  جوانـان  آسـان  »دسترسـی  عامـل  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .1-5
پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  درددل«  احیانـًا  و  مشـاوره  و  صحبـت 

و ر مسـجد

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

27821510۴۴31۴1655فراوانی

۴2.232.715.86.52.10.299.5درصد

افـراد  درصـد   ۴2.2 حـدود  می  شـود،  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـجدرو در حـد »خیلـی زیـاد«، 32.7 درصـد در حـد »زیـاد«، 15.8 درصـد در حـد 
کـم«، وجـود  »متوسـط«، 6.5 درصـد در حـد »کـم« و 2.1 درصـد در حـد »خیلـی 
عامـل »دسترسـی آسـان جوانـان بـه امـام جماعت بـه منظور صحبت و مشـاوره و 
احیانـًا درددل« را در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، تأثیرگـذار دانسـته اند  از 

کاًل بی تأثیـر  اسـت  نظـر 0.2 درصـد نیـز 

درصـد تأثیـر عامـل »دسترسـی آسـان جوانـان بـه امـام جماعـت بـه منظـور صحبـت و مشـاوره و احیانـًا 
درددل« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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6-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسـئوالن 
مسـجد )هیأت امناء، خادم( با جوانان« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

32814711735271655فراوانی

49.822.317.85.34.10.299.5درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 49.8 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 22.3 درصلد در حلد »زیلاد«، 17.8 درصلد در حد »متوسلط«، 
5.3 درصلد در حلد »کلم« و 4.1 درصلد در حد »خیللی کم«، وجود عاملل »برخورد 
صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنا، خلادم( بلا جوانان« را 
در افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصلد نیز 

کاًل بی تأثیلر  اسلت.

درصد تأثیر عامل »برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسـئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( 
با جوانان« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

261 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

گـرم امـام جماعـت و مسـئوالن مسـجد  6-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »برخـورد صمیمـی و 
)هیـأت امنـاء، خـادم( بـا جوانـان« در افزایـش ارتبـاط جوانـان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

3281۴711735271655فراوانی

۴9.822.317.85.3۴.10.299.5درصد

افـراد  درصـد   ۴9.8 حـدود  می  شـود،  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـجدرو در حـد »خیلـی زیـاد«، 22.3 درصـد در حـد »زیـاد«، 17.8 درصـد در حـد 
کـم«، وجـود  »متوسـط«، 5.3 درصـد در حـد »کـم« و ۴.1 درصـد در حـد »خیلـی 
گـرم امـام جماعـت و مسـئوالن مسـجد )هیئت امنـا،  عامـل »برخـورد صمیمـی و 
خـادم( بـا جوانـان« را در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، تأثیرگذار دانسـته اند  

کاًل بی تأثیـر  اسـت  از نظـر 0.2 درصـد نیـز 

گـرم امـام جماعـت و مسـئوالن مسـجد )هیئت امنـا، خـادم( بـا  درصـد تأثیـر عامـل »برخـورد صمیمـی و 
جوانـان« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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7-1. جـدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام 
جماعت یا تحت مدیریت وی« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

14422818470271654فراوانی

21.934.72810.64.10.299.5درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 21.9 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 34.7 درصلد در حلد »زیلاد«، 28 درصلد در حلد »متوسلط«، 
10.6 درصلد در حلد »کلم« و 4.1 درصلد در حلد »خیللی کم«، وجلود عامل »وجود 
برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت مدیریلت وی« را در 
افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظر 0.2 درصلد نیز کاًل 

بی تأثیلر  اسلت.

درصـد تأثیر عامـل »وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت 
وی« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2624

امـام  جانـب  از  تربیتـی  و  اخالقـی  برنامه هـای  »وجـود  عامـل  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .1-7
جماعـت یـا تحـت مدیریـت وی« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1۴۴22818۴7027165۴فراوانی

21.93۴.72810.6۴.10.299.5درصد

بـا توجـه بـه جـدول باال مشـاهده می  شـود، حـدود 21.9 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 3۴.7 درصـد در حـد »زیـاد«، 28 درصـد در حد »متوسـط«، 
10.6 درصـد در حـد »کـم« و ۴.1 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، وجـود عامـل »وجـود 
برنامه هـای اخالقـی و تربیتـی از جانـب امـام جماعـت یـا تحـت مدیریـت وی« را 
در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد 

کاًل بی تأثیـر  اسـت  نیـز 

درصـد تأثیـر عامـل »وجـود برنامـه هـای اخالقـی و تربیتـی از جانـب امـام جماعـت یـا تحـت مدیریـت 
وی« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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8-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »اجرای جذاب و جوان پسـند برنامه  های دعا، مداحی، 
سـخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجد« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

652 24419913950200فراوانی

99 37.130.221.17.630درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 37.1 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 30.2 درصلد در حلد »زیلاد«، 21.1 درصلد در حد »متوسلط«، 7.6 
درصلد در حلد »کلم« و 3 درصلد در حلد »خیلی کم«، وجلود عامل »اجلرای جذاب 
و جلوان پسلند برنامه  های دعلا، مداحی، سلخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسلجد« را در 

افزایلش ارتباط جوانلان با مسلجد، تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر عامل »اجرای جذاب و جوان پسـند برنامه های دعا، مداحی، سخنرانی ها و قرائت 
قرآن در مسـجد« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

263 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

8-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »اجـرای جـذاب و جوان پسـند برنامه  هـای دعـا، مداحـی، 
از نظـر پاسـخگویان  بـا مسـجد،  ارتبـاط جوانـان  افزایـش  سـخنرانی  ها و قرائـت قـرآن در مسـجد« در 

مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

652 2۴۴19913950200فراوانی

99 37.130.221.17.630درصد

بـا توجـه بـه جدول باال مشـاهده می  شـود، حـدود 37.1 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 30.2 درصـد در حـد »زیاد«، 21.1 درصد در حد »متوسـط«، 
کـم«، وجـود عامـل »اجـرای  7.6 درصـد در حـد »کـم« و 3 درصـد در حـد »خیلـی 
جـذاب و جـوان پسـند برنامه  هـای دعـا، مداحـی، سـخنرانی  ها و قرائـت قـرآن در 

مسـجد« را در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، تأثیرگـذار دانسـته اند  

درصـد تأثیـر عامـل »اجـرای جـذاب و جـوان پسـند برنامه هـای دعـا، مداحـی، سـخنرانی ها و قرائـت 
قـرآن در مسـجد« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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9-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسـجد« در افزایش 
ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

17822316456331655فراوانی

27.133.924.98.550.299.6درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 27.1 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 33.9 درصلد در حلد »زیلاد«، 24.9 درصلد در حد »متوسلط«، 8.5 
درصلد در حلد »کلم« و 5 درصلد در حد »خیلی کلم«، وجود عامل »وجلود نهادهای 
فرهنگلی فعلال در مسلجد« را در افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تأثیرگلذار 

دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصلد نیلز کاًل بی تأثیلر اسلت.

درصد تأثیر عامل »وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسـجد« در افزایش ارتباط جوانان با 
مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 26۴4

9-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »وجـود نهادهـای فرهنگـی فعـال در مسـجد« در افزایـش 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

17822316۴56331655فراوانی

27.133.92۴.98.550.299.6درصد

افـراد  درصـد   27.1 حـدود  می  شـود،  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـجدرو در حـد »خیلـی زیـاد«، 33.9 درصـد در حـد »زیـاد«، 2۴.9 درصـد در 
کـم«، وجـود  حـد »متوسـط«، 8.5 درصـد در حـد »کـم« و 5 درصـد در حـد »خیلـی 
عامـل »وجـود نهادهـای فرهنگـی فعـال در مسـجد« را در افزایش ارتبـاط جوانان 

کاًل بی تأثیـر اسـت  بـا مسـجد، تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد نیـز 

درصـد تأثیـر عامـل »وجـود نهادهـای فرهنگـی فعـال در مسـجد« در افزایـش ارتباط جوانان با مسـجد، 
از نظر پاسـخگویان مسـجدرو
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10-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »ورود مسـجد در فعالیت  های جنبی فرهنگی، 
تفریحی و آموزشـی« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

655 22422812949250فراوانی

99.5 3434.719.67.43.80درصد

بلا توجله بله جلدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 34 درصد افلراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 34.7 درصلد در حلد »زیلاد«، 19.6 درصلد در حد »متوسلط«، 7.4 
درصلد در حلد »کلم« و 3.8 درصلد در حد »خیلی کلم«، وجود عامل »ورود مسلجد 
در فعالیت هلای جنبلی فرهنگلی، تفریحلی و آموزشلی« را در افزایش ارتبلاط جوانان 

بلا مسلجد، تاثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر عامل »ورود مسـجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشی« در 
افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

265 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

10-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »ورود مسـجد در فعالیت  هـای جنبـی فرهنگـی، تفریحـی و 
آموزشـی« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

655 22۴228129۴9250فراوانی

99.5 3۴3۴.719.67.۴3.80درصد

با توجه به جدول باال مشـاهده می  شـود، حدود 3۴ درصد افراد مسـجدرو در 
حـد »خیلـی زیـاد«، 3۴.7 درصـد در حـد »زیـاد«، 19.6 درصـد در حـد »متوسـط«، 
کـم«، وجـود عامـل »ورود  7.۴ درصـد در حـد »کـم« و 3.8 درصـد در حـد »خیلـی 
افزایـش  در  را  آموزشـی«  و  تفریحـی  فرهنگـی،  جنبـی  فعالیت هـای  در  مسـجد 

ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، تاثیرگـذار دانسـته اند  

درصـد تأثیـر عامـل »ورود مسـجد در فعالیت هـای جنبـی فرهنگـی، تفریحـی و آموزشـی« در افزایـش 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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11-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »فراهم نمودن دسترسـی خانواده  ها و جوانان به 
محصوالت فرهنگی مفید و جذاب« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان 

مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

15417319495401657فراوانی

23.426.329.514.46.10.299.9درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 23.4 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 26.3 درصلد در حلد »زیلاد«، 29.5 درصلد در حد »متوسلط«، 
14.4درصلد در حلد »کلم« و 6.1 درصلد در حلد »خیلی کلم«، وجود عاملل »فراهم 
نملودن دسترسلی خانواده  هلا و جوانلان به محصلوالت فرهنگی مفید و جلذاب« را در 
افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تاثیرگلذار دانسلته اند. از نظر 0.2 درصلد نیز کاًل 

بی تأثیلر  اسلت.

درصد تأثیر عامل »فراهم نمودن دسترسـی خانواده ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و 
جذاب« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2664

بـه  جوانـان  و  خانواده  هـا  دسترسـی  نمـودن  »فراهـم  عامـل  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .1-11
پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  جـذاب«  و  مفیـد  فرهنگـی  محصـوالت 

و ر مسـجد

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

15۴17319۴95۴01657فراوانی

23.۴26.329.51۴.۴6.10.299.9درصد

با توجه به جدول باال مشـاهده می  شـود، حدود 23.۴ درصد افراد مسـجدرو 
در حد »خیلی زیاد«، 26.3 درصد در حد »زیاد«، 29.5 درصد در حد »متوسط«، 
1۴.۴درصـد در حـد »کـم« و 6.1 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، وجـود عامل »فراهم 
نمـودن دسترسـی خانواده  هـا و جوانـان بـه محصـوالت فرهنگـی مفیـد و جذاب« 
را در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، تاثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد 

کاًل بی تأثیر  اسـت  نیـز 

درصـد تأثیـر عامـل »فراهـم نمـودن دسترسـی خانواده هـا و جوانـان بـه محصـوالت فرهنگـی مفیـد و 
جـذاب« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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12-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »حضور یافتن چهره  های مشـهور در نماز جماعت 
)شـخصیت  های مذهبی، مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، 

از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

655 152119161132910فراوانی

99.6 23.118.124.520.113.80درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 23.1 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 18.1 درصلد در حد »زیلاد«، 24.5 درصد در حد »متوسلط«، 20.1 
درصلد در حلد »کلم« و 13.8 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود عاملل »حضلور 
یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعلت )شلخصیت  های مذهبلی، مسلئوالن، 
هنرمنلدان، بازیگلران(« را در افزایلش ارتباط جوانان با مسلجد، تاثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر عامل »حضور یافتن چهره های مشـهور در نماز جماعت )شخصیت های مذهبی، 
مسـئوالن، هنرمندان، بازیگران(« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

مسجدرو
    

267 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

جماعـت  نمـاز  در  مشـهور  چهره  هـای  یافتـن  »حضـور  عامـل  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .1-12
بـا مسـجد،  ارتبـاط جوانـان  افزایـش  بازیگـران(« در  )شـخصیت  های مذهبـی، مسـئوالن، هنرمنـدان، 

مسـجدرو پاسـخگویان  نظـر  از 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

655 152119161132910فراوانی

99.6 23.118.12۴.520.113.80درصد

بـا توجـه بـه جدول باال مشـاهده می  شـود، حـدود 23.1 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 18.1 درصـد در حد »زیاد«، 2۴.5 درصد در حد »متوسـط«، 
عامـل  وجـود  کـم«،  »خیلـی  حـد  در  درصـد   13.8 و  »کـم«  حـد  در  درصـد   20.1
»حضـور یافتـن چهره  هـای مشـهور در نمـاز جماعـت )شـخصیت  های مذهبـی، 
مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  را  بازیگـران(«  هنرمنـدان،  مسـئوالن، 

دانسـته اند   تاثیرگـذار 

مذهبـی،  )شـخصیت های  جماعـت  نمـاز  در  مشـهور  چهره هـای  یافتـن  »حضـور  عامـل  تأثیـر  درصـد 
مسـئوالن، هنرمنـدان، بازیگـران(« در افزایـش ارتبـاط جوانـان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو
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13-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »مطلوبیت سـاختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی 
مناسب، وسـیع، دارای کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی 

مناسـب و سرمایشی و گرمایشی خوب(« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر 
پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

655 19416514092640فراوانی

99.6 29.525.121.3149.70درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 29.5 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 25.1 درصلد در حلد »زیلاد«، 21.3 درصلد در حد »متوسلط«، 
14 درصلد در حلد »کلم« و 9.7 درصد در حلد »خیلی کم«، وجلود عامل »مطلوبیت 
سلاختمان مسلجد )موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسیع، دارای کفشلداری، با معماری 
زیبلا و مسلتحکم، مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و سرمایشلی و گرمایشلی 

خلوب(« را در افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد، تاثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر عامل »مطلوبیت سـاختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای 
کفشـداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و 

گرمایشـی خوب(« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو
    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2684

جغرافیایـی  )موقعیـت  مسـجد  سـاختمان  »مطلوبیـت  عامـل  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .1-13
کفشـداری، بـا معمـاری زیبـا و مسـتحکم، مجهـز به امکانات بهداشـتی مناسـب  مناسـب، وسـیع، دارای 
گرمایشـی خـوب(« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو و سرمایشـی و 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

655 19۴1651۴0926۴0فراوانی

99.6 29.525.121.31۴9.70درصد

بـا توجـه به جدول باال مشـاهده می  شـود، حـدود 29.5 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 25.1 درصـد در حد »زیاد«، 21.3 درصد در حد »متوسـط«، 
1۴ درصد در حد »کم« و 9.7 درصد در حد »خیلی کم«، وجود عامل »مطلوبیت 
سـاختمان مسـجد )موقعیـت جغرافیایـی مناسـب، وسـیع، دارای کفشـداری، بـا 
معمـاری زیبـا و مسـتحکم، مجهـز بـه امکانـات بهداشـتی مناسـب و سرمایشـی و 
گرمایشـی خـوب(« را در افزایـش ارتبـاط جوانان با مسـجد، تاثیرگذار دانسـته اند  

دارای  وسـیع،  مناسـب،  جغرافیایـی  )موقعیـت  مسـجد  سـاختمان  »مطلوبیـت  عامـل  تأثیـر  درصـد 
گرمایشـی  کفشـداری، با معماری زیبا و مسـتحکم، مجهز به امکانات بهداشـتی مناسـب و سرمایشـی و 

خـوب(« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو
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14-1. جداول سـؤال باز از عوامل ذکرنشده مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
جوانان مسجدرو

در این سلؤال از جوانان مسلجدرو خواسلته شلد تا غیر از عوامل سلیزده  گانه مطرح شلده 
در پرسشلنامه، اگلر عامل مهم دیگری مدنظرشلان هسلت، قید نمایند که برخلی از آن ها 

بله عوامللی اشلاره نمودند. جدول عناوین عوامل اشاره شلده به شلرح ذیل اسلت: 

اکرام و بزرگداشت جوانان

ارتباط صمیمی و هماهنگ پایگاه بسیج و مسجد

نحوه تعیین هیئت امنای مساجد

بحث و گفتمان و سخنرانی خارج از مسائل دینی

تعامل حداکثری بین امام جماعت و بسیج مسجد

کارکردن بر روی افراد کم سن و سال

تهیه موضوعات و فیلم های خوب در مسجد

رفتار مناسب با تمام اقشار جامعه

فعالیت در حوزه فناوری اطالعات

تبلیغات رسانه ملی در جهت فرهنگ سازی

والیت مداری امام جماعت

عملکرد خوب و سالم مسئوالن 

واحد بسیج فعال

فعالیت های نظامی و میدان تیر

محیطی پرشور برای جوانان

فعالیت های نظامی بیشتر مخصوص جوانان

برگزاری همایش های خانوادگی و مذهبی

ارتباط صمیمی و هماهنگ پایگاه بسیج با مسجد
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وجود بسیجی مستحکم و فرهنگی

جوانان را دخیل در امور مساجد و هیئت امنا کنند

نگهداری بچه ها هنگام نماز

نگهداری بچه ها هنگام نماز

صرف هزینه مناسب در مواقع لزوم

مسئول دقیق و کاربلد و پرتالش
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2. جـداول میـزان تأثیـر هـر یـک از موانـع، در کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد از نظـر 
مسـجدرو پاسـخگویان 

1-2. جـدول فراوانـی و درصد تأثیر مانع »عدم ثبات امام جماعت و تغییر زود به زود وی« در 
کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

18621512670485650فراوانی

28.332.719.110.67.30.898.8درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 28.3 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 32.7 درصلد در حلد »زیلاد«، 19.1 درصلد در حد »متوسلط«، 
10.6 درصلد در حلد »کلم« و 7.3 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »عدم 
ثبلات املام جماعلت و تغییلر زود بله زود وی« را در کاهش ارتباط جوانان با مسلجد، 

تاثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.8 درصلد نیلز کاًل بی تأثیلر  اسلت.

درصـد تأثیـر مانع »عدم ثبات امام جماعت و تغییر زود به زود وی« در کاهش ارتباط جوانان با 
مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

271 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

2 جـداولمیـزانتأثیـرهـریـکازموانـع،درکاهشارتباطجوانانبامسـجداز
نظرپاسخگویانمسجدرو

در  وی«  زود  بـه  زود  تغییـر  و  جماعـت  امـام  ثبـات  »عـدم  مانـع  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .2-1
مسـجدرو پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  کاهـش 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

18621512670۴85650فراوانی

28.332.719.110.67.30.898.8درصد

با توجه به جدول باال مشـاهده می  شـود، حدود 28.3 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 32.7 درصـد در حد »زیاد«، 19.1 درصد در حد »متوسـط«، 
کـم«، وجـود مانـع »عـدم  10.6 درصـد در حـد »کـم« و 7.3 درصـد در حـد »خیلـی 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا  ثبـات امـام جماعـت و تغییـر زود بـه زود وی« را در 

کاًل بی تأثیـر  اسـت  مسـجد، تاثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.8 درصـد نیـز 

کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا  درصـد تأثیـر مانـع »عـدم ثبـات امـام جماعـت و تغییـر زود بـه زود وی« در 
پاسـخگویان مسـجدرو نظـر  از  مسـجد، 
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2-2. جـدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »حضور نامنظم امام جماعت« در کاهش ارتباط جوانان 
با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

17624713447434651فراوانی

26.737.520.47.16.50.698.8درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 26.7 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 37.5 درصلد در حلد »زیلاد«، 20.4 درصلد در حد »متوسلط«، 
7.1 درصلد در حلد »کلم« و 6.5 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجود مانلع »حضور 
نامنظلم املام جماعلت« را در کاهش ارتبلاط جوانان با مسلجد، تاثیرگذار دانسلته اند. 

از نظلر 0.6 درصلد نیلز کاًل بی تأثیلر  اسلت.

درصد تأثیر مانع »حضور نامنظم امام جماعت« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر 
پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2724

کاهـش ارتبـاط جوانـان  2-2. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »حضـور نامنظـم امـام جماعـت« در 
بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1762۴713۴۴7۴3۴651فراوانی

26.737.520.۴7.16.50.698.8درصد

افـراد  درصـد   26.7 حـدود  می  شـود،  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـجدرو در حـد »خیلـی زیـاد«، 37.5 درصـد در حـد »زیـاد«، 20.۴ درصـد در حـد 
کـم«، وجـود  »متوسـط«، 7.1 درصـد در حـد »کـم« و 6.5 درصـد در حـد »خیلـی 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد،  مانـع »حضـور نامنظـم امـام جماعـت« را در 

کاًل بی تأثیـر  اسـت  تاثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.6 درصـد نیـز 

نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  کاهـش  در  جماعـت«  امـام  نامنظـم  »حضـور  مانـع  تأثیـر  درصـد 
مسـجدرو پاسـخگویان 
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3-2. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »بی  نظمی در برنامه  های مسـجد« در کاهش ارتباط 
جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

22518813940526650فراوانی

34.228.621.16.17.90.998.8درصد

بلا توجله به جدول باال مشلاهده می  شلود، حلدود 34.2 درصد افراد مسلجدرو در حد 
»خیللی زیلاد«، 28.6 درصلد در حلد »زیلاد«، 21.1 درصلد در حد »متوسلط«، 6.1 
درصلد در حلد »کلم« و 7.9 درصلد در حلد »خیلی کلم«، وجود مانلع »بی  نظمی در 
برنامه  هلای مسلجد« را در کاهلش ارتبلاط جوانلان با مسلجد، تاثیرگذار دانسلته اند. از 

نظلر 0.9 درصلد نیلز کاًل بی تأثیر  اسلت.

درصد تأثیر مانع »بی  نظمی در برنامه  های مسـجد« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر 
پاسخگویان مسجدرو

    

273 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

ارتبـاط  کاهـش  در  مسـجد«  برنامه  هـای  در  »بی  نظمـی  مانـع  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .2-3
مسـجدرو پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

225188139۴0526650فراوانی

3۴.228.621.16.17.90.998.8درصد

افـراد  درصـد   3۴.2 حـدود  می  شـود،  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـجدرو در حـد »خیلـی زیـاد«، 28.6 درصـد در حـد »زیـاد«، 21.1 درصـد در حـد 
کـم«، وجـود  »متوسـط«، 6.1 درصـد در حـد »کـم« و 7.9 درصـد در حـد »خیلـی 
مانـع »بی  نظمـی در برنامه  هـای مسـجد« را در کاهـش ارتباط جوانان با مسـجد، 

کاًل بی تأثیـر  اسـت  تاثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.9 درصـد نیـز 

کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر  درصـد تأثیـر مانـع »بـی  نظمـی در برنامـه  هـای مسـجد« در 
مسـجدرو پاسـخگویان 
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4-2. جـدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »وجود اختالفات در بین هیئت امنا و امام جماعت« در 
کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

186143139106706650فراوانی

28.321.721.116.110.60.998.7درصد

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلود، حلدود 28.3 درصد افلراد مسلجدرو در 
حلد »خیللی زیلاد«، 21.7 درصلد در حلد »زیلاد«، 21.1 درصلد در حد »متوسلط«، 
16.1 درصلد در حلد »کلم« و 10.6 درصلد در حلد »خیلی کم«، وجلود مانع »وجود 
اختالفلات در بیلن هیئت امنلا و امام جماعلت« را در کاهش ارتباط جوانان با مسلجد، 

تاثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.9 درصلد نیلز کاًل بی تأثیر  اسلت.

درصد تأثیـر مانع »وجود اختالفات در بین هیئت امنا و امام جماعت« در کاهش ارتباط جوانان 
با مسجد، از نظر پاسخگویان مسجدرو

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 27۴4

4-2. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »وجـود اختالفـات در بیـن هیئت امنـا و امـام جماعـت« در 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان مسـجدرو

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1861۴3139106706650فراوانی

28.321.721.116.110.60.998.7درصد

با توجه به جدول باال مشـاهده می  شـود، حدود 28.3 درصد افراد مسـجدرو 
در حـد »خیلـی زیـاد«، 21.7 درصـد در حـد »زیاد«، 21.1 درصد در حد »متوسـط«، 
16.1 درصـد در حـد »کـم« و 10.6 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، وجـود مانـع »وجـود 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا  اختالفـات در بیـن هیئت امنـا و امـام جماعـت« را در 

مسـجد، تاثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.9 درصـد نیـز کاًل بی تأثیـر  اسـت 

کاهـش ارتبـاط جوانـان با  درصـد تأثیـر مانـع »وجـود اختالفـات در بیـن هیئت امنـا و امـام جماعـت« در 
مسـجد، از نظر پاسـخگویان مسـجدرو
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5-2. جداول سـوال باز از موانع ذکرنشـده مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان 
مسجدرو

در ایلن سلؤال از جوانان مسلجدرو خواسلته شلد تا غیلر از موانع چهارگانه گفته شلده در 
پرسشلنامه اگلر مانلع مهم دیگری مدنظرشلان هسلت، قید نماینلد که برخلی از آن ها به 

موانعلی اشلاره نمودنلد. جلدول عناوین موانع اشاره شلده به شلرح ذیل اسلت: 

تبلیغات بسیار ضعیف رسانه ملی برای نماز

تفکر درآمدزایی از همه امکانات مسجد

عدم ارتباط خوب در دوران کودکی فرد

رفتارهای اشتباه بسیجیان

عدم توجه به جوانان در اجرای برنامه های مسجد

یک دل نبودن مسجدی ها

بداخالقی هیئت امنا با کودکان

دوربودن از غیبت و تهمت

تربیت و آموزش جوانان نیازمند برنامه ریزی در دوران کودکی است

توجه به امر نوجوانان در دوران نوجوانی

جا ندادن به جوانان و نوجوانان

واگذار نکردن مسئولیت ها به جوانان

وجود اختالف بین هیئت امنا مسجد و بسیج

جناح بندی بین جوانان

تهمت های بیجا به بعضی جوانان و پشت سرشان صحبت کردن

وجود اختالفات میان پایگاه بسیج و هیئت امنا

وجود اختالفات میان پایگاه بسیج و عوامل مسجد

میدان ندادن به جوانان در انجام فعالیت های مسجد
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عدم توجه به مسائل فرهنگی جامعه و فقط به مسائل دینی

وجود افراد ریاکار و ناکارآمد در رأس امور

توجه صرف به مسائل دینی و اسالمی

اخالق زننده بعضی پیرمردهای مسجد

محدودیت های بسیار در جامعه چه از لحاظ دینی و چه سیاسی

اجازه ندادن به ورود جوانان به هیئت امنای مسجد

برخورد بد پیرمردها با جوانان

اشکال گرفتن افراد مسن به طرز لباس پوشیدن جوانان و نگاه های معنادار

عدم توجه به جوانان در اجرای برنامه های مسجد

وجود اختالف بین هیئت امنا مسجد و پایگاه بسیج

عدم هزینه نسبت به جوانان

یک دل نبودن مسجدی ها

بداخالقی هیئت امنا نسبت به کودکان

عدم اجرای برنامه های عملیاتی
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3. جداول سه عامل اولویت  دار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر پاسخگویان مسجدرو
1-3. جدول فراوانی و درصد اولین عامل اولویت  دار در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 

پاسخگویان مسجدرو

انتخاب به عنوان 
اولویت اول

عنوان عوامل

درصد فراوانی

14.6 96 امام جماعت باتقوا و پرهیزکار

6.5 43 امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبی

5.8 38 امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز

12.9 85 امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش است

8.5 56 دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددل

11.6 76 برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جوانان

3.2 21 وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وی

6.2 41 اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجد

4.6 30 وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجد 

5.3 35 ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشی

4.9 32 فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذاب

4.9 32 حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، 
هنرمندان، بازیگران(

7.1 47 مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با 
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(
96.2 633 کل

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلود، عواملل »امام جماعلت باتقلوا و پرهیزکار« 
توسلط »14.6« درصلد پاسلخگویان مسلجدی، »املام جماعلت فعلال کله مسلجد 
و رسلیدگی بله املور جوانلان در اولویلت کارهایلش اسلت« توسلط »12.9« درصلد 
پاسلخگویان مسلجدی و »برخلورد صمیملی و گرم امام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانان« توسلط »11.6« درصد پاسلخگویان مسلجدی، بیش 
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از سلایر عوامل، توسلط پاسلخگویان به عنلوان عامل اولویلت  دار اول از حیث اثرگذاری 
بلر افزایلش ارتبلاط جوانان بلا مسلجد، انتخاب شلده  اند.

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2784

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـود، عوامـل »امـام جماعـت باتقـوا و 
پرهیـزکار« توسـط »1۴.6« درصـد پاسـخگویان مسـجدی، »امـام جماعـت فعـال 
توسـط  اسـت«  کارهایـش  اولویـت  در  جوانـان  امـور  بـه  رسـیدگی  و  مسـجد  کـه 
»12.9« درصـد پاسـخگویان مسـجدی و »برخـورد صمیمـی و گـرم امـام جماعـت 
درصـد   »11.6« توسـط  جوانـان«  بـا  خـادم(  )هیئت امنـا،  مسـجد  مسـئوالن  و 
پاسـخگویان مسـجدی، بیـش از سـایر عوامـل، توسـط پاسـخگویان بـه عنـوان 
عامـل اولویـت  دار اول از حیـث اثرگـذاری بـر افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، 

شـده  اند  انتخـاب 
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2-3. جدول فراوانی و درصد دومین عامل اولویت  دار در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از 
نظر پاسخگویان مسجدرو

انتخاب به عنوان 
اولویت دوم

عوامل

درصد فراوانی

6.8 45 امام جماعت باتقوا و پرهیزکار
5.9 39 امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبی
6.2 41 امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز
7.4 49 امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش است

14.1 93 دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددل
12.8 84 برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جوانان

5 33 وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وی
10.3 68 اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجد
5.8 38 وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجد 
7.1 47 ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشی
4.9 32 فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذاب
5.6 37 حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، 

هنرمندان، بازیگران(
3.8 25 مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با معماری 

زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی خوب(
95.9 631 کل

با توجه به جدول باال مشاهده می  شود که عوامل »دسترسی آسان جوانان به امام جماعت 
به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددل« توسط »14.1« درصد از پاسخگویان 
مسجدی، »برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( 
با جوانان« توسط »12.8« درصد از پاسخگویان مسجدی و »اجرای جذاب و جوان 
پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجد« توسط »10.3« 
درصد پاسخگویان مسجدی، بیش از سایر عوامل، توسط پاسخگویان به عنوان عامل 

اولویت  دار دوم از حیث اثرگذاری بر افزایش ارتباط جوانان با مسجد انتخاب شده  اند.
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مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2804

مسئوالن  و  جماعت  امام  گرم  و  صمیمی  »برخورد  مسجدی،  پاسخگویان  از 
پاسخگویان  از  درصد   »12.8« توسط  جوانان«  با  خادم(  )هیئت امنا،  مسجد 
مسجدی و »اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها 
و قرائت قرآن در مسجد« توسط »10.3« درصد پاسخگویان مسجدی، بیش 
حیث  از  دوم  اولویت  دار  عامل  عنوان  به  پاسخگویان  توسط  عوامل،  سایر  از 

اثرگذاری بر افزایش ارتباط جوانان با مسجد انتخاب شده  اند 
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3-3. جدول فراوانی و درصد سـومین عامل اولویت  دار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از 
نظر پاسخگویان مسجدرو

انتخاب به عنوان 
اولویت سوم

عوامل

درصد فراوانی

7.3 48 امام جماعت باتقوا و پرهیزکار
6.4 42 امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبی
5.5 36 امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز
5.3 35 امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش است
7.4 49 دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددل

12.9 85 برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جوانان
4.9 32 وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وی
7.3 48 اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجد
5.9 39 وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجد 

10.6 70 ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشی
5.8 38 فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذاب
5.8 38 حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، 

هنرمندان، بازیگران(
7.9 52 مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با معماری 

زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی خوب(
93 612 کل

با توجه به جدول باال مشاهده می  شود که عوامل »برخورد صمیمی و گرم امام جماعت 
و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جوانان« توسط »12.9« درصد از پاسخگویان 
مسجدی، »ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشی« توسط 
)موقعیت  مسجد  ساختمان  »مطلوبیت  و  مسجدی  پاسخگویان  از  درصد   »10.6«
به  و مستحکم، مجهز  زیبا  معماری  با  دارای کفشداری،  مناسب، وسیع،  جغرافیایی 
امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی خوب(« توسط »7.9« درصد از 
پاسخگویان مسجدی، بیش از سایر عوامل توسط پاسخگویان به عنوان عامل اولویت  دار 

سوم از حیث اثرگذاری بر افزایش ارتباط جوانان با مسجد، انتخاب شده  اند.
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مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 2824

درصد از پاسخگویان مسجدی، »ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، 
تفریحی و آموزشی« توسط »10.6« درصد از پاسخگویان مسجدی و »مطلوبیت 
با  کفشداری،  دارای  وسیع،  مناسب،  جغرافیایی  )موقعیت  مسجد  ساختمان 
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و 
گرمایشی خوب(« توسط »7.9« درصد از پاسخگویان مسجدی، بیش از سایر 
عوامل توسط پاسخگویان به عنوان عامل اولویت  دار سوم از حیث اثرگذاری بر 

افزایش ارتباط جوانان با مسجد، انتخاب شده  اند 
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4. جداول رتبه  بندی فریدمن از عوامل اثرگذار در افزایش ارتباط جوانان مسجدرو با مسجد

1-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد  از نظر کل 
پاسخگویان مسجدرو

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.8برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جواناناول

6.01امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استدوم

6.02دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

6.15امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.17امام جماعت باتقوا و پرهیزکارپنجم

6.53اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در مسجدششم

6.72ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.36وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.4امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.86وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با معماری یازدهم
زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی خوب(

7.92

8.2فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، سیزدهم
هنرمندان، بازیگران(

8.86

آزمون فریدمن

636تعداد

600.724آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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برای اولویت بندی عوامل مؤثر در افزایش حضور جوانان در مسجد از آزمون فریدمن 
استفاده شد که با توجه به مقدار آماره خی دو آزمون فریدمن 600.724 با 12 درجه 
آزادی و سطح معنا داری 0.0001 و مقایسه این سطح معناداری با 0.05، مشاهده 
می شود که میانگین رتبه پاسخ به عوامل مؤثر در افزایش حضور جوانان در مسجد 
با هم برابر نیست؛ لذا با مشاهده جدول میانگین رتبه ها چنین استنباط می شود که 
»برخورد صمیمی گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جوانان« با 
میانگین رتبه 5.8 رتبه اول، »امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان 
در اولویت کارهایش است« با میانگین رتبه 6.01 رتبه دوم و »دسترسی آسان جوانان 
به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددل« با میانگین رتبه 6.02 رتبه 

سوم را از نظر کل پاسخگویان مسجدرو به خود اختصاص داده  اند )باالترین رتبه  ها(.
همچنین »مطلوبیت سلاختمان مسلجد )موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسلیع، دارای 
کفشلداری، بلا معملاری زیبلا و مسلتحکم، مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و 
سرمایشلی و گرمایشلی خلوب(« بلا میانگیلن رتبله 7.92 رتبله یازدهلم، »فراهلم 
نملودن دسترسلی خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفیلد و جلذاب« با 
میانگیلن رتبله 8.2 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز 
جماعلت )شلخصیت  های مذهبی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگران(« بلا میانگین رتبه 
8.86 رتبله سلیزدهم را از نظلر کل پاسلخگویان مسلجدرو به خود اختصلاص داده  اند 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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2-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد 
از نظر پاسخگویان مسجدروی که هر روز در نماز جماعت شرکت می  کنند 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.93امام جماعت باتقوا و پرهیزکاراول

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با دوم
جوانان

6.17

6.23دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

6.26امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استچهارم

6.28امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.55

6.72ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.02امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهشتم

7.37وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدنهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.64

7.74وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.41فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، سیزدهم
هنرمندان، بازیگران(

8.66

آزمون فریدمن

243تعداد

190.887آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



259 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 190.887 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبله 5.93 
رتبله اول، »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعلت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنا، 
خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبه 6.17 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانان به 
املام جماعلت به منظلور   صحبت و مشلاوره و احیانلاً درددل« با میانگیلن رتبه 6.23، 
رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدروی کله هلر روز در نملاز جماعت شلرکت 

می  کننلد، بله خلود اختصلاص داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 7.74 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.41 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« با میانگیلن رتبه 8.66 رتبه سلیزدهم را 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدروی کله هلر روز در نملاز جماعلت شلرکت می  کننلد، به 

خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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3-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد 
از نظر پاسـخگویان مسجدروی که مسجد محلشان از نمازگزاران پر می شود 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.09برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جواناناول

5.73دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلدوم

6.00امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

6.34امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در پنجم
مسجد

6.47

6.69ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیششم

6.75امام جماعت باتقوا و پرهیزکارهفتم

7.11وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.67وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وینهم

7.83فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با یازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.94

8.10امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، سیزدهم
هنرمندان، بازیگران(

9.32

آزمون فریدمن

200تعداد

252.714آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



261 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 252.714 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« با میانگیلن رتبه 5.09 رتبه اول، »دسترسلی آسلان 
جوانلان بله املام جماعلت به منظلور   صحبت و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگین 
رتبله 5.73 رتبله دوم و »املام جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگین رتبه 6.00 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 
مسلجدروی کله مسلجد محلشلان از نمازگلزاران پلر می شلود، بله خلود اختصلاص 

داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنین »مطلوبیت سلاختمان مسلجد )موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسلیع، دارای 
کفشلداری، بلا معملاری زیبلا و مسلتحکم، مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و 
سرمایشلی و گرمایشلی خلوب(« بلا میانگین رتبله 7.94 رتبه یازدهلم، »امام جماعت 
آگاه بله مسلائل اجتماعلی و سیاسلی روز« بلا میانگیلن رتبله 8.10 رتبله دوازدهلم 
و »حضلور یافتلن چهره هلای مشلهور در نملاز جماعلت )شلخصیت  های مذهبلی، 
مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبله 9.32 رتبله سلیزدهم را از نظر 
پاسلخگویان مسلجدروی کله مسلجد محلشلان از نمازگلزاران پلر می شلود، بله خلود 

اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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4-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد  از نظر 
پاسـخگویان مسجدروی که اکثریت نمازگزاران مسجدشان جوانان هستند 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.43امام جماعت باتقوا و پرهیزکاراول

5.98امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیدوم

6.61دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

6.69امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استچهارم

6.70ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیپنجم

6.81امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.82

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با هشتم
جوانان

6.83

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با نهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

6.91

7.23وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجددهم

8.08وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.41فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.49

آزمون فریدمن

97تعداد

69.341آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



263 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد، از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 69.341 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبله 5.43 
رتبله اول، »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبلی« بلا میانگین 
رتبله 5.98 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانان بله امام جماعت بله منظور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبه 6.61، رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 
مسلجدروی کله اکثریلت نمازگزاران مسجدشلان جوانان هسلتند، به خلود اختصاص 

داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.08 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.41 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« با میانگیلن رتبه 8.49 رتبه سلیزدهم را 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدروی کله اکثریت نمازگزاران مسجدشلان جوانان هسلتند 

بله خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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5-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو زن 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.85

5.97امام جماعت باتقوا و پرهیزکاردوم

5.97امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیسوم

6.18امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استچهارم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در پنجم
مسجد

6.45

6.57دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلششم

6.99امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهفتم

7.04ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهشتم

7.60وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدنهم

7.74فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

7.84وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دوازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

8.03

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.76

آزمون فریدمن

212تعداد

174.762آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



265 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 174.762 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.85 رتبله اول، »املام جماعلت 
باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگین رتبله 5.97 رتبه دوم و »امام جماعلت خبره و آگاه در 
موضوعلات دینلی و مذهبلی« بلا میانگین رتبه 5.97 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو زن بله خود اختصلاص داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامله هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 7.84 رتبله یازدهلم، »مطلوبیت سلاختمان مسلجد 
)موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسلیع، دارای کفشلداری، با معماری زیبا و مسلتحکم، 
مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و سرمایشلی و گرمایشلی خوب(« بلا میانگین 
رتبله 8.03 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعلت 
)شلخصیت  های مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبه 8.76 
رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو زن بله خلود اختصلاص داده  انلد 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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6-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو مرد 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.75دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلاول

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با دوم
جوانان

5.77

5.93امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

6.24امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.27امام جماعت باتقوا و پرهیزکارپنجم

6.56ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.57

7.24وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.60امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.86

7.87وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.43فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.91

آزمون فریدمن

424تعداد

450.480آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



267 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 450.480 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود که »دسترسلی آسلان جوانلان به املام جماعت به منظلور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 5.75 رتبله اول، »برخلورد صمیملی و 
گلرم املام جماعلت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( با جوانلان« بلا میانگین 
رتبله 5.77 رتبله دوم و »املام جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگین رتبه 5.93 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو ملرد بله خود اختصلاص داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 7.87 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.43 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« با میانگیلن رتبه 8.91 رتبه سلیزدهم را 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو مرد بله خود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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7-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو در بازه سنی 15 تا 19 سال 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.01برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با جواناناول

6.17امام جماعت باتقوا و پرهیزکاردوم

6.19امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

6.36امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.39دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلپنجم

6.53ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.64

6.87وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.18امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.51

7.64وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.68فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.82

آزمون فریدمن

190تعداد

152.758آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



269 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 152.758 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.01 رتبله اول، »املام جماعلت 
باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبله 6.17 رتبله دوم و »املام جماعلت فعلال کله 
مسلجد و رسلیدگی بله املور جوانلان در اولویلت کارهایش اسلت« بلا میانگیلن رتبه 
6.19 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو در بلازه سلنی 15 تلا 19 سلال به 

خلود اختصلاص داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 7.64 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.68 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« با میانگیلن رتبه 8.82 رتبه سلیزدهم را 
از نظر پاسلخگویان مسلجدرو در بازه سلنی 15 تا 19 سلال به خود اختصاص داده  اند 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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8-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد 
از نظر پاسـخگویان مسجدرو در بازه سنی 20 تا 24 سال 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.67دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلاول

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با دوم
جوانان

5.67

5.79امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

5.94امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.36امام جماعت باتقوا و پرهیزکارپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.52

6.77ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.42وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.62امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.76فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

7.88وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دوازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

8.45

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.16

آزمون فریدمن

242تعداد

289.740آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



271 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 289.740 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود میانگیلن رتبله پاسلخ بله عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود که »دسترسلی آسلان جوانلان به املام جماعت به منظلور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 5.67 رتبله اول، »برخلورد صمیملی و 
گلرم املام جماعلت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( با جوانلان« بلا میانگین 
رتبله 5.67 رتبله دوم و »املام جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگین رتبه 5.79 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 
مسلجدرو در بازه سلنی 20 تا 24 سلال به خلود اختصاص داده  انلد )باالترین رتبه  ها(.
همچنین »وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت 
)موقعیت  مسجد  ساختمان  »مطلوبیت  یازدهم،  رتبه   7.88 رتبه  میانگین  با  وی« 
به  و مستحکم، مجهز  زیبا  معماری  با  دارای کفشداری،  مناسب، وسیع،  جغرافیایی 
رتبه 8.45  میانگین  با  گرمایشی خوب(«  و  و سرمایشی  مناسب  بهداشتی  امکانات 
)شخصیت  های  جماعت  نماز  در  مشهور  چهره  های  یافتن  »حضور  و  دوازدهم  رتبه 
را  سیزدهم  رتبه   9.16 رتبه  میانگین  با  بازیگران(«  هنرمندان،  مسئوالن،  مذهبی، 
از نظر پاسخگویان مسجدرو در بازه سنی 20 تا 24 سال به خود اختصاص داده  اند 

)پایین  ترین رتبه  ها(.
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9-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد 
از نظر پاسـخگویان مسجدرو در بازه سنی 25 تا 29 سال 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.68

5.95امام جماعت باتقوا و پرهیزکاردوم

6.07امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

6.10دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلچهارم

6.19امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.43

6.87ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.39امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهشتم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با نهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.71

7.74وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجددهم

8.05وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.29فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.52

آزمون فریدمن

201تعداد

199.436آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



273 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 199.436 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.68 رتبله اول، »املام جماعلت 
باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبله 5.95 رتبله دوم و »املام جماعلت فعلال کله 
مسلجد و رسلیدگی بله املور جوانلان در اولویلت کارهایش اسلت« بلا میانگیلن رتبه 
6.07 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو در بلازه سلنی 25 تلا 29 سلال به 

خلود اختصلاص داده  انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.05 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.29 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« با میانگیلن رتبه 8.52 رتبه سلیزدهم را 
از نظر پاسلخگویان مسلجدرو در بازه سلنی 25 تا 29 سلال به خود اختصاص داده  اند 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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10-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجد 
از نظر پاسخگویان مسجدرو متأهل 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.81

5.96دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلدوم

6.07امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیسوم

6.13امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استچهارم

6.24امام جماعت باتقواو پرهیزکارپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.38

6.76ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.36امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهشتم

7.59وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدنهم

7.90فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با یازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.98

8.04وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.78

آزمون فریدمن

221تعداد

210.253آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



275 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 210.253 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« با میانگیلن رتبه 5.81 رتبه اول، »دسترسلی آسلان 
جوانلان بله املام جماعلت به منظلور   صحبت و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگین 
رتبله 5.96 رتبله دوم و »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبی« 
بلا میانگیلن رتبله 6.07 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو متأهلل به خود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »مطلوبیلت سلاختمان مسلجد )موقعیلت جغرافیایلی مناسلب، وسلیع، 
دارای کفشلداری، بلا معملاری زیبا و مسلتحکم، مجهز به امکانات بهداشلتی مناسلب 
و سرمایشلی و گرمایشلی خلوب(« بلا میانگیلن رتبله 7.98 رتبله یازدهلم، »وجلود 
برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت مدیریلت وی« بلا 
میانگیلن رتبله 8.04 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز 
جماعلت )شلخصیت  های مذهبی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگران(« بلا میانگین رتبه 
8.78 رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو متأهلل بله خلود اختصلاص 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن  داده  انلد 
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11-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو مجرد 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.80

5.92امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استدوم

6.06دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

6.15امام جماعت باتقوا و پرهیزکارچهارم

6.19امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.58

6.68ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.23وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.46امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.76وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با یازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.88

8.36فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.93

آزمون فریدمن

410تعداد

396.267آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



277 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 396.267 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجدبا هلم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.80 رتبله اول، »املام جماعلت 
فعلال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت« با میانگین 
رتبله 5.92 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانان بله امام جماعت بله منظور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 6.06 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو مجلرد به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنین »مطلوبیت سلاختمان مسلجد )موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسلیع، دارای 
کفشلداری، بلا معملاری زیبلا و مسلتحکم، مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و 
سرمایشلی و گرمایشلی خلوب(« با میانگین رتبله 7.88 رتبه یازدهلم، »فراهم نمودن 
دسترسلی خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفیلد و جذاب« بلا میانگین 
رتبله 8.36 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعلت 
)شلخصیت  های مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبه 8.93 
رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو مجلرد بله خلود اختصلاص داده  انلد 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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12-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با تحصیالت سیکل 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.78امام جماعت باتقوا و پرهیزکاراول

6.30وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجددوم

6.31ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیسوم

6.33امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استچهارم

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با پنجم
جوانان

6.39

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.43

6.57دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلهفتم

6.61امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیهشتم

7.25امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.81

7.95وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.48فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.80

آزمون فریدمن

69تعداد

60.617آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



279 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 60.617 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبه 
5.78 رتبله اول، »وجلود نهادهلای فرهنگلی فعال در مسلجد« با میانگیلن رتبه 6.30 
رتبله دوم و »ورود مسلجد در فعالیت هلای جنبلی فرهنگلی، تفریحلی و آموزشلی« با 
میانگیلن رتبله 6.31 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان مسلجدرو با تحصیالت سلیکل 

بله خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 7.95 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.48 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبله 8.80 رتبه سلیزدهم 
را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا تحصیلالت سلیکل بله خلود اختصلاص داده  انلد 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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13-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با تحصیالت دیپلم 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.65

5.95دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلدوم

6.05امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

6.32امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.37امام جماعت باتقوا و پرهیزکارپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.41

6.47ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.17وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.52امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.61وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با یازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

8.10

8.37فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.02

آزمون فریدمن

261تعداد

263.859آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



281 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 263.859 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود میانگیلن رتبله پاسلخ بله عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانان« بلا میانگیلن رتبه 5.65 رتبه اول، »دسترسلی آسلان 
جوانلان بله املام جماعلت به منظلور   صحبت و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگین 
رتبله 5.95 رتبله دوم و »املام جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگین رتبه 6.05 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو بلا تحصیلالت دیپللم به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
دارای  وسیع،  مناسب،  جغرافیایی  )موقعیت  مسجد  ساختمان  »مطلوبیت  همچنین 
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی 
نمودن دسترسی  یازدهم، »فراهم  رتبه  رتبه 8.10  میانگین  با  و گرمایشی خوب(« 
خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذاب« با میانگین رتبه 8.37 رتبه 
دوازدهم و »حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، 
نظر  از  را  سیزدهم  رتبه   9.02 رتبه  میانگین  با  بازیگران(«  هنرمندان،  مسئوالن، 
پاسخگویان مسجدرو با تحصیالت دیپلم به خود اختصاص داده  اند )پایین  ترین رتبه  ها(.
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14-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با تحصیالت کاردانی و کارشناسی 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا ، خادم( با اول
جوانان

5.63

5.74امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استدوم

5.90دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

5.93امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.33امام جماعت باتقوا و پرهیزکارپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.50

6.85ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.46امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهشتم

7.65وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدنهم

7.78فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

8.00وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دوازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

8.04

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.19

آزمون فریدمن

238تعداد

286.212آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



283 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 286.212 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.63 رتبله اول، »املام جماعلت 
فعلال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت« با میانگین 
رتبله 5.74 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانان بله امام جماعت بله منظور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 5.90 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 
مسلجدرو بلا تحصیلالت کاردانی و کارشناسلی بله خود اختصلاص داده انلد )باالترین 

رتبه  هلا(.
همچنین »وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت 
)موقعیت  مسجد  ساختمان  »مطلوبیت  یازدهم،  رتبه   8.00 رتبه  میانگین  با  وی« 
به  و مستحکم، مجهز  زیبا  معماری  با  دارای کفشداری،  مناسب، وسیع،  جغرافیایی 
رتبه 8.04  میانگین  با  گرمایشی خوب(«  و  و سرمایشی  مناسب  بهداشتی  امکانات 
)شخصیت  های  جماعت  نماز  در  مشهور  چهره  های  یافتن  »حضور  و  دوازدهم  رتبه 
مذهبی، مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(« با میانگین رتبه 9.19 رتبه سیزدهم را از 
نظر پاسخگویان مسجدرو با تحصیالت کاردانی و کارشناسی به خود اختصاص داده  اند 

)پایین  ترین رتبه  ها(.
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15-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با تحصیالت کارشناسی ارشد 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.25امام جماعت باتقوا و پرهیزکاراول

5.76امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیدوم

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با سوم
جوانان

6.31

6.54دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلچهارم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، پنجم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

6.82

6.84امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.87

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با هشتم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

6.88

7.38امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.39ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیدهم

8.03وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.14وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجددوازدهم

8.81فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابسیزدهم

آزمون فریدمن

52تعداد

49.035آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



285 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 49.035 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبه 
5.25 رتبله اول، »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبلی« بلا 
میانگیلن رتبله 5.76 رتبله دوم و »برخلورد صمیملی و گرم امام جماعت و مسلئوالن 
مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانان« بلا میانگیلن رتبله 6.31 رتبه سلوم را از نظر 
پاسلخگویان مسلجدرو بلا تحصیلالت کارشناسلی ارشلد بله خلود اختصلاص داده اند 

)باالتریلن رتبه هلا(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.03 رتبه یازدهلم، »وجود نهادهلای فرهنگی فعال 
در مسلجد« بلا میانگیلن رتبله 8.14 رتبله دوازدهلم و »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.81 
رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا تحصیلالت کارشناسلی ارشلد به 

خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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16-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با شغل دانش آموزی

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.64

5.96امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استدوم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در سوم
مسجد

6.13

6.32دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلچهارم

6.36ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیپنجم

6.55وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدششم

6.58امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیهفتم

6.80امام جماعت باتقوا و پرهیزکارهشتم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با نهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

7.61

7.73وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدهم

7.77امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزیازدهم

8.55فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.00

آزمون فریدمن

120تعداد

124.286آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



287 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 124.286 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعلت و مسلئوالن 
مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.64 رتبله اول، »املام 
جماعلت فعلال که مسلجد و رسلیدگی بله املور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت« 
بلا میانگیلن رتبله 5.96 رتبله دوم و »اجلرای جلذاب و جوان پسلند برنامه  هلای دعلا، 
مداحلی، سلخنرانی  ها و قرائلت قلرآن در مسلجد« بلا میانگیلن رتبه 6.13 رتبه سلوم 
را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل دانش آملوزی بله خلود اختصلاص داده  انلد 

)باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »املام جماعلت آگاه بله مسلائل اجتماعی و سیاسلی روز« بلا میانگین رتبه 
7.77 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی خانواده  هلا و جوانلان بله محصوالت 
فرهنگلی مفیلد و جلذاب« بلا میانگیلن رتبله 8.55 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتن 
چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعت )شلخصیت  های مذهبلی، مسلئوالن، هنرمندان، 
بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبه 9.00 رتبه سلیزدهم را از نظر پاسلخگویان مسلجدرو با 

شلغل دانش آملوزی بله خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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17-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با شغل دانشجو 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.70

5.78امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استدوم

6.01امام جماعت باتقوا و پرهیزکارسوم

6.12امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.21دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلپنجم

6.77ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.88

7.19وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.32امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.64وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدهم

7.98فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابیازدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با دوازدهم
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 

خوب(

8.33

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.08

آزمون فریدمن

197تعداد

204.422آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



289 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 204.422 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعلت و مسلئوالن 
مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.70 رتبله اول، »املام 
جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی بله امور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت« با 
میانگیلن رتبله 5.78 رتبله دوم و »املام جماعت باتقلوا و پرهیزکار« بلا میانگین رتبه 
6.01 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان مسلجدرو با شلغل دانشلجو به خود اختصاص 

داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »فراهلم نملودن دسترسلی خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی 
مفیلد و جلذاب« بلا میانگین رتبله 7.98 رتبه یازدهم، »مطلوبیت سلاختمان مسلجد 
)موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسلیع، دارای کفشلداری، با معماری زیبا و مسلتحکم، 
مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و سرمایشلی و گرمایشلی خوب(« بلا میانگین 
رتبله 8.33 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعلت 
)شلخصیت  های مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبه 9.08 
رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو با شلغل دانشلجو به خلود اختصاص 

داده  انلد )پایین تریلن رتبه  هلا(.
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18-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با شغل خانه  دار )زنان( 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.40

5.42امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استدوم

5.97امام جماعت باتقوا و پرهیزکارسوم

6.01امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.20دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.41

7.08امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهفتم

7.27ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهشتم

7.65فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابنهم

7.84وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجددهم

8.06وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای دوازدهم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

8.27

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.42

آزمون فریدمن

56تعداد

77.339آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



291 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 77.339 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعلت و مسلئوالن 
مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 5.40 رتبله اول، »املام 
جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی بله امور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت« با 
میانگیلن رتبله 5.42 رتبله دوم و »املام جماعت باتقلوا و پرهیزکار« بلا میانگین رتبه 
5.97 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل خانله  دار )زنلان( به خود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.06 رتبله یازدهلم، »مطلوبیت سلاختمان مسلجد 
)موقعیت جغرافیایی مناسلب، وسلیع، دارای کفشلداری، با معماری زیبا و مسلتحکم، 
مجهلز بله امکانلات بهداشلتی مناسلب و سرمایشلی و گرمایشلی خوب(« بلا میانگین 
رتبله 8.27 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعلت 
)شلخصیت  های مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبه 9.42 
رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل خانله  داری )زنلان( به خود 

اختصلاص داده انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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19-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با شغل کارمند بخش خصوصی

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.01امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استاول

6.04دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلدوم

6.21امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیسوم

6.37امام جماعت باتقوا و پرهیزکارچهارم

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با پنجم
جوانان

6.49

6.79امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزششم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای هفتم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

6.82

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هشتم
مسجد

6.83

7.05ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشینهم

7.31فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

7.90وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدیازدهم

8.18وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.01

آزمون فریدمن

53تعداد

40.855آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



293 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 40.855 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت فعلال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگیلن رتبله 6.01 رتبله اول، »دسترسلی آسلان 
جوانلان بله املام جماعلت به منظلور   صحبت و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگین 
رتبله 6.04 رتبله دوم و »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبی« 
بلا میانگیلن رتبله 6.21 رتبله سلوم را از نظر پاسلخگویان مسلجدرو با شلغل کارمند 

بخلش خصوصلی به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود نهادهلای فرهنگلی فعال در مسلجد« بلا میانگین رتبله 7.90 رتبه 
یازدهلم، »وجلود برنامله هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.18 رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  هلای 
مشلهور در نملاز جماعت )شلخصیت  های مذهبی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگران(« 
بلا میانگیلن رتبله 9.01 رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل 

کارمنلد بخلش خصوصلی بله خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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20-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با شغل کارمند دولتی 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.57امام جماعت باتقوا و پرهیزکاراول

5.81امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیدوم

5.96دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در چهارم
مسجد

6.27

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با پنجم
جوانان

6.40

6.87امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استششم

6.93امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزهفتم

7.01ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهشتم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای نهم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

7.53

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، دهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

7.80

8.10وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدیازدهم

8.38وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدوازدهم

8.38فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابسیزدهم

آزمون فریدمن

69تعداد

68.574آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



295 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 68.574 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبله 5.57 
رتبله اول، »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبلی« بلا میانگین 
رتبله 5.81 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانان بله امام جماعت بله منظور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 5.96 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو بلا شلغل کارمنلد دولتی به خلود اختصلاص داده انلد. )باالتریلن رتبه  ها(
همچنیلن »وجلود نهادهلای فرهنگلی فعال در مسلجد« بلا میانگین رتبله 8.10 رتبه 
یازدهلم، »وجلود برنامله هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.38 رتبله دوازدهلم و »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.38 
رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل کارمنلد دولتلی بله خلود 

اختصلاص داده  انلد )پایین تریلن رتبه  هلا(.
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21-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو با شغل آزاد 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.21دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلاول

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با دوم
جوانان

5.42

6.03امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

6.11امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیچهارم

6.20امام جماعت باتقوا و پرهیزکارپنجم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در ششم
مسجد

6.25

6.35ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.52وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدهشتم

7.97وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وینهم

7.98امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای یازدهم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

8.49

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، دوازدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.67

8.79فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابسیزدهم

آزمون فریدمن

106تعداد

162.498آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 162.498 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود که »دسترسلی آسلان جوانلان به املام جماعت به منظلور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 5.21 رتبله اول، »برخلورد صمیملی و 
گلرم املام جماعلت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( با جوانلان« بلا میانگین 
رتبله 5.42 رتبله دوم و »املام جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگین رتبه 6.03 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو بلا شلغل آزاد بله خود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
دارای  وسیع،  مناسب،  جغرافیایی  )موقعیت  مسجد  ساختمان  »مطلوبیت  همچنین 
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی 
یافتن چهره  های  یازدهم، »حضور  رتبه  رتبه 8.49  میانگین  با  و گرمایشی خوب(« 
مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(« با 
میانگین رتبه 8.67 رتبه دوازدهم و »فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به 
از نظر  با میانگین رتبه 8.79 رتبه سیزدهم را  محصوالت فرهنگی مفید و جذاب« 

پاسخگویان مسجدرو با شغل آزاد به خود اختصاص داده  اند )پایین  ترین رتبه  ها(.
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22-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو فاقد شغل )بیکار( 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.52امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیاول

5.75امام جماعت باتقوا و پرهیزکاردوم

6.10دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای چهارم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

6.40

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در پنجم
مسجد

6.71

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با ششم
جوانان

6.81

6.83امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استهفتم

6.85ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهشتم

7.44امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزنهم

7.56وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویدهم

7.77وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدیازدهم

8.00فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.25

آزمون فریدمن

24تعداد

22.022آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.037سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 22.022 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.037 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری بلا 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »امام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعات دینلی و مذهبی« با 
میانگیلن رتبله 5.52 رتبله اول، »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگین رتبه 
5.75 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانلان بله املام جماعلت بله منظلور   صحبت و 
مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 6.10 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان 

مسلجدرو فاقلد شلغل )بیلکار( به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود نهادهلای فرهنگلی فعال در مسلجد« بلا میانگین رتبله 7.77 رتبه 
یازدهلم، »فراهلم نمودن دسترسلی خانواده  هلا و جوانان به محصلوالت فرهنگی مفید 
و جلذاب« بلا میانگیلن رتبله 8 رتبله دوازدهم و »حضلور یافتن چهره های مشلهور در 
نملاز جماعت )شلخصیت  های مذهبی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« با میانگین 
رتبله 9.25 رتبله سلیزدهم را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو فاقلد شلغل )بیلکار( بله 

خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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23-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو خوشه اول 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.01امام جماعت باتقوا و پرهیزکاراول

6.11امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیدوم

6.26امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزسوم

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با چهارم
جوانان

6.48

6.51امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استپنجم

6.76دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.89

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای هشتم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

7.01

7.04ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشینهم

8.01وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجددهم

8.12وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

8.31فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدوازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.49

آزمون فریدمن

195تعداد

189.658آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 189.658 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت باتقلوا و پرهیلزکار« بلا میانگیلن رتبله 5.01 
رتبله اول، »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبلی« بلا میانگین 
رتبله 6.11 رتبله دوم و »املام جماعلت آگاه بله مسلائل اجتماعلی و سیاسلی روز« با 
میانگیلن رتبله 6.26 رتبله سلوم را از نظر پاسلخگویان مسلجدرو خوشله اول به خود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.12 رتبله یازدهلم، »فراهلم نملودن دسترسلی 
خانواده  هلا و جوانلان بله محصلوالت فرهنگلی مفید و جلذاب« با میانگیلن رتبه 8.31 
رتبله دوازدهلم و »حضلور یافتلن چهره  های مشلهور در نماز جماعت )شلخصیت  های 
مذهبلی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبله 8.49 رتبه سلیزدهم 
را از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو خوشله اول بله خود اختصلاص داده انلد )پایین  ترین 

رتبه  هلا(.
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24-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو خوشه دوم 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.81امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استاول

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با دوم
جوانان

5.83

6.07دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلسوم

6.19امام جماعت باتقوا و پرهیزکارچهارم

6.26امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیپنجم

6.55ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیششم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در هفتم
مسجد

6.71

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای هشتم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

7.30

7.51وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدنهم

7.63امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزدهم

8.22وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت وییازدهم

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، دوازدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

8.44

8.48فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابسیزدهم

آزمون فریدمن

244تعداد

239.729آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 239.729 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »املام جماعلت فعلال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگیلن رتبه 5.81 رتبله اول، »برخلورد صمیمی و 
گلرم املام جماعلت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( با جوانلان« بلا میانگین 
رتبله 5.83 رتبله دوم و »دسترسلی آسلان جوانان بله امام جماعت بله منظور   صحبت 
و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگیلن رتبله 6.07 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو خوشله دوم بله خود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »وجلود برنامه هلای اخالقلی و تربیتلی از جانلب املام جماعلت یلا تحلت 
مدیریلت وی« بلا میانگیلن رتبله 8.22 رتبله یازدهلم، »حضلور یافتلن چهره  هلای 
مشلهور در نملاز جماعت )شلخصیت  های مذهبی، مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگران(« 
بلا میانگیلن رتبه 8.44 رتبله دوازدهم و »فراهم نمودن دسترسلی خانواده  ها و جوانان 
بله محصلوالت فرهنگلی مفیلد و جلذاب« بلا میانگیلن رتبله 8.48 رتبه سلیزدهم را 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو خوشله دوم بله خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن 

رتبه  هلا(.
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25-4. جدول رتبه بندی فریدمن از عوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان مسجدرو خوشه سوم 

میانگین رتبهعوامل مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

برخورد صمیمی و گرم امام جماعت و مسئوالن مسجد )هیئت امنا، خادم( با اول
جوانان

5.08

5.23دسترسی آسان جوانان به امام جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددلدوم

5.76امام جماعت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش استسوم

اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائت قرآن در چهارم
مسجد

5.96

6.06امام جماعت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبیپنجم

6.53وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجدششم

6.62ورود مسجد در فعالیت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشیهفتم

7.17وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جانب امام جماعت یا تحت مدیریت ویهشتم

7.29امام جماعت باتقوا و پرهیزکارنهم

7.75فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذابدهم

8.23امام جماعت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روزیازدهم

مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای دوازدهم
کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و 

سرمایشی و گرمایشی خوب(

9.57

حضور یافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، سیزدهم
مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(

9.75

آزمون فریدمن

197تعداد

392.196آماره آزمون خی 2

12درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی عواملل مؤثلر در افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقدار آملاره خی دو آزملون فریدمن 392.196 
بلا 12 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ به عواملل مؤثلر در افزایش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »برخلورد صمیملی و گلرم املام جماعت و مسلئوالن مسلجد 
)هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« با میانگیلن رتبه 5.08 رتبه اول، »دسترسلی آسلان 
جوانلان بله املام جماعلت به منظلور   صحبت و مشلاوره و احیانلاً درددل« بلا میانگین 
رتبله 5.23 رتبله دوم و »املام جماعلت فعال که مسلجد و رسلیدگی به املور جوانان 
در اولویلت کارهایلش اسلت« بلا میانگین رتبه 5.76 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان 

مسلجدرو خوشله سلوم به خود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »املام جماعلت آگاه بله مسلائل اجتماعی و سیاسلی روز« بلا میانگین رتبه 
8.23 رتبله یازدهلم، »مطلوبیلت سلاختمان مسلجد )موقعیلت جغرافیایلی مناسلب، 
وسلیع، دارای کفشلداری، بلا معملاری زیبا و مسلتحکم، مجهلز به امکانات بهداشلتی 
مناسلب و سرمایشلی و گرمایشلی خلوب(« بلا میانگیلن رتبله 9.57 رتبله دوازدهلم 
و »حضلور یافتلن چهره  هلای مشلهور در نملاز جماعلت )شلخصیت  های مذهبلی، 
مسلئوالن، هنرمنلدان، بازیگلران(« بلا میانگیلن رتبله 9.75 رتبله سلیزدهم را از نظر 
پاسلخگویان مسلجدرو خوشله سلوم به خود اختصاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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جداول تحلیلی از جوانان غیرمسجدی

1. جـداول میـزان تأثیـر هـر یـک از موانـع، در کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد از نظر پاسـخگویان 
غیرمسـجدی

1-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »فقدان و یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت 
زمانی در باز بودن آن ها« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی 

)پاسخگویانی که اصال در نماز جماعت شرکت نمی  کنند یا »ماهانه« یا »سالی چند بار« شرکت 
می کنند(

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1591279069290474فراوانی

32.52618.414.15.9096.9درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 32.5 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 26 درصلد در حلد »زیلاد«، 18.4 درصد در حد »متوسلط«، 
14.1 درصلد در حلد »کلم« و 5.9 درصلد در حلد »خیلی کلم«، وجود مانلع »فقدان 
و یلا کمبلود مسلاجد در برخلی نقلاط شلهر یلا محدودیت زمانلی در باز بلودن آن ها« 

را در کاهلش ارتبلاط جوانلان با مسلجد تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر مانع »فقدان و یا کمبود مسـاجد در برخی نقاط شـهر یا محدودیت زمانی در باز 
بودن آن ها« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی 

333 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

جداولتحلیلیازجوانانغیرمسجدی
1 جـداولمیـزانتأثیـرهـریـکازموانـع،درکاهـشارتبـاطجوانانبامسـجداز

نظرپاسخگویانغیرمسجدی

کمبـود مسـاجد در برخـی نقـاط شـهر یـا محدودیـت  1-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »فقـدان و یـا 
غیرمسـجدی  پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  کاهـش  در  آن هـا«  بـودن  بـاز  در  زمانـی 
)پاسـخگویانی که اصال در نماز جماعت شـرکت نمی  کنند یا »ماهانه« یا »سـالی چند بار« شـرکت می کنند(

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1591279069290۴7۴فراوانی

32.52618.۴1۴.15.9096.9درصد

افـراد  درصـد   32.5 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 26 درصـد در حـد »زیـاد«، 18.۴ درصـد در 
کـم«،  حـد »متوسـط«، 1۴.1 درصـد در حـد »کـم« و 5.9 درصـد در حـد »خیلـی 
وجـود مانـع »فقـدان و یـا کمبود مسـاجد در برخی نقاط شـهر یـا محدودیت زمانی 
در بـاز بـودن آن هـا« را در کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگذار دانسـته اند  

کمبـود مسـاجد در برخـی نقـاط شـهر یـا محدودیـت زمانـی در بـاز بـودن  درصـد تأثیـر مانـع »فقـدان و یـا 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی  آن هـا« در 
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   2-1. جــدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر 
اخالقی و رفتاری(« در کاهش ارتباط جوانان با مســجد از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1401721203271472فراوانی

28.635.224.56.51.40.296.4درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 28.6 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 35.2 درصد در حلد »زیاد«، 24.5 درصد در حد »متوسلط«، 
6.5 درصلد در حلد »کلم« و 1.4 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »وجود 
اماملان جماعلت غیرجلذاب بلرای جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« را در کاهش 
ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصلد نیز این مسلئله 

کاًل بی تأثیلر اسلت.

درصـد تأثیر مانع »وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(« در 
کاهش ارتباط جوانان با مًسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 33۴4

2-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »وجـود امامـان جماعـت غیرجـذاب بـرای جوانـان )از نظـر 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی اخالقـی و رفتـاری(« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1۴01721203271۴72فراوانی

28.635.22۴.56.51.۴0.296.۴درصد

افـراد  درصـد   28.6 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 35.2 درصـد در حـد »زیـاد«، 2۴.5 درصـد 
کـم«،  در حـد »متوسـط«، 6.5 درصـد در حـد »کـم« و 1.۴ درصـد در حـد »خیلـی 
وجـود مانـع »وجـود امامـان جماعـت غیرجـذاب بـرای جوانـان )از نظـر اخالقـی و 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر  رفتـاری(« را در 

کاًل بی تأثیـر اسـت  0.2 درصـد نیـز ایـن مسـئله 

درصـد تأثیـر مانـع »وجـود امامـان جماعـت غیرجـذاب بـرای جوانـان )از نظـر اخالقـی و رفتـاری(« در 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مًسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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3-1. جدول فراوانـی و درصد تأثیر مانع »حضور اندک و یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت 
در مسـجد« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

14511013462192472فراوانی

29.722.527.412.73.90.496.6درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 29.7 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 22.5 درصد در حلد »زیاد«، 27.4 درصد در حد »متوسلط«، 
12.7 درصلد در حلد »کلم« و 3.9 درصلد در حلد »خیللی کم«، وجلود مانع »حضور 
انلدك یلا بی  اثلر )فاقلد فعالیلت( اماملان جماعلت در مسلجد« را در کاهلش ارتبلاط 
جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.4 درصلد نیلز ایلن مسلئله کاًل 

بی تأثیلر اسلت.

درصد تأثیر مانع »حضور اندک و یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسـجد« در کاهش 
ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

335 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

3-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »حضـور انـدک و یـا بی  اثـر )فاقـد فعالیـت( امامـان جماعـت 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی در مسـجد« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1۴511013۴62192۴72فراوانی

29.722.527.۴12.73.90.۴96.6درصد

افـراد  درصـد   29.7 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 22.5 درصـد در حـد »زیـاد«، 27.۴ درصـد 
در حـد »متوسـط«، 12.7 درصـد در حـد »کـم« و 3.9 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، 
وجـود مانـع »حضـور انـدک یـا بی  اثـر )فاقـد فعالیـت( امامـان جماعت در مسـجد« 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.۴ درصـد  را در 

کاًل بی تأثیـر اسـت  نیـز ایـن مسـئله 

کاهـش  درصـد تأثیـر مانـع »حضـور انـدک و یـا بی  اثـر )فاقـد فعالیـت( امامـان جماعـت در مسـجد« در 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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4-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »رفتار خشـک یا غیرصمیمانه امام جماعت و 
نمازگزاران با جوانان« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

16115410233201471فراوانی

32.931.520.96.74.10.296.3درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 32.9 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 31.5 درصد در حلد »زیاد«، 20.9 درصد در حد »متوسلط«، 
6.7 درصلد در حلد »کلم« و 4.1 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »رفتلار 
خشلک یلا غیرصمیمانله املام جماعت و نمازگلزاران با جوانلان« را در کاهلش ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصلد نیلز ایلن مسلئله کاًل 

بی تأثیلر اسلت.

درصد تأثیر مانع »رفتار خشـک  یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانان« در کاهش 
ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3364

4-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »رفتـار خشـک یـا غیرصمیمانـۀ امـام جماعـت و نمازگـزاران بـا 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی جوانـان« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

16115۴10233201۴71فراوانی

32.931.520.96.7۴.10.296.3درصد

افـراد  درصـد   32.9 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 31.5 درصـد در حـد »زیـاد«، 20.9 درصـد در 
حـد »متوسـط«، 6.7 درصـد در حـد »کـم« و ۴.1 درصـد در حد »خیلی کم«، وجود 
مانـع »رفتـار خشـک یـا غیرصمیمانـۀ امـام جماعـت و نمازگـزاران با جوانـان« را در 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگذار دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصد نیز این 

کاًل بی تأثیـر اسـت  مسـئله 

کاهـش  درصـد تأثیـر مانـع »رفتـار خشـک  یـا غیرصمیمانـۀ امـام جماعـت و نمازگـزاران بـا جوانـان« در 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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5-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »ضعف مدیریتی مسـجد در برگزاری برنامه  های جذاب 
و جوان  پسـند« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1241799945212470فراوانی

25.436.620.29.24.30.496.1درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 25.4 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 36.6 درصد در حلد »زیاد«، 20.2 درصد در حد »متوسلط«، 
9.2 درصلد در حلد »کلم« و 4.3 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »ضعف 
مدیریتلی مسلجد در برگلزاری برنامه  های جلذاب و جوان  پسلند« را در کاهش ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.4 درصلد نیلز ایلن مسلئله کاًل 

اسلت. بی تأثیر 

درصد تأثیر مانع »ضعف مدیریتی مسـجد در برگزاری برنامه های جذاب و جوان پسند« در 
کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی
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5-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »ضعـف مدیریتـی مسـجد در برگـزاری برنامه  هـای جـذاب و 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی جوان  پسـند« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

12۴17999۴5212۴70فراوانی

25.۴36.620.29.2۴.30.۴96.1درصد

افـراد  درصـد   25.۴ حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 36.6 درصـد در حـد »زیـاد«، 20.2 درصـد در 
حد »متوسـط«، 9.2 درصد در حد »کم« و ۴.3 درصد در حد »خیلی کم«، وجود 
مانـع »ضعـف مدیریتـی مسـجد در برگـزاری برنامه  هـای جـذاب و جوان  پسـند« را 
در کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.۴ درصـد نیـز 

کاًل بی تأثیـر اسـت  ایـن مسـئله 

کاهـش  درصـد تأثیـر مانـع »ضعـف مدیریتـی مسـجد در برگـزاری برنامه هـای جـذاب و جوان پسـند« در 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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6-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »اسـتفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و 
مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان 

غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1219413981331469فراوانی

24.719.228.416.66.70.295.8درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 24.7 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 19.2 درصد در حلد »زیاد«، 28.4 درصد در حد »متوسلط«، 
16.6 درصلد در حلد »کلم« و 6.7 درصلد در حلد »خیلی کم«، وجود مانع »اسلتفاده 
نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهه ناصحیلح با عقاید مخالفلان« را در 
کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصلد نیز این 

مسلئله کاًل بی تأثیر اسلت.

درصد تأثیر مانع »اسـتفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید 
مخالفان« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3384

6-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »اسـتفاده نادرسـت از مسـاجد در مسـائل سیاسـی و مواجهـه 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی ناصحیـح بـا عقایـد مخالفـان« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1219۴13981331۴69فراوانی

2۴.719.228.۴16.66.70.295.8درصد

افـراد  درصـد   2۴.7 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 19.2 درصـد در حـد »زیـاد«، 28.۴ درصـد 
در حـد »متوسـط«، 16.6 درصـد در حـد »کـم« و 6.7 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، 
وجود مانع »اسـتفاده نادرسـت از مسـاجد در مسـائل سیاسـی و مواجهه ناصحیح 
بـا عقایـد مخالفـان« را در کاهـش ارتبـاط جوانان با مسـجد تأثیرگذار دانسـته اند  

کاًل بی تأثیـر اسـت  از نظـر 0.2 درصـد نیـز ایـن مسـئله 

بـا عقایـد  از مسـاجد در مسـائل سیاسـی و مواجهـه ناصحیـح  نادرسـت  تأثیـر مانـع »اسـتفاده  درصـد 
غیرمسـجدی پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  کاهـش  در  مخالفـان« 
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7-1. جدول فراوانی و درصـد تأثیر مانع »فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی 
جذاب به منظور آشـنا سـاختن جوانان با مسجد« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر 

پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

12315312936301472فراوانی

25.231.326.47.46.10.296.6درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 25.2 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 31.3 درصد در حلد »زیاد«، 26.4 درصد در حد »متوسلط«، 
7.4 درصلد در حلد »کلم« و 6.1 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »فقدان 
یلا کمبلود برنامه  هلای تبلیغلی و ترویجلی جلذاب بله منظور آشلنا سلاختن جوانان با 
مسلجد« را در کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 

درصلد نیز ایلن مسلئله کاًل بی تأثیر اسلت.

درصد تأثیر مانع »فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشـنا سـاختن 
جوانان با مسـجد« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی
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کمبـود برنامه  هـای تبلیغـی و ترویجـی جـذاب بـه  7-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »فقـدان یـا 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان  منظـور آشـنا سـاختن جوانـان بـا مسـجد« در 

غیرمسـجدی

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

12315312936301۴72فراوانی

25.231.326.۴7.۴6.10.296.6درصد

افـراد  درصـد   25.2 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 31.3 درصـد در حـد »زیـاد«، 26.۴ درصـد 
کـم«،  در حـد »متوسـط«، 7.۴ درصـد در حـد »کـم« و 6.1 درصـد در حـد »خیلـی 
کمبـود برنامه  هـای تبلیغـی و ترویجـی جـذاب بـه منظـور  وجـود مانـع »فقـدان یـا 
آشـنا سـاختن جوانان با مسـجد« را در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد تأثیرگذار 

کاًل بی تأثیـر اسـت  دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد نیـز ایـن مسـئله 

بـه منظـور آشـنا سـاختن  ترویجـی جـذاب  تبلیغـی و  برنامه  هـای  کمبـود  یـا  تأثیـر مانـع »فقـدان  درصـد 
پاسـخگویان غیرمسـجدی نظـر  از  بـا مسـجد،  ارتبـاط جوانـان  کاهـش  بـا مسـجد« در  جوانـان 
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8-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »ناآشـنایی با فلسـفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید 
آن« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1391599354280473فراوانی

28.432.519115.7096.6درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 28.4 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 32.5 درصلد در حلد »زیلاد«، 19 درصد در حد »متوسلط«، 
11 درصلد در حلد »کلم« و 5.7 درصلد در حلد »خیلی کلم«، وجود مانع »ناآشلنایی 
بلا فلسلفه و اسلرار نملاز و نمازجماعلت و فوایلد آن« را در کاهلش ارتبلاط جوانلان با 

مسلجد تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر مانع »ناآشـنایی با فلسـفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آن« در کاهش ارتباط 
جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3۴04

8-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »ناآشـنایی با فلسـفه و اسـرار نمـاز و نمازجماعت و فواید آن« 
کاهـش ارتبـاط جوانـان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان غیرمسـجدی در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

139159935۴280۴73فراوانی

28.۴32.519115.7096.6درصد

افـراد  درصـد   28.۴ حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 32.5 درصد در حد »زیـاد«، 19 درصد در حد 
»متوسـط«، 11 درصـد در حـد »کـم« و 5.7 درصـد در حـد »خیلی کـم«، وجود مانع 
»ناآشـنایی بـا فلسـفه و اسـرار نمـاز و نمازجماعـت و فوایـد آن« را در کاهش ارتباط 

جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند  

کاهـش ارتبـاط  درصـد تأثیـر مانـع »ناآشـنایی بـا فلسـفه و اسـرار نمـاز و نمازجماعـت و فوایـد آن« در 
غیرمسـجدی پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان 
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9-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »ضعف مـبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی 
پاسخ داده نشده در ذهن جوان« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

13415812136210470فراوانی

27.432.324.77.44.3096.1درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 27.4 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 32.3 درصد در حلد »زیاد«، 24.7 درصد در حد »متوسلط«، 
7.4 درصلد در حلد »کلم« و 4.3 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »ضعف 
مللبانی اعتقادی و وجود شلبهات دینِی پاسخ داده نشلده در ذهن جوان« را در کاهش 

ارتبلاط جوانلان با مسلجد تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر مانع »ضعف مــبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن 
جوان« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی
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9-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »ضعف مـبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده 
کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی در ذهن جوان« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

13۴15812136210۴70فراوانی

27.۴32.32۴.77.۴۴.3096.1درصد

افـراد  درصـد   27.۴ حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 32.3 درصـد در حـد »زیـاد«، 2۴.7 درصـد 
کـم«،  در حـد »متوسـط«، 7.۴ درصـد در حـد »کـم« و ۴.3 درصـد در حـد »خیلـی 
وجـود مانـع »ضعـف مــبانی اعتقـادی و وجـود شـبهات دینـِی پاسخ داده نشـده در 

کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند   ذهـن جـوان« را در 

درصـد تأثیـر مانـع »ضعـف مــبانی اعتقـادی و وجـود شـبهات دینـِی پاسخ داده نشـده در ذهـن جـوان« 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی در 
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10-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »عادت نداشـتن به نماز جماعت و نرفتن به مسـجد از 
دوره کودکی« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

12811314752330473فراوانی

26.223.130.110.66.7096.7درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 26.2 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 23.1 درصد در حلد »زیاد«، 30.1 درصد در حد »متوسلط«، 
10.6 درصلد در حلد »کلم« و 6.7 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجود مانلع »عادت 
نداشلتن بله نملاز جماعلت و نرفتن به مسلجد از دوره کودکلی« را در کاهلش ارتباط 

جوانلان با مسلجد تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر مانع »عادت نداشـتن به نماز جماعت و نرفتن به مسـجد از دوره کودکی« در کاهش 
ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3۴24

10-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »عـادت نداشـتن بـه نمـاز جماعـت و نرفتـن بـه مسـجد از 
بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی کاهـش ارتبـاط جوانـان  کودکـی« در  دوره 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1281131۴752330۴73فراوانی

26.223.130.110.66.7096.7درصد

افـراد  درصـد   26.2 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 23.1 درصـد در حـد »زیـاد«، 30.1 درصـد در 
کـم«،  حـد »متوسـط«، 10.6 درصـد در حـد »کـم« و 6.7 درصـد در حـد »خیلـی 
دوره  از  مسـجد  بـه  نرفتـن  و  جماعـت  نمـاز  بـه  نداشـتن  »عـادت  مانـع  وجـود 

دانسـته اند   تأثیرگـذار  مسـجد  بـا  جوانـان  ارتبـاط  کاهـش  در  را  کودکـی« 

کاهـش  کودکـی« در  درصـد تأثیـر مانـع »عـادت نداشـتن بـه نمـاز جماعـت و نرفتـن بـه مسـجد از دوره 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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11-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »این ذهنیت اجتماعی که مسـجد حرفی برای جوانان 
امروز ندارد« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

10211311890441468فراوانی

20.923.124.118.490.295.7درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 20.9 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 23.1 درصد در حلد »زیاد«، 24.1 درصد در حد »متوسلط«، 
18.4 درصلد در حلد »کلم« و 9 درصد در حد »خیلی کم«، وجلود مانع »این ذهنیت 
اجتماعلی کله مسلجد حرفی برای جوانلان امروز نلدارد« را در کاهش ارتبلاط جوانان 
بلا مسلجدتأثیرگذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصد نیز این مسلئله کاًل بی تأثیر اسلت.

درصد تأثیر مانع »این ذهنیت اجتماعی که مسـجد حرفی برای جوانان امروز ندارد« در کاهش 
ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

3۴3 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

کـه مسـجد حرفـی بـرای جوانـان  11-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »ایـن ذهنیـت اجتماعـی 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی امـروز نـدارد« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

10211311890۴۴1۴68فراوانی

20.923.12۴.118.۴90.295.7درصد

افـراد  درصـد   20.9 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 23.1 درصـد در حـد »زیـاد«، 2۴.1 درصـد در 
حـد »متوسـط«، 18.۴ درصـد در حـد »کـم« و 9 درصـد در حـد »خیلی کـم«، وجود 
مانـع »ایـن ذهنیـت اجتماعـی کـه مسـجد حرفـی برای جوانـان امروز نـدارد« را در 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجدتأثیرگذار دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد نیز این 

کاًل بی تأثیـر اسـت  مسـئله 

کاهـش  کـه مسـجد حرفـی بـرای جوانـان امـروز نـدارد« در  درصـد تأثیـر مانـع »ایـن ذهنیـت اجتماعـی 
ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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12-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین 
جوانان« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

12817012041110470فراوانی

26.234.824.58.42.2096.1درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 26.2 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 34.8 درصد در حلد »زیاد«، 24.5 درصد در حد »متوسلط«، 
8.4 درصلد در حلد »کلم« و 2.1 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود مانلع »وجود 
آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانلان« را در کاهلش ارتبلاط جوانان با 

مسلجد تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر مانع »وجود آسـیب ها و ناهنجاری های اخالقی در بین جوانان« در کاهش ارتباط 
جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3۴۴4

12-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانان« 
کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

128170120۴1110۴70فراوانی

26.23۴.82۴.58.۴2.2096.1درصد

افـراد  درصـد   26.2 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 3۴.8 درصـد در حد »زیـاد«، 2۴.5 درصد در 
حـد »متوسـط«، 8.۴ درصـد در حـد »کـم« و 2.1 درصد در حـد »خیلی کم«، وجود 
کاهـش  مانـع »وجـود آسـیب  ها و ناهنجاری  هـای اخالقـی در بیـن جوانـان« را در 

ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند  

ارتبـاط  کاهـش  بیـن جوانـان« در  ناهنجاری هـای اخالقـی در  و  آسـیب ها  تأثیـر مانـع »وجـود  درصـد 
غیرمسـجدی پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان 
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13-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »پرمشـغله بودن و وقت نداشتن جوان« در کاهش 
ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

12615211049320469فراوانی

25.831.122.5106.5095.9درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 25.8 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 31.1 درصد در حلد »زیاد«، 22.5 درصد در حد »متوسلط«، 
10 درصلد در حلد »کلم« و 6.5 درصلد در حلد »خیلی کلم«، وجود مانع »پرمشلغله 
بلودن و وقلت نداشلتن جلوان« را در کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار 

دانسلته اند.

درصد تأثیر مانع »پرمشـغله بودن و وقت نداشـتن جوان« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از 
نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

3۴5 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

کاهش ارتباط  13-1. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر مانـع »پرمشـغله بـودن و وقت نداشـتن جـوان« در 
جوانان با مسـجد، از نظر پاسـخگویان غیرمسـجدی

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

126152110۴9320۴69فراوانی

25.831.122.5106.5095.9درصد

افـراد  درصـد   25.8 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 31.1 درصـد در حـد »زیـاد«، 22.5 درصـد در 
حـد »متوسـط«، 10 درصـد در حـد »کـم« و 6.5 درصـد در حـد »خیلـی کـم«، وجـود 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا  مانـع »پرمشـغله بـودن و وقـت نداشـتن جـوان« را در 

دانسـته اند  تأثیرگـذار  مسـجد 

کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از  درصـد تأثیـر مانـع »پرمشـغله بـودن و وقـت نداشـتن جـوان« در 
نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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14-1. جدول فراوانی و درصد تأثیر مانع »نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد 
برخی مسئوالن و متولیان دینی« در کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان 

غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1531229861380472فراوانی

31.324.92012.57.8096.5درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 31.3 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 24.9 درصلد در حلد »زیلاد«، 20 درصد در حد »متوسلط«، 
12.5 درصلد در حلد »کلم« و 7.8 درصد در حد »خیلی کم«، وجلود مانع »نارضایتی 
جلوان از نظلام دینلی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسلئوالن و متولیلان دینی« را در 

کاهلش ارتبلاط جوانان با مسلجد تأثیرگذار دانسلته اند. 

درصد تأثیر مانع »نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسـئوالن و 
متولیان دینی« در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3۴64

عملکرد  ضعف  دلیل  به  دینی  نظام  از  جوان  »نارضایتی  مانع  تأثیر  درصد  و  فراوانی  جدول   .1-14
کاهش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی برخی مسئوالن و متولیان دینی« در 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

1531229861380۴72فراوانی

31.32۴.92012.57.8096.5درصد

افـراد  درصـد   31.3 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 2۴.9 درصد در حد »زیـاد«، 20 درصد در حد 
کـم«، وجـود  »متوسـط«، 12.5 درصـد در حـد »کـم« و 7.8 درصـد در حـد »خیلـی 
مانـع »نارضایتـی جـوان از نظـام دینـی بـه دلیـل ضعـف عملکـرد برخـی مسـئوالن 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند   و متولیـان دینـی« را در 

درصـد تأثیـر مانـع »نارضایتـی جـوان از نظـام دینـی بـه دلیـل ضعـف عملکـرد برخـی مسـئوالن و متولیـان 
کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی دینـی« در 
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15-1. جداول سـوال باز از موانع ذکرنشده مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر جوانان 
غیرمسجدی

در این سوال از جوانان غیرمسجدی خواسته شد تا غیر از موانع چهارده  گانه مطرح شده 
در پرسشنامه، اگر مانع مهم دیگری مدنظرشان هست، قید نمایند که برخی از آن ها به 

موانعی اشاره نمودند. جدول عناوین موانع اشاره شده به شرح ذیل است: 

عدم جذابیت و توجه کم به جوانان

دوگانگی رفتاری در مساجد

در مسجد حرف  های سیاسی نباید زده شود

در حوزه بسیج با بها دادن بیش از حد به جوانان، آ ن ها را دچار خودبزرگ بینی 
می  کنند ودر نتیجه مشکالت دیگر و زدگی از مسجد پیش می آید.

دوگانگی رفتاری در مسجد

مغایر بودن کارها و حرف  های امامان جماعت با اعمالشان

سختگیری  ها در مورد ظاهر)هرچند باید ساده باشد(

رفتار بسیجی ها

عدم آشنایی با سیره انبیا

حجاب خانم ها و غیرت مردها

از بین رفتن حرمت  ها در خانواده  ها

مهم ترین عامل محیط جامعه

بی بندباری در بین جوانان، ضعف در فرهنگ عمومی

تک قطبی بودن مساجد
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2. جـداول میـزان تأثیـر هـر یـک از عوامـل، در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد از نظـر 
غیرمسـجدی پاسـخگویان 

1-2. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »پاسـخ مناسب و علمی به سواالت جوانان در امور 
مذهبی و اجتماعی« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

155202753051468فراوانی

31.741.315.36.110.295.6درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 31.7 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 41.3 درصد در حلد »زیاد«، 15.3 درصد در حد »متوسلط«، 
6.1 درصلد در حلد »کلم« و 1 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود عاملل »پاسلخ 
مناسلب و علملی بله سلواالت جوانلان در املور مذهبلی و اجتماعلی« را در افزایلش 
ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 درصلد نیز این مسلئله 

کاًل بی تأثیلر اسلت.

درصد تأثیر عامل »پاسـخ مناسب و علمی به سواالت جوانان در امور مذهبی و اجتماعی« در 
افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3۴84

2 جـداولمیـزانتأثیـرهـریـکازعوامـل،درافزایـشارتبـاطجوانـانبامسـجد
ازنظرپاسخگویانغیرمسجدی

امـور  در  جوانـان  سـواالت  بـه  علمـی  و  مناسـب  »پاسـخ  عامـل  تأثیـر  درصـد  و  فراوانـی  جـدول   .2-1
غیرمسـجدی پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  اجتماعـی«  و  مذهبـی 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

155202753051۴68فراوانی

31.7۴1.315.36.110.295.6درصد

افـراد  درصـد   31.7 حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، ۴1.3 درصـد در حـد »زیـاد«، 15.3 درصـد در 
کـم«، وجـود  حـد »متوسـط«، 6.1 درصـد در حـد »کـم« و 1 درصـد در حـد »خیلـی 
عامـل »پاسـخ مناسـب و علمـی بـه سـواالت جوانـان در امـور مذهبـی و اجتماعی« 
را در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد تأثیرگـذار دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد 

کاًل بی تأثیـر اسـت  نیـز ایـن مسـئله 

در  اجتماعـی«  و  مذهبـی  امـور  در  جوانـان  سـواالت  بـه  علمـی  و  مناسـب  »پاسـخ  عامـل  تأثیـر  درصـد 
غیرمسـجدی پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش 
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2-2. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »ارائه خدمات مشـاوره ای برای جوانان در خصوص 
مشـکالت خانوادگی و فردی توسط مسجد« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر 

پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

13916612229121469فراوانی

28.433.924.95.92.50.295.8درصد

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه حلدود 28.4 درصلد افراد غیرمسلجدی 
در حلد »خیللی زیلاد«، 33.9 درصد در حلد »زیاد«، 24.9 درصد در حد »متوسلط«، 
5.9 درصلد در حلد »کلم« و 2.5 درصلد در حلد »خیللی کلم«، وجلود عاملل »ارائه 
خدملات مشلاوره ای بلرای جوانلان در خصلوص مشلکالت خانوادگلی و فردی توسلط 
مسلجد« را در افزایلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد تأثیرگلذار دانسلته اند. از نظلر 0.2 

درصلد نیلز ایلن مسلئله کاًل بی تأثیر اسلت.

درصد تأثیر عامل »ارائه خدمات مشـاوره ای برای جوانان در خصوص مشکالت خانوادگی و 
فردی توسط مسـجد« در افزایش ارتباط جوانان با مسجد، از نظر پاسخگویان غیرمسجدی

    

3۴9 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

بـرای جوانـان در خصـوص  تأثیـر عامـل »ارائـه خدمـات مشـاوره ای  2-2. جـدول فراوانـی و درصـد 
نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  مسـجد«  توسـط  فـردی  و  خانوادگـی  مشـکالت 

غیرمسـجدی پاسـخگویان 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

13916612229121۴69فراوانی

28.۴33.92۴.95.92.50.295.8درصد

افـراد  درصـد   28.۴ حـدود  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
غیرمسـجدی در حـد »خیلـی زیـاد«، 33.9 درصـد در حـد »زیـاد«، 2۴.9 درصد در 
حـد »متوسـط«، 5.9 درصـد در حـد »کم« و 2.5 درصـد در حد »خیلی کم«، وجود 
عامـل »ارائـه خدمـات مشـاوره ای برای جوانان در خصوص مشـکالت خانوادگی 
تأثیرگـذار  مسـجد  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  را  مسـجد«  توسـط  فـردی  و 

کاًل بی تأثیـر اسـت  دانسـته اند  از نظـر 0.2 درصـد نیـز ایـن مسـئله 

و  خانوادگـی  مشـکالت  خصـوص  در  جوانـان  بـرای  مشـاوره ای  خدمـات  »ارائـه  عامـل  تأثیـر  درصـد 
غیرمسـجدی پاسـخگویان  نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  مسـجد«  توسـط  فـردی 
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3-2. جدول فراوانی و درصد تأثیر عامل »ارتباط  گیری امام جماعت و مسـئوالن مسجد با 
جوانان موفق و فعال و نیز جوانان بیمار و حادثه دیده« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از 

نظر پاسخگویان غیرمسجدی

کلاصاًلخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1861249353130469فراوانی

3825.41910.82.7095.9درصد

با توجه به جدول باال مشاهده می  شودکه حدود 38 درصد افراد غیرمسجدی در حد 
»خیلی زیاد«، 25.4 درصد در حد »زیاد«، 19 درصد در حد »متوسط«، 10.8 درصد 
امام  گیری  »ارتباط  عامل  وجود  کم«،  در حد »خیلی  درصد   2.7 و  در حد »کم« 
جماعت و مسئوالن مسجد با جوانان موفق و فعال و نیز جوانان بیمار و حادثه دیده« را 

در افزایش ارتباط جوانان با مسجد تأثیرگذار دانسته اند. 

درصد تأثیر عامل »ارتباط گیری امام جماعت و مسـئوالن مسجد با جوانان موفق و فعال 
و نیز جوانان بیمار و حادثه دیده« در افزایش ارتباط جوانان با مسـجد، از نظر پاسخگویان 

غیرمسجدی
    

مسجـــــــــــــد و جـــــــــــــوان 3504

3-2. جـدول فراوانـی و درصـد تأثیـر عامـل »ارتباط  گیـری امـام جماعـت و مسـئوالن مسـجد بـا جوانـان 
نظـر  از  مسـجد،  بـا  جوانـان  ارتبـاط  افزایـش  در  حادثه دیـده«  و  بیمـار  جوانـان  نیـز  و  فعـال  و  موفـق 

غیرمسـجدی پاسـخگویان 

کمکممتوسطزیادخیلی زیاد کلاصاًلخیلی 

18612۴9353130۴69فراوانی

3825.۴1910.82.7095.9درصد

با توجه به جدول باال مشاهده می  شودکه حدود 38 درصد افراد غیرمسجدی 
در حد »خیلی زیاد«، 25.۴ درصد در حد »زیاد«، 19 درصد در حد »متوسط«، 
کم«، وجود عامل »ارتباط  10.8 درصد در حد »کم« و 2.7 درصد در حد »خیلی 
نیز جوانان  با جوانان موفق و فعال و  امام جماعت و مسئوالن مسجد  گیری 
بیمار و حادثه دیده« را در افزایش ارتباط جوانان با مسجد تأثیرگذار دانسته اند  

نیـز  و  فعـال  و  بـا جوانـان موفـق  و مسـئوالن مسـجد  امـام جماعـت  »ارتباط گیـری  تأثیـر عامـل  درصـد 
جوانـان بیمـار و حادثه دیـده« در افزایـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد، از نظـر پاسـخگویان غیرمسـجدی
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4-2. جداول سـوال باز از عوامل ذکرنشده مؤثر در افزایش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
جوانان غیرمسجدی

در این سوال از جوانان غیرمسجدی خواسته شد تا غیر از عوامل سه      گانه مطرح شده در 
پرسشنامه، اگر عامل مهم دیگری مدنظرشان هست، قید نمایند که برخی از آن ها به 

عواملی اشاره نمودند. جدول عناوین عوامل اشاره شده به شرح ذیل است:

خردکردن جوانان با پوشش امروزی باعث دور شدن و شکاف فکری در بین جوانان می شود

بحث و گفتگو در مورد مسائل سیاسی، همان طور که خودشان می گویند، دین از سیاست جدا نیست

دعوت رسمی از جوانان برای حضور در مساجد

آشنایی با مشکالت اهالی محل
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3. جـداول سـه مانـع اولویـت  دار در کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد از نظـر پاسـخگویان 
ی مسـجد غیر

1-3. جدول فراوانی و درصد اولین مانع اولویت  دار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی 

انتخاب به عنوان 
اولویت اول

عوامل

درصد فراوانی

7.6 37 فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آ ن ها

8.8 43 وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(

5.7 28 حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجد

11 54 رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانان

5.3 26 ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند 

2.9 14 استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان

3.7 18 فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن جوانان با 
مسجد

4.7 23 ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آن

5.1 25 ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان 

6.1 30 عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکی

4.5 22 این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز ندارد

5.9 29 وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانان

8.8 43 پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوان

11.9 58 نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینی

92.4 452 کل

بلا توجله بله جدول باال مشلاهده می  شلودکه موانع »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در 
مسلائل سیاسلی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان« توسلط 11 درصد پاسلخگویان 
غیرمسلجدی، »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانه امام جماعلت و نمازگزاران بلا جوانان« 
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توسلط 8.8 درصد پاسلخگویان غیرمسلجدی و »حضور اندك یا بی  اثلر )فاقد فعالیت( 
اماملان جماعلت در مسلجد« توسلط 7.6 درصلد پاسلخگویان غیرمسلجدی، بیش از 
سلایر موانلع توسلط پاسلخگویان به عنلوان مانع اولویلت  دار اول از حیلث اثرگذاری بر 

کاهلش ارتبلاط جوانان با مسلجد انتخاب شلده  اند.
    

353 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

از  نادرسـت  »اسـتفاده  موانـع  می  شـودکه  مشـاهده  بـاال  جـدول  بـه  توجـه  بـا 
مسـاجد در مسـائل سیاسـی و مواجهـه ناصحیـح بـا عقایـد مخالفـان« توسـط 11 
درصـد پاسـخگویان غیرمسـجدی، »رفتار خشـک یـا غیرصمیمانۀ امـام جماعت 
و نمازگزاران با جوانان« توسـط 8.8 درصد پاسـخگویان غیرمسـجدی و »حضور 
انـدک یـا بی  اثـر )فاقـد فعالیـت( امامـان جماعـت در مسـجد« توسـط 7.6 درصـد 
پاسـخگویان غیرمسـجدی، بیـش از سـایر موانـع توسـط پاسـخگویان بـه عنـوان 
بـا مسـجد  ارتبـاط جوانـان  کاهـش  بـر  اثرگـذاری  از حیـث  اولویـت  دار اول  مانـع 

شـده  اند  انتخـاب 
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2-3. جدول فراوانی و درصد دومین مانع اولویت  دار در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی 

انتخاب به عنوان 
اولویت دوم

عوامل

درصد فراوانی

3.5 17 فقدان و یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن ها

4.1 20 وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(

4.7 23 حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجد

8.4 41 رفتار خشک یا غیرصمیمانه  ی امام جماعت و نمازگزاران با جوانان

9.2 45 ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند 

6.3 31 استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان

6.1 30 فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن جوانان با 
مسجد

7.6 37 ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آن

8.4 41 ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان 

5.9 29 عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکی

7 34 این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز ندارد

6.7 33 وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانان

7.2 35 پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوان

6.5 32 نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینی

92.2 451 کل

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلودکه موانلع »ضعلف مدیریتلی مسلجد 
پاسلخگویان  توسلط 9.2 درصلد  و جوان پسلند«  برنامه  هلای جلذاب  برگلزاری  در 
غیرمسلجدی، »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانه امام جماعلت و نمازگزاران بلا جوانان« 
توسلط 8.4 درصلد پاسلخگویان غیرمسلجدی و »ضعلف مللبانی اعتقلادی و وجلود 
شلبهات دینلِی پاسخ داده نشلده در ذهلن جلوان« توسلط 8.4 درصلد پاسلخگویان 
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غیرمسلجدی، بیش از سلایر موانع توسلط پاسلخگویان بله عنوان مانلع اولویت  دار دوم 
از حیلث اثرگلذاری بلر کاهلش ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد انتخلاب شلده  اند.

    

355 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـودکه موانـع »ضعـف مدیریتی مسـجد 
در برگـزاری برنامه  هـای جـذاب و جوان پسـند« توسـط 9.2 درصـد پاسـخگویان 
نمازگـزاران  و  جماعـت  امـام  غیرصمیمانـۀ  یـا  خشـک  »رفتـار  غیرمسـجدی، 
مــبانی  »ضعـف  و  غیرمسـجدی  پاسـخگویان  درصـد   8.۴ توسـط  جوانـان«  بـا 
اعتقـادی و وجـود شـبهات دینـِی پاسخ داده نشـده در ذهـن جـوان« توسـط 8.۴ 
درصـد پاسـخگویان غیرمسـجدی، بیـش از سـایر موانـع توسـط پاسـخگویان بـه 
بـا  ارتبـاط جوانـان  کاهـش  بـر  اثرگـذاری  از حیـث  اولویـت  دار دوم  عنـوان مانـع 

شـده  اند  انتخـاب  مسـجد 
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3-3. جدول فراوانی و درصد سـومین مانع اولویت  دار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی 

انتخاب به عنوان 
اولویت سوم

عوامل

درصد فراوانی

8.2 40 فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن ها

6.1 30 وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(

6.3 31 حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجد

5.5 27 رفتار خشک یا غیرصمیمانه  ی امام جماعت و نمازگزاران با جوانان

4.3 21 ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند 

3.9 19 استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان

7 34 فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن جوانان با 
مسجد

6.5 32 ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آن

7.8 38 ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان 

5.5 27 عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکی

3.1 15 این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز ندارد

9.2 45 وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانان

9.6 47 پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوان

6.3 31 نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینی

90 440 کل

بلا توجله بله جلدول بلاال مشلاهده می  شلودکه موانلع »پرمشلغله بلودن و وقلت 
نداشلتن جلوان« توسلط 9.6 درصلد پاسلخگویان غیرمسلجدی، »وجلود آسلیب  ها و 
ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانان« توسلط 9.2 درصد پاسلخگویان غیرمسلجدی 
و »فقلدان یلا کمبلود مسلاجد در برخلی نقاط شلهر یا محدودیلت زمانی در بلاز بودن 
آن هلا« توسلط 8.2  درصلد پاسلخگویان غیرمسلجدی، بیلش از سلایر موانلع توسلط 



330

پاسلخگویان بله عنلوان مانلع اولویلت  دار سلوم از حیلث اثرگلذاری بر کاهلش ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد انتخاب شلده  اند.

    

357 بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطجوانبامسجد

بـا توجـه بـه جـدول بـاال مشـاهده می  شـودکه موانـع »پرمشـغله بـودن و وقـت 
نداشـتن جوان« توسـط 9.6 درصد پاسـخگویان غیرمسـجدی، »وجود آسیب  ها 
پاسـخگویان  درصـد   9.2 توسـط  جوانـان«  بیـن  در  اخالقـی  ناهنجاری  هـای  و 
کمبـود مسـاجد در برخـی نقـاط شـهر یـا محدودیـت  غیرمسـجدی و »فقـدان یـا 
زمانـی در بـاز بـودن آن هـا« توسـط 8.2  درصد پاسـخگویان غیرمسـجدی، بیش 
از حیـث  اولویـت  دار سـوم  مانـع  عنـوان  بـه  پاسـخگویان  توسـط  موانـع  از سـایر 

کاهـش ارتبـاط جوانـان بـا مسـجد انتخـاب شـده  اند  اثرگـذاری بـر 
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4. جـداول رتبه  بنـدی فریدمـن از موانـع اثرگـذار در کاهـش ارتبـاط جوانـان غیرمسـجدی بـا 
مسـجد

1-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد 
از نظر کل پاسخگویان غیرمسجدی 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.78رفتار خشک یا غیرصمیمانه  ی امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.89وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(دوم

7.10وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانسوم

7.18ضعف مـبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان چهارم

7.24ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند پنجم

7.26ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنششم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن هفتم
جوانان با مسجد

7.41

7.42فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هاهشتم

7.50نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینینهم

7.57پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواندهم

7.64حضور اندک یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدیازدهم

7.89عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

8.40استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفانسیزدهم

8.73این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

451تعداد

113.721آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانع مؤثر در کاهلش حضور جوانان در مسلجد از آزمون فریدمن 
اسلتفاده شلد کله با توجله به مقلدار آماره خلی دو آزملون فریدملن 113.721 با 12 
درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معناداری بلا 0.05، 
مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانع مؤثلر در کاهش حضلور جوانان 
در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا چنیلن 
اسلتنباط می شلود کله »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانله امام جماعلت و نمازگلزاران با 
جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.78 رتبله اول، »وجود اماملان جماعت غیرجلذاب برای 
جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگیلن رتبله 6.89 رتبله دوم و »وجلود 
آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 7.10 رتبله 
سلوم را از نظلر کل پاسلخگویان غیرمسلجدی بله خلود اختصلاص داده انلد )باالترین 

رتبه  هلا(.
همچنیلن »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« با 
میانگین رتبه 7.89 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.40 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.73 رتبله چهاردهلم را از نظلر کل پاسلخگویان غیرمسلجدی بله خلود اختصلاص 

داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.



333 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

2-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد 
از نظر پاسخگویان غیرمسجدی زن 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.68وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(اول

6.96رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناندوم

7.16ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند سوم

7.22ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنچهارم

7.26نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینیپنجم

7.27وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانششم

7.47ضعف مـبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان هفتم

7.48فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هاهشتم

7.48حضور اندک یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدنهم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن دهم
جوانان با مسجد

7.49

7.61پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانیازدهم

8.00عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

8.30استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفانسیزدهم

8.62این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

229تعداد

51.818آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 51.818 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »وجلود اماملان جماعلت غیرجلذاب بلرای جوانلان )از نظلر 
اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگین رتبه 6.68 رتبه اول، »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانه 
املام جماعلت و نمازگلزاران بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.96 رتبله دوم و »ضعف 
مدیریتلی مسلجد در برگلزاری برنامه  هلای جلذاب و جوان  پسلند« بلا میانگیلن رتبله 
7.16 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی زن بله خود اختصلاص داده اند 

)باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« با 
میانگین رتبه 8.00 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.30 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.62 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی زن بله خلود اختصلاص 

داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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3-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی مرد 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.61رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.89ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان دوم

6.92وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانسوم

7.11وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(چهارم

7.30ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نماز جماعت و فواید آنپنجم

7.31ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند ششم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن هفتم
جوانان با مسجد

7.32

7.35فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آ هاهشتم

7.52پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواننهم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دهم
دینی

7.75

7.78عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکییازدهم

7.80حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجددوازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.50

8.84این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

222تعداد

72.146آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 72.146 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانله امام جماعلت و نمازگلزاران با 
جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.61 رتبه اول، »ضعف مللبانی اعتقادی و وجود شلبهات 
دینلِی پاسخ داده نشلده در ذهلن جلوان« بلا میانگیلن رتبله 6.89 رتبله دوم و »وجود 
آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.92 رتبله 
سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی ملرد بله خود اختصلاص داده انلد )باالترین 

رتبه  هلا(.
همچنیلن »حضلور انلدك یلا بی  اثلر )فاقلد فعالیلت( اماملان جماعلت در مسلجد« با 
میانگین رتبه 7.80 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.50 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.84 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی ملرد بله خلود اختصلاص 

داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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4-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی در بازه سنی 15 تا 19 سال 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.83ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان اول

6.89ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند دوم

7.06وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانسوم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان چهارم
دینی

7.16

7.18رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانانپنجم

7.19ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنششم

7.22وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(هفتم

7.36پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانهشتم

7.49عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکینهم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن دهم
جوانان با مسجد

7.69

7.76حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدیازدهم

7.83فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هادوازدهم

8.64این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردسیزدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید چهاردهم
مخالفان

8.71

آزمون فریدمن

96تعداد

28.428آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.008سطح معناداری



338

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 28.428 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.008 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری بلا 
0.05 مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبله پاسلخ بله موانع مؤثلر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »ضعلف مللبانی اعتقلادی و وجلود شلبهات دینلِی 
پاسخ داده نشلده در ذهلن جلوان« بلا میانگین رتبله 6.83 رتبه اول، »ضعلف مدیریتی 
مسلجد در برگلزاری برنامه  هلای جلذاب و جوان  پسلند« بلا میانگین رتبله 6.89 رتبه 
دوم و »وجلود آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانلان« بلا میانگین رتبه 
7.06 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی در بازه سلنی 15 تا 19 سلال به 

خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »فقلدان یلا کمبلود مسلاجد در برخی نقاط شلهر یلا محدودیلت زمانی در 
بلاز بلودن آن هلا« با میانگیلن رتبله 7.83 رتبه دوازدهلم، »این ذهنیلت اجتماعی که 
مسلجد حرفلی بلرای جوانلان املروز نلدارد« بلا میانگیلن رتبله 8.64 رتبه سلیزدهم 
و »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد 
مخالفلان« بلا میانگیلن رتبه 8.71 رتبه چهاردهم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی 

در بلازه سلنی 15 تلا 19 سلال بله خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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5-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی در بازه سنی 20 تا 24 سال 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.58رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.77وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(دوم

6.89وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانسوم

7.21ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان چهارم

7.25ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنپنجم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن ششم
جوانان با مسجد

7.34

7.41فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هاهفتم

7.44ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند هشتم

7.45حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدنهم

7.55پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواندهم

7.85عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکییازدهم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دوازدهم
دینی

7.86

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.55

8.85این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

175تعداد

57.905آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



340

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 57.905 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانله امام جماعلت و نمازگلزاران با 
جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.58 رتبله اول، »وجود اماملان جماعت غیرجلذاب برای 
جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگیلن رتبله 6.77 رتبله دوم و »وجلود 
آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.89 رتبله 
سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی در بلازه سلنی 20 تلا 24 سلال بله خلود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »نارضایتلی جلوان از نظلام دینلی به دلیل ضعلف عملکرد برخی مسلئوالن 
و متولیلان دینلی« بلا میانگیلن رتبله 7.86 رتبله دوازدهلم، »اسلتفاده نادرسلت از 
مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح با عقایلد مخالفان« بلا میانگین رتبه 
8.55 رتبله سلیزدهم و »ایلن ذهنیت اجتماعی که مسلجد حرفی بلرای جوانان امروز 
نلدارد« بلا میانگیلن رتبه 8.85 رتبه چهاردهم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی در 

بلازه سلنی 20 تلا 24 سلال به خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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6-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی در بازه سنی 25 تا 29 سال 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.74رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.88وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(دوم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن سوم
آن ها

7.22

7.23ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند چهارم

7.29ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنپنجم

7.29ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان ششم

7.31وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانهفتم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن هشتم
جوانان با مسجد

7.35

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان نهم
دینی

7.37

7.73پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواندهم

7.76حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدیازدهم

8.09عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.10

8.65این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

178تعداد

42.382آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



342

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 42.382 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانله امام جماعلت و نمازگلزاران با 
جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.74 رتبله اول، »وجود اماملان جماعت غیرجلذاب برای 
جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگیلن رتبله 6.88 رتبله دوم و »فقدان یا 
کمبلود مسلاجد در برخلی نقلاط شلهر یلا محدودیلت زمانلی در بلاز بلودن آن هلا« با 
میانگین رتبه 7.22 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی در بازه سلنی 25 

تلا 29 سلال به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« با 
میانگین رتبه 8.09 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.10 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.65 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی در بلازه سلنی 25 تلا 29 

سلال به خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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7-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد 
از نظر پاسخگویان غیرمسجدی متأهل 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.46رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.86وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(دوم

6.92ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند سوم

7.05ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنچهارم

7.11وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانپنجم

7.29فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هاششم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان هفتم
دینی

7.43

7.54ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان هشتم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن نهم
جوانان با مسجد

7.56

7.77حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجددهم

7.78پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانیازدهم

7.95عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

8.30استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفانسیزدهم

8.97این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

165تعداد

59.721آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



344

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 59.721 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری 
بلا 0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبله پاسلخ بله موانلع مؤثلر در کاهلش 
حضلور جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن 
رتبه هلا چنیلن اسلتنباط می شلود کله »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانه املام جماعت 
و نمازگلزاران بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.46 رتبله اول، »وجود اماملان جماعت 
غیرجلذاب بلرای جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگیلن رتبله 6.86 رتبه 
دوم و »ضعلف مدیریتلی مسلجد در برگلزاری برنامه  هلای جلذاب و جوان  پسلند« بلا 
میانگیلن رتبله 6.92 رتبله سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی متأهلل به خود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« با 
میانگین رتبه 7.95 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.30 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.97 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی متأهل به خلود اختصاص 

داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.



345 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

8-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی مجرد 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.96وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(اول

6.98ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان دوم

7.00رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانانسوم

7.07وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانچهارم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن پنجم
جوانان با مسجد

7.32

7.37ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنششم

7.45ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند هفتم

7.45پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانهشتم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن نهم
آن ها

7.48

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دهم
دینی

7.57

7.58حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدیازدهم

7.80عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.42

8.55این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

282تعداد

58.277آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



346

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 58.277 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »وجلود اماملان جماعلت غیرجذاب بلرای جوانلان )از 
نظلر اخالقلی و رفتلاری(« با میانگیلن رتبه 6.96 رتبله اول، »ضعف مللبانی اعتقادی 
و وجلود شلبهات دینلِی پاسخ داده نشلده در ذهلن جلوان« بلا میانگیلن رتبله 6.98 
رتبله دوم و »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانله امام جماعلت و نمازگزاران بلا جوانان« با 
میانگیلن رتبله 7.00 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی مجلرد به خود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« با 
میانگین رتبه 7.80 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.42 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.55 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی مجلرد به خلود اختصاص 

داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.



347 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

9-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با تحصیالت سیکل 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

5.55رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.15پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواندوم

6.40ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنسوم

6.55وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانچهارم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن پنجم
جوانان با مسجد

6.70

7.28وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )به لحاظ اخالقی و رفتاری(ششم

7.35فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هاهفتم

7.35ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان هشتم

7.68ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند نهم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دهم
دینی

7.70

8.43این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردیازدهم

8.45حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجددوازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

9.20

10.23عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیچهاردهم

آزمون فریدمن

20تعداد

26.544آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

.014سطح معناداری



348

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 26.544 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.014 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری بلا 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله  »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانه املام جماعت و نمازگلزاران با 
جوانلان« بلا میانگیلن رتبه 5.55 رتبله اول، »پرمشلغله بودن و وقت نداشلتن جوان« 
بلا میانگیلن رتبله 6.15 رتبه دوم و »ناآشلنایی با فلسلفه و اسلرار نملاز و نمازجماعت 
و فوایلد آن« بلا میانگیلن رتبه 6.40 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با 

تحصیلالت سلیکل به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »حضلور انلدك و یلا بی  اثر )فاقلد فعالیلت( اماملان جماعت در مسلجد« با 
میانگین رتبه 8.45 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفلان« بلا میانگیلن رتبله 9.20 رتبله سلیزدهم و 
»علادت نداشلتن بله نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« بلا میانگین 
رتبله 10.23 رتبله چهاردهم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با تحصیالت سلیکل 

بله خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.



349 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

10-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با تحصیالت دیپلم 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.99ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان اول

7.03ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند دوم

7.05رفتار خشک یا غیرصمیمانه  ی امام جماعت و نمازگزاران با جوانانسوم

7.07ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنچهارم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن پنجم
جوانان با مسجد

7.20

7.21وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(ششم

7.25وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانهفتم

7.41عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیهشتم

7.47حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدنهم

7.53پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواندهم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن یازدهم
آن ها

7.67

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دوازدهم
دینی

7.77

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.68

8.68این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

177تعداد

46.832آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



350

بلرای اولویت بنلدی موانع مؤثر در کاهلش حضور جوانان در مسلجد از آزمون فریدمن 
اسلتفاده شلد کله بلا توجله به مقلدار آملاره خلی دو آزملون فریدملن 46.832 با 13 
درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری بلا 0.05 
مشلاهده می شلود که میانگین رتبه پاسلخ بله موانع مؤثر در کاهش حضلور جوانان در 
مسلجد بلا هلم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین اسلتنباط 
می شلود کله »ضعلف مللبانی اعتقلادی و وجلود شلبهات دینلِی پاسخ داده نشلده در 
ذهلن جلوان« با میانگیلن رتبه 6.99 رتبله اول، »ضعف مدیریتی مسلجد در برگزاری 
برنامه  هلای جلذاب و جوان  پسلند« بلا میانگین رتبله 7.03 رتبه دوم و »رفتار خشلک 
یلا غیرصمیمانله املام جماعلت و نمازگزاران بلا جوانان« بلا میانگین رتبله 7.05 رتبه 
سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا تحصیلالت دیپللم بله خلود اختصلاص 

داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »نارضایتلی جلوان از نظلام دینلی به دلیل ضعلف عملکرد برخی مسلئوالن 
و متولیلان دینلی« بلا میانگیلن رتبله 7.77 رتبله دوازدهلم، »اسلتفاده نادرسلت از 
مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح با عقایلد مخالفان« بلا میانگین رتبه 
8.68 رتبله سلیزدهم و »ایلن ذهنیت اجتماعی که مسلجد حرفی بلرای جوانان امروز 
نلدارد« بلا میانگیلن رتبه 8.68 رتبله چهاردهم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با 

تحصیلالت دیپللم به خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.



351 فصل چهارم: یافته  های تحقیق

11-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با تحصیالت کاردانی و کارشناسی 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.35رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.49وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(دوم

6.86وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانسوم

7.27ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند چهارم

7.29ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان پنجم

7.37فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هاششم

7.40ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنهفتم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن هشتم
جوانان با مسجد

7.59

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان نهم
دینی

7.68

7.69حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجددهم

7.74پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانیازدهم

8.01عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.34

8.92این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

198تعداد

78.135آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری



352

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 78.135 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانله امام جماعلت و نمازگلزاران با 
جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.35 رتبله اول، »وجود اماملان جماعت غیرجلذاب برای 
جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگیلن رتبله 6.49 رتبله دوم و »وجلود 
آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.86 رتبله 
سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با تحصیالت کاردانی و کارشناسلی به خود 

اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن بله مسلجد از دوره کودکی« با 
میانگین رتبه 8.01 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسی 
و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفان« با میانگیلن رتبه 8.34 رتبه سلیزدهم و »این 
ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان املروز ندارد« بلا میانگیلن رتبه 
8.92 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا تحصیلالت کاردانلی و 

کارشناسلی به خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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12-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با شغل دانش آموزی 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.20وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جواناناول

6.23ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند دوم

6.64پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانسوم

6.94رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانانچهارم

7.12ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان پنجم

7.37وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(ششم

7.65عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیهفتم

7.76حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدهشتم

نارضایتی جوان از نظام دینی بدلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان نهم
دینی

7.79

7.87ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آندهم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن یازدهم
آن ها

8.02

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن دوازدهم
جوانان با مسجد

8.12

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.48

8.81این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

42تعداد

23.239آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.039سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 23.239 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.039 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری بلا 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »وجلود آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانان« 
بلا میانگیلن رتبله 6.20 رتبله اول، »ضعلف مدیریتی مسلجد در برگلزاری برنامه  های 
جلذاب و جوان  پسلند« بلا میانگیلن رتبله 6.23 رتبله دوم و »پرمشلغله بلودن و وقت 
نداشلتن جوان« با میانگین رتبه 6.64 رتبه سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی 

بلا شلغل دانش آملوزی به خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »فقلدان یلا کمبلود برنامه  هلای تبلیغلی و ترویجی جلذاب به منظور آشلنا 
سلاختن جوانان با مسلجد« با میانگین رتبه 8.12 رتبه دوازدهم، »اسلتفاده نادرسلت 
از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیح با عقاید مخالفان« بلا میانگین رتبه 
8.48 رتبله سلیزدهم و »ایلن ذهنیت اجتماعی که مسلجد حرفی بلرای جوانان امروز 
نلدارد« بلا میانگیلن رتبه 8.81 رتبله چهاردهم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با 

شلغل دانش آملوزی به خلود اختصاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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13-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با شغل دانشجو 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.59وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(اول

6.62رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناندوم

7.12ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنسوم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن چهارم
جوانان با مسجد

7.27

7.27ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان پنجم

7.27وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانششم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن هفتم
آن ها

7.41

7.41ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند هشتم

7.49حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدنهم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دهم
دینی

7.51

7.70عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکییازدهم

8.10پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواندوازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.59

8.66این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

164تعداد

53.432آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 53.432 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »وجلود اماملان جماعلت غیرجلذاب بلرای جوانلان )از نظلر 
اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگین رتبه 6.59 رتبه اول، »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانه 
املام جماعلت و نمازگلزاران بلا جوانان« با میانگیلن رتبه 6.62 رتبه دوم و »ناآشلنایی 
بلا فلسلفه و اسلرار نملاز و نمازجماعلت و فواید آن« بلا میانگین رتبه 7.12 رتبه سلوم 
را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا شلغل دانشلجو بله خلود اختصلاص داده انلد 

)باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »پرمشلغله بلودن و وقلت نداشلتن جلوان« بلا میانگیلن رتبله 8.10 رتبله 
دوازدهلم، »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح با 
عقایلد مخالفلان« بلا میانگیلن رتبله 8.59 رتبله سلیزدهم و »این ذهنیلت اجتماعی 
کله مسلجد حرفی بلرای جوانان امروز نلدارد« با میانگیلن رتبه 8.66 رتبله چهاردهم 
را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا شلغل دانشلجو بله خلود اختصلاص داده  انلد 

رتبه  هلا(. )پایین  تریلن 
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14-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با شغل کارمند بخش خصوصی 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.69پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواناول

6.72ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان دوم

6.80وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(سوم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن چهارم
آن ها

7.06

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید پنجم
مخالفان

7.08

7.13وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانششم

7.18رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جوانانهفتم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان هشتم
دینی

7.43

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن نهم
جوانان با مسجد

7.48

7.53ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند دهم

7.86ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنیازدهم

8.20عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدوازدهم

8.42حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدسیزدهم

9.43این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

54تعداد

26.627آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.014سطح معناداری



358

بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که با توجله به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 26.627 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلاداری 0.014 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری بلا 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »پرمشلغله بلودن و وقلت نداشلتن جلوان« بلا میانگیلن رتبه 
6.69 رتبله اول، »ضعلف مللبانی اعتقلادی و وجود شلبهات دینی پاسخ داده نشلده در 
ذهلن جلوان« بلا میانگیلن رتبه 6.72 رتبله دوم و »وجلود امامان جماعلت غیرجذاب 
بلرای جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« بلا میانگیلن رتبله 6.80 رتبله سلوم را از 
نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی با شلغل کارمنلد بخلش خصوصی به خلود اختصاص 

داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »علادت نداشلتن بله نملاز جماعلت و نرفتلن بله مسلجد از دوره کودکی« 
بلا میانگیلن رتبله 8.20 رتبله دوازدهلم، »حضلور انلدك  یلا بی  اثلر )فاقلد فعالیلت( 
اماملان جماعلت در مسلجد« بلا میانگیلن رتبله 8.42 رتبه سلیزدهم و »ایلن ذهنیت 
اجتماعلی که مسلجد حرفلی برای جوانان املروز ندارد« بلا میانگین رتبله 9.43 رتبه 
چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا شلغل کارمنلد بخلش خصوصی به 

خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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15-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی با شغل آزاد 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.32رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.87ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آندوم

ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن سوم
جوان  

6.99

7.03وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(چهارم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان پنجم
دینی

7.03

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن ششم
جوانان با مسجد

7.11

7.15وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانهفتم

7.24پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانهشتم

7.59ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند نهم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن دهم
آن ها

7.80

7.94عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکییازدهم

7.97حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجددوازدهم

8.74این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردسیزدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید چهاردهم
مخالفان

9.22

آزمون فریدمن

74تعداد

38.803آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 38.803 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانله املام جماعلت و نمازگلزاران 
بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.32 رتبله اول، »ناآشلنایی بلا فلسلفه و اسلرار نماز و 
نمازجماعلت و فوایلد آن« با میانگیلن رتبه 6.87 رتبه دوم و »ضعف مللبانی اعتقادی 
و وجلود شلبهات دینلِی پاسخ داده نشلده در ذهن جوان« بلا میانگین رتبله 6.99 رتبه 
سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا شلغل آزاد بله خلود اختصلاص داده انلد 

)باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »حضلور انلدك یلا بی  اثلر )فاقلد فعالیلت( اماملان جماعلت در مسلجد« با 
میانگیلن رتبله 7.97 رتبله دوازدهلم، »این ذهنیلت اجتماعی که مسلجد حرفی برای 
جوانلان املروز نلدارد« بلا میانگیلن رتبله 8.74 رتبه سلیزدهم و »اسلتفاده نادرسلت 
از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفلان« بلا میانگین 
رتبله 9.22 رتبله چهاردهلم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با شلغل آزاد به خود 

اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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16-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی خوشه اول 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان اول
دینی

6.50

6.72وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(دوم

6.90حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدسوم

7.12ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنچهارم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن پنجم
آ ن ها

7.14

7.39رفتار خشک یا غیرصمیمانه  ی امام جماعت و نمازگزاران با جوانانششم

7.49ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان هفتم

7.49پرمشغله بودن و وقت نداشتن جوانهشتم

7.79ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند نهم

7.94وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جواناندهم

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن یازدهم
جوانان با مسجد

8.04

8.07این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز ندارددوازدهم

8.13عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیسیزدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید چهاردهم
مخالفان

8.27

آزمون فریدمن

138تعداد

39.386آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 39.386 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »نارضایتلی جلوان از نظلام دینلی بله دلیلل ضعلف عملکلرد 
برخلی مسلئوالن و متولیلان دینی« بلا میانگین رتبله 6.50 رتبه اول، »وجلود امامان 
جماعلت غیرجلذاب برای جوانلان )از نظر اخالقلی و رفتاری(« با میانگیلن رتبه 6.72 
رتبله دوم و »حضلور انلدك یلا بی  اثلر )فاقلد فعالیلت( اماملان جماعت در مسلجد« با 
میانگیلن رتبله 6.90 رتبله سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله اول بله 

خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  ها(.
همچنیلن »ایلن ذهنیلت اجتماعلی که مسلجد حرفی بلرای جوانلان امروز نلدارد« با 
میانگیلن رتبله 8.07 رتبله دوازدهلم، »علادت نداشلتن به نملاز جماعلت و نرفتن به 
مسلجد از دوره کودکلی« بلا میانگین رتبه 8.13 رتبه سلیزدهم و »اسلتفاده نادرسلت 
از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح بلا عقایلد مخالفلان« بلا میانگین 
رتبله 8.27 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله اول به خود 

اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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17-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی خوشه دوم 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.47رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناناول

6.47وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جواناندوم

6.73ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند سوم

6.80وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(چهارم

7.18ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان پنجم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان ششم
دینی

7.34

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن هفتم
جوانان با مسجد

7.35

7.48عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیهشتم

7.49پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواننهم

7.65حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجددهم

8.22فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن آن هایازدهم

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید دوازدهم
مخالفان

8.31

8.32ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آنسیزدهم

9.18این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

157تعداد

85.652آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 85.652 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هم برابر نیسلت؛ لذا با مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه ها چنین 
اسلتنباط می شلود کله »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانله املام جماعلت و نمازگلزاران 
بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.47 رتبله اول، »وجلود آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای 
اخالقلی در بیلن جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.47 رتبله دوم و »ضعلف مدیریتلی 
مسلجد در برگلزاری برنامه  هلای جلذاب و جوان  پسلند« بلا میانگین رتبله 6.73 رتبه 
سلوم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله دوم بله خلود اختصلاص داده انلد 

)باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »اسلتفاده نادرسلت از مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح بلا 
عقایلد مخالفلان« بلا میانگیلن رتبله 8.31 رتبله دوازدهلم، »ناآشلنایی بلا فلسلفه و 
اسلرار نملاز و نمازجماعلت و فوایلد آن« بلا میانگیلن رتبله 8.32 رتبله سلیزدهم و 
»ایلن ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفی بلرای جوانلان امروز نلدارد« بلا میانگین 
رتبله 9.18 رتبله چهاردهلم را از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله دوم به خود 

اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  هلا(.
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18-4. جدول رتبه بندی فریدمن از موانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجد از نظر 
پاسخگویان غیرمسجدی خوشه سوم 

میانگین رتبهموانع مؤثر در کاهش ارتباط جوانان با مسجدرتبه

6.30ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماعت و فواید آناول

6.56رفتار خشک یا غیرصمیمانه امام جماعت و نمازگزاران با جواناندوم

فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودیت زمانی در باز بودن سوم
آن ها

6.85

فقدان یا کمبود برنامه  های تبلیغی و ترویجی جذاب به منظور آشنا ساختن چهارم
جوانان با مسجد

6.90

6.92ضعف ملبانی اعتقادی و وجود شبهات دینِی پاسخ داده نشده در ذهن جوان پنجم

6.99وجود آسیب  ها و ناهنجاری  های اخالقی در بین جوانانششم

7.13وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان )از نظر اخالقی و رفتاری(هفتم

7.25ضعف مدیریتی مسجد در برگزاری برنامه  های جذاب و جوان  پسند هشتم

7.72پرمشغله بودن و وقت نداشتن جواننهم

8.10عادت نداشتن به نماز جماعت و نرفتن به مسجد از دوره کودکیدهم

8.28حضور اندك یا بی  اثر )فاقد فعالیت( امامان جماعت در مسجدیازدهم

نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضعف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دوازدهم
دینی

8.54

استفاده نادرست از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید سیزدهم
مخالفان

8.59

8.85این ذهنیت اجتماعی که مسجد حرفی برای جوانان امروز نداردچهاردهم

آزمون فریدمن

156تعداد

90.174آماره آزمون خی 2

13درجه آزادی

0.0001سطح معناداری
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بلرای اولویت بنلدی موانلع مؤثلر در کاهلش حضلور جوانلان در مسلجد از آزملون 
فریدملن اسلتفاده شلد که بلا توجه به مقلدار آماره خلی دو آزمون فریدملن 90.174 
بلا 13 درجله آزادی و سلطح معنلا داری 0.0001 و مقایسله ایلن سلطح معنلاداری با 
0.05، مشلاهده می شلود کله میانگیلن رتبه پاسلخ بله موانلع مؤثر در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد بلا هلم برابلر نیسلت؛ للذا بلا مشلاهده جلدول میانگیلن رتبه هلا 
چنیلن اسلتنباط می شلود کله »ناآشلنایی بلا فلسلفه و اسلرار نملاز و نمازجماعلت و 
فوایلد آن« بلا میانگیلن رتبله 6.30 رتبله اول، »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانله املام 
جماعلت و نمازگلزاران بلا جوانلان« بلا میانگیلن رتبله 6.56 رتبله دوم و »فقلدان و یا 
کمبلود مسلاجد در برخلی نقلاط شلهر یلا محدودیلت زمانلی در بلاز بلودن آن هلا« با 
میانگیلن رتبله 6.85 رتبله سلوم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله سلوم به 

خلود اختصلاص داده انلد )باالتریلن رتبه  هلا(.
همچنیلن »نارضایتلی جلوان از نظلام دینلی به دلیل ضعلف عملکرد برخی مسلئوالن 
و متولیلان دینلی« بلا میانگیلن رتبله 8.54 رتبله دوازدهلم، »اسلتفاده نادرسلت از 
مسلاجد در مسلائل سیاسلی و مواجهله ناصحیلح با عقایلد مخالفان« بلا میانگین رتبه 
8.59 رتبله سلیزدهم و »ایلن ذهنیت اجتماعی که مسلجد حرفی بلرای جوانان امروز 
نلدارد« بلا میانگیلن رتبله 8.85 رتبله چهاردهلم را از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی 

خوشله سلوم به خلود اختصلاص داده  انلد )پایین  تریلن رتبه  ها(.
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بخش دوم: یافته  های کیفی تحقیق )یافته  های مصاحبه(
حسلب مصاحبه  هلای صورت گرفتله بلا بیسلت و پنج نفر از افلرادی که خصوصیاتشلان 
در فصلل قبلل آملد، »مؤلفه  هلا«، »عوامل« و »موانلع« تأثیرگذار بلر افزایش یا کاهش 
ارتبلاط جوانلان با مسلجد احصا شلدند. توضیح تفلاوت »مؤلفه« با »عاملل« و »مانع« 
آن اسلت کله »مؤلفه  هلا«ی تأثیرگلذار، بله خلودی خلود بلار ارزشلی مثبت یلا منفی 
ندارنلد؛ بلکله بله فراخلور ایفلای نقلش خلود بله عاملل مثبلت یا مانلع منفلی تبدیل 
می  شلوند؛ بله بیلان دیگلر دووجهی هسلتند؛ اما عواملل و موانع چنان که از عنوانشلان 
نیلز پیداسلت، دارای بار ارزشلی هسلتند؛ برای مثال »خانلواده« به عنلوان یک مؤلفه 
مهلم و اثرگلذار در ارتبلاط داشلتن جوانلان بلا مسلجد محسلوب می  شلود کله همین 
مؤلفله، هلم می  توانلد نقلش ایجابلی و مثبلت ایفا کنلد و هم منفلی؛ حال اگلر عناصر 
خانلواده و فضلای تربیتلی آن نامطللوب بلود، »تربیلت غیردینلی جوانلان در دوران 
کودکلی« بله عنلوان یلک »مانع« اصللی در ارتبلاط جوانان با مسلجد احصا می  شلود 
و اگلر متقابلاًل نهلاد خانلواده کمال یافتله بلود و در جامعه  پذیلری فرزنلدان خلود در 
جامعله دینلی نقلش مناسلبی از خود بلروز داد، »تربیت دینلی و علادت دادن جوانان 
بله مسلجد رفتلن از دوران کودکلی« یکلی از »عواملل« اساسلی در افزایلش ارتبلاط 

جوانلان بلا مسلجد قلمداد می  شلود.
بلر ایلن اسلاس، »مؤلفه  هلا«، »عواملل« و »موانلع« ارتباط جوانان با مسلجد، حسلب 
بلرون  داد مصاحبه  هلای کیفلی بلا مجّربلان، صاحب  نظران و کارشناسلان حلوزه نماز و 

مسلجد و جوانلان به شلرح ذیل اسلت:

مؤلفه های کلی اثرگذار
بلر اسلاس مصاحبه  هلای صورت گرفتله، مؤلفه  هلای کللی  ای کله می  تواننلد به شلکل 

بالقلوه بلر ارتبلاط جوانلان با مسلجد أثرگلذار باشلند عبارت اند از:
نوع تربیت جوانان؛ ●
خانواده جوان؛ ●
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متولیان و مسئوالن مسجد؛  ●
ائمه جماعت؛ ●
بزرگ  ترهای مسجد؛ ●
دوستان و اطرافیان جوان؛ ●
فعالیت  ها و برنامه  های فرهنگی مسجد؛ ●
رسانه  ها و فضای مجازی. ●

 عوامل و موانع تأثیرگذار بر ارتباط جوانان با مسجد

1. عوامل افزایش دهنده ارتباط جوانان با مسجد )نیازسنجی(
ایلن قسلمت درواقلع »نیازسلنجی« از ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد اسلت و به بررسلی 
عوامللی می  پلردازد کله ارتبلاط داشلتن جوانلان با مسلجد، مسلتلزم و نیازمنلِد توجه 

بله ایلن عواملل و بسترسلازی الزم در جهلت فراهم شلدن آن هاسلت. 
بر این مبنا عوامل افزایش  دهنده  ای که از مجموع نظرات مصاحبه  شوندگان در بیست 
مصاحبه استخراج گردیده است، در تحت مؤلفه  های هشت گانه مذکور به شرح ذیل 

است: 

الف( امام جماعت
مخاطب شناسی و تنظیم سخنرانی  ها و برنامه  ها با سالیق مخاطب؛ ●
بلا  ● ارتبلاط  و  جوانلان  منلازل  از  جماعلت  ائمله  مسلجد  از  خلارج  دیدارهلای 

یشلان؛  ده ها نوا خا
داشلتن روحیلات انعطاف پذیلری و برقلراری رابطله دوسلتانه بلا جوانلان در داخل  ●

و خارج از مسلجد؛
صداقت در رفتار و گفتار و یکسان بودن حرف و عمل امام جماعت؛ ●
عالقه و شور و تحرك در امام جماعت؛ ●
باال بودن سطح تحصیالت و سواد امام جماعت؛  ●
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آگاهی  بخشلی و پاسلخگویی بله نیازهلای فکلری و عقیدتلی جوانلان )هملراه بلا  ●
کالس  هلای رفلع شلبهه(؛

چندبعدی بودن و داشتن توانمندی  های دیگر در کنار توانمندی اصلی؛ ●
منظم، مردمی و باحوصله بودن امام جماعت؛ ●
وجود امام جماعت فعال و دلسوز؛ ●
جوان بودن امام جماعت؛ ●
برخورد مناسب و همراه با مهربانی ائمه جماعت؛  ●
مستقر و دائمی بودن حضور امام جماعت؛ ●
خوش لباس، خوش سیما و تمیز و مرتب بودن امام جماعت؛ ●
حضلور سلخنرانان و ائمله جماعلت بِلروز و جلذاب در مسلجد )بلا کوتلاه بلودن  ●

سلخنرانی  ها(؛
خوش اخالقی و گشاده  رویی ائمه جماعت؛  ●
دلنشین و متعادل بودن سخنان امام جماعت؛ ●
مخلص و دارای شخصیت وزین مذهبی بودن. ●

ب( فعالیت  ها و برنامه  های مسجد
مرکزیت یافتن مسجد در فعالیت  های فرهنگی و دینی؛  ●
توجه به مسجد به عنوان یک نهاد دینی کانونی؛ ●
مقدم شدن مسجد در قیاس با حسینیه  ها و تکایا؛ ●
تقویت کارکرد مسجد در حوزه مسائل اجتماعی و مرکزیت داشتن آن؛  ●
تقویت کارکرد علمی مساجد؛ ●
احیای کارکردهای واقعی و سنتی مسجد؛ ●
ایجاد جذابیت  های منطبق بر ذات و فطرت جوانان در فعالیت  ها؛ ●
ایجاد محیطی شاداب ، صمیمی و جوان پسند در مسجد؛ ●
برپایی فعالیت  های تفریحی؛ ●
برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی؛ ●
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محورشدن جوانان در فعالیت های مسجد؛ ●
افزایش امکانات مسجد و میسر بودن استفاده از آن ها توسط جوانان؛ ●
تأمین مالی و مدیریت مناسب هزینه  های مسجد؛ ●
ایفای نقش در یکی کردن هیئت های دینی و انسجام  بخشی به آن ها؛ ●
تشویق جوانان و  هدیه دادن به آن ها؛ ●
رسیدگی به نظافت و پاکیزگی مساجد؛ ●
رفع مشکل تداخل ساعت های کاری با زمان حضور در فعالیت های مسجد؛  ●
ایجاد حس امنیت، خصوصاً در قشرهای آسیب پذیر جامعه در مسجد؛ ●
مدیریت تراکم و افزایش تعداد مساجد؛ ●
فعال کردن پایگاه  های بسیج و کانون های فرهنگی و کتابخانه  های مساجد؛ ●
سالم سازی جو مسجد از هر چیز نامطلوب و غیرخدایی. ●

ج( متولیان و مسئوالن مسجد 
سخت گیرانه نبودن دیدگاه  های اهل مسجد و متولیان؛ ●
پیگیری مشکالت اجتماعی محله در مساجد؛ ●
ایجاد ارتباطات فراتر از درون مسجد با جوانان؛ ●
سرکشی و بازدید از منازل جوانان فعال مسجدی و تشویق آن ها؛ ●
تشویق جوانان موفق و فعال در مسجد؛ ●
وجود افراد فعال و آگاه در بین متولیان مسجد؛ ●
پاك، پرهیزکار و مخلص بودن متولیان مسجد؛  ●
موجه و خوش  نام بودن متولیان مسجد؛ ●
خوش لباس و خوش زبان بودن متولیان؛  ●
مشارکت دادن جوانان و نوجوانان در برنامه ها و خصوصاً برنامه ریزی  های مسجد؛ ●
باالبردن توان اقتصادی مساجد و جذب بودجه های مناسب؛ ●
مسلط بودن متولیان مسجد به امور فرهنگی؛ ●
سروسامان گرفتن ساختار سازمانی مساجد؛ ●
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تکریم جوانان و برخورد همراه با مهربانی متولیان با جوانان؛  ●
باالبودن میزان اعتماد متولیان به جوانان؛ ●
انتخلاب خادملان خلوب و خوش  اخلالق و توجیله آن هلا بلرای برخورد مناسلب با  ●

جوانان؛
ایجاد رابطه دوسویه و دوستانه بین مسئوالن مسجد و جوانان؛ ●
حضور افراد مطلع و دارای مدارج علمی باال در متولیان مسجد؛ ●
برنامه  های مدون و مستمر برای تشویق جوانان مسجدی؛ ●
مشخص بودن و متعددنبودن متولیان مساجد؛ ●
نداشتن نگاه تجاری یا قصد سوءاستفاده از مساجد؛ ●
تقویت پایگاه  های بسیج جوانان در مساجد؛  ●
افزایش برنامه  های مسجد و اعالم عمومی برنامه  ها؛ ●
مشارکت دادن جوانان در تصمیم  گیری  های مهم در مساجد؛ ●
شناسایی عالقه مندی های جوانان محل و در اولویت قراردادن آن ها؛ ●
اختصاص روزهای خاصی از مسجد به جوانان؛ ●
آسان و لذت  بخش کردن حضور در مسجد؛ ●
باز بودن درب مساجد در ساعات غیر نماز؛  ●
اقدام سازمان مساجد یا سازمان تبلیغات در جهت تربیت مبلغان ویژه؛  ●
برخورد منطقی با سؤاالت، انتقادات و حتی اعتراضات جوانان؛ ●
تنوع در برنامه ها و فعالیت های مسجد؛ ●
بهره گیری از فرصت هیئت  ها و مداحان؛ ●
یاری رساندن معنوی و مادی به خانواده  های بی بضاعت و دارای بیمار؛ ●
ایجاد محیطی صمیمی، امن و آرام در داخل مسجد؛ ●
استقرار افراد باسواد و باصبر و حوصله برای پاسخگویی به جوانان. ●

د( بزرگ ترهای مسجد
الگو و اسوه   حسنه بودن   از نظر اخالق و رفتار؛ ●
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خوش  رفتاری، عدالت و سایر حسنات اخالقی در افراد مسجدی؛ ●
پذیرش و گشاده  رویی در مقابل دختران غیرچادری؛ ●
پذیرش و گشاده  رویی در مقابل پسران با ظاهر غیرمذهبی؛ ●
خوش لباس و خوش زبان بودن نمازگزاران و بزرگ ترهای مسجد؛ ●
باسوادبودن و داشتن تحصیالت باالی مسجدی ها؛ ●
موجه بودن افراد مسجدی. ●

هـ( نوع تربیت جوانان
تقویت ایمان و تقوای جوانان از طریق آموزش   و آگاهی  دهی؛   ●
تبیین ضرورت و هدف از شرکت در مسجد برای جوانان؛ ●
فرهنگ سازی درمورد اهمیت حضور در مسجد؛ ●
اقناع درونی جوان و درونی  سازی اعتقاد به حضور در مسجد؛ ●
ایجاد بینش صحیح و اصولی در جوانان؛ ●
اسلتفاده از ظرفیلت رسلانه  های گروهلی و ملورد پسلند جوانلان در آموزش  هلای  ●

ینی؛  د
نزدیک بودن ساختمان مساجد و مدارس به هم؛ ●
واگذاری اداره امور پرورشی مدارس به مساجد؛ ●
تأثیرپذیری مثبت از محیط مدرسه، معلمان، استادان و همکالسی  ها؛ ●
پیشبرد تربیت دینی در کنار تعلیم در مدارس؛ ●
تربیت دینی جوانان در مدارس و دانشگاه  ها؛ ●
تعامل دوسویه مساجد با مدارس و دانشگاه  ها. ●

و( خانواده جوان
تحکیم خانواده  ها؛ ●
حضور والدین و خانواده  ها در مساجد؛ ●
پایبندی خانواده  ها به مسائل دینی؛  ●
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اهتمام و التزام عملی والدین به حضور در مسجد؛ ●
پرهیز از افراط در مسائل دینی؛ ●
توجه به لقمه حالل در تربیت فرزندان؛ ●
تربیت صحیح و انتقال ارزش  های دینی از طریق خانواده  ها؛ ●
یاددادن آداب مسجد رفتن به جوانان از سوی خانواده  ها؛ ●
تشویق های غیرمستقیم؛ ●
ثبت  نام فرزندان در مدارس مذهبی؛ ●
پررنگ نشان دادن اهمیت حضور در مسجد از سوی خانواده ها برای جوانان؛ ●
ارتباط مثبت بین خانواده و دست  اندرکاران مسجد؛ ●
سوق دادن فعالیت فرزندان به سوی مسجد؛ ●
همراهی با جوانان جهت حضور در مسجد؛ ●

ز( رسانه ها، فضای مجازی
بهره گیری از فرصت رسانه  ها و ارتباطات مجازی در راه ترویج دین؛ ●
وجلود سلتادها و جبهه  هلای منسلجم دینلی و فرهنگلی بلرای رصلد شلبهات و  ●

پاسلخگویی بله آن هلا در رسلانه  ها و فضلای مجلازی؛
یافتن جواب  های درست برای شبهات جوانان و انتشار در شبکه  های اجتماعی؛ ●
راه  اندازی شبکه  ها و سایت  ها و کانال  های مفید؛ ●

2. موانع کاهش  دهنده ارتباط جوانان با مسجد )آسیب    شناسی(
موانعلی کله از مجملوع نظلرات کارشناسلان و مصاحبه  شلوندگان در بیسلت مصاحبه 
گذشلته اسلتخراج گردیلده اسلت، بله شلکل ذیلل جمع  بنلدی شلده  اند. الزم بله ذکر 
اسلت کله همه موانلع ارتباط جوانان با مسلجد، ذیل عنلوان مؤلفه  های اصللی اثرگذار 
ذکلر گردیده  انلد؛ بنابرایلن ابتلدا مؤلفه اصللی ذکر می شلود و ذیل آن مانلع مربوط به 

آن مؤلفله می  آیلد:
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الف( امام جماعت
طول دادن نمازهای جماعت از طریق برنامه  های جانبی همچون سخنرانی بین نماز؛ ●
طوالنی شدن نماز جماعت  ها )طول دادن به خود نماز(؛ ●
عبوس بودن و رعایت نکردن بهداشت فردی امام جماعت؛ ●
نامنظم بودن و غیرمستقر بودن امام جماعت؛ ●
مسن و بی حال بودن امام جماعت؛ ●
بدخلقی و بی صبری امام جماعت؛ ●
اولویت نبودن مسجد و نماز جماعت برای ائمه جماعت؛ ●
کم سوادی و عدم آگاهی از مسائل روز و سؤاالت نمازگزاران جوان. ●

ب( وضعیت فیزیکی مسجد و فعالیت  های آن 
غیرفعال بودن تعداد باالیی از مساجد در سطح کشور؛ ●
تراکم نا  متوازن مساجد برای حضور جوانان )کمبود مساجد در برخی مناطق(؛ ●
تمرکلز بلر کارکردهای سلنتی مسلاجد و در نتیجه کمرنگ شلدن مسلجد در نگاه  ●

جوانان؛
علدم معرفی مسلجد بله عنوان نهلاد فرهنگی فعلال جامعه و شناخته شلدن آن به  ●

عنلوان مکان ادای فرائلض دینی در اذهلان عمومی جامعه؛
شناخته شدن مسجد به عنوان یک مکان عبوس و خشن برای برخی از جوانان؛  ●
جایگزین شدن کانون  ها و نهادهای خاص به جای مسجد؛ ●
کمرنگ شدن فعالیت بسیج در مساجد؛  ●
جنبه نمایشی به خود گرفتن فعالیت بسیج در مساجد؛  ●
فاصله گرفتن مساجد با مسجد تراز اسالمی؛ ●
وجود نهادهای فرهنگی رقیب کانون  های فرهنگی؛ ●
امکانات نامناسب مساجد؛ ●
وضعیت ظاهری نامناسب برخی از مساجد؛ ●
از  ● پاکیلزه نبلودن برخلی از مسلاجد و علدم رعایلت بهداشلت فلردی بعضلی 
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نمازگلزاران؛
عدم رعایت بهداشت در مسجد و بدرفتاری افراد مسجدی؛ ●
علدم توجله بله معملاری غنلی سلنتی ملا )و تلفیلق آن بلا معملاری ملدرن( در  ●

سلاخت مسلاجد جدیلد؛ 
بازسلازی مسلاجد قدیملی به  صورت مسلاجد بی روح و چشلم نواز نبودن مسلاجد  ●

از جهلت معماری؛
نبود برنامه های پویا و مدون برای مسجد؛ ●
بی نظمی های حاکم بر مساجد؛ ●
یکنواخت و خشک بودن جو مسجد؛ ●
محدودیت  های زمانی و مکانی از جمله باز نبودن درب  های مساجد در اکثر ساعت  ها؛ ●
تقسیم نشدن مناسب فضای موجود در مساجد بین خانم  ها و آقایان؛ ●
درگیرشدن مساجد با مسائل حاشیه  ای و متفرقه و بازماندن از کارها و وظایف اصلی؛  ●
عدم تبیین کارکردهای مساجد وتک بعدی نمودن مساجد؛ ●
مشکالت ساختاری و داخلی خود مسجد. ●

ج( متولیان و مسئوالن مسجد
عدم تعامل مساجد با ارگان  ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی؛  ●
رهابلودن مسلاجد در املور فرهنگلی و وجلود نداشلتن انسلجام سراسلری در  ●

فرهنگلی؛ برنامه هلای 
نبود برنامه  ریزی صحیح در جذب جوانان در کنار تهاجم فرهنگی؛  ●
رفتار نامناسب متولیان مسجد با جوانان و امر و نهی کردن  ها و ایرادگرفتن  ها از  ●

کارهای آن ها؛ 
نبود اراده و برنامه  ریزی برای حضور جوانان؛ ●
عملگرا نبودن متولیان؛ ●
انحصارطلبی متولیان مساجد؛ ●
کهنسال بودن متولیان مساجد؛ ●
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تمایل نداشتن افراد مسن به فعالیت  های جنبی؛ ●
مشکالت و جناح  بندی  های سیاسی؛ ●
تصاحب مسجد توسط یک قشر و دسته خاص؛ ●
اختالفات بین اداره  کننده  گای مسجد؛ ●
پارتی  بازی از سوی متولیان مسجد؛  ●
برخورد گزینشی با جوانان. ●

د( نوع تربیت جوانان
عدم درك مناسب از اهمیت نماز جماعت؛  ●
ناآگاهی از فضیلت  ها و آثار نماز جماعت و حضور در مسجد؛ ●
ضعف باورهای دینی و وجود چالش  های اعتقادی؛  ●
تغییر نگرش جوانان به مقوله دین و دینداری و دین  گریزی جوانان؛   ●
ناآگاهی جوانان از نقش مسجد در سرنوشت وآینده آن ها؛ ●
عدم معرفت و شناخت فضیلت حضور در نماز جماعت؛  ●
جدا شدن دو مقوله آموزش و پرورش در برخی مدارس؛ ●
تأثیر منفی تبلیغات منفی برعلیه مسجد و مسجدی  ها در ذهن جوانان؛ ●
فرهنگ خانوادگی ناسالم و شرکت در گروه  های همساالن؛  ●
ذهنیت انحصار حضور طیف خاصی از مردم در مسجد؛ ●
فقدان آموزش مناسب در مورد اجرای مناسک دسته جمعی؛ ●
خأل  های پرداختن به اهمیت مسجد در کتاب های آموزش و پرورش؛ ●
تصدی  گری و انحصارطلبی برخی از هیئت امنا؛ ●
انجام نشدن کارهای فرهنگی مناسب برای مسجدی کردن جوان  ها؛ ●
خارج شدن مسجد از اولویت بسیاری از جوانان. ●

هـ( بزرگ ترهای مسجد
خلق و خوی نامناسب و رفتارهای تند و زننده برخی از مسجدی ها با جوانان؛  ●
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رفتار دور از شئون دینی و اسالمی برخی از مسجدی  ها؛ ●
طردکردن برخی از جوانان به خاطر ظاهر آن ها؛ ●
منع کردن جوانان از شرکت در برنامه ها و تصمیم  گیری  های مساجد؛ ●
وجود افراد متظاهر و ریاکار در بین نمازگزاران؛ ●
ایرادگیری افراد مسن از جوانان. ●

و( خانواده
خانواده  های گسسته برخی جوانان؛ ●
مشغله  های بیش از حد خانواده  ها؛ ●
جو فرهنگی نامناسب حاکم بر خانواده و جامعه؛ ●
برگزاری نماز جماعت در منزل و حضور نیافتن در نماز جماعت مسجد؛ ●
ممانعت برخی خانواده  ها از حضور جوانان در مسجد؛ ●
سختگیری  های خانواده  ها، به ویژه در مورد خانم  ها؛ ●
اجبار برخی خانواده  ها در گرایش جوانان به مسجد؛ ●
اولویت قرارندادن حضور جوان در مسجد از سوی خانواده ها. ●

ز( گروه  های همساالن و دوستان
جو نامناسب حاکم بر گعده  های دوستانه افراطی؛ ●
سرگرمی  های بیش ازحد در گعده  های دوستانه و نوبت به مسجد نرسیدن؛ ●
تمسخر توسط همساالن و ترس از طردشدن از گروه به دلیل مسجد رفتن؛ ●
عدم احساس نیاز به دلیل پر شدن برخی از خألها توسط دوستان؛ ●
منع شدن توسط دوستان یا خانواده؛  ●
دل مشغولی  ها، کارها و فعالیت  های جنبی؛ ●
ترویج تفکر منحصربودن مسجد به حضور عده  ای خاص. ●
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ح( رسانه  ها و فضای مجازی 
تهاجم فرهنگی و تبلیغات مسموم؛ ●
مشغولیت با تکنولوژی و وسایل ارتباطی جدید خصوصاً در تلفن  های همراه؛ ●
گوشه نشین شدن جوانان به وسیله شبکه  های اجتماعی و تکنولوژی مدرن؛ ●
کشانده شدن جوانان توسط ماهواره به سمت مهمانی  های شبانه و مشروبات؛ ●
تبلیغات ضددینی در رسانه  ها و فضای مجازی؛ ●
غرق شدن جوانان در دنیای مجازی؛ ●
تأثیرگذاری شبکه  ها مجازی بر ذائقه فرهنگی جوانان و دورکردن آن ها از مسجد؛ ●
تأثیرات منفی تهاجم فرهنگی بر حضور جوانان در مسجد؛ ●
تأثیرپذیری جوانان از برنامه های غیردینی شبکه  های اجتماعی؛ ●
تضعیف جایگاه مسجد در جنگ نرم و هجمه  های بی  رحمانه و غیر  منصفانه به دین؛ ●
ترویلج دین  گریلزی و ازبین بلردن باورهلا و اعتقادات جوانان به وسلیله شلبکه های  ●

مجازی؛
هجوم به دین به بهانه مبارزه با بدعت و خرافات؛ ●
ترویج فحشا و بی بندوباری؛ ●
راه انداختن مباحث منحرف کننده. ●

ط( دیگر عوامل کاهنده )متفرقه(
ضعف ساختاری و برنامه  ریزی کالن برای نهاد مسجد؛ ●
نبود وحدت رویه در نهادهای مسئول؛ ●
همزمانی برنامه  های رسانه  ها با نماز جماعت؛  ●
عدم تعلق خاطر و احساس نزدیکی نسل جوان به مسجد؛ ●
عدم وجود متولی و یا سیاستگذار واحد و مشخص برای مساجد؛ ●
اشتغال و کار و فعالیت  های روزمره و سرگرمی  های کاذب؛ ●
کاهش سطح تحمل و احترام  پذیری جوانان؛ ●
رابطه معکوس افزایش تحصیالت با حضور در مسجد؛ ●
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اجباری دانستن رعایت پوشش خاص جهت رفتن به مسجد. ●

3. برخی پیشنهادهای اجرایی
در مصاحبه  هلای فلوق برخلی از پیشلنهادها و سیاسلت  های کللی نیلز بلرای بهبلود 
وضعیلت ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد ذکلر شده  اسلت کله در ایلن قسلمت بله صورت 

سلرفصل  وار بله آن هلا اشلاره می شلود:
ترویج طرح های مهمی مانند طرح صالحین و یاوران مساجد؛ ●
تشکیل شورای سیاستگذاری هر مسجد؛  ●
انتخاب جوانان نمونه مسجدی؛ ●
ایجاد نگاه جدید و بهره گیری از روش  های جدید برای جذابیت بخشیدن به مسجد  ●

برای جوانان؛
تدوین سیاست  های کلی برای ارتقا وضعیت معماری مساجد؛ ●
بهره گیری از روش  های غیرمستقیم تبلیغی برای جذب جوانان؛ ●
به فعلیت رساندن اراده نهفته مسئوالن در زمینه جذب جوانان به مسجد؛ ●
تفویلض برنامه  ریلزی بلرای مسلاجد بله جوانلان و توجله بله برنامه  ریلزی متمرکز  ●

گسترده؛ و 
ایجاد بستر مناسبی که همه مسجد را متعلق به خودشان بدانند؛  ●
حضور افراد مختلف با سالیق گوناگون و تخصص  های متفاوت؛  ●
معرفلی مسلجد بله عنلوان مکانلی بلرای گفتگلو و تضلارب آرا هملراه بلا قابلیلت  ●

دسترسلی؛
مشلخص کردن متوللی و سیاسلتگذار اصلی مسلاجد در سلطح خرد )هر مسلجد(  ●

و کالن )کلیه مسلاجد(؛
ارائله برنامه  هلای یکسلان و سراسلری برای مسلاجد با هلدف ارتقای سلطح دینی  ●

و فرهنگلی و علملی جوانان؛
تدوین و ابالغ سند راهبردی ساماندهی امور فرهنگی دینی مساجد کشور؛ ●
مسلتقل سلاختن مسلجد از هرگونه وابسلتگی به جریان  های سیاسلی و اجتماعی  ●
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و حتلی فرهنگی خاص؛
تشکیل کمیته  ها و کارگروه  های ویژه جذب جوانان به مسجد؛ ●
بهره گیری نهاد مسجد از متولیان جوانان در جامعه؛  ●
اختصاص یافتن بودجه فرهنگی به مساجد؛ ●
برنامه  ریلزی جهلت آملوزش و توانمندسلازی کارگلزاران مسلاجد )ائمله جماعات،  ●

هیئت امنلا و خادملان(؛
ایجاد و معرفی مساجد تراز اسالمی؛  ●
ایجاد رابطه نزدیک بین مساجد و مدارس؛ ●
گنجاندن سرفصل های مرتبط با مسجد و نماز درکتاب های درسی؛ ●
ایجاد ارتباط وپیوند بین مساجد و مراکز آموزشی؛ ●
حضور  معلمان در نماز جماعت در کنار جوانان؛ ●
پررنگ کلردن حضلور مسلجد در مدرسله از طریلق حضلور برخی متولیان مسلجد  ●

در مدرسله یلا اهلدای جوایلز بسته بندی شلده با نام مسلجد بله جوانان در مدرسله؛ 
برگزاری جلسلات هم  اندیشلی و کرسلی  های آزاد  اندیشلی با موضوع نماز ومسلجد  ●

در مدارس و دانشلگاه  ها؛
فرهنگ سازی در خصوص تبدیل مساجد به َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف؛ ●
فرهنگ سازی توسط نهاد وزارت ارشاد و آموزش عالی؛ ●
تبلیغ مناسب توسط نهادهای تبلیغی همانند صداوسیما؛ ●
توجه به نقش بنیادین سازمان امور مساجد و سازمان تبلیغات. ●
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واژگان کانونی مصاحبه  ها
از میلان عواملل و موانلع یادشلده کله توسلط مصاحبه  شلوندگان بله عنلوان عواملل و 
موانلع تأثیرگلذار بلر ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد ذکر شلده اسلت، برخی هسلتند که 
ملورد تأکیلد بیشلتری قلرار گرفته  انلد؛ یعنلی تعلدد تکلرار بیشلتری نسلبت بله بقیه 
ملوارد داشلته  اند کله ده عاملل افزاینلده و ده مانع کاهنلده در ادامه به عنلوان واژگان 

کانونلی ذکر می شلود: 

1. عوامل عمده تاثیرگذار در افزایش ارتباط جوانان با مسجد 

الـف( احیـای کارکردهـای سـنتی مسـجد در کنـار محوریـت یافتـن مسـجد در امـور فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی، علمـی و اقتصـادی

تقریبلاً تملام مصاحبه شلوندگان بلر این نکتله تأکید داشلتند که یکلی از عوامل اصلی 
افزاینلده و جذب کننلده جوانلان ایلن اسلت کله مسلجد حاللت تک  بعلدی نداشلته 
باشلد. همان گونله کله مسلجد در زملان پیامبلر مسلجد مرکلز حکوملت اسلالمی و 
مرکلزی بلرای تصمیم گیلری   در عرصه هلای مختللف بلوده اسلت، املروزه نیلز بایلد 
ابعلاد مختللِف دیگلِر مسلجد احیلا گلردد. اکثلر قریلب بله اتفلاق مصاحبه شلوندگان 
معتقلد بودندکله مسلاجدی که در ابعلاد دیگر نیز فعالیلت دارند، و مرکلزی برای رفع 
مشلکالت شلده  اند و در زمینه  هلای اجتماعی، فرهنگلی و اقتصادی هلم فعالیت دارند 
موفقیت هلای قابلل توجهلی در زمینله جلذب جوانلان داشلته  اند. بخشلی از اظهارات 

مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
نمونله 8: وضعیلت مطللوب زمانلی حاصلل می  شلود کله مسلجد از سیسلتم سلنتی 
فعللی خلود خلارج شلود و بلا احیلای کارکردهلای اولیله خلود بله سلمت وضعیلت 

مطللوب حرکلت کنلد.
نمونله 10: مسلجد در زملان پیامبلر به عنوان مرکلز حکومت اسلالمی و در واقع مرکز 
اصللی تصمیم  گیری هلای حکوملت اسلالمی از سلوی ایشلان تأسلیس گردیلد. تنهلا 
کارکلرد مسلجد در آن زملان اقامه نماز نبود؛ بلکه بسلیاری از امور در مسلجد سلامان 
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می  گرفلت؛ اتفاقلی کله هم  اکنون کمتر شلاهد آن هسلتیم. 
نمونله 12: مسلاجد در زملان فعللی بله دلیلل اینکله که بخشلی از کارکردهلای قبلی 
خلود را از دسلت داده انلد، شلاهد حضلور کمتلر جوانلان به صلورت مسلتمر هسلتند. 
حضلور جوانلان در مسلاجد به صلورت پررنگ  تلر، تنهلا در مناسلبت ها خلاص مذهبی 
صلورت می  پذیلرد کله خلالف جریلان حضور مسلتمر قبلی اسلت. حضور در مسلاجد 
بلرای جوانلان، نله بلرای ایفلای فرائلض دینلی یومیله، بلکه به حضلور در مراسلم های 

خلاص مذهبی محدود و وابسلته شلده اسلت.
نمونله 16: مسلجد کارویژه  هلای زیلادی دارد و می  توانلد محلل تجملع مسللمانان 
باشلد و جوانلان می  تواننلد تملام مسلائلی را کله در زندگلی برایشلان مفید اسلت، در 
مسلجد جسلتجو کننلد. مسلجد می توانلد محلل تعاملل جوانلان و با تجربه  ها باشلد و 
کارکردهلای ویلژه ای کله در دوران پیامبلر و عصلر نبوی بر مسلجد حاکم بوده اسلت، 

احیلا گردد. 

ب( باالبـودن سـطح تحصیـالت و سـواد امام جماعت برای پاسـخگویی به شـبهات و سـؤاالت 
جوانان

دومیلن مطللب کله در اکثلر مصاحبه  ها ملورد تأکید قلرار گرفته اسلت، مسلئله توان 
پاسلخگویی مسلجد یلا بله عبلارت دیگر املام جماعت مسلجد بله ابهامات و سلؤاالت 
جوانلان اسلت. جوانلان بله دلیلل نداشلتن منافلع ملادی از قِبلل برخلی اندیشله  ها و 
نیلز تعللق کمتلر بله آداب و رسلوم و هنجارهلای جامعله، آزاد  اندیش  تلر هسلتند و 
روحیله حقیقت  جویلی در آن هلا ملوج می  زنلد. از طلرف دیگلر پویایی و نشلاط جوانی 
کله در کنلار آزاد  اندیشلی و حقیقت  جویلی قلرار می  گیلرد، سلبب می  شلود کله آن ها 
ناخواسلته، بیلش از بقیله اقشلار در معرض مسلائل فکری و احیاناً سلؤاالت و شلبهات 
قلرار گیرنلد. سلواالت و شلبهاتی کله بخلش عملده  ای از آن در ملورد مسلائل دینی و 

بخلش اندکلی نیلز مربلوط به نملاز و عبادت و مسلجد اسلت.
در چنین فضایی اگر به سلؤاالت و شلبهات جوان پاسلخ مناسلبی داده نشلود، مشلکل 
دوچنلدان خواهلد شلد؛ للذا ائمله جماعلت اگلر بتواننلد مرجلع اصللی پاسلخگویی 
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بله ابهاملات و سلؤاالت جوانلان بله شلکل علملی و منطقلی باشلند، نقلش اساسلی و 
تأثیرگلذاری در گرایلش جوانلان به مسلجد خواهند داشلت. ضمن آنکه نفِس باسلواد 
و اهلل فضلل بلودن املام جماعت، به خلودی خود برای جوانان بسلیار جذاب اسلت و 
در کنلار عمق یافتلن باورهلای دینی جوانان، سلبب ارتبلاط قلبی و تعللق خاطر جوان 

بله املام جماعت می  شلود.
بخشی از اظهارات مصاحبه  شونده  ها در این مورد چنین است:

نمونله6: جوانلان به شلدت در پلی دلیل و منطق هسلتند و زورگویلی و تطمیع به هیچ 
عنلوان نمی  توانلد پایله رفتلار و کردارشلان را تشلکیل دهلد؛ بنابرایلن اگر بلا منطق و 
اسلتدالل جوابشلان آن هلا را بدهیلم، حتملاً بهتلر نتیجله خواهیلم گرفلت یلا نتیجله 

بهتلری خواهیلم گرفت.
نمونله10: اماملان جماعلت از مهم تریلن عوامللی هسلتند کله می  تواننلد باعث جذب 
جوانلان شلوند. آن هلا اگلر سلواد کافلی داشلته باشلند و بلا بیانلی شلیوا و دلنشلین 
مطاللب را بیلان کننلد و وقلت کافلی را در اختیلار جوانلان قلرار دهنلد، می تواننلد 

جوانلان را بله مسلجد جلذب کننلد. 
نمونله15: اینکله املام جماعلت از سلطح آگاهی و تحصیلی مناسلبی برخوردار باشلد، 
بلرای جوانلان بسلیار جلذاب اسلت و گرایلش آن هلا را بله سلمت مسلجد افزایلش 
می دهلد. ایلن تحصیلالت اگلر خلارج از تحصیلالت حلوزوی و تخصص  های خلارج از 
تخصلص فقله باشلد، به طور قطلع، خود نلوع دیگری از جذابیلت را ایجلاد خواهد کرد 

کله بیشلتر از توقلع جوانان خواهلد بود. 
نمونله 16: بایلد بله حلدی از علوم آگاه باشلد که پاسلخگوی سلؤاالت جوانان باشلد و 

مسلتنداً پاسلخ آن ها را بدهد. 

ج( حسن خلق و برخورد صمیمانه امام جماعت
در بیلن اولویت  هلای اعالم شلده، مسلئله حسلن خللق املام جماعلت و گشلاده رویی 
ایشلان در مواجهله بلا جوانان، سلومین مسلئله ملورد تأکیلد از نظر تعدد تکرار اسلت. 
اگلر حسلب مبنلای نظلری »عملل صالح« کله تبیین شلد، به ایلن عامل نلگاه کنیم، 
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درواقلع حسلن خللق، گشلاده رویی و منلش اسلالمی املام جماعلت در برخلورد بلا 
جوانلان، باعلث شلکل  گیری ارتبلاط قلبلی و عاطفلی بیلن جلوان و مسلجد می شلود 
و بلا تعللق خاطلری کله پدیلد می  آید، اثلر مثبلت و سلازنده ای در گرایلش جوانان به  

مسلجد می  گلذارد.
بخشی از اظهارات مصاحبه  شونده  ها در این مورد چنین است:

نمونله9: جوانلان محبلت و صداقلت را به خوبلی درك می کننلد و بله آن عکس  العملل 
مثبلت نشلان می  دهنلد؛ بنابرایلن اگر ائمله جماعت در رفتلار و گفتار خلود صداقت و 
خوشلرویی را در اولویلت قلرار دهند، جوانان را به سلمت مسلجد جلذب خواهند کرد. 
نمونله14: بایلد املام جماعلت خوش خللق باشلد و حوصله سلروکله زدن بلا جوانان را 
داشلته باشلد. عموملاً املام جماعت  هلای خشلک و بلی  روح نمی  تواننلد جوانلان را بله 
سلمت خلود جلذب کننلد و حضلور جوانلان در مسلاجدی کله ایلن املام جماعت  هلا 

هسلتند، هملراه بلا اکلراه و بی  میللی و کم  رغبتلی اسلت. 
نمونله15: املام جماعلت اگر بلدون درنظرگرفتن برخلی از مالحظه  هلای غیرضرروی، 
بتوانلد در محیلط و فضایلی صمیمی ارتباط سلالم و مناسلبی را با جوانلان برقرار کند 
و بله نوعلی فضلای رفاقتلی و دوسلتی بین  آن هلا حاکلم شلود، ایلن مسلئله می  توانلد 

منجلر به جلذب جوانان به مسلجد شلود. 
نمونله 22: نمازگلزاران؛ به ویلژه شلخص املام جماعت با برخلورد مناسلب و صمیمانه 
خلود، زمینله مناسلبی بلرای حضلور جوانلان در مسلجد فراهلم می  کننلد و باعلث 

می شلوند عالقله جلوان بله مسلجد مضاعف   شلود.

د( جوان و با صبر و حوصله بودن امام جماعت
چهارمیلن اولویلت مورد اشلاره از سلوی مصاحبه شلوندگان، مسلئله جلوان و با صبر و 

حوصلله بلودن امام جماعت اسلت.
ایلن مسلئله از چنلد جهلت حائلز اهمیلت اسلت: اول اینکله ائمله جماعلت جلوان با 
توجله بله اقتضائات سنی  شلان، از انلرژی و توان بیشلتری برخوردار هسلتند و طبیعتاً 
وقلت بیشلتری را می  تواننلد بله مسلجد و جوانلان اختصاص دهنلد؛ ثانیلاً دارای صبر 
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و حوصلله بیشلتری در جوابگویلی بله سلؤاالت و شلبهات جوانلان و مواجهله بلا آنلان 
هسلتند؛ ثالثلاً بلا مسلائل و عللوم معرفتی روز آشلنایی بیشلتری دارند و بهتلر از بقیه 
بلا فضلای فکلری جلوان و نیازهلای معرفتلی وی و پاسلخ های الزم بلرای آن آشلنایی 
دارنلد. رابعلاً بله دلیلل همسلن و سلال بلودن بلا جوانلان و قرابلت سلنی که بلا آن ها 
دارنلد، جوانلان احسلاس نزدیکلی بیشلتری بلا آن هلا دارنلد؛ مصاحبه  شلونده  ها نیز بر 

ایلن مسلئله تأکید داشلته   اند.
در بیلن برخلی از نظرهلا، بله ایلن نکتله هلم اشلاره شلده اسلت کله اگلر در جایلی 
نمی تلوان از املام جماعلت جلوان اسلتفاده کلرد و بله هر دلیللی، امام جماعت مسلن 
بایلد حضور داشلته باشلد، بهتلر اسلت از روحانیان جوان هم در کنار ایشلان اسلتفاده 
شلود تلا  بلا هملکاری همدیگلر، خأل  هلای موجلود را پلر کننلد. بخشلی از اظهلارات 

مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
نمونله6: از روحانیلان خوش اخلالق و خلالق اسلتفاده کنند کله ترجیحاً جوان باشلند 

و قلدرت تعاملل با جوانان را داشلته باشلند.
نمونله 14: بایلد املام جماعلت خوش خللق باشلد و حوصلله سلروکله زدن بلا جوانان 
را داشلته باشلد. عموملاً املام جماعت  هلای خشلک و بلی  روح نمی  توانند جوانلان را به 
سلمت خلود جلذب کننلد و حضلور جوانلان در مسلاجدی کله ایلن املام جماعت  هلا 

هسلتند، هملراه بلا اکلراه و بی  میللی و کم  رغبتلی اسلت. 
نمونله 16: صبلر و حوصلله کافلی بله خلرج بدهلد و اگلر هلم نامالیملات و مسلائل 
نامطلوبلی وجلود دارد، بلا نلگاه صبورانله و آرام در پی رفع آن ها باشلد و راحت از کوره 

در نلرود و در مقابلل هلر مسلئله  ای هلم زود و خشلن موضلع نگیرد. 
نمونله17: املام جماعلت بایلد جلوان باشلد تلا رابطله نزدیک تلری بلا جوانلان برقرار 

 . کند

هـ( مشارکت دادن جوانان در مدیریت مسجد و در تصمیم  گیری  ها و سیاستگذاری  ها
متولیلان و اداره  کننلدگان مسلجد بایلد تلفیقلی از جوانلان و افلراد مسلن  تر باشلند و 
اینکله دایلره متولیلان مسلجد را تنگ بگیرنلد، طوری که فقلط افراد پابه سن گذاشلته 
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عضلو هیئت امنلا و متوللی مسلجد باشلند و جوانلان را در تصمیم گیری  هلا دخاللت 
ندهنلد، سلبب خواهلد شلد تلا روح حاکلم بلر مسلجد، تبدیلل بله حالتلی افسلرده و 
کم رملق شلود. تعلداد بسلیار زیلادی از مصاحبه شلوندگان نیلز بلر ایلن نکتله تأکیلد 
ورزیده انلد کله بایلد جوانلان را در تصمیم  گیری  هلا، اداره و برنامه های اجرایی مسلجد 
دخیلل کنیلم و عموملاً در مسلاجدی که حضور جوانلان در مدیریت مسلجد پر  رنگ تر 
اسلت و در برنامه هلای فرهنگلی و اجتماعلی حضلور دارنلد، محیلط شلاداب  تر اسلت. 

بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
نمونله4: از کارهلای کوچلک تلا کارهای بلزرگ و تأثیر  گذار بله جوانان واگذار شلود تا 

احسلاس مفید بلودن بکنند. 
نمونه 5: از جوانان برای مسلئولیت در مسلاجد اسلتفاده شلود تا انگیزه  های الزم برای 
حضلور آن هلا در مسلاجد ایجاد شلود، مثلاًل برخی فعالیت  هلا ماننلد ورزش را بر عهده 

جوانلان بگذارنلد که این مسلئله عاملل جذب کوچک ترها به مسلاجد می  شلود. 
نمونله17: جوانلان بایلد بله عنلوان متولیلان مسلاجد انتخلاب شلوند؛ به دلیلل اینکه 
اکثلر متولیلان افراد مسلن هسلتند، افلکار و عملل این دو نسلل با هم متفاوت اسلت. 

و معملوالً یک جلا جملع نمی  شلود. 
نمونله20: خیللی از املور مسلاجد بلا وجود جوانلان بهتر پیلش می  رود و باعلث ایجاد 
انگیلزه در ایشلان بلرای حضلور در مسلجد می  شلود و آن هلا احسلاس احتلرام و مهم 

بلودن خواهند داشلت. 

و( افزایش برنامه  های جنبی و کالس  های آموزشی در مسجد
تجربله نشلان داده اسلت، کالس هایلی مانند کالس زبلان و کالس  هلای علمی، هنری 
و فرهنگلی و همچنیلن برگلزاری اردوهای سلازنده مهیج و مفید، خصوصلاً در صورتی 
کله صبغله و مدیریلت اخالقی و دینی داشلته باشلند، نقلش مؤثلری در گرایش جوان 
بله مسلجد دارد. چنان کله برخلی از مصاحبه  شلوندگان، گله  هلا و ناراحتی  هایلی از 
حیلث کم بلودن تعلداد ایلن اردوهلا در مسلاجد داشلته  اند. حتلی پیشلنهادهایی هلم 
مطلرح شلده اسلت، از جملله اینکه ایلن اردوها محلدود به جوانان مسلجدی نباشلند 
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و از جوانلان غیلر مسلجدی هلم )هرچنلد بلا گرفتلن هزینله باالتلر( ثبت نلام شلود تا 
زمینله آشلنایی ایلن جوانلان هلم با مسلجد و مسلجدی ها فراهم شلود.

از  برخلی  تبعیض  آمیلز  رفتلار  دربلاره  مصاحبه  شلوندگان  از  برخلی  اسلت  گفتنلی 
مسلئوالن در ایلن اردوهلا کله اثلر مثبت اردوهلا را تحت تأثیلر قرار می  دهلد، اعتراض 

کرده  انلد. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
نمونله5: کالس  هلای رفلع شلبهه دینلی و اعتقلادی در طلی چنلد بلاری کله برگلزار 
شلد، از اسلتقبال خیللی خوبلی در بیلن جوانلان برخلوردار بلود. بله نظر می رسلد که 
گسلترش دادن چنیلن کالس  هایلی در درون مسلاجد کمک شلایانی به جلذب جوانان 

به مسلجد داشلته باشلد. 
نمونله11: بایلد سیاسلت  های مدونلی بلرای برگلزاری کالس  هلا و ترویلج شلادی در 
مسلاجد داشلته باشلیم؛ کالس  هلای مختللف از خنلده حلالل گرفتله تلا کالس  هلای 
آموزشلی، فرهنگلی، ورزشلی و آملوزش کامپیوتلر. در خلالل آموزش  هلا می  تلوان 
آموزش  هلای بنیادیلن و اصوللی اخالقلی جنلگ نلرم را نیلز آملوزش داد. از خطرهای 
بازی  هلای کامپیوتلری ایلن روزهلا تلا تحلیلل پشلت پلرده فیلم  هلای پررنلگ و لعاب 

هالیلوودی و سلریال  های رایلگان ماهلواره  ای بایلد سلخن گفلت. 
نمونله13: در مسلجد بایلد علالوه بلر جنبه  های عبلادی، پیونلد میان فرهنلگ و دین 
را به خوبلی مشلاهده کلرد کله ایلن امر بلا برگلزاری کالس  هلا و دوره  های آموزشلی و 
فرهنگلی نشلان داده می شلود؛ اردوهلای سلالم هلم کله با مدیریلت متولیان مسلجد 

صلورت بگیلرد، تأثیلرات خوبی خواهد داشلت. 
نمونله14: وجلود برخلی از جذابیت  هلای جانبلی در مسلجد می  توانلد باعلث جلذب 
جوانلان بله مسلجد شلود. اینکله مسلجد دارای محیلط خلوب و جذابی باشلد و اینکه 
مسلجد دارای جاذبه  هلای بصلری بلرای جلوان باشلد، خلود نکتله  ای حائلز اهمیت در 
حضلور جوانلان در مسلجد خواهد بلود. برگزاری برخلی کالس  هلا و برنامه  های جنبی 

هلم بسلیار مفیلد و حائز اهمیت اسلت. 
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ز( اقناع درونی و باورپذیری جوانان
به طلور قطلع آن چیلزی اثربخش  تلر و مؤثرتلر در جذب جوانلان خواهد بود که ریشله 
در بلاور جلوان داشلته باشلد؛ یعنلی اینکله در جلوان درباره حضلور در  نملاز جماعت 
و ارتباط داشلتن بلا مسلجد اقنلاع درونلی صلورت گرفتله باشلد و او خلود بله ایلن 
مطللب برسلد کله حضلور وی در مسلجد برایلش مفیلد و ضروری اسلت. این مسلئله 
کله بسلیاری از مصاحبه  شلوندگان بلدان تأکیلد اساسلی داشلته  اند، بله نظر می  رسلد 
از جهلت عملق اثرگلذاری از تملام عواملل فلوق مفیدتلر باشلد. بخشلی از اظهلارات 

مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
نمونله16: پیلش از هلر چیلز بایلد یک جلوان به اقنلاع درونی برسلد و حجلت درونی 
بلر او تملام شلود؛ به گونه  ای که خود شلرکت در نملاز جماعت را الزم ضلروری و مفید 
بدانلد و اگلر بله ایلن مرحلله برسلد، ابزارهلای دیگر فقلط نقلش مکمل دارنلد و خود 
بهتریلن موتلور محرکله بلرای حضور در مسلجد اسلت. در ایلن راه باید ببینیلم تا چه 
انلدازه خانلواده و برنامه  ریلزان و مسلئوالن توانسلته  اند، ایلن حلس اقناع درونلی را در 

جوان بله وجلود بیاورند. 
نمونله20: جوانلان را بایلد بلا بهره گیلری از آموزش  هلای دینلی و اخالقلی بلا ضرورت 
و اهمیلت مسلجد آشلنا کنیلم. باید مسلجد رفتن را بلرای آن ها تبدیل بله یک ارزش 
درونلی کنیلم تلا بلا اعتقاد و بلاور، به اهمیلت حضور در مسلجد پی ببرنلد؛ بدین  گونه 

در تلداوم حضورشلان در مسلجد اهتملام خواهند ورزید. 

ح( متدین بودن و داشتن تربیت دینی 
اینکله اساسلاً خلود جلوان یلا خانلواده وی دارای گرایلش مذهبلی باشلند، یکلی از 
شلرط های اساسلی در گرایلش جلوان به مسلجد اسلت. هر چند این شلرط، نه شلرط 
الزم اسلت و نله شلرط کافلی، اما انتظلار طبیعی و عمومی این اسلت که افلراد متدین 
و از خانواده  هلای متدیلن، حضلور بیشلتر و فعال  تلری در مسلجد و نملاز جماعلت 
داشلته باشلند؛ هرچنلد ممکن اسلت افلرادی نیز باشلند که اساسلاً مذهبلی نبوده اند، 
املا جلذب مسلجد شلده اند یلا اینکله در خانلواده مذهبلی تربیلت یافته   باشلند، ولی 
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مسلجدرو نباشلند. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن مورد چنین اسلت:
نمونله6: اگلر ملدارس و مراکز آموزشلی و حتی دانشلگاه  ها دارای برنامه های آموزشلی 
و تربیلت دینلی باشلند، جوانلان گرایلش خوبلی بله مسلاجد پیلدا می  کننلد. محیلط 
مدرسله و هم کالسلی  ها می  تواننلد روی گرایلش جوانلان تأثیرگلذار باشلند؛ مهم  تر از 
همله این ها اسلتادان و معلمانی هسلتند که در بسلیاری از موارد الگلوی دانش آموزان 

 . هستند
نمونله13: راه جلذب جوانلان بله مسلجد بله جلز آگاهلی   بخشلی، تربیلت دینلی هم 
هسلت؛ اینکله جلوان در محیطلی دینلی و هملراه بلا معنویلت رشلد کنلد، گرایلش 
مذهبلی   او بیشلتر می  کنلد. پلدر و ملادری کله خلود دارای آگاهای  هلای کافلی دینی 
هسلتند، باید به صورت مسلتقیم یا غیرمسلتقیم، فرزندانشلان را با احلکام و ضروریات 
دینلی آشلنا سلازند و آگاهی  هلای دینلی الزم را به آن هلا بدهند تا از ضرورت شلرکت 

در نملاز جماعلت و مسلجد مطللع گردند.
نمونله15: خانلواده بله عنلوان کانلال اولیله ارتبلاط فرزنلدان بلا جامعله، می توانلد 
شلاهراهی بلرای ورود جوانلان بله مسلاجد باشلد. خانلواده بلا تربیت صحیلح جوانان، 
ضلرورت حضلور در مسلجد را بلا رفتلار و گفتلار خلود بله جوانلان می  آملوزد و ایلن 

می  توانلد اولیلن گام در راه جلذب آن هلا بله مسلجد باشلد. 
نمونله18: خانلواده بله عنلوان نخسلتین کانلون تعلیلم و تربیلت، نقلش عملده ای در 
برقلراری ارتبلاط جلوان بلا مسلجد دارد. بسلیاری از کارهلای ناپسلند، تلا به صلورت 
علادت درنیایلد، در اجتملاع انجلام نمی گیرد. املام علی یکی از روش هلای تربیتی 
را علادت می دانلد و از آن بله عنلوان طبیعلت دوم یلاد می کنلد و می فرمایلد: »نفلس 
خلود را بله املور نیلک علادت دهید تا شلرافت یابیلد و آخرت خلود را آبلاد کنید«. بر 
ایلن اسلاس اسلالم سلفارش می کند کله فرزنلدان را از کودکی بله نملاز و روزه عادت 

دهیلد تلا تقّیلد به فرائلض در بزرگسلالی بر آنلان دشلوار نگردد.

ط( مخلص و صادق بودن امام جماعت و یکی بودن رفتار و گفتارش
اینکله املام جماعلت صادق و درسلتکار و یکرنگ باشلد، برای جوانلان اهمیت ویژه ای 
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دارد. صلادق و بااخلالص و اهلل عملل بلودن املام جماعلت، از دو جهلت می  توانلد 
تأثیرگلذار باشلد؛ اول اینکله بله دلیل صلادق و خالص بلودن، تالش مضاعفلی خواهد 
کلرد تلا جوانلان را بله مسلجد جلذب کنلد و ایلن کار را دلسلوزانه و با پیگیلری انجام 
خواهلد داد و دوم اینکله ایلن صداقلت و درسلتکاری باعث جذب جوانان به شلخصیت 
وی می  شلود. کمتریلن اثلر ایلن خصوصیلت، حفلظ جوانلان مسلجدی اسلت. ضملن 
اینکله باعلث بهبلود وجهله املام جماعلت در بیلن غیر  مسلجدی  ها هلم خواهلد بلود؛ 
چراکه ذات حقیقت  پسلند جوان خواسلتار صداقت اسلت و این انتظار از ائمه جماعت 
کله بله نوعلی نملاد دیانلت و اخالق  ملداری و جلذب دیگلران به آن هسلتند، بیشلتر 

اسلت. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنین اسلت:
نمونه1: رفتار اسلالمی و منش همراه با اخالق حسلنه و شلخصیت اسلالمی، متانت و 
درسلتکاری مسلجدی  ها، اعلم از متولیلان، امام جماعت و یا مأمومین، الگوسلاز اسلت 
و تصویلری مثبلت و محبلوب در ذهلن جوانلان ایجلاد می  کنلد و می توانلد محرکلی 

بسلیار قوی در گرایش به سلوی مسلجد باشلد. 
آن  مقابلل  در  و  به خوبلی درك می  کننلد  را  و صداقلت  نمونله9: جوانلان محبلت 
عکس  العملل مثبلت نشلان می  دهنلد؛ بنابرایلن اگلر ائمله جماعلت در رفتلار و گفتار 
خلود صداقلت و خوشلرویی را در اولویلت قلرار دهنلد، جوانلان را بله سلمت مسلجد 

جلذب خواهنلد کلرد. 
نمونله16: مخللص و بی  پیرایله بلودن متولیلان مسلجد یکلی از نلکات خیللی مهم در 
گرایلش جوانلان بله مسلجد اسلت. رفتارهلای پدرسلاالرانه و انحصارگرایانله برخی از 
متولیلان مسلجد، منجلر بله فلراری دادن جوانلان می  شلود؛ درحالی کله اخلالص در 
رفتلار و گفتلار، عاملل مهمی در جذب اسلت. اصاًل اگر ملا، امامان جماعلت و متولیان 
مسلجد، هیلچ کاری نکنیلم و هیلچ حرفلی نزنیم، همین کله اخالص در رفتلار وگفتار 
داشلته باشلیم، خلود عاملل مهملی در جلذب جوانان بله خیلر و خوبی خواهلد بود. 

نمونه17: اجبار مخرب اسلت. اگر دین درسلت پیاده شلود و اجرا  کنندگان رفتارشلان 
مطابلق بلا دین باشلد، بزرگ ترین مانلع از بین می  رود. 

نمونله 24: علدم صداقلت و علدم تطابلق حلرف و عملل برخلی از روحانیلان باعلث 
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می  شلود کله در آن جامعله، کثیلری از روحانیلان کله صداقلت دارنلد نیلز زیر سلؤال 
برونلد و جوانلان دین  گریلز شلوند.

ی( با اخالص و درستکار بودن مسجدی  ها و و داشتن رفتار اسالمی خارج از مسجد
هرچنلد کله عموماً مسلجدی  ها افرادی شایسلته و دارای حسلن خلق و رفتار اسلالمی 
هسلتند و بلا اخلالص و توجله خاصی در مسلجد حاضر می  شلوند، وجود تعلداد کمی 
از افلرادی کله متظاهلر و دورو هسلتند و در بیلرون از مسلجد رفتلار متفاوتلی دارنلد، 
یلا حلالل و حلرام را در کسلب و معیشلت خلود رعایلت نمی  کننلد  یلا احیانلاً در دام 
ربلا می  افتنلد و در مسلجد هلم حضلور پیلدا می  کننلد، چهلره خلوب اکثریلت سلالم 

مسلجدی  ها را خدشله دار کرده اسلت.
حسلب اظهلارات اکثلر مصاحبه  شلونده  ها، چهلره موجله و رفتلار هملراه بلا صداقت و 
مهربانلی بزرگ ترهلای مسلجد، جوانلان را بیش از پیلش متمایل به حضور در مسلجد 

می  کنلد. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنین اسلت:
نمونله14: متولیلان مسلجد باید مسلجد را تبدیل به یلک محیط دوسلتانه و صمیمی 
و شلاد کننلد و از برخورهلای ناجلور و دور از شلأن کله باعث شکسلتن غلرور جوان  ها 
می  شلود، امتنلاع کننلد و بلا برقلراری روابلط دوسلتانه بلا جوانلان، بله آن هلا نزدیک 
شلوند و خواسلته  های آن هلا را بشلنوند و از کمک  های فکری و فیزیکلی آن ها در اداره 
مسلجد کملک بگیرنلد؛ بدین شلکل جوانلان جذب ایلن رفتلار و اخالق حسلنه آن ها 

می  شلوند و زمینله بلرای جذبشلان به مسلجد فراهم می  شلود. 
نمونله16: چنانچله جلوان بلا چشلم خود تفاوت آشلکار بیلن اهالی مسلجد  و دیگران 
را ببینلد، خودبه خلود بله سلمت خوبلی جلذب می  شلود. وقتلی صداقت، راسلتگویی، 
عملل بله احلکام دیلن، خوش  رفتلاری، عداللت و سلایر حسلنات اخالقلی در افلراد 
مسلجدی متجللی شلود، به طلور قطلع طبیعلت حقیقت جلو و عدالت  طللب جلوان به 

سلمت مسلجد گرایلش پیلدا می  کند. 
نمونله18: همان طلور کله املام جماعلت در رونق بخشلی بله حضلور جوانلان و ملردم 
مؤثلر اسلت، اضلالع دیگلر ایلن مثللث، متولیلان مسلاجد هسلتند کله آن هلا هلم در 
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ایجلاد فضلای رغبت  انگیلز از بُعلد نرم افلزاری وسلخت  افزاری تأثیلر فراوانلی دارنلد؛ 
به طوری کله نبلود حمایلت و همراهلی و کملک آن ها، مانند بلا یک بال پریدن اسلت. 
نقلش متولیلان در جلذب و دفلع مخاطبلان، به ویژه جوانلان آن قدر مهم اسلت که اگر 
مصایلق را بررسلی کنیلم، می  بینیلم کله تالش  هلای مسلتمر و مؤثلر همله نهادهلای 
فرهنگلی وتربیتلی و اماملان جماعلت، بلا یک رفتار نسلنجیده، بله تعبیر قلرآن »هباًء 
منثلوراً« می  شلود. در حلال حاضلر بعضی از مسلاجد موجلود به دلیل علدم هماهنگی 
بیلن متولیلان دچلار آسلیب شلده اند و متأسلفانه در جلذب مخاطبلان نتوانسلته  اند، 

آن طلور که بایلد، عملل کنند.

2. موانع تاثیرگذار در کاهش ارتباط جوانان با مسجد

الف( خارج شدن مسجد از اولویت بسیاری از جوانان
تعلداد بسلیار زیلادی از مصاحبه شلوندگان بلر این باورند کله دلیل اصللی عدم حضور 
جوانلان و حتلی جوانلان مذهبی در مسلجد این اسلت که مسلجد برای آن هلا اولویت 
اول محسلوب نمی  شلود و اگلر کارهلای دیگری همزمان با حضور مسلجد بلرای آن ها 
پیلش بیایلد، ممکلن اسلت آن را بلر حضلور در مسلجد ترجیلح دهنلد و در مجملوع 
در بسلیاری از جاهلا مسلجد انتخلاب اول آن ها نیسلت و شلاید این مسلئله بیشلتر به 
ایلن دلیلل باشلد که اهمیلت و ضرورت مسلجد در ذهن آن هلا، چنانچه باید و شلاید، 

جانیفتلاده اسلت. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن مورد چنین اسلت:
نمونله 1: گعده  هلای دوسلتانه و سلرگرمی و بلازی بله دلیلل تالقلی با اوقات مسلجد، 

مانعلی بلر سلر راه ورود جوانان به مسلجد هسلتند. 
نمونله 7: در هنلگام هم پوشلانی وقلت مسلجد بلا دیگلر املور، در بسلیاری از ملوارد، 

مسلجد انتخلاب جوان  هلا نخواهلد بلود. 
نمونله 9: شلاید حتلی در بین خود قشلر مسلجدی هم نتوانیلم تعداد زیلادی را بیابیم 
کله مسلجد برایشلان اولویلت اول باشلد و اگلر برنامله مهم تلری )از دیلد خودشلان( 

نداشلته باشلند، آن گاه راهلی مسلاجد می  شلوند. 
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نمونله10: وضلع کنونلی جامعله بله شلکلی اسلت کله جوانلان اولویت  هلای متعددی 
دارنلد و مسلجد جلزو اولویت  هلای آن هلا حسلاب نمی  شلود؛ و گاه در تصلور عمومی، 

مسلجد جلای آدم  هلای بیکار محسلوب می  شلود. 
نمونله12: بسلیاری از خانواده  هلا در زملان حاضر، حضور در مسلاجد را بلرای کودکان 
خلود در اولویت  بنلدی فعالیت  هلا اصلاًل لحلاظ نمی  کننلد؛ زیلرا در زندگلی املروزی 

بلرای آن ضرورتلی نمی  بیننلد. 
نمونله 19: گرفتاری  هلای روزانله به ویلژه در شلهرهای بلزرگ، مشلغله کاری و درآمد 
کلم کله باعلث افزایش سلاعت کاری جوان می  شلود، از عوامل مؤثلر در کاهش حضور 

جوانان در مسلجد است. 
نمونله21: در بیلن برخلی از جوانلان اصلاًل مسلائل دینلی جایگاهلی نلدارد و چنلان 
درگیلر مسلائل غیراخالقلی و لهلو و لعلب شلده  اند کله نمی  تواننلد به موضوع مسلجد 

رفتلن فکلر کنند.

 ب( مشکل در دسترسی به مساجد
بنلا بلر اظهلار نظر بسلیاری از مصاحبه  شلوندگان، حضور در مسلجد رابطه مسلتقیمی 
بلا نزدیکلی محلل زندگلی بلا مسلجد و حلس کلردن وجلود مسلجد دارد. هم اکنلون 
متأسلفانه در برخلی از محله  ها مسلجد وجود نلدارد و البته تراکم مسلاجد هم عادالنه 
نیسلت؛ چراکه در برخی از جاها مسلاجد با فاصله بسلیار اندك بنا شلده اند؛ اما برخی 
از محله  هلا اصلاًل مسلجدی ندارنلد. ایلن تنها یک روی قضیه اسلت و مشلکل دیگر که 
چله بسلا مهم تلر از اوللی باشلد، بلاز نبلودن مسلاجد موجود و علدم امکان دسترسلی 
بله آن هلا در غیر از سلاعات نماز اسلت. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در این 

مورد چنین اسلت:
نمونله1: در شلهر تهلران حلدود 2000 مسلجد داریم که بلا توجه بله جمعیت حدود 
13 میلیلون نفلری تهلران، بسلیار انلدك بله نظر می  رسلد؛ یعنی بله ازای هلر 6000  
نفلر یلک مسلجد داریلم و این چنلدان خوشلایند نیسلت. از طرفی در کل کشلور هم 
حلدود 60 هلزار مسلجد داریم کله پراکندگی  شلان چندان مناسلب نیسلت؛ یعنی در 
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بعضلی مکان  هلا و مناطلق تلا کیلومترها مسلجدی وجلود ندارد. 
بایلد تعلداد مسلجدها و تراکلم جغرافیایی  شلان به گونله ای باشلد کله زحملت زیادی 
بلرای حضور در مسلجد وجود نداشلته باشلد و افلراد بتوانند حتی در صورت نداشلتن 
وسلیله نقلیه برای طی مسلافت طوالنی، به مسلاجد دسترسلی داشلته باشلند. بعضی 

مواقلع سلختی راه و مشلکالت دوری مسلجد میلزان حضور را کاهلش می  دهد. 
نمونله15: در درجله اول بایلد موانع برداشلته شلوند تا جوانان به مسلجد جذب شلوند؛ 
یعنلی تعلداد مسلاجد و پراکندگلی آن هلا را درسلت کنیلم. بایلد تعلداد مسلاجد را به 
شلکلی افزایلش دهیلم کله مناطقی هم که از مسلجد محروم هسلتند یا تعداد مسلاجد 

بله انلدازه کافلی و در دسلترس وجلود نلدارد، بتوانند از موهبت مسلجد بهلره ببرند.
نمونله 24: هنلوز بلرای خود بنده سلؤال اسلت که کجای شلرع نوشلته اسلت که باید 
مسلاجد فقلط در سلاعات نملاز بلاز باشلد و دیگر سلاعات، هلر مراجعه کننلده  ای با در 
بسلته مواجه شلود؟ باید کاری کنیم که هیچ گاه درب مسلاجد بسلته نشلود و مسلجد 

مأمنی باشلد بلرای جوان.

 ج( تهاجم فرهنگی و پذیرش عادات فرهنگی و سبک زندگی غربی
تهاجلم فرهنگلی در راسلتای الگلو قلراردادن سلبک زندگلی غربلی بلرای جوانلان و 
تأثیلر آن بلر کاهلش حضور جوانان در مسلجد، مسلئله اسلت که بسلیار ملورد تأکید 

مصاحبه  شلوندگان قلرار گرفتله اسلت.
تهاجلم فرهنگلی غلرب بله دنبلال ایجاد هژمونلی فرهنگ غربلی اسلت؛ بدین گونه که 
رفتلار و سللوك غربلی را وارد زندگلی ملردِم دیگلر مناطلق کرده اسلت و بسلیاری از 
رفتارهلا و کردارهایلی را کله مخصلوص زندگلی غربلی بلوده اسلت، وارد زندگی دیگر 
کشلورها کلرده اسلت. ایلن مسلئله باعث شلده اسلت کله جوانان ما کله متأثلر از این 
ارتباط فرهنگی یک سلویه هسلتند، سلبک و سلیاق زندگی اسلالمی و سلنتی خود را 

فراملوش کننلد و سلبک زندگی غربلی را در پیلش بگیرند. 
تأثیلر از سلبک زندگلی غربلی، عاملل اساسلی گرفتارشلدن در مسلائل جنسلی و 
سلرگرمی  های پلوچ و دل  مشلغولی به مسلائل غیرمذهبی اسلت کله طبیعتلاً با چنین 
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وضعیتلی، دیگلر جایلی بلرای پرداختلن بله مسلائل دینلی و مذهبلی باقلی نمی  ماند. 
بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:

نمونله6: دشلمن در تهاجلم فرهنگلی بله دنبلال ازبین بلردن اعتقلادات ملردم، به ویژه 
جوانلان اسلت و در ایلن راه مسلجد مانلع بزرگی محسلوب می شلود که ملورد هجمه 

دشلمن قرار ملی گیرد. 
نمونله8: خیللی از شلبکه های مجلازی و ماهواره مشلخصاً با یک برنامله هدفمند دین 
را هلدف قلرار داده  انلد و ایلن تبلیغات مسلموم در برخی از موارد بلر روح و روان جوان 
تأثیرگلذار اسلت. در تهاجلم فرهنگلی، جلوان باورهایلش دربلاره ارزش  های اسلالمی 

تغییلر می  کنلد و بله دنبلال آن؛ قاعدتاً از مسلجد گریزان می  شلود.
نمونله 14: از جملله مهم تریلن عوامل بحث سلبک زندگلی فعلی اسلت. درگیری  های 
زندگلی فعللی به شلکلی اسلت که امور جلاری و روزمره افلراد جایی برای حضورشلان 
در مسلجد باقلی نگذاشلته اسلت. گرایلش بله سلبک زندگلی غربلی در برنامه  هلای 
روزانله خیللی از افلراد و حتلی مذهبی  هلا، جایی برای مسلجد باقی نگذاشلته اسلت. 
نمونله8: تغییلر سلبک زندگی کله محصول مشلترك صنعتی شلدن و تبلیغلات غربی 
اسلت، یلک عاملل اساسلی در گریزان شلدن جوانان از مسلجد اسلت. وقتی بلر اثر نوع 
تبلیغلات، سلبک و سلیاق زندگلی جلوان تغییلر می  کند، دیگر مسلجد در این سلبک 

زندگلی جایگاهی نخواهد داشلت. 

د( چالش  های اعتقادی و دوری از مذهب
مسلئله جنلگ نلرم و تأثیلر منفلی آن بلر حضلور جوانلان در مسلجد و تنلزل جایگاه 
مسلجد در نلزد آنلان، از جملله مسلائل ملورد تأکیلد اکثلر مصاحبه  شلوندگان بلود. 
دشلمنان دیلن ابزارهلا و راهکارهای متعددی را بلرای رخنه در باورهای جلوان ایرانی 
بله کار بسلته اند و چالش  هلای اعتقلادی و دینلی زیلادی را در ذهلن جوانلان ایجلاد 
کرده  انلد و البتله خلوِد جوانلان هلم بله دلیلل اینکله در برخلی از باورهلای خلود بله 
بللوغ الزم نرسلیده  اند، در این تهاجم بسلیار آسلیب  پذیر هسلتند؛ بنابرایلن حداقل در 
زمینله مناسلک جمعلی و شلرکت در نملاز جماعلت دچار تزللزل و تردید می  شلوند و 
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یلا در مرحلله  ای باالتلر ،کل اعتقادات و باورهایشلان در زمینه مسلائل دینی به چالش 
کشلیده می  شلود کله بلاز هلم نتیجله آن، تأثیلر بسلیار منفلی بلر ارتبلاط جوانلان با 
مسلجد خواهلد بود. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در این مورد چنین اسلت:
نمونله 1: اولیلن گام بلرای حضلور در مسلجد ایملان و اعتقلاد قلبی اسلت و تلا زمانی 
کله جوانلان از مذهلب و دیلن دور باشلند یا بلا چالش  هلای اعتقادی  ای مواجه باشلند 
کله جلواب درسلتی بلرای آن  هلا نیافته  انلد، نمی  تلوان به حضورشلان در مسلجد امید 

داشت. 
نمونله21: در بیلن برخلی از جوانلان اصلاًل مسلائل دینلی جایگاهلی نلدارد و چنلان 
درگیلر مسلائل غیراخالقلی و لهلو و لعلب شلده  اند کله نمی  تواننلد به موضوع مسلجد 

رفتلن فکلر کنند.
دوری از مذهلب از راه  هلای مختللف پدیلد می  آیلد که بخشلی از کلیلدواژگان، مربوط 

بله تبییلن هملان عوامل اسلت؛ چنان  که بلرای نمونله داریم:
نمونله4: شلبکه  های اجتماعلی و ماهواره  هلا االن جلزء جدایی  ناپذیلر زندگلی ملردم 
شلده  اند و تقریبلاً گریلز از آن  هلا ممکلن نیسلت و به  طور حتلم هم تأثیلرات زیان  باری 
روی جوانلان دارنلد و از دالیلل بسلیار مهلم دوری آن  هلا از مسلاجد می  توانند باشلند. 
بهتلر اسلت کله خانواده  ها و مسلئوالن با به  کاربردن ابزارهای مناسلب، دسترسلی  های 

جوانلان را مدیریلت کنند. 

هـ( شکل ظاهری نامناسب برخی مساجد
بیشلتر مصاحبله شلوندگان معتقدند که بسلیاری از مسلاجد از نظلر وضعیت ظاهری، 
نلوع معملاری و زیبایلی پاگیزگلی و مرتلب بلودن، چنلدان وضعیت مناسلبی ندارند و 

ایلن نامرتلب بلودن تأثیر منفی بلر حضلور جوانان در مسلجد دارد. 
هلر چنلد بایلد بله ایلن نکتله دقلت کلرد کله بایلد مسلاجد را از نظلر ظاهری بسلیار 
پاکیلزه و مرتلب نگله داشلت، بایلد از زینلت و زیور هم در مسلاجد پرهیز کلرد، یعنی 
بایلد مسلاجد مکانلی باشلند کله هم سلاده و هلم جلذاب باشلند. بخشلی از اظهارات 

مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
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نمونله2: بسلیاری از مسلاجد ملا وضعیلت ظاهلری مناسلبی ندارنلد و حتلی از نظلر 
بهداشلتی هلم چنلدان تمیلز نیسلتند و فضای داخل مسلجد چنان اسلت کله رغبت 

زیلادی از سلوی جوانلان بلرای حضلور در مسلجد وجود نلدارد. 
نمونه 3: ظاهر خیلی از مسلاجد خوب نیسلت؛ البته در طرف مقابل، بیش  ازحد شلیک 
بلودن هلم خوب نیسلت، زیلرا موجب دفع می  شلود، چلرا کله روحیه اشلرافی  گری را 

نشلان می  دهلد و خواهنلد گفت که ملردم گرفتارنلد و این همه خرج برای چیسلت.
نمونله7: وضعیلت ظاهلری و مسلائلی ماننلد تهویله و حتلی پذیرایلی نا  مناسلب، از 

عواملل دفلع جوانلان اسلت. نظافلت مسلجد بلرای جوانلان بسلیار مهلم اسلت. 
نمونله11: بایلد سلاختار و حتلی معملاری مسلجد دلنشلین باشلد و همیشله فضلای 
معطلر و سرسلبز و دل  انگیلزی در محیلط آن فراهم کلرد. فوق برنامه  هلای مرتبط هم 

بله ایجلاد انگیلزه در جوانلان کمک خواهلد کرد. 
نمونله9: جلوی کله در مسلجدها حاکم شلده، به گونه ای اسلت کله دلپذیلر و دلخواه 
برخلی از جوانلان کله حساسلیت  های خاصلی دارنلد نیسلت؛ چله از بُعلد بدخلقلِی 
علده  ای از مسلجدی  ها و چله از بُعلد خود مکان مسلجد، معملاری و نظافلت دلخواه و 

دلپسلند ایلن قشلر از جوانان نیسلت. 

و( انحصارطلبی متولیان مساجد
در انحصلار گرفتلن مسلجد از سلوی برخلی از متولیلان مسلجد نیلز بله عنلوان عامل 
دورکننلده جوانلان از مسلجد، ملورد توجله مصاحبه  شلونده  ها قلرار داشلت. برخلی از 
متولیلان و اعضلای هیئلت امنلا بله خاطلر اینکله تأثیلر زیلادی در تأمین منابلع مالی 
مسلجد دارنلد، وضعیتلی انحصلاری را در مسلجد و در مدیریلت املور مسلجد ایجلاد 
کرده  انلد کله ایلن نلوع انحصلاِر ایجادشلده می  توانلد در زمینه  هلای مختللف باشلد؛ 
از جملله راه نلدادن جوانلان بله سیاسلگذاری  ها یلا علدم پذیلرش جوانلاِن نله چندان 

مذهبلی، کله همله ایلن عواملل، دورکننلده جوانان از مسلجد هسلتند.
بخشی از اظهارات مصاحبه  شونده  ها در این مورد چنین است:

نمونله 5: در بعضلی از مسلاجد، اعضلای هیئلت امنلا چنلان رفتلار می  کنند کله انگار 
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سلند مسلاجد بله نا  مشلان خورده اسلت؛ البتله انتظار بیشلتری هلم از ائمله جماعت 
دارد.  وجود 

نمونله 6: متولیلان مسلاجد دیگلران را در مسلائل و فعالیت  هلای مسلاجد شلرکت 
نمی  دهنلد و بلدون مشلورت هلر کاری کله می خواهنلد، انجلام می  دهنلد. 

نمونله10: برخلی از اعضلای هیئت امنا، مسلجد را ملک شلخصی خلود تلقی می  کنند 
و به گونله  ای مالک  مآبانله بلا افلراد برخلورد می  کننلد و حتلی بلدون کوچک تلری 
مالحظله  ای، بسلیاری از جوانلان را به صورت مسلتقیم یا غیرمسلتقیم از مسلجد طرد 

می  کننلد.
از  برخلی  در  و حتلی  اجرایلی مسلجد  بخش  هلای  در  را  بایلد جوانلان  نمونله15: 
تصمیم  گیری  هلا سلهیم کننلد؛ یعنلی الزم اسلت متولیان اعتماد بیشلتری بله جوانان 
داشلته باشلند و خودشلان به صلورت انحصاری همه کارهلا را بر عهلده نگیرند و جوان 

را در کارهلای مسلجد دخیلل کنند. 

ز( خلق و خوی نامناسب برخی مسجدی  ها
بعضلی از بزرگ ترهلای مسلجد همچنان درگیر ذهنیت  های خاص خودشلان هسلتند 
و از حسلن خللق و خوش  رفتلاری بهلره  ای نبرده اند و نه تنها از بشاشلتی کله در چهره 
مؤملن بایلد باشلد، در چهلره آن هلا خبلری نیسلت، بلکله بلا کوچک ترین اشلتباهی، 

جوانلان را ملورد انتقلاد و ایرادگیلری قرار می  دهنلد و پذیرای جوانان نیسلتند.
جوانلاِن بلا ظاهلر نله چنلدان مذهبلی که گرایلش به مذهلب پیلدا کرده  انلد، وقتی با 
برخلورد نامناسلب ایلن افراد مواجه می  شلوند، از مسلجد گریزان می شلوند. بخشلی از 

اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنین اسلت:
نمونله 1: برخلی از مسلجدی  ها گویلا فراملوش کرده  اند کله روابط اجتماعی و حسلن 
خلق جزئی از دین اسلت و با برخوردهای نامناسلب جوانان را از مسلجد دور می  کنند. 
نمونله2: ایلن املر باعلث دلگیلری و دل  زدگلی آن هلا می  شلود و بیلن آن ها و مسلجد 
فاصلله انداختله اسلت کله بایلد فکلر اساسلی بلرای رفع ایلن رفتارهلا صلورت بگیرد. 
املر و نهلی کلردن بله جوانلان و همچنیلن ایرادگرفتن از کارهلای آن هلا از جمله این 
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رفتارهلای زننده اسلت. 
نمونله 5: بعضلاً رفتارهلای زننلده و یلا علدم پذیلرش خانم  هلای غیرچلادری و روی 
خوش نشلان ندادن به آن ها باعث دور شلدن آن ها از مسلاجد می  شلود که متأسلفانه 

بسلیار بلا آن مواجهیم. 
نمونله 19: بله دلیلل رفتارهلای بلد سلالمندان و متولیلان مسلاجد جوانلان کمتلر در 
مسلجد شلرکت می  کننلد. برخلورد بلد بزرگ ترهلا بلا جوانلان بله دلیلل سلر و وضلع 
نامناسلب یلا رفتارهلای نسلنجیده و احسلاس برتلری داشلتن نسلبت بله جوانلان، از 

جملله ایلن موارد اسلت. 

ح( کمرنگ شدن فعالیت بسیج و دیگر ارگان  های فرهنگی در مساجد 
بلا توجله بله اینکله دامنله فعالیت  هلای فرهنگلی و خصوصلاً پایگاه  هلای بسلیج در 
مسلاجد، به نسلبت اول انقالب بسلیار کمرنگ شلده اسلت، به تبع آن حضور جوانانی 
کله بیشلتر بله خاطر حضلور در ایلن برنامه ها بله مسلجد می  آمدند نیز کاهلش یافته 
اسلت. ایلن هلم از جملله مسلائلی بود کله مصاحبه شلوندگان تأکیلد فراوانلی بر روی 

داشتند. آن 
بخشی از اظهارات مصاحبه  شونده  ها در این مورد چنین است:

نمونله6: اگلر جوان  هلا مسلئول بسلیج باشلند، منجلر بله جلذب بیشلتر جوان  هلا بله 
بسلیج و مسلجد می  شلود؛ البته نباید فعالیت  های بسلیج به نام  نویسلی محدود شلود؛ 
بلکله بایلد فعالیت  هلا شلکل واقعی  تلر به خلود بگیلرد و در ابعلاد فرهنگی گسلترده  تر 

گردد. 
نمونله 7: فعالیلت بسلیج در مسلاجد بسلیار کمرنلگ شلده اسلت و اکثلر بسلیجیان 
سلالمند هسلتند. فعالیلت بسلیج هلم بیشلتر جنبه نمایشلی به خلود گرفته اسلت تا 

واقعی. شلکل 
نمونله 18: بلا توجله به وجود برخلی از نهادهلای فرهنگی و فعالیت  هلای اجتماعی در 
بعضلی از مسلاجد هماننلد پایگاه  های بسلیج، کانون  های فرهنگی، هنلری، هیئت  های 
مذهبلی و...؛ همچنیلن ارتبلاط و تعاملل سلازنده بعضلی از عواملل اجرایلی تأثیر  گذار 
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مسلجد بلا جوانلان، حضلور در آن مسلاجد موصلوف به طور نسلبی خوب اسلت؛ اما به 
هملان میلزان هم در مسلاجدی کله فعالیت  های فرهنگلی و اجتماعی کمرنگ اسلت، 

حضور چشلمگیر نیست. 
نمونله20: بایلد پایگاه  هلای بسلیج مسلاجد را فعال  تلر کنیلم و ایلن پایگاه  هلا مجرایی 
بلرای حضلور جوان در مسلاجد باشلند؛ البته بایلد برنامه  هلای این پایگاه  ها به شلکلی 
باشلد کله یلا برنامله در محیلط مسلجد انجلام شلود یلا بلا زملان نملاز و برنامه  هلای 

مسلجد هم  پوشلانی نداشلته باشد. 

ط( عامل مزاحم بودن تکنولوژی و وسایل ارتباطی و شبکه های مجازی 
اکثلر مصاحبه  شلوندگان، سرگرم شلدن جوانلان بله شلبکه  های مجازی و درگیرشلدن 
آن هلا را در ابلزار تکنوللوژی مانلع بزرگلی بلر سلر راه رسلیدن جوانلان بله مسلجد 
می  داننلد. با تغییر در سلاختارهای تکنولوژی و باالرفتن سلرعت پیشلرفت   تکنولوژی، 
این ابزار به  آسلانی و در سلطح وسلیعی در اختیار همه جوانان قرار گرفته اسلت و این 
تکنولوژی  هلا و وسلایل ارتباطاتلی بله تلفن  هلای هملراه راه یافته و دسترسلی را برای 
جوانلان راحت  تلر کلرده اسلت؛ طوری کله جوانان چنلان سلرگرم این ابزارها شلده  اند 
کله از انجلام املور یومیله خلود هلم بلاز مانده  انلد و علی  القاعلده در چنیلن فضایی به 
مسلجد هلم نمی  تواننلد فکلر کننلد؛ بنایراین عامل بسلیار مؤثلری در کاهلش حضور 
جوانلان در مسلجد محسلوب می  شلود. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در این 

ملورد چنین اسلت:
نمونله6: کاًل وسلایل ارتبلاط جمعی نوین و تکنولوژی  های ارتباطی به شلکلی هسلتند 
کله بله جلای اینکله در خدمت بشلر باشلند و گره از مشلکالتش بگشلایند، بشلر را به 
تسلخیر خلود درآوردهانلد و او را بله دنبلال خلود می  کشلند و همیلن مسلئله باعلث 
شلده اسلت کله خیللی از جوانلان ذائقله و سالیقشلان تغییلر کنلد و جهت  گیری  های 

دینی شلان هلم تغییلر کند و دیگر گرایشلی به مسلجد نداشلته باشلند. 
نمونله7: جوان  هلا وقتلی تمام سلاعات خود را با گوشلی  های موبایل خلود می  گذرانند، 
زمانلی بلرای حضلور در نملاز جماعلت ندارنلد. در زملان   انقلالب اغللب خانواده  هلا 
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سلرگرمی و امکانلات نداشلتند و للذا موانلع جلدی بلرای حضلور جوانلان در مسلاجد 
وجلود نداشلت؛ وللی االن اوضلاع کاملاًل متفاوت شلده اسلت و سلرگرمی  ها و امکانات 
متعلددی بلرای جوانلان ایجلاد شلده اسلت کله همگلی از عواملل بازدارنلده حضلور 
جوانلان در مسلجد هسلتند. سلهل  الوصول بودن دسترسلی جوانلان بله تکنوللوژی و 
شلبکه  های مجلازی باعلث شلده اسلت کله بیشلتر هلوش و حواسشلان را صلرف این 

شلبکه  ها کننلد و دیگلر بله مسلجد فکلر نکنند. 
نمونله13: املروزه خیل عظیملی از جوانان به دلیلل ناکافی دانسلتن ابزارهای ارتباطی 
مثلل  تکنوللوژی  نویلن  ابزارهلای  از  بهره  گیلری  آسلان بودن  همچنیلن  و  داخللی 
ماهواره  هلا و شلبکه  های مجلازی، بله سلمت آن هلا گرایلش پیلدا کرده  انلد. علی  رغلم 
اینکله ایلن رسلانه  ها تیلغ دولبله هسلتند، در شلرایط فعللی با توجله به نوع اسلتفاده 
از آن هلا، بیشلتر جنبله ضلرر و زیان دارند تلا منفعت؛ چراکه اسلتفاده از آن ها بیشلتر 

در جهلت سلرگرمی و لذت جویلی اسلت تلا اسلتفاده علمی.
نمونله14: هدیله زندگلی ملدرن بله جلوان املروزی گوشه  نشلین کردن و تنبللی و 
سسلتی بیلش از حد اوسلت. جوانلان مأنوس بلا فضای مجلازی عموملاً از فعالیت  های 
جمعلی و برخوردهلای چهره به چهلره اعلراض می  کننلد. از چنین جوانی نبایلد انتظار 

داشلته باشلیم که بله مسلجد رفت وآملد کند. 

ی( تبعیض بین جوانان در برخورد با آنان و در برنامه  ها و اردوهای مربوط به مسجد
به طلور کللی دو نلوع تبعیلض ممکن اسلت در بین جوانان در مسلجد صلورت بگیرد؛ 
نلوع اول تبعیضلی اسلت کله بله خاطلر روابلط نزدیک  تلر  یلا روابلط فامیللی در بین 
خلود جوانلان مسلجدی وجلود دارد و گاهلی دیلده شلده اسلت کله در اسلتفاده از 
امکانلات مسلجد یلا در برخلورد بلا جوانلان تبعیض  هایی بین خلود جوانان مسلجدی 
وجلود داشلته اسلت و نلوع دوم اینکله گاهلی بیلن جلوان مسلجدی و غیر مسلجدی 
تبعیض  هلای غیرسلازنده  ای وجلود داشلته اسلت کله باعلث محروم شلدن جوانلان 
غیرمسلجدی از برنامه  هلای مسلجد شلده، مانلع نزدیک شلدن آن هلا بله مسلجد بوده 

اسلت. بخشلی از اظهلارات مصاحبه  شلونده  ها در ایلن ملورد چنیلن اسلت:
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نمونله 6: در اردوهایلی کله از طلرف مسلجد برگلزار می  شلود، بیلن جوان  هلا فلرق 
گذاشلته می  شلود و شلرکت کنندگان عموملاً از آشلنایان و اقلوام خلوِد برگزار  کننده  ها 
اردوهلا فرصلت مناسلبی اسلت کله جوانلان  ایلن  انتخلاب می  شلوند؛ درحالی کله 

کم  بضاعلت را جلذب مسلجد نماییلم.
نمونله9: متولیلان بایلد همواره جوانان مسلجدی را مانند فرزندان خلود بدانند و حتی 
بله خاطلر برخی کاسلتی  ها و ناراسلتی ها، بین جوانلان تبعیض قائل نشلوند و جوانانی 
را کله می  تلوان بله برکلت حضور در مسلجد بله راه راسلت هدایت کرد، بله خاطر یک 

ایلراد کوچک به کللی از دین و مسلجد نرانند. 

تحلیل وضعیت ارتباط جوانان با مسجد حسب مصاحبه  های کیفی
پس از تبیین فهرست عوامل و موانع و نیز تبیین محورهای کلیدی یا کلیدواژه  های 
مورد تأکید، حال نوبت آن است که تحلیل جامعی از وضعیت ارتباط جوانان با مسجد، 
حسب آنچه در مصاحبه  ها   گفته شده است، ارائه شود تا یافته  های آن، مبنایی باشد 
برای نیل به نتیجه  گیری بهتر و پیشنهادهای راهبردی ای که قرار است در فصل بعدی 
ارائه شود. بر این اساس به ارزیابی رسالت، چشم  انداز، وضعیت موجود و مطلوب مسجد، 

حسب نظر مصاحبه  شونده  ها پرداخته می  شود: 

1. رسالت ها
رسلالت  های حضلور جوانلان در مسلجد، درواقلع هملان مأموریت  هایلی اسلت کله 
مسلجد بلرای آن ایجاد شلده اسلت؛ بله عبارت دیگلر کارویژه  های مسلجد بلرای نیل 
بله آن می  باشلد و انتظلار ملی  رود حضلور جوانلان در مسلجد، ایلن نتایلج را در پلی 
داشلته باشلد. بلا تحلیلل مصاحبه  هلای صورت گرفتله می  تلوان رسلالت  های زیلر را 
بلرای حضلور جوانلان در مسلجد بیلان کلرد )الزم به ذکر اسلت کله موارد مشلابه در 

هلم ادغلام شلده  اند(: 
الـف( کسـب تعلیـم و تربیت اسـالمی: به طلور قطع حضلور جلوان در مسلجد از چند 
نظلر می  توانلد وی را بیشلتر بلا تعلیلم و تربیلت اسلالمی آشلنا سلازد؛ اول اینکله بلا 
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حضلور در مسلجد و اسلتفاده از منبرهلای خوب، اطالعلات و رفتارهای درسلت دینی 
را خواهلد آموخلت؛ دوم ایتکله بلا مشلاهده مسلتقیم، بلا رفتارهلای بسلیاری از افراد 
مسلجدی کله آراسلته بله اخالق اسلالمی هسلتند، به صلورت عملی آشلنا می  شلود و 
چه بسلا ایلن رفتلار ملکه ذهن وی شلود و از سلوی دیگر با همنشین شلدن بلا جوانان 

مذهبلی و مسلجدی زمینله درك و پذیلرش تربیلت دینی بیشلتری خواهد داشلت.
ب( گرفتـن پاسـخ شـبهات و قوی تـر شـدن اعتقـادات و مقابله بـا انحرافـات: یکی از 
ویژگی  هلای جلوان پرسشلگری اسلت. علالوه بلر ذهن خلود جوان کله عموماً شلبهه 
ایجلاد می  کنلد تلا نهایتلاً بله یک یقیلن قلوی برسلد، گاه دیگران هلم برای او شلبهه 
ایجلاد می  کننلد. حضلور در مسلجد و قرارگرفتلن در جملع افلراد مذهبلی و آگاه و 
نیلز املام جماعلِت آشلنا بله آموزه  ها و معلارف دینلی و اسلالمی، می  تواند زمینه  سلاز 
برطرف کلردن ایلن شلبهات و مقابله بلا انجرافات فکری ای باشلد که عموملاً در جامعه 

در حلال ترویج اسلت.
ج( کاهـش جـرم و جنایـت: حضلور در مسلجد و آشلنایی با جلو معنوی آن و حشلر و 
نشلر بلا افلراد صاللح و سلالم، زمینله  ای را به وجلود می  آورد کله جوان، خللق و خوی 
متعاللی همنشلینانش یعنلی نمازگلزاران را پیلدا کنلد کله همیلن گرایش به سلمت 
معنویلات، وی را از رفتلن بله سلوی رذایلل اخالقلی و رفتارهای نامطلوب بلاز می  دارد 
و در سلایه ایلن املر، نه تنهلا خلود به سلمت جلرم و جنایت نملی  رود، بلکه بلا رعایت 
سلسلله مراتب امربه معلروف و نهی ازمنکلر، باعلت کاهلش میلزان جلرم و جنایلت در 

محیلط ارتباطلی و جامعله اطلراف خلود نیز خواهد شلد.
د( ایجـاد روحیـه نظم  پذیـری: نملاز جماعلت در زمان  هلای خاصلی برگزار می  شلود و 
اهتملام بله حضلور در نملاز جماعلت، جلوان را مجبلور می  کند تلا در ایلن زمان  ها در 
مسلجد حضور داشلته باشلد. از سلوی دیگر ایسلتادن در صفوف منظم و رعایت نظم 
و انضبلاط در نمازخوانلدن و اجرای مناسلک واجلب، به طور طبیعی باعلث نظم پذیری 
جوانلان خواهلد شلد. توصیه  هلای بلزرگان بله نظلم نیلز کله در رفتلار و گفتلار املام 
جماعلت بایلد بله جوانلان منتقلل شلود، خلود عاملل مهلم دیگلری در نظم  پذیلری 

جوانلان از طریلق ارتباط با مسلجد اسلت.
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هــ( تقویت حس مسـئولیت پذیری: حضلور در مسلجد و پذیرفتن برخی مسلئولیت ها 
در آن، حلس مسلئولیت پذیری را در جلوان به شلدت تقویلت می  کند. 

و( آموختن یکرنگی و یکدلی در مسـجد: ایسلتادن در صفی واحد، بلدون درنظرگرفتن 
رنلگ و نلژاد و طبقله اجتماعلی و طبقله اقتصلادی، ضملن آموختلن حلس تواضلع و 
پرهیلز از خودخواهلی، باعلث خواهد شلد کله جوانان یکرنگلی و یکدللی را بیاموزند.

ز( اعتمادبه نفـس: حضلور جلوان در مسلجد و ارتباطش بلا این کانلون معنویت، به طور 
عموملی باعلث افزایلش اعتمادبه نفلس و ایجاد احسلاس توانایی در وی می  شلود؛ زیرا 
رویکلرد تعالیم عرضه شلده در مسلجد، نهراسلیدن از غیرخلدا و ورود در کارزار زندگی 

و سلختی  های آن بلا توکل بر خداسلت.

2. چشم انداز 
»چشلم انداز« نقطله ای آرمانی اسلت کله مورد تأکید جمعلی قرار دارد. هرچند شلاید 
ایلن نقطله آن قلدر آرمانلی باشلد کله قابلیلت دسترسلی نداشلته باشلد، به هلر حال 
می  توانلد باعلث حرکلت و البتله نشلان دادن راه بلرای آینده باشلد. برای اینکله مفهوم 
چشلم انداز مشلخص  تر شلود، می  تلوان آن را بلا آرزو مقایسله کلرد؛ بدیلن شلکل کله 
آرزو یلک نقطله فلردی اسلت کله هر شلخص بلرای خلود تصلور می  کند، وللی وقتی 
ایلن نقطله بله عنلوان آرملان جمعلی درآیلد، بلدان چشلم  انداز می  گوییم. چشلم  انداز 
حضلور جوانلان در مسلجد و ارتبلاط وثیلق بلا آن، از نگاه کارشناسلان ملورد مصاحبه 

عبارت اسلت از: 
اکثریلت  سلوی  از  نقل شلده  بیانلات  در  اسلالمی:  تلراز  مسلجد  بله  رسلیدن  اللف( 
مصاحبه  شلوندگان بر این مسلئله بسلیار تأکید شلده اسلت که اسلاس تشلکیل مسلجد 
در زملان پیامبلر، تشلکیل محلوری بلرای اسلالم بوده اسلت؛ بدین شلکل که مسلجد در 
زملان پیامبلر محور تملام امور بود؛ لذا در زمان حال نیز الزم اسلت اوالً مسلجد دارای 
نقلش محلوری در همه فعالیت  های سیاسلی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشلد و ثانیاً 
مسلجد تلراز اسلالمی بایلد همه اقشلار در دایره مسللمانی را بلا تفکلرات و اصول مختلف 
به سلمت خود بکشلاند و مملّو از جوانان فعال و متدین باشلد؛ ثالثاً مسلجد تراز اسلالمی 
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بایلد کانونلی بلرای رفلع گرفتاری  ها باشلد )گرفتاری  هلای محلله در وهلله اول و توجه به 
رفلع گرفتلاری کل جامعله و جامعه مسللمانان در وهلله بعدی(.

ب( تربیلت و تعاللی روح، تزکیه نفس، رشلد و تشلکیل شلخصیت و هویت اسلالمی: باید 
مسلجد در جامعه اسلالمی به مرحله  ای برسلد کله جوانان در آنجا به تربیلت و تعالی روح 
و تزکیه نفس برسلند و شلخصیت و هویت اسالمی  شلان در آنجا به گونه  ای شلکل بگیرد 
کله جامعله   آرمانلی و مدینه فاضله اسلالمی را تشلکیل دهنلد؛ درواقع مسلجد باید نقطه 

آغازیلن انسان  سلازی و تربیت و تزکیه نفس باشلد.
ج( ایجلاد آراملش درونلی و نیلل بله معرفلت دینی بلا حضور در مسلجد و نملاز جماعت: 
مسلجد بایلد ملجأ و مکانی برای رسلیدن به آراملش روحی و روانی جوانان باشلد و بعد از 
حضلور جوانلان در آن، شلاهد جوانانی آرام و بامعرفت و برخوردار از نیروی معنوی باشلیم.

3. وضعیت مطلوب
وضعیلت مطللوب شلرایطی اسلت که بر اسلاس اسلناد باالدسلتی و نظر ذی  نفلوذان و 
بلر اسلاس شلاخص  های موجلود تبیین می گلردد. برای تبییلن وضعیلت مطلوب الزم 
اسلت ابتدا شلاخص ها شناسلایی شلوند و بر اسلاس آن ها وضعیت مطلوب را ترسلیم 
نماییلم. ایلن موضلوع نیلاز بله ارزیابلی دقیقلی دارد؛ لکلن در ایلن مجلال بلر اسلاس 
اظهلارات مصاحبه  شلوندگان بله بررسلی وضعیلت مطللوب می پردازیم. ملوارد ذیل از 
میلان صحبلت مصاحبه شلوندگان به عنلوان مؤلفه  هلا و شلاخص های وضعیت مطلوب 

شلده  اند: بیان 
الـف( تضمین سـالمت زندگی اجتماعی: مسلاجد عالوه بلر اینکه پایگاهی بلرای ترویج 
عقایلد اسلالمی هسلتند، بایلد در زندگلی اجتماعلی هلم سلالمت جامعله را تضمین 
کننلد؛ یعنلی در شلرایط آرمانی، مسلجد یلک طبیب حاذق اسلت کله می  تواند باعث 

سلالمت و بهبلود شلرایط اجتماعی افراد شلود.
ب( انجـام کارهـای علمـی در مسـاجد: بایلد کارهلای علملی صلورت بگیرد تلا حضور 
جوانلان در مسلجد افزایلش یابلد و بایلد ملردم همله پلای کار بیاینلد و کالس  هلای 
متعلدد علملی در مسلجد شلکل بگیلرد؛ کملا اینکله بسلیاری از مباحثه  هلای علملی 
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زملان پیامبلر در مسلجد شلکل می گرفلت. 
ج( مقدم بودن مسجد در قیاس با حسینه ها و تکایا: مساجد باید انتخاب اول مردم باشند 
و نباید رقابت غیرسازنده و متناقض بین حسینیه  هایی که در محله فعال هستند و 
مساجد وجود داشته باشد. باید مسجد محور باشد و اگر خارج از مسجد، تکیه ای وجود 

دارد برنامه  هایش با مسجد هماهنگ باشد.
د( پیگیـری مشـکالت اجتماعـی، اعتیـاد، ازدواج، فضـای محلـه و بقیـه مسـائل در 
مسـاجد: مسلجد در شلرایط مطلوب باید جوابگوی بسلیاری از نیازها و خواسلته  های 
جوانلان باشلد؛ مشلکالت اعتیلاد و ازدواج بایلد توسلط مسلجد پیگیلری و حل شلود. 

اعتماد  سلازی عموملی نسلبت بله مسلجد هلم از همیلن طریلق ایجلاد می  شلود.
هــ( حضـور پررنـگ همـه اقشـار و جوانـان در مسـجد: در زملان پیامبلر و جامعله 
مدینه النبلی جوانلان گردانندگان اصلی مسلجد بودنلد و تعلیم و تربیلت، آموزش  های 
الزم و مجاللس وعلظ و آنچله الزمه زندگلی و حکومت بود، در مسلاجد اتفاق می  افتاد 
و همین مسلئله باعث شلده بود که همیشله مسلجد مملو از جمعیت باشلد؛ لذا یکی 
از مطلوبیت هلای مهلم این اسلت کله جوانان و اقشلار مختلف جامعه همواره مسلاجد 

را پررونلق نگله دارند.
و( جـذب حداکثـری نخبـگان و حتـی افـراد کم  اعتقاد به مسـجد: در وضعیلت مطلوب 
بایلد نخبلگان متعلددی از رشلته  های مختللف جلذب مسلجد شلوند و پایگاه  هلای 
بسلیج فرهنگلی در مسلجد شلکل بگیلرد و حتلی افلرادی هم کله اعتقلادات قوی  ای 

ندارنلد، اعتملاد و اتصلال به مسلجد داشلته باشلند.
ز( انتخـاب مسـجد به عنـوان اولیـن اولویت مـردم: در وضعیلت مطلوب، مسلجد باید 
اولیلن انتخلاب و اولویلت اول جوانلان باید باشلد و اگلر کارهلا و روزمرگی  های دیگری 
هلم وجلود دارد، در صلورت تالقلی بلا مسلجد، مسلجد رادر اولویلت قلرار   دهنلد؛ نله 

اینکله رفتلن به مسلجد، بله مواقع بیلکاری اختصاص داشلته باشلد.
ح( ایفـای نقـش مسـجد به عنوان یـک نهاد فرهنگـی مرکزی: مسلجد باید یلک پایگاه 
و نهلاد فرهنگلی بلوده، کارویژه  هلای یلک نهلاد فرهنگلی را دارا باشلد؛ به طلوری کله 
کلیله املور فرهنگلی و ملورد توجله جوانلان در آنجلا صلورت بگیلرد؛ یعنلی در کنلار 
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اینکله مسلجد یلک پایلگاه عقیدتلی و دینلی محسلوب می  شلود، یک مرکلز فرهنگی 
باشلد. هم 

ط( ایجـاد محیطی شـاداب و جوان پسـند در مسـجد و ایجاد بسـترهای الزم بـرای ایفای 
نقش  هـای شـهروندی و اجتماعـی: مسلجد بایلد بتوانلد بلا ایجلاد محیطلی شلاداب و 
جوان  پسلند بسلتر مناسلبی را بلرای ایفلای نقش  هلای شلهروندی و اجتماعلی جوانان 
فراهلم سلازد. ایلن فعالیت  ها در قالب  هلای متفاوت آموزشلی تا فعالیت  هلای نیکوکارانه 
می  توانلد دسلته  بندی شلود کله مکمل نقش  هلای اصلی شلهروندی جامعله خواهد بود.

ی( جریان  سـاز و تأثیرگـذار بـودن مسـجد در پیشـرفت جامعه: بایلد سیاسلتگذاران و 
نهادهلای مؤثلر در عرصه  هلای مختللف از ظرفیت  هلای بلاالی مسلجد و مسلجدیان 
بلرای رشلد و پیشلرفت جامعله اسلتفاده کننلد. جوانان مسلتعد مسلجدی شناسلایی 
شلده، در املور علملی و اجرایلی روی آن ها سلرمایه گذاری شلود. ضمن اینکله از خود 

مسلجد بله عنلوان یک مرکلز برای رشلد وتعالی اسلتفاده شلود.

4. وضعیت موجود
وضعیلت موجلود شلرایطی اسلت کله بلا توجله بله شلاخص  های اعالم شلده و بلا 
توجله بله محیط  هلای داخلل و خلارج، هم اکنلون موجود اسلت. بلرای شناسلایی این 
وضعیلت الزم اسلت نقلاط قلوت و ضعلف و همچنین فرصت هلا و تهدیدهلای موجود 
شناسلایی شلود. نقاط قلوت و فرصت  هلا درواقع ملوارد مثبت و تقویت  کننلده موضوع 
بلرای رسلیدن بله هلدف هسلتند و نقلاط ضعلف و تهدیدهلا درواقلع نلکات منفلی و 

تضعیف کننلده موضلوع در راِه رسلیدن بله هلدف هسلتند.
در اینجلا بله بررسلی نقلاط ضعلف و قلوت و تهدیدهلا و فرصت  هلای ذکرشلده در 
صحبت هلای مصاحبه  شلوندگان خواهیلم پرداخلت. الزم به ذکر اسلت کله نقاط قوت 
و ضعلف در محیلط داخللی و تهدیدهلا و فرصت هلا در محیلط خارجی شلکل خواهد 

فت: گر
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الف( نقاط قوت
1. وجـود الگـو و اسـوه  های حسـنه مسـجدی از حیـث اخـالق و رفتـار: برخلی از افراد 
مسلجدی بله دلیل داشلتن روحیات بسلیار خالصانله و خاضعانه، به گونه  ای بلا جوانان 
برخلورد می  کننلد کله جوانلان از حضلور در کنلار آن هلا للذت می  برنلد. ایلن افلراد 

فی  نفسله عاملل جذابلی بلرای جلذب جوانان هسلتند.
2. وجـود تقـوا و ایمـان در بیـن بسـیاری از خانواده هـا: وجلود عنصلر ایملان و تقوا در 

بسلیاری از خانواده  هلا، نقلش مؤثلری در جلذِب مسلجد شلدن جوانلان دارد.
3. وجـود پایگاه  های بسـیج جوانان در مسـاجد: وجود پایگاه  های بسلیج کله در برخی 
نقلاط دارای فعالیلت خلوب و مثبتلی هسلتند، باعث شلده اسلت که جوانلان خوب و 
مسلتعدی بله سلمت ایلن پایگاه  ها کشلیده شلده، نملاز جماعلت و مسلجد را در این 

مناطلق رونق ببخشلند.
4. تأثیـر مثبـت حضـور والدیـن و خانواده  ها در مسـاجد: هرچنلد اهتمام بله حضور در 
نملاز جماعلت و مسلجد در میلان بزرگ ترهلا از شلرایط آرمانی و مطلوب خلود فاصله 
زیلادی دارد، همچنلان تعلداد زیلادی از پلدر و مادرهلا، به حضلور در نملاز جماعت و 
مسلجد تقّیلد و اهتملام دارنلد. این اهتملام والدین باعلث افزایش انگیلزه جوانان برای 

حضور در مسلاجد می  شلود.
5. وجـود برنامه  هـای جانبـی و اردوهـا: در بسلیاری از مسلاجد و پایگاه هلای مرتبلط 
بلا آن هلا، فعالیت  هلای فرهنگلی نسلبتاً خوبلی برگلزار می  شلود کله جوانلان را بله 
سلوی مسلاجد جلذب می  کنلد. برخلی از ایلن فعالیت  هلا کله عبارت انلد از اردوهلا و 
فعالیت هلای علملی و هنلری، نقطله قوت مناسلبی برای مسلاجد محسلوب می  شلود. 

امیلد اسلت کله ایلن مسلئله در اکثلر مسلجدها جریلان پیلدا کند.
6. وجـود ائمه جماعات باسـواد و دارای بیان دلنشـین در برخی از مسـاجد: در بین ائمه 
جماعلات، برخی از الگوهای بسلیار مناسلب وجود دارد که برخلی از مصاحبه کنندگان 
هلم بدان  هلا اشلاره نموده انلد. از آن جملله می  تلوان بله حسلن خللق و باسلوادبودن 
برخلی از ایلن ائمله جماعلات اشلاره نمود که باعلث جلذب جوانانی از راه  هلای دور به 
مسلجد شلده اسلت؛ همچنیلن سلخنرانان بسلیار خوبی وجلود دارنلد که با سلخنان 
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زیبلای خلود نقطله قلوت بسلیار خوبی در جلذب جوانلان به مسلجد بوده  اند.
7. وجود رابطه های دو سـویه و دوسـتانه بین مسـئوالن مسـجد و جوانـان: در برخی از 
مسلاجد، بسلیاری از کارهلا را بله جوانان واگلذار کرده  اند که این مسلئله تأثیر بسلیار 

مثبتلی در حضور جوانان داشلته اسلت.
دارای  مسلاجد  از  برخلی  کتابخانه  هـا:  و  مسـاجد  فرهنگـی  کانون  هـای  وجـود   .8
کانون  هلای فرهنگلی بسلیار فعال و کتابخانه هسلتند که جوانان مشلتاق زیلادی را به 
سلمت خلود جلذب کرده اسلت. ایلن کانون  هلا برنامه های فرهنگلی مناسلبی را برای 

جوانلان ترتیلب داده اند. 

ب( نقاط ضعف
1. بی جـواب ماندن برخی سـؤاالت نمازگـزاران جوان به دلیل کم سـوادی امـام جماعت: 
بله دلیلل نداشلتن سلواد کافلی یلا بی  صبلری بعضلی از ائمله جماعلات، بسلیاری از 
جوانلان جلواب شلبهات و سلؤاالت خلود را نمی  یابنلد و ایلن مسلئله نقطله ضعفلی 

اساسلی در راه حضلور جوانلان به مسلجد اسلت.
2. طوالنی کـردن نماز  هـای جماعـت توسـط برخـی از امامـان جماعـت )بـا سـخنرانی 
بیـن دو نمـاز و...(: طوالنی شلدن نمازهلا بلرای جوانان خسلته کننده اسلت؛ همچنین 
حرف  هلای تکلراری و موعظه  هلای بیلش از حد و تکلراری بودن سلخنران عامل منفی 

بلرای حضور جوانان در مسلجد اسلت.
3. نامنظـم و غیرمسـتقربودن امـام جماعـت: برخلی از ائمله جماعلت دیربه دیلر بله 
مسلجد می  آینلد و بسلیار نامنظلم هسلتند؛ گویلی نملاز و مسلجد، اولویلت دسلت 

چنلدم آن هاسلت.
4. مسـن و بی  حال بـودن ائمـه جماعـات: در برخی از مسلاجد اماملان جماعلت از افراد 
خیلی مسلن هسلتند که توانایلی ارتباط  گیری بلا جوانان را ندارند و حتی حضورشلان 

در نملاز جماعلت هم با سلختی و دشلواری  های زیادی همراه اسلت.
5. تراکـم نامتـوازن حضـور جوانان در مسـاجد: اگلر در کل، محله  های تهلران را به دو 
بخلش مذهبلی و غیرمذهبلی تقسلیم کنیلم، در محله  هلای مذهبلی، حضلور جوانان 
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نسلبتاً خلوب اسلت و حضلور جوانلان به طورطبیعلی در محله  هلای غیرمذهبلی کمتر 
اسلت؛ وللی به طورکللی، چله در محله  های مذهبلی و چله در محله  هلای غیرمذهبی، 
کهنسلاالن بیشلتر از جوانلان حضلور دارنلد؛ گویا چنین فرهنگی شلکل گرفته اسلت 

کله عبلادت مخصلوص زمان پیلری و پیران اسلت.
6. امکانـات نامناسـب مسـاجد: امکانلات مسلاجد بسلیار انلدك اسلت. در بسلیاری از 

مسلاجد حتلی در حلد ماژیلک و تخته  سلفید هلم کمبلود وجلود دارد.
7. وضعیـت ظاهـری نامناسـب برخـی از مسـاجد: وضعیلت ظاهلری و مسلائلی مثلل 
تهویله و حتلی پذیرایلی نامناسلب از عواملل دفلع جوانان اسلت. نظافت مسلجد برای 

جوانلان بسلیار مهم اسلت.
8. پارتی بـازی برخـی متولیـان مسـجد: متولیلان مسلاجد در خیللی جاهلا بلا رابطله 
فامیللی انتخلاب شلده اند و در جاهایلی نمی  گذارنلد کسلی بلرای خیرات در مسلاجد 
پلول جملع کنلد و اگلر هلم کسلی ایلن کار را بکنلد، بایلد آن هلا را به مسلجد بدهد. 
9. رفتـار نادرسـت و دون شـأن برخـی از مسـجدی  ها: برخلی از بزرگ ترهلای مسلجد 
رفتلار ناشایسلتی بلا جوانان دارند و تحملشلان در برخلورد با جوانان کم اسلت و مدام 
در پلی انتقادکلردن از آن هلا هسلتند. ایلن رفتارهلا مانعلی بلر راه حضلور جوانلان در 

مسلجد است.

ج( فرصت ها
1. وجـود برخـی سـتادها و جبهه  هـای منسـجم دینی و فرهنگـی برای رصد شـبهات و 
پاسـخگویی بـه آن هـا: خوشلبختانه برخلی از پایگاه  هلای فرهنگلی فعال هسلتند که 
در راسلتای ترویلج عقایلد دینلی قلدم برمی  دارنلد. تعلداد معلدودی هلم هسلتند که 
شلبهات موجلود را رصلد می کننلد و در صلدد پاسلخگویی بله آن هلا هسلتند. این هلا 

می  توانلد فرصلت مناسلبی بلرای مسلجدی کردن جوانلان باشلد.
2. وجـود برخـی شـبکه  ها و سـایت  ها و کانال  هـای مفیـد: در برخلی از شلبکه  های 
مجلازی کانال  هلای مفیلدی وجلود دارد که در راسلتای ترویلج عقاید اسلالمی و نماز 

جماعلت و مسلجد رفتلن فعالیلت می  کننلد.
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3. وجـود ذهنیـت مثبـت دربـاره مسـجدی ها: بلا توجه به افلراد صالحلی کله از تاریخ 
گذشلته اسلالمی به عنوان افراد مسلجدی شلناخته می  شلدند، ذهنیت نسلبتاً خوبی 
دربلاره افلراد مسلجدی ایجلاد شلده اسلت و امانلت  داری و اعتملاد عمومی هلم وجود 
دارد؛ البته این مسلئله انتظارات را هم از افراد و جوانان مسلجدی افزایش داده اسلت 

و ایلن می  توانلد فرصلت مناسلبی برای جلذب جوانان به مسلجد باشلد.

د( تهدیدها
1. تهاجـم فرهنگـی: بسلیاری از شلبکه های مجلازی و ماهلواره  ای مشلخصاً بلا برنامله 
هدفمنلد دیلن را نشلانه گرفته  اند کله این تبلیغات مسلموم در برخی از ملوارد بر روح 
و روان جوانلان تأثیرگلذار اسلت. اینکله در تهاجم فرهنگی باورهلا و ارزش  های جوانان 
ملورد هلدف قلرار گرفتله اسلت، باورهایش بله ارزش  های اسلالمی تغییلر می  کند و از 

مسلجد گریلزان می  شلود، حقیقتلی غیرقابل انکار اسلت.
2. تمسخرشدن توسط گروه همساالن: برخی افراد جوان از ترس تمسخر شدن توسط 

دیگران از حضور در مسجد سر باز می زنند.
3. تضعیـف جایـگاه مسـجد در جنـگ نـرم: دشلمن در جنلگ نلرم ابتلدا کارکردها و 

جایلگاه مسلجد را تضعیلف می  کنلد و آنلگاه کم  کلم در پلی حلذف آن بر  می  آیلد.
4. وجـود برخـی از تبلیغـات در مـورد ریاکاربـودن مسـجدی ها: برخی تبلیغلات منفی 
وجلود دارد کله سلعی می  کننلد با اسلتناد به اعملال و رفتار تعلداد محلدودی از افراد 
مسلجدی، آن را بله هملگان تعمیلم داده، ذهنیلت جوانلان را دربلاره افراد مسلجدی 

منفلی کنند.
5. عامـل مزاحم بـودن تکنولوژی و وسـایل ارتباطی )ماننـد بازی  های رایانـه  ای(: وقتی 
جوان  هلا تملام سلاعات خلود را بلا گوشلی  های هملراه خلود می  گذرانند، زمانلی برای 

حضلور در نماز جماعلت ندارند.
6. کشیده شـدن جوانـان توسـط ماهـواره به سـمت مهمانی  های شـبانه و مشـروبات: از 
جملله تهدیدهای موجود، کشیده شلدن جوانان به سلمت مشلروبات الکللی و ماهواره 

اسلت کله سلد محکمی بلر راه اعتقادات جوانان و حضورشلان در مسلجد اسلت.
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7. تأثیـر مخـرب تبلیغـات ضددینـی در شـبکه  های ماهـواره  ای و اینترنتـی: تبلیغلات 
ضددینلی شلبکه  های ماهلواره  ای و اینترنتلی باعلث ایجاد تزللزل در باورهلای جوانان 
می  شلود و همیلن مسلئله باعلث کاهلش حضلور جوانان در مسلاجد و کاسته شلدن از 

تراکلم صفلوف نملاز جماعت می  شلود.
8. غرق شـدن جوانـان در دنیـای مجـازی: جوانلان در دنیلای مجلازی غلرق شلده اند. 

تأثیلر فضلای مجلازی بلر جوانلان، البتله بله فضلای خانوادگلی و نلوع برخوردهلای 
خانواده  هلا بلا آن هلا نیلز بسلتگی دارد و عموملاً در خانواده  هایلی کله اعضلای آن هلا 

رفتلار نامناسلبی بلا هلم دارنلد، ایلن تأثیرات بیشلتر اسلت.
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نتیجه  گیری
    پلس از تبییلن صلدق فرضیه  ها، نتایلج عمده ایلن تحقیق در خصلوص عوامل افزایش 

و موانلع کاهلش حضور جوانان در مسلجد در سله بخش قابل طرح اسلت.
در ملورد فرضیه  هلا بایلد گفلت کله همله فرضیه  هلای دوازده  گانله، به صلورت کاملل 
بله اثبلات می  رسلند؛ بلا ایلن توضیح کله تأثیر هلر یلک از عواملل و موانلع افزایش یا 
کاهلش ارتبلاط جوانان با مسلجد، چنان کله در جداول ذیل آمده اسلت، بلا جمع زدن 
گزینه  هلای خیللی زیلاد، زیلاد و متوسلط، باالتلر از 50 درصلد هسلتند و اکثریلت 
بیلش از 50 درصلدی و غاللب پاسلخگویان، همله عواملل و موانلع را مؤثلر در ارتباط 
جوانلان بلا مسلجد ارزیابلی نموده  انلد و ایلن چیزی نیسلت جز اثبلات فرضیه  هلا؛ زیرا 
گویه  هلای پرسشلنامه کله هملان عوامل و موانلع بودند، برآملده از شلاخص  ها و آن ها 
نیلز مسلتخرج از مؤلفه  هلا هسلتند و از سلوی دیگر، فرضیه  هلای تحقیق نیلز برگرداِن 

مؤلفه  هلای مبنلای نظلری تحقیلق و مسلتخرج از آن ها هسلتند:
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جدول میزان درصد تأثیر عوامل مختلف در افزایش ارتباط جوانان با مسجد،  از نظر کل 
پاسخگویان مسجدرو

75.9

65.7

79.2

88.3

85.9

88.4

84.6

89.9

90.7

92.4

82.6

95.9

93.2

مجموع

29.5

23.1

23.4 34

27.1

37.1

21.9

49.8

42.2

41.9

30.7

33.9

40.6

خ.زیاد

25.1

18.1

26.3

34.7

33.9

30.2

34.7

22.3

32.7

32.7

27.4

44.4

33.6

زیاد

21.3

24.5

29.5

19.6

24.9

21.1 28

17.8

15.8

17.8

24.5

17.6 19

ط
متوس

ب، وسیع، دارای کفشداری، با معماری زیبا و مستحکم،  مجهز به 
ت جغرافیایی مناس

ت ساختمان مسجد )موقعی
مطلوبی

ب و  سرمایشی و گرمایشی خوب(
امکانات بهداشتی مناس

ت  های مذهبی، مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(
ت )شخصی

حضوریافتن چهره  های مشهور در نماز جماع

فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و جذاب

ت های جنبی فرهنگی، تفریحی و آموزشی
ورود مسجد در فعالی

وجود نهادهای فرهنگی فعال در مسجد

ت قرآن در مسجد
 اجرای جذاب و جوان پسند برنامه  های دعا، مداحی، سخنرانی  ها و قرائ

ت وی
ت مدیری

ت یا تح
ب امام جماع

وجود برنامه های اخالقی و تربیتی از جان

ت امنا، خادم( با جوانان
ت و مسئوالن مسجد )هیئ

برخورد  صمیمی و گرم امام جماع

ت و مشاوره و احیاناً درددل
ت به منظور   صحب

دسترسی آسان جوانان به امام جماع

ت
ش اس

ت کارهای
ت فعال که مسجد و رسیدگی به امور جوانان در اولوی

امام جماع

ت آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی روز
امام جماع

ت خبره و آگاه در موضوعات دینی و مذهبی
امام جماع

ت باتقوا و پرهیزکار
امام جماع
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جدول میزان درصد تأثیر موانع مختلف در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد، 
از نظر پاسخگویان مسجدرو 

وجود اختالفات در 
بین هیئت امنا و امام 

جماعت

بی نظمی در 
برنامه های مسجد  

حضور نامنظم امام 
جماعت

عدم ثبات امام 
جماعت و تغییر 
زودبه زود وی 

28.3 34.2 26.7 28.3 خ. زیاد

21.7 28.6 37.5 32.7 زیاد

21.1 21.1 20.4 19.1 متوسط

71.1 83.9 84.6 80.1 مجموع
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جدول میزان درصد تأثیر موانع مختلف در کاهش ارتباط جوانان با مسـجد،  از نظر کل 
پاسخگویان غیرمسجدی 

76.2

79.4

85.5

68.1

79.4

84.4

79.9

82.9

72.3

82.2

85.3

79.6

88.3

76.9

مجموع

31.3

25.8

26.2

20.9

26.2

27.4

28.4

25.2

24.7

25.4

32.9

29.7

28.6

32.5

خ. زیاد

24.9

31.1

34.8

23.1

23.1

32.3

32.5

31.3

19.2

36.6

31.5

22.5

35.2

26

زیاد

20

22.5

24.5

24.1

30.1

24.7

19

26.4

28.4

20.2

20.9

27.4

24.5

18.4

ط
متوس

ف عملکرد برخی مسئوالن و متولیان دینی
نارضایتی جوان از نظام دینی به دلیل ضع

ت نداشتن جوان
پرمشغله بودن و وق

القی در بین جوانان
ی اخ

ی  ها
ب  ها و ناهنجار

وجود آسی

ی جوانان امروز ندارد
ت اجتماعی که مسجد حرفی برا

این ذهنی

ت و نرفتن به مسجد از دوره کودکی
ت نداشتن به نماز جماع

عاد

ت دینی پاسخ داده نشده در ذهن جوان
ی و وجود شبها

ف مـبانی اعتقاد
ضع

ت و فواید آن
ناآشنایی با فلسفه و اسرار نماز و نمازجماع

ب به منظور آشنا ساختن جوانان با مسجد
ی تبلیغی و ترویجی جذا

فقدان و یا کمبود برنامه  ها

ت از مساجد در مسائل سیاسی و مواجهه ناصحیح با عقاید مخالفان
استفاده نادرس

ب و جوان  پسند
ی جذا

ی برنامه  ها
ف مدیریتی مسجد در برگزار

ضع

ت و نمازگزاران با جوانان
ک یا غیرصمیمانه   امام جماع

رفتار خش

ت در مسجد
ت( امامان جماع

ک یا بی  اثر )فاقد فعالی
ضور اند

ح

ی(
القی و رفتار

ی جوانان )از نظر اخ
ب برا

ت غیرجذا
وجود امامان جماع

ت زمانی در باز بودن آنها
فقدان یا کمبود مساجد در برخی نقاط شهر یا محدودی
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جدول میزان درصد تأثیر عوامل مختلف در افزایش ارتباط جوانان با مسجد،  از نظر کل 
پاسخگویان غیرمسجدی

ارتباط گیری امام جماعت و 
مسئوالن مسجد با جوانان 
موفق و فعال و نیز جوانان 
بیمار و حادثه دیده محل 

ارائه خدمات مشاوره ای برای 
جوانان در خصوص مشکالت 

خانوادگی و فردی توسط 
مسجد

پاسخ مناسب و علمی به 
سواالت جوانان در امور 

مذهبی و اجتماعی

38 28.4 31.7 خ. زیاد
25.4 33.9 41.3 زیاد
19 24.9 15.3 متوسط

82.4 87.2 88.3 مجموع

ایلن خروجلی، از مصاحبه  هلای کیفلی صورت گرفته نیلز قابل دریافت اسلت؛ چنان که 
در ضملن تحقیق بله تفصیل بدان پرداخته شلد.

نتایج کاربردی عمده تحقیق در سه بخش ذیل قابل طرح است:

الف( از منظر جوانان مسجدرو
و  جماعت  امام  گرم  و  صمیمی  »برخورد  عوامل  مسجدرو،  پاسخگویان  کل  نظر  از 
و  مسجد  که  فعال  جماعت  »امام  جوانان«،  با  خادم(  )هیئت امنا،  مسجد  مسئوالن 
رسیدگی به امور جوانان در اولویت کارهایش است« و »دسترسی آسان جوانان به امام 
جماعت به منظور   صحبت و مشاوره و احیاناً درددل«، باالترین رتبه  ها را در تأثیرگذاری 
بر حضور جوانان در مسجد به خود اختصاص داده  اند. همچنین پایین  ترین رتبه  ها را 
»مطلوبیت ساختمان مسجد )موقعیت جغرافیایی مناسب، وسیع، دارای کفشداری، با 
معماری زیبا و مستحکم، مجهز به امکانات بهداشتی مناسب و سرمایشی و گرمایشی 
خوب(«، »فراهم نمودن دسترسی خانواده  ها و جوانان به محصوالت فرهنگی مفید و 
جذاب« و »حضوریافتن چهره  های مشهور در نماز جماعت )شخصیت  های مذهبی، 

مسئوالن، هنرمندان، بازیگران(« دارند. 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو کله هلر روز در نملاز جماعلت شلرکت می  کننلد و نیز 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو کله اکثریت نمازگلزاران مسجدشلان جوانان هسلتند، 
»املام جماعلت باتقلوا و پرهیزکار«، باالتریلن رتبه   را در تأثیرگذاری بلر حضور جوانان 
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در مسلجد به خلود اختصاص داده اسلت.
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو زن »برخورد صمیملی و گرم امام جماعت و مسلئوالن 
مسلجد )هیئت امنا، خادم( با جوانان« و از نظر پاسلخگویان مسلجدرو مرد »دسترسلی 
آسلان جوانلان بله املام جماعت بله منظور   صحبلت و مشلاوره و احیانلاً درددل« رتبه 

اول را در تأثیرگلذاری بلر حضلور جوانان در مسلجد به خود اختصلاص داده  اند. 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل خانله  داری )زنلان( و نیلز دانش  آملوزان و 
دانشلجویان، »برخلورد صمیملی و گلرم امام جماعت و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنا، 
خلادم( بلا جوانلان« رتبله اول را در تأثیرگلذاری بر حضلور جوانان در مسلجد به خود 

اختصلاص داده اسلت. 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل کارمنلد بخلش خصوصلی »املام جماعلت 
فعلال کله مسلجد و رسلیدگی به املور جوانلان در اولویلت کارهایش اسلت« و از نظر 
پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل کارمند دولتی »املام جماعت باتقوا و پرهیلزکار« و از 
نظلر پاسلخگویان مسلجدرو بلا شلغل آزاد »دسترسلی آسلان جوانان به املام جماعت 
بله منظلور   صحبلت و مشلاوره و احیانلاً درددل« و از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو 
بیلکار، »املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبی« رتبله اول، را در 

تأثیرگلذاری بلر حضلور جوانلان در مسلجد بله خلود اختصلاص داده  اند. 
از نظلر پاسلخگویان مسلجدرو خوشله اول، عوامل »املام جماعت باتقلوا و پرهیزکار«، 
»املام جماعلت خبلره و آگاه در موضوعلات دینلی و مذهبلی« و »املام جماعلت آگاه 
بله مسلائل اجتماعلی و سیاسلی روز« باالتریلن رتبه  هلا را در تأثیرگلذاری بلر حضلور 

جوانلان در مسلجد به خلود اختصلاص داده  اند.
از نظر پاسلخگویان مسلجدرو خوشله دوم، »امام جماعت فعال که مسلجد و رسیدگی 
بله املور جوانلان در اولویت کارهایش اسلت«، »برخلورد صمیمی و گلرم امام جماعت 
و مسلئوالن مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( بلا جوانلان« و »دسترسلی آسلان جوانان به 
املام جماعلت بله منظلور   صحبلت و مشلاوره و احیانلاً درددل« باالترین رتبه  هلا را در 

تأثیرگلذاری بلر حضلور جوانان در مسلجد بله خود اختصلاص داده  اند.
از نظر پاسلخگویان مسلجدرو خوشله سلوم، »برخلورد صمیمی و گرم املام جماعت و 
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مسلئوالن مسلجد )هیئت امنلا، خلادم( با جوانان«، »دسترسلی آسلان جوانلان به امام 
جماعلت بله منظلور   صحبلت و مشلاوره و احیانلاً درددل« و »املام جماعلت فعال که 
مسلجد و رسلیدگی بله امور جوانلان در اولویلت کارهایش اسلت« باالتریلن رتبه  ها را 

در تأثیرگلذاری بلر حضلور جوانان در مسلجد بله خود اختصلاص داده  اند.

ب( از منظر جوانان غیرمسجدی
از نظلر کل پاسلخگویان غیرمسلجدی، موانلع »رفتار خشلک یلا غیرصمیمانه   امام  ●

جماعلت و نمازگلزاران بلا جوانلان«، »وجلود امامان جماعلت غیرجذاب بلرای جوانان 
)از نظلر اخالقلی و رفتلاری(« و »وجلود آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن 
جوانلان« باالتریلن رتبه  هلا را در تأثیرگلذاری بلر علدم حضلور جوانلان در مسلجد به 
خلود اختصلاص داده  انلد. همچنیلن »علادت نداشلتن بله نملاز جماعلت و نرفتلن به 
مسلجد از دوره کودکی«، »اسلتفاده نادرسلت از مساجد در مسلائل سیاسی و مواجهه 
ناصحیلح بلا عقایلد مخالفلان« و »ایلن ذهنیلت اجتماعلی کله مسلجد حرفلی بلرای 
جوانلان املروز نلدارد« پایین  تریلن رتبله را در تأثیرگذاری بلر عدم حضلور جوانان در 

مسلجد بله خلود اختصلاص داده  اند.
از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی زن »وجلود اماملان جماعلت غیرجلذاب بلرای  ●

جوانلان )از نظلر اخالقلی و رفتاری(« و از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی ملرد »رفتار 
خشلک یلا غیرصمیمانله   املام جماعلت و نمازگلزاران با جوانلان« باالترین رتبله را در 

تأثیرگلذاری بلر علدم حضلور جوانلان در مسلجد به خلود اختصاص داده اسلت. 
از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی متأهلل »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانله   املام  ●

جماعلت و نمازگلزاران بلا جوانان« و از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی مجلرد »وجود 
اماملان جماعلت غیرجلذاب بلرای جوانلان )از نظر اخالقلی و رفتلاری(« باالترین رتبه 
را در تأثیرگلذاری بلر علدم حضلور جوانلان در مسلجد به خلود اختصاص داده اسلت. 

و  ● آسلیب  ها  »وجلود  دانش  آملوز،  شلغل  بلا  غیرمسلجدی  پاسلخگویان  نظلر  از 
ناهنجاری  هلای اخالقلی در بیلن جوانان« و از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با شلغل 
دانشلجو »وجلود امامان جماعت غیرجذاب بلرای جوانان )از نظر اخالقلی و رفتاری(« 
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و از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی با شلغل کارمند بخش خصوصی »پرمشلغله بودن 
و وقلت نداشلتن جلوان« و از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی بلا شلغل آزاد »رفتلار 
خشلک یلا غیرصمیمانله   املام جماعلت و نمازگلزاران با جوانلان« باالترین رتبله را در 

تأثیرگلذاری بلر علدم حضلور جوانلان در مسلجد به خلود اختصلاص داده  اند. 
از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله اول »نارضایتلی جوان از نظلام دینی به  ●

دلیلل ضعلف عملکلرد برخلی مسلئوالن و متولیلان دینی«، »وجلود اماملان جماعت 
غیرجلذاب بلرای جوانلان )از نظلر اخالقی و رفتلاری(« و »حضور اندك یلا بی  اثر )فاقد 
فعالیلت( اماملان جماعلت در مسلجد« باالتریلن رتبه  هلا را در تأثیرگلذاری بلر علدم 

حضلور جوانلان در مسلجد به خلود اختصلاص داده  اند. 
از نظلر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله دوم »رفتلار خشلک یلا غیرصمیمانله  ●

املام جماعلت و نمازگلزاران بلا جوانان«، »وجلود آسلیب  ها و ناهنجاری  هلای اخالقی 
در بیلن جوانلان« و »ضعلف مدیریتلی مسلجد در برگلزاری برنامه  هلای جلذاب و 
جوان  پسلند« باالتریلن رتبه  هلا را در تأثیرگلذاری بلر علدم حضلور جوانان در مسلجد 

بله خلود اختصلاص داده  اند. 
از نظر پاسلخگویان غیرمسلجدی خوشله سلوم »ناآشنایی با فلسلفه و اسرار نماز و  ●

نمازجماعلت و فوایلد آن«، »رفتار خشلک  یلا غیرصمیمانه   امام جماعلت و نمازگزاران 
بلا جوانلان« و »فقلدان یلا کمبود مسلاجد در برخلی نقاط شلهر یا محدودیلت زمانی 
در بلاز بلودن آن هلا« باالتریلن رتبه  هلا را در تأثیرگلذاری بلر علدم حضلور جوانان در 

مسلجد به خلود اختصلاص داده  اند. 

 ج( از منظر صاحب  نظران
از میلان عواملل و موانلع یادشلده کله توسلط کارشناسلان مذهبلی و فرهنگلی بله 
عنلوان عواملل و موانلع تأثیرگلذار بلر ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد مطلرح ذکلر شلده، 
برخلی ملوارد ملورد تأکید بیشلتری قلرار گرفته  اند کله ده عامل مورد تأکیلد از حیث 

افزایندگلی حضلور جوانلان در مسلجد بدین شلرح هسلتند: 
احیلای کارکردهلای سلنتی مسلجد در کنلار محوریت یافتلن مسلجد در املور  ●
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فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی، علملی و اقتصلادی؛ 
باالبودن سلطح تحصیالت و سلواد امام جماعت به منظور پاسلخگویی به شلبهات  ●

و سؤاالت جوانان؛
حسن خلق و برخورد صمیمانه امام جماعت؛  ●
جوان و با صبر و حوصله بودن امام جماعت؛  ●
مشارکت دادن جوانان در مدیریت مسجد و تصمیم  گیری  ها و سیاستگذاری  ها؛  ●
افزایش برنامه  های جنبی و کالس  های آموزشی در مسجد؛  ●
اقناع درونی و باورپذیری جوانان؛  ●
متدین بودن و داشتن تربیت دینی؛  ●
مخلص و صادق بودن امام جماعت و یکی بودن رفتار و گفتارش؛  ●
بااخالص و درستکار بودن مسجدی  ها و و داشتن رفتار اسالمی خارج از مسجد. ●

همچنیلن ده مانلع تأثیرگلذار ملورد تأکیلد ازجهلت کاهندگلی حضلور جوانلان در 
مسلجد بله شلرح ذیلل هسلتند:

خارج شدن مسجد از اولویت بسیاری از جوانان؛  ●
مشکل در دسترسی به مساجد؛  ●
تهاجم فرهنگی و پذیرش عادات فرهنگی و سبک زندگی غربی؛  ●
چالش  های اعتقادی و دوری از مذهب؛  ●
شکل ظاهری نامناسب برخی مساجد؛  ●
انحصارطلبی متولیان مساجد؛  ●
خلق و خوی نامناسب برخی مسجدی  ها؛  ●
کمرنگ شدن فعالیت بسیج و دیگر مراکز فرهنگی در مساجد؛  ●
عامل مزاحم بودن تکنولوژی و وسایل ارتباطی و شبکه های مجازی؛  ●
تبعیلض قائل شلدن بیلن جوانلان در برخلورد بلا آنلان و در برنامه  هلا و اردوهلای  ●

مربلوط به مسلجد.
همچنیلن از نلگاه مصاحبه  شلوندگان در تحلیلل وضعیلت موجلود ارتبلاط جوانلان بلا 

مسلجد، مهم تریلن نقلاط قلوت، ضعلف، فرصت  هلا و تهدیدهلا عبارت انلد از:
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نقاط قوت
1. وجود الگو و اسوه  های حسنه مسجدی از حیث اخالق و رفتار؛

2. وجود تقوا و ایمان در بین بسیاری از خانواده ها؛
3. وجود پایگاه  های بسیج جوانان در مساجد؛

4. تأثیر مثبت حضور والدین و خانواده  ها در مساجد؛
5. وجود برنامه  های جانبی و اردوها؛

6. وجود ائمه جماعات باسواد و دارای بیان دلنشین در برخی از مساجد؛
7. وجود رابطه های دوسویه و دوستانه بین مسئوالن مسجد و جوانان؛

8. وجود کانون  های فرهنگی مساجد و کتابخانه  ها. 

نقاط ضعف
1. بی جواب مانلدن برخلی سلؤاالت نمازگلزاران جلوان بله دلیلل کم سلوادی املام 

جماعلت؛
2. طوالنی شلدن نماز  هلای جماعلت توسلط برخی از اماملان جماعت )سلخنرانی بین 

و...(؛ نماز 
3. نامنظم و غیرمستقربودن امام جماعت؛

4. مسن و بی  حال بودن ائمه جماعات؛
5. تراکم نامتوازن حضور جوانان در مساجد؛

6. امکانات نامناسب مساجد؛
7. وضعیت ظاهری نامناسب برخی از مساجد؛

8. پارتی بازی برخی متولیان مسجد؛
9. رفتار نادرست و دون شأن برخی از مسجدی  ها. 

فرصت  ها
1. وجلود برخلی سلتادها و جبهه  هلای منسلجم دینلی و فرهنگی برای رصد شلبهات 

و پاسلخگویی بله آن ها؛
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2. وجود برخی شبکه  ها و سایت  ها و کانال  های مفید؛
3. وجود ذهنیت مثبت درباره مسجدی ها.

تهدیدها
1. تهاجم فرهنگی؛

2. تمسخرشدن توسط گروه همساالن؛
3. تضعیف جایگاه مسجد در جنگ نرم؛

4. وجود برخی از تبلیغات در مورد ریاکاربودن مسجدی ها؛
5. عامل مزاحم بودن تکنولوژی و وسایل ارتباطی )مانند بازی  های رایانه  ای(؛

6. کشیده شلدن جوانلان توسلط ماهلواره بله سلمت مهمانی  هلای شلبانه و مشلروبات 
لکلی؛ ا

7. تأثیر مخرب تبلیغات ضددینی در شبکه  های ماهواره  ای و اینترنتی؛
8. غرق شدن جوانان در دنیای مجازی.
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پیشنهادهای تحقیق
سه پیشنهاد عمده و اساسی قابل طرح است:

1. تقویت بخش پژوهش  های کاربردی
بله نظلر می  رسلد که بله اندازه کافلی و در حد نیلاز، در حلوزه نظر و تئوری کار شلده 
باشلد؛ للذا الزم اسلت در گام  هلای بعلدی، بخلش پژوهش  هلای کاربلردی و عملیاتلی 
ملورد توجله بیشلتر قلرار گیلرد تلا از ایلن طریلق، نقلاط قلوت و ضعلف و فرصت  هلا 
و تهدیدهلای موجلود بلرآورد شلود وگرنله ِصلرف بحلث و نظلر و بیلان دغدغه  هلا و 
توصیلف وضعیلت ایده  آل حسلب متلون دینی و کالم بلزرگان، )از این بله بعد( چندان 
راهگشلا نخواهلد بلود؛ بلرای نمونله در ایلن تحقیق بله این نتیجه رسلیدیم کله »امام 
جماعلت« در مسلجد و عنصلر »بِروزبلودن« وی یلک مؤلفله اساسلی تأثیر  گلذار در 
افزایلش یلا کاهلش حضور جوانان در مسلجد اسلت؛ همچنیلن عاملل »خوش  رفتاری 
بلا جلوان و برقلراری ارتبلاط دوسلتانه بلا وی، خصوصلاً از جانلب املام جماعلت« از 
تأثیرگذارتریلن عواملل در افزایلش حضلور جوانان در مسلجد به شلمار ملی  رود؛ حال 
بایلد پژوهش  هلای بعلدی را بدیلن سلمت سلوق دهیلم کله وضعیلت موجلود امامان 
جماعلت از حیلث »بِروزبلودن و نبلودن« و »ارتباط گرفتلن یلا نگرفتلن بلا مأموملان 
جلوان« چگونه اسلت؟ مطلوب اسلت یلا نامطللوب؟ آن گاه کلیت فراینلد »بِروزبودن« 
و »خوش اخلالق و خوش برخلورد بلودِن« املام جماعلت را ملورد بررسلی قلرار دهیم؛ 
بدین معنلا کله ببینیلم یلک طلبله از زمانلی کله پلا بله حلوزه علمیله می  گلذارد تلا 
زمانلی کله املام جماعلت شلود، چه عناصلر و نهادهایلی در »بِلروز بودن و نبلودن« و 
»خوش اخلالق و خوش برخلورد بلودن و نبلودن« وی تأثیرگذارند تا پس از شناسلایی 
آن هلا، اقداملات تقویتلی، اصالحلی یا احیانلاً حذفلی الزم در مورد آن ها صلورت گیرد 

تلا خروجلی کار، املام جماعتلی خوش  فکلر و خوش  اخلالق باشلد.

2. اقدام  پژوهی
گام بعلد از ایلن تحقیلق، اقدام  پژوهلی اسلت؛ بدیلن معنلا کله یافته  های ایلن تحقیق 
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به صلورت عینلی و در چندیلن مسلجد تهلران بله صلورت پایللوت و نمونله ملورد 
آزمایلش قلرار گیلرد کله نتیجله ایلن کار از دو حلال خلارج نخواهلد بود: یا به شلکل 
عینلی اثبات  کننلده نتایلج این تحقیق خواهد شلد یلا نتایج را دسلتخوش اصالحات و 

تغییلرات الزم خواهلد نملود و احیانلاً نیلز تحقیقلات دوبلاره را خواهلد طلبید.
بله هلر حلال ایلن »پژوهلش میدانلی« و نیلز »اقلدام میدانلی« در کنار هلم و در یک 
حاللت رفلت و برگشلتی، بایلد آنقدر بله موازات هلم ادامه یابنلد که به نقطله واحدی 
برسلند و همدیگلر را در سلطح مقبوللی تأیید نماینلد؛ آنجا همان نقطه مبارکی اسلت 
کله بایلد بله عنوان الگلو و مدل، به تمام مسلاجد مشلابه تعمیم یابلد و اقدامات عملی 

بر اسلاس آن صلورت گیرد.

3. اولویت  دهی به عنصر »امام جماعت« در تمام اقدامات سلبی یا ایجابی
بلا نظلر بله یافته  هلای عملده تحقیلق، چله در بخلش مصاحبله و چله در بخلش 
پرسشلنامه  ها، املام جماعلت نقلش محلوری در مسلجد دارد و بسلیاری از عواملل 
افزایلش حضلور جوانلان در مسلجد و نیلز موانلع کاهلش حضلور، بله املام جماعلت 
برمی  گلردد؛ للذا الزم اسلت توجله اولویلت  دار و ویژه به این عنصر اساسلی در مسلجد 
صلورت گیلرد. بر این اسلاس برخی از پیشلنهادهای کاری و پژوهشلی در مورد امامان 

جماعلت بله شلرح ذیل اسلت:
طراحی و اجرای نشست  های دوره  ای امامان جماعت با جوانان؛  ●
ارزیابی عملکرد امامان جماعت از سوی نمازگزاران و مأمومان؛  ●
برگلزاری آموزش  هلای کاربلردی و روان  شناسلی بلرای اماملان جماعلت در حوزه  ●

مهارت  هلای ارتباطلی بلا جوانان؛
تهیله و ارزیابلی دوره  ای شلاخص  ها و اسلتانداردهای املام جماعت تراز مسلجد در  ●

تهران؛
بررسلی روش  هلای تقلیلل و کاهش تأثیلر منفلی گرایش  های حزبی- سیاسلی در  ●

عملکرد اماملان جماعت.
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