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  مقدمه

وجود مكانهاي . اي براي تلطيف روان انسانها و جلوگيري از معاصي، نيازمند معنويت است هر جامعه

  . ي تقويت چنين معنويتی در جامعه است مقدسي نظير مسجد، الزمه

اين مكانهاي مقدس با اين . اند اي برخوردار بوده العاده مساجد در جوامع مسلمان پيشرو از اهميت فوق

د آه مسلمانان روزانه در آنها گردهم آيند، خداوند را تقديس آنند و در آنار آن به تبادل آرا ان هدف بنا شده

هاي مناسبي از آارآردهاي مسجد ارائه  اگر مسلمانان بتوانند بنا به مقتضيات روز، تعريف. و افكار بپردازند

  .ماند دهند، جايگاه مساجد همواره در درجات بااليي باقي مي

ي آشور بسيار  ت صحيح جوانان و به آارگيری نيروها و استعدادهای آنان در پيشرفت آیندههدایت و تربي

های دشمن برای فاصله گرفتن جوانان از هویت فرهنگی و مذهبی، بررسی  با توجه به تالش. مؤثر است

نوان مسجد به ع. ای دارد های گسترش و موانع دین داری و دین باوری در بين جوانان اهميت ویژه راه

  .آند پایگاهی دینی است آه حضور جوانان در آن، بنياد دینی جامعه را تقویت می

)١٣٨٢دهخدا، (»برنا، تازه، نو و چيزي است آه از عمر آن چندان نگذشته باشد«جوان، در لغت به معناي 

روند  تواند تأثيري بسزا در بهبود فراهم آوردن زمينه حضور شاداب جوانان در مساجد مي. آمده است

آند در وجود او، نيروهاي متراآمي وجود دارد و هاي مساجد ايجاد نمايد، چرا آه جوان احساس مي برنامه

در مقابل اگر او احساس آند آه . تواند راهگشا باشد وي مي... هاي جسمي، فكري، عقلي و  توانايي

  .غلبه مي آندبرداري آند، احساس بيهودگي بر او  تواند از اين همه توانايي بهره نمي

آند، فرزندان را از آودآى به نماز و روزه عادت دهيد تا تقيد به فرائض در بر این اساس اسالم سفارش مى

  ).١۶٧، ص ٧ق، ج ١۴٠٩حر عاملي، (بزرگسالى بر آنان دشوار نگردد

 هاى آنونى خود از جوان ها سعى آنند به دانسته«: مقام معظم رهبرى، خطاب به جوانان مي فرمايد

بايد با قرآن بيش تر . اسالم اآتفا نكنند، هرچه بيشتر در صدد فهميدن و دانستن و شناختن اسالم باشند

سنت بسيار با برآت اجتماع در مساجد را. بايد مجالس ومحافل اسالمى را بيش تر گرم آرد. مأنوس شد

ره (ه مساجد رو آنندها مسجد را آالس درس و صحنه رزم بدانند و ب جوان. بايد همچنان نگاه داشت

 



  ).١٣٧۶توشه راهيان نور، 

  

  جايگاه، اهميت و نقش مساجد

چون قادر است مسائل ديني را . مسجد پويا براي يك جامعه مسلمان بازوي آارآمدي به شمار مي رود

متناسب با شرايط و احوال زمان متحول آند و در اين صورت دين براي هر سؤالي در هر زماني پاسخي 

  . تخواهد داش

از همان روزهاى آغاز نهضت اسالمى بسيارى از امور با مساجد مرتبط بودند؛ امور داورى، قضاوت، حل و 

فصل دعاوى، مسائل مهم و اساسى اجتماعى، مشورت و طرح جنگ، پذيرش وفود، اعزام نماينده به 

در مسجد صورت نقاط ديگر، اجتماعات عمومى، پرستارى بيماران و مجروحان، و اعالم وظايف حكومتى 

ساختند، به زودى  آردند يا مى نهاد، چه مسلمانان آن را فتح مى به هر آجا آه اسالم گام مى. گرفت مى

  ). ١٣٨٢ابن جبير، (درنگ مسجدى ساخته مى شد و بى

این ميراث عظيم آه یادگار عصر نبوی است در طول سالها دچار فراز و فرودهای فراوانی شده است و 

تقرار حكومت اسالمی انتظار می رود آه حداقل الگوهای آموزشی و تربيتی آه در طول حال در دوره اس

پر افتخار فرهنگ و تمدن اسالمی بوجود آمده، احياء شود و نواقص و معضالت مرتبط نيز حل گردد تا 

  . مساجد جایگاه مطلوب خود را بدست آورند

آنها حتي به شكلي عقالني با . دين بزدايند مسلمانان صدراسالم همواره مي آوشيدند هر ابهامي را از

.پرداختند و از اين نظر مسجد از موقعيتي ويژه برخوردار بود يكديگر و پيروان ساير اديان به بحث و جدل مي

بنا به گفته مورخان، پيامبر شخصًا در مسجد مدينه به تعليم دين مي پرداخت و به پرسشهاي 

د دانش تفسير و نيز مدارس علوم ديني نيز از دل مساجد گفته مي شو. پرسشگران پاسخ مي گفت

بعدها . در چند قرن اول ظهور اسالم هم مساجد همچنان عرصه تبادل جديدترين اطالعات بودند. برآمدند

نيز هر زمان آه جريان انديشه هاي نوگرايانه و اصالح طلبانه در جوامع مسلمان به راه افتاد در آنار بعد 

چنانكه گفته مي شود؛ سيدجمال الدين. اند العاده برخوردار شده آارآرد و جذابيتي فوقمعنوي مساجد از 

بسياري عقيده دارند در . اش را از طريق مساجد نشر مي داد هاي تجديد نظرطلبانه اسدآبادي انديشه

شرايط آنوني نيز در صورتي آه بستر مناسب فراهم شود به خاطر عطش جامعه به سرعت در حال 

ايران نسبت به مسائل معنوي و سؤاالت فراوان بي پاسخ مانده، مساجد ما قادر خواهند بود به  تحول

  .ها را حل آنند ابهامات بسياري پايان دهند و مقدار قابل توجهي از معضالت و سردرگمي

مسجد با ایجاد آشنایی و پيوند ميان مؤمن با نخبگان و صالحان جامعه، بستری مناسب برای پرورش و 

در مكتب تربيتی اسالم و بسياری از مكتب های تربيتی . تربيت روحی، اجتماعی وی فراهم می آند

بيماری روحی شناخته می شود، در حالی آه اجتماعی بودن و » جمع گریزی«و » انزوا طلبی«دیگر، 

. آید جمع گرایی ـ در حد معقول آن ـ نشانه سالمت روح و روان انسان و تعادل فكری او به حساب می

مسجد با فراخوانی پيوسته مسلمانان به جمع، روح جمع گرایی، انعطاف و نظم پذیری را در آنان تقویت 

مسجد معموًال جایگاه طرح مشكالت و مباحث اجتماعی است و به طور«افزون بر آنچه گذشت، . می آند

  ).١٣٧٩ضرابی، (» طبيعی، با حضور در چنين مكانی روح تعهد و دردمندی در فرد ایجاد می شود

مسجد به عنوان سخنگاهي آه ابالغ پيام ديني را به عهده دارد مثل هر سخنگاه ديگري بايستي با به 

هاي آارآمد زبان، تبليغ خودش را به زبان عصري نزديك آند تا از تأثيرگذاري الزم برخوردار  آارگيري شيوه

هاي سنتي است  آارآردها و شاخصيكي از اشكاالت اصلي سخنگاههاي ديني محصور شدن به . شود



  .هاي اثرگذار نبايد در تقابل با فلسفه وجودي مسجد قرارگيرد اما در عين حال اين شيوه

  نقش روحانيون و مبلغين مساجد در تربيت جوانان

توان به هيات امنا،  از جمله اين افراد می. آنند ومتوليان متفاوتی در مساجد نقش ايفا مي  اشخاص 

ترین نقش را  اشاره آرد، اما به قطع و یقين می توان گفت اصلی... لين اجرایی و فرهنگی و خادم، مسئو

در بسياری از مساجد مشاهده شده آه فضای مطلوب و امكانات مادی زیادی . امام جماعت ایفا می آند

و  موجود است ولی آثار تربيتی آنها چندان مطلوب نبوده است و در حالت مقابل، مساجدی با فضا

امكاناتی محدود، توانسته اند به ثمرات عظيم تربيتی برسند، لذا در این بين نقش اصلي را امام جماعت 

  .به عنوان مرآز ثقل ایفا می آند

هاي ماهر، نبود ارتباط  خصوصيات اخالقی امام جماعت، سخنرانی های ضعيف و دعوت نكردن از سخنران

ساجد و سایر مسجدهای اطراف، استفاده نكردن از تجربيات با مراآز روحانيت، مرآز رسيدگی به امور م

ریزی و سازماندهی امور مساجد، فقدان مدیریت آارآمد در مساجد، نبود  دیگران، بی توجهی به برنامه

نقد و نظارت بر عملكرد ائمه جماعات، منحصر بودن در تبليغ سنتی و استفاده نكردن از ابزار روز، پاسخگو 

ي جماعات، از مهم ترین چالش های مهم در این عرصه ای گوناگون و تامين نبودن ائمهنبودن به گرایش ه

  .است

آسى آه خود را پيشواى مردم قرار : فرماید در زمينه آموزشي پيشوايان مردم مى) ع(حضرت على

با زبانش  دهد، پيش از آن آه به آموزش دیگران بپردازد، باید خود را آموزش دهد و نيز باید قبل از آنكه مى

  ).۴۴، ص ١، ج ١٣٨٢آليني، .(مردم را تربيت آند با رفتارش به آنان درس بياموزد

آند و  دین خردگرا و حكمت مدار اسالم در آنار مسایل معنوى بر مسایل مادى و اقتصادى نيز تأآيد مى

ُر َأْن َیُكوَن َآاَد الَفق«: نقل است آه فرمود) ص(آند چنان آه از پيامبر فقر را مایه آفر معرفى مى

بنابراين، رهبران دینى و الگوهاى جامعه باید خود را با مشكالت جوانان ). ٣١٠، ص ٢همان منبع، ج(»ُآفرًا

مردم دل به آسى . درگير آنند و در حد امكان در حل آن بكوشند تا از این طریق پيوند عاطفى برقرار گردد

درد و رنج آنان آشنا و با غم هایشان محرم و در راه  سازند آه با دهند و خانه دل را حریم آسانى مى مى

  .خدمت به آنان آوشا باشند

با توجه به اينكه مسجد داراي آارآرد و ظرفيت تربيتي است، روحاني متولي مسجد يعني امام جماعت 

نيز بايستي براي خود شأن تربيتي و تعليمي قايل باشد و به اقامه نماز جماعت به عنوان يك شغل آن 

اي از رويكردهاي روشنفكرمآبانه خصوصًا در دهه  متأسفانه پاره. م در حاشيه مشاغل ديگر نگاه نكنده

هايي را فراهم آورده آه مسجد و به تبع آن روحاني متصدي مسجد از شأن تربيتي فاصله  اخير زمينه

فضايل اخالقي و  تجربه نشان داده آه رواج. يك مسأله فرعي و عبادي صرف گرايش پيدا آند گرفته و به

تعمق باورهاي ديني در ميان اهالي يك شهر يا محله تا حد زيادي مرهون يك مسجد فعال و روحاني 

در ادامه، جهت دستيابي به هدف مقاله، مباحث در دو بخش تهديدها . وظيفه شناس و خوش فكر است

  .شود گيري مي هاي موجود در حضور و همكاري جوانان در مساجد، پي و فرصت

  تهديدها؛ موانع موجود در جذب جوانان بر مساجد) الف

های گوناگون و پر شور و هيجان انگيز  تواند با برنامه هایی دارند آه مسجد می جوانان، روحيات و خواسته

مثًال برخی جوانان در مراسم دینی شور و هيجان بيشتری دارند. جوانان را به سوی فطرت پاآشان بكشد

  .و زنجيرزنی زنی مثل مراسم سينه



وضعيت نوین فرهنگی و شكل گيری نظام جدید ارزشی جامعه، دین داری را در مراحل ویژه ای قرار داده و

در این فضا، . بينش افكار عمومی را نسبت به آيفيت عمل به دستورهای دینی دگرگون آرده است

راد جامعه مؤثر است، با مسجد به عنوان برترین پایگاه دینی آه در گسترش فضایل و تربيت دینی اف

  . چالش هایی روبرو است آه از شكوفایی آن جلوگيری می آنند

گریزی فقط به سبب تهاجم فرهنگی یا هوا و هوس جوانان نيست؛ بلكه علل گوناگونی دارد و باید به  دین

: عبارتند ازبرخی از اين عوامل . گریزی جوانان متنوع است عوامل دین. صورت واقع بينانه به آن نگاه آرد

هاي سياسي و مديريتي، بحران هویت معنوي، برخوردهای  بيان نامعقول از برخی مفاهيم دینی، اختالف

نامناسب افراد اهل مسجد، توجه نكردن به نيازهای اساسی نسل جوان همچون ازدواج، آار و مسكن و 

ماعی، فرهنگی، اقتصادی، برای برطرف شدن این عوامل باید گروهها و سازمانهای گوناگون اجت... . 

سياسی، طرحی اصولی و همه سویه را برنامه ریزی آنند تا مهمترین قشر اثر گذار جامعه در آینده از 

  .دین گریزان نشوند

ها و موانع بالندگی و استقبال عمومی جوانان از مسجد در این بخش سعي بر آن است تا برخي از آسيب

  .مورد بررسي قرار گيرد

  یت معنويبحران هو -١

. شود و بخشی از سالهای آغازین جوانی را نيز در بر می گيرد بحران هویت از سالهای نوجوانی آغاز می

بحران هویت، واژه ای است آه برای توصيف ناتوانی نوجوان در پذیرش نقشی آه جامعه از او انتظار دارد 

خصيت منفعل در جوان می به آار می رود و سبب مشغوليت بی هدف هيجانهای جانشين و ایجاد ش

با توجه به آنچه هویت دینی در اختيار نسل جوان قرار می دهد اختالل و آشفتگی در آن سبب . شود

ضعف دینداری در ميان جوانان می گردد؛ زیرا تعهد و مسؤوليت پذیری فرد را در قبال گزاره های دینی 

تخریب نظام ارزشی دینی . یابد آاهش می دهد و این گونه ضمانت اجرایی احكام دینی آاهش می

سبب می شود بسياری از افراد آه دچار بحران هویت دینی هستند، در پی هویت منفی باشند و 

مسؤوليت گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی . هویتی بر خالف آنچه اوليای دین در نظر گرفته اند، برگزینند

دینی سبب تضعيف باورهای دینی، اختالل نظامبنابراین بحران هویت . هرآدام از آثار نبودن هویت هستند

مسجد آه از مهمترین مفاهيم و موضوعات . ارزشی مذهبی و بی توجهی به احكام دینی می شوند

دینی است آه بحران دینی جوانان، سبب پایين آمدن اعتقاد به آن و ضعف گرایش به حضور در جمع 

  . نمازگزاران می شود

با توجه به آنچه هويت . نمايند به عنوان سنگ بناي هويت ديني تلقي مينظران تعهد را  برخي از صاحب

دهد در طرف مقابل اختالل و آشفتگي در هويت ديني سبب ضعف دينداري در  ديني به نسل جوان مي

هاي ديني آاهش داده و به اين  پذيري فرد را در قبال گزاره چرا آه تعهد و مسئوليت. گردد بين جوانان مي

شود فرد نه بتواند  اختالل در هويت ديني سبب مي. يابد نت اجرايي احكام ديني آاهش ميترتيب ضما

هايي شود آه به آمك آنها بتواند آزادانه هاي ديني گذشته را ارزيابي نمايد و نه آن آه صاحب ارزش ارزش

اهيم ديني، زمينه ريختگي نظام ارزشي در نزد جوان، او در دريافت مف با درهم. ريزي آند براي آينده طرح

لذا دچار . اي براي انجام دستورات آن داشته باشد نمايد، تا انگيزه مثبت و قابل قبولي را احساس نمي

شود بسياري از افراد آه دچار  تخريب نظام ارزشي ديني سبب مي. گردد مسئوليتي مي تفاوتي و بي بي

بر خالف آنچه اولياي دين در نظر  شوند بدنبال هويت منفي بگردند و هويتي بحران هويت ديني مي

توان از اين ديدگاه  بسياري از رفتارهاي ضد اجتماعي و ناسازگاري نوجوانان را مي. اند برگزينند گرفته



تفاوتي هرآدام از آثار فقدان هويت هستند آه در عرصه دينيگريزي، دلزدگي و بي مسئوليت. توجيه نمود

ها، اماآن، مراسم و  عالقگي نسبت به شعائر، گزاره اهي الهي، بيتوجهي به اوامر و نو هاي بي در قالب

با بيان اين مطالب مشخص شد آه بحران هويت ديني سبب تضعيف . آند نمادهاي ديني بروز مي

ترين  مسجد از مهم. شود باورهاي ديني، اختالل نظام ارزشي مذهبي و عدم تقيد به احكام ديني مي

آه بحران عدم درك صحيح جوانان در خصوص حقيقت وجودي آن، سبب  هاي ديني است مفاهيم و گزاره

 ).١٣٨٣محمدي و ديگران، (گردد پايين آمدن اعتقاد به آن و ضعف گرايش به حضور در جمع نمازگزاران مي

هاي بسيار شناخته و ناشناخته بروني و دروني  هويت جوان بويژه جوان امروز، تحت تاثير عوامل و مؤلفه

وراثت، خانواده، جامعه، مليت، زيست بوم، طبقه اجتماعي، فرهنگ عصري : ها مولفه. گيرد شكل مي

ملي و جهاني، ديانت، گرايش سياسي، حد تحصيالت، نوع تخصص و عوامل پيچيده و ناشناخته بسيار 

اين عوامل . ديگري است آه بايد با مطالعه دقيق و جامع علمي نسبت به تبيين و تحليل آنها اقدام نمود

هريك منشأ و مالزم ظهور و بروز مقتضياتي است آه در تخاطب و ترابط با جوان و تنظيم مناسبات با اين 

  .نسل، بايد آن مقتضيات به طور عميق، دقيق، آمي و آيفي لحاظ شود

ی مناسب در گروهی از افراد همچنين، با توجه به نبود شناخت آافی از اسالم و احكام دین و وجود زمينه

وقتی . و انقالب اسالمی، موجب برداشت غلط آنان از دین شده و به انحراف آشيده شده اندجامعه 

نوجوان یا جوان در محيط های گوناگون قرار بگيرد و جواب منطقی و مستدل نيز نداشته باشد، برای حفظ 

به سبب  غرورش ناگزیر خود را از بيگانه با مذهب معرفی می آند و با این روش بر احساس حقارت خود

این ناتوانی ها در مقابل دیگران سرپوش می گذارد و اندك اندك به نفی مذهب آشيده می 

  ).٩٠، ص ١٣٧٣خدایاری فرد، (شود

هاي غريزي، احساس  هاي دوران بلوغ و پيدايش تمايل بر اساس نظر روانشناسان، هم زمان با دگرگوني

اين . آشاند را به سوي مذهب و سلوك مي آيد آه او روحي جديد و تمايل شديدي در جوان پديد مي

بنابراين در صورتي آه . اند الطبيعه ناميده ماوراء  اي است آه اين دوره را دوره ارتباط و دگرگوني به گونه

خانواده، دوستان، مدرسه، محيط اجتماعي و ساير فاآتورهاي مرتبط با جوان نتوانند اين احساس را به 

مل معنوي و بلوغ فكري وي را در پي خواهد داشت، هدايت نمايند آنگاهمسيري آه شايسته اوست و تكا

هويت و فاقد اصول و خاستگاه  هاي بعد همين فرد تبديل به شخصيتي بي به مرور زمان و در طي سال

هايي همچون تهاجم، تخريب، شرآفريني،  فكري، معنوي و اجتماعي خواهد شد و در مقابل، غريزه

  .را از جاده اخالق و انسانيت منحرف سازند توانند وي طلبي مي وشهرت دوستي آزاررساني، مال

  تراآم آاری -٢

امروزه بسياری از شهرنشينان، بخش زیادی از وقت خود را در بيرون از خانه به سر می برند و به دليل 

عالوه بر این تراآم آاری . وجود گرفتاری های زندگی و نيازهای اقتصادی، ناچار بيش از یك شغل دارند

خستگی جسم، سبب آسالت و افسردگی روحی نيز می شود آه برای رفع آن، فرد نياز به استراحت 

قسمتی را در خارج از خانه : دارد؛ یعنی بسياری از شهروندان وقتشان را به دو بخش تقسيم می آنند

روزهای . احت می پردازندبرای آار و رفع نيازهای زندگی می گذرانند و باقی مانده آن را در خانه به استر

در این شرایط جسمی و روحی، . تعطيل نيز به استراحت، تفریح یا دیدار از خویشاوندان می پردازند

حوصله ای برای رفتن به مسجد و حضور در ميان صف های نماز جماعت و شنيدن سخنان امام جماعت 

رهنگی و آموزشی و عبادی مسجد، در این شرایط، سخن از ابعاد سياسی، اقتصادی، ف. باقی نمی ماند

  . چيزی جز شعار و نظریه پردازی نيست و تبليغات هم اثر چندانی نخواهد داشت



حضور در مسجد، به امنيت روانی و دست آم آمادگی جسمی و روحی نياز دارد آه گوناگونی آارها این 

به تعادل، توجه همه سویه به  ها از این رو، ائمه عليهم السالم، در روایت. آمادگی را از ميان می برد

  ).١٣٨٠فرحي، (اند مسائل زندگی و خودداری از زیاده روی در بعد خاص توصيه آرده

  هم زمانی برنامه های رسانه و مسجد -٣

در صدر اسالم به دليل رشد آم جوامع از لحاظ تمدنی و نهادها و مراآز اجتماعی، به تعبيری مساجد تنها

و بعد از آن توسط ائمه ) ص(ي پيامبر اآرم سالم و توده مردم بود آه به وسيلهرسانه ارتباطی بين شرع ا

  .شكل می گرفت) عليهم السالم(اطهار 

پيدایش مراآز موازی مساجد مثل مدارس، بسيج، فرهنگ سراها و مراآز متعدد فرهنگی، تعدد آانال ها 

متنوع و برنامه ورزشی و تفریحی با و شبكه های تلویزیونی و ماهواره و اینترنت و غيره، سرگرمی های 

سرمایه گذاری های آالن، جذب امكانات فرهنگی به منظور اجرای طرح های گوناگون و چيزهای آم 

اهميت مثل موسيقی و سرگرمی های بی محتوا، ارایه ی چهره ضعيف از اهل مسجد در فيلم، حاضر 

خش برنامه هایی آه گاهی به گونه ی نشدن پيوسته در مسجد، ضعف تبليغات، پيام های بی محتوا، پ

  ). ١٣٨۴، ٣فروغ مسجد (غير مستقيم بر مسجد تاثير منفی دارد

یكی از مهم ترین فعاليت های مسجد، برگزاری مراسم در مناسبت های دینی است آه از نقاط قّوت 

زه مسجدها به شمار می آید و سبب رونق و شكوفایی مسجد می شود و بسياری از افراد، با انگي

آيفيت و چگونگی برگزاری این مراسم در تداوم . شرآت در چنين مراسمی در مسجد حاضر می شوند

استقبال نمازگزاران از این مجالس به محتوای برنامه، مكان و . حضور شرآت آنندگان بسيار مؤثر است

نندگان زمان آن، شخصيت دیگر شرآت آنندگان تناسب مجلس با نيازها، سليقه ها و فرهنگ شرآت آ

اگر این مسائل رعایت نشود، مراسم های مذهبی مسجد، با استقبال خوبی رو به رو . بستگی دارد

  .نخواهد شد

هایی  هایی آه رسانه در مناسبت های مذهبی پخش می آند، معموًال چنين ویژگی در این ميان، برنامه

های رسانه در مسجد  وجود برنامهبنابراین افراد با . برند دارند و از سطح آمی و آيفی خوبی بهره می

  . شوند حاضر نمی

بسياری از آسانی آه در مراسم دینی مسجد شرآت نمی آنند، در پاسخ به این پرسش آه چرا در 

  .های مسجد محل پربارتر و بهتر است های تلویزیون از برنامه برنامه: گویند شوید می مسجد حاضر نمی

  ها اختالف -۴

مسجد در هنگام نماز، مؤمنان . یگاه اجتماع و وحدت مردم از تمام گروه هاستمسجد، آانون مردمی و پا

نمازگزار را در آنار هم جمع می آند و همه با رعایت یك نوع آداب، یك خدا را می پرستند و با آنار 

گذاشتن هر گونه اختالف از نظر ثروت، سواد، سن، نژاد، موقعيت اجتماعی و جنس به عبادت می 

جود اختالف ها و نزاع ها در چنين فضایی، زمينه پراآندگی و حاضر نشدن مردم را در مسجد و. پردازند

  :برخی از این اختالف ها را بررسی می آنيم. ایجاد می آند

  اختالف هاي سياسی. ١-۴

مسجد جنبه های سياسی گسترده ای دارد، ولی اختالف های سياسی، حزب گرایی و تعصب به یك 



های  گاهی دیده می شود آه مسجد بر اساس گرایش.ا آشفته می آندجناح، فضای مسجد ر

شوند و مخالفان  ای حاضر می ها در مسجد ویژه شود و برخی جناح سياسی، به چند دسته تقسيم می

  . آنان به آن مسجد نمی روند

اسالم  های افراطی سياسی و معيار قراردادن آميز و پرهيز از حرآت وگوی مسالمت در این شرایط، گفت

  .ای دارد در این ميان، امام جماعت نقش تعيين آننده. برای حفظ وحدت الزم است

  

  اختالف های مدیریتی. ٢-۴

اختالف ميان اعضای هيئت امنا در مسائل جاری مسجد، گاهی سبب ایجاد دو دستگی ميان نمازگزاران 

مسجد مكانی برای عبادت . آند می شود و فضای مسالمت آميز مسجد را با نقدهای مخرب آشفته می

های مسجد اثر بدی می گذارد،  ها عالوه بر اینكه بر آيفيت فعاليت و آرامش روحی است و این اختالف

اهالی محل هم به دليل اختالف هيئت امنا انگيزه ای برای حضور در . مسجد را از آرامش خارج می آند

  .مسجد نمی یابند

  .ها بسيار مؤثر است جد، در برطرف آردن این اختالفنقش امام جمعه، امام جماعت و امور مسا

  های مسجد پایين بودن سطح آمی و آيفی فعاليت -۵

های مسجد  در بررسی نقاط ضعف و قوت مسجدها، بيان شد آه پایين بودن سطح آمی و آيفی فعاليت

از از مسجدی آه فقط نم. شود از نقاط ضعف مسجد است آه سبب حاضر نشدن افراد در مسجد می

جماعت به صورت خشك و بی روح در آن برقرار می شود، نمی توان شكوفایی و حضور همه سویه مردم 

وقتی مسجد در سطح گسترده فعاليت ندارد، اهالی محل برای حضور در مسجد آم تر . را انتظار داشت

مسجدها آه متأسفانه، بسياری از . است این عامل مهمی درحذف فرهنگ مسجد از جامعه. انگيزه دارند

  .امام جماعت هميشگی در آنها حضور ندارد، با این مشكل رو به رو هستند

  نا آشنایی با فضيلت مسجد -۶

حاضران در مسجد ميهمانان . نشستن در مسجد، عبادت است و سبب آرامش و رحمت الهی می شود

 .ن در بهشت استنشستن در مسجد گنجينه ای بهشتی بلكه بهتر از نشست. و زائران پروردگار هستند

. اطالع از این موارد، در ایجاد انگيزه و گرایش های اهالی محل برای حضور در مسجد بسيار مؤثر است

آگاهی از ثواب بسيار زیاد نماز جماعت و حضور در مسجد، از لحاظ روانی عامل مهمی برای حضور افراد 

  . در مسجد به شمار می رود

گرمای هوا را بهانه قرار می دادند و از حضور در نماز جماعت ظهر  در صدر اسالم، عده ای از مسلمانان

ام خانه  من تصميم گرفته: پيامبر از این موضوع بسيار ناراحت شدند و فرمودند. خودداری می آردند

: سوره بقره نازل شد ٢٣٨در این اوضاع آیه . آسانی را آه در نماز جماعت شرآت نمی آنند بسوزانم

آوشا باشيد و از روی خضوع و اطاعت، برای خدا ) نماز ظهر(مازها به ویژه نماز وسطی در انجام همه ن«

  ).٢٠۵، ص ٢، ج ١٣٧۴مكارم شيرازي، (»)و تنبلی نكنيد(به پا خيزید 

  برخوردهای نامناسب افراد فعال در مسجد -٧



شود، شيوه برخورد اهل مسجد و ترین عاملی آه سبب پر شورونشاط شدن محيط می شاید مهم

در این برخوردها باید عالوه بر رعایت احترام اجتماعی، طراوت و سرزندگی وجود داشته . نمازگزاران است

  . گرا، خالصه نشود نما و تعصب باشد و در قالب برخوردهای خشك، مقدس

عالوه بر نمازگزاران، . گيرد رخورها درباره حضور یا حاضر نشدن در مسجد تصميم میجوان از طريق این ب

افرادی در مسجد حاضر می شوند آه گرایش های دینی آم تری دارند و شاید وضع ظاهری مناسبی 

برخورد افراد مسجدی با این افراد، در تداوم حضور آنان در مسجد . نداشته باشند) از نظر دینی(هم 

  .ذار استتأثيرگ

. برخی افراد به سبب برخورد نامناسب افراد اهل مسجد، برای حضور در مسجد عالقه چندانی ندارند

متأسفانه این برخوردهای نامناسب بيشتر در برخورد بزرگساالن با جوانان و نوجوانان رخ می دهد آه 

ن در صف اول و آمك نكردن اجازه ندادن به نوجوانان برای ایستاد. نسل آینده مسجد را تشكيل می دهند

  .ای از این بدرفتاری هاست به آنان برای انجام دادن فعاليت های مسجد، نمونه

شخصى آه به «: گوید وی مى. آند آه گویای این حقيقت است استاد مطهرى داستانى را نقل مى

د آه اگر گير شد، توسط یكى از مقدسين مورد عتاب قرار مى آمد و نماز جماعتش ترك نمى مسجد مى

گوید این مسجد و  دارد و مى اى؟ او از همان جا سجاده را بر مى مسلمانى چرا ریشت را این طور آرده

  ).١٠١، ص٢، ج ١٣٨١مطهري، (رفت آه رفت. این نماز جماعت و این دین و مذهب مال خودتان

هاى  ایى آنند و از روشهاى ارتباط با جوانان را شناس آنان آه منادیان و ناشران فرهنگ نمازند باید راه

آارآمد استفاده نمایند و خودرا جاى جوان بگذارند وتوقع بيش از حد از او نداشته باشند خوشبختانه دین 

با خدمت آارش ) ع(وقتى امام على. واقع بين اسالم به نكات دقيقى پرداخته آه بسيار آارگشا است

درهمى و سه درهمى خریدارى نمودند حضرت قنبر براى خرید لباس به بازار رفتند و دو پيراهن دو 

شما به آن سزاوارترى چون شما باالى منبر : قنبر گفت. درهمى را به قنبر دادند پيراهن سه) ع(علي

َأنَت َشاّب َو َلَك َشرَُّه الشََّباب؛ تو جوان هستى و «: در پاسخ فرمود) ع(خوانى، امام روى و خطبه مى مى

این درس را به همگان) ع(در حدیث فوق امام علي). ٩٣، ص ١٠٠، ج ١۴٠٣مجلسي، (»ميل جوانى دارى

  .داده است آه جوان را درك آنند و روحيه او را در نظر گيرند

شود آه افراد  گاهی برخورد نامناسب افراد مذهبی در خارج از مسجد، سبب پيدایش این تصور می

دینی دلسرد های و مكان  نسبت به دینمذهبی شخصيت اجتماعی و انسانی مناسبی ندارند و در نتيجه 

شود  گریزی می آموزند و بدرفتاری آنان سبب دین داران می افراد، دین را از رفتار دین این . شوند و وازده می

  .آه نتيجه و نمود عملی آن حاضر نشدن در مسجد است

   

  محيط، اجتماع و فرهنگ -٨

عوامل گوناگونی از جمله محيط و اجتماع در  رفتار انسان بر اساس نظام شخصيتی و هویت اوست آه

تواند نيازهای خود را  انسان موجودی اجتماعی است و بی شك به تنهایی نمی. شكل گيری آن مؤثرند

زندگی در آنار اعضای جامعه و رفع برخی . پس ناچار است در جامعه انسانی زندگی آند. برطرف سازد

يه اثرپذیری انسان، زمينه مناسبی را برای الگو برداری و شكل نيازها به وسيله دیگران، با توجه به روح

اگر فرد در محيطی رشد آند آه موضوع . گيری شخصيت او بر اساس محيط پيرامونش فراهم می آند

های دینی همچون مسجد و نماز، ارزشی نداشته باشد یا برخالف آنها تبليغ شود، نمی توان انتظار 

  .ند گرددداشت آه او به مسجد عالقه م

این اختالف . ای دارند ای و سليقه جوانان معموًال با محيط اطراف و بزرگترها، مشكالت رفتاری، عقيده



گاهی سطحی و زودگذر است آه در شخصيت و رفتار جوان تأثير زیادی ندارد ولی گاهی این اختالفها به 

داری از بين  و روانی الزم برای دینانجامد و به این ترتيب امنيت روحی  ناهنجاری و ناسازگاری جوان می

ها در  چون عوامل ظهور ناهنجاری. در این ميان مسجد نمی تواند آار مهمی را انجام دهد. رود می

درك نكردن روحيه جوان، الگوی نامناسب، فاصله طبقاتی، آم توجهی : نوجوانان و جوانان چنين است

  .ها خانواده

جد در مدرسه و اجتماع است آه در خور توجه و جاى تأمل و آنچه موانع مشترك جذب جوانان به مسا

تعّمق و بازنگرى است، وجود دوگانگى و تناقض در گفتار و اعمال است بنابراين در جامعه شاهد اعمال و 

از جمله عواملى آه بر روى نوجوانان و جوانان تأثيرى. رفتارى است آه مغاير تعاليم اخالقى و دينى است

  :توان به موارد زير اشاره آردمنفى دارد می 

دوستان ناباب و معاشران ناصالح، آلوده بودن جّو عمومى حاآم بر جامعه، محيط ناامن فكرى و فرهنگى 

  . براى جوانان و آم رنگ شدن تدريجى معنويت در جامعه

یكی از مهم ترین عواملی آه مانع رونق و شكوفایی مسجد می گردد دگرگونی و سست شدن نظام 

 .شی جامعه است؛ زیرا ارزش رفتارهای اجتماعی افراد، بر اساس یك نظام رفتاری مشخص می شودارز

فرهنگ ملی ایران با . يكي ديگر از اين موانع اجتماعي و فرهنگي، پديده ي تهاجم فرهنگي است

ارزشهای مذهبی گره خورده است به گونه ای آه مذهب، جزء جدایی ناپذیر هویت مردم ایران است و 

دشمن، تهاجمی گسترده را به فرهنگ و هویتی ما برنامه ریزی آرده است و آن را پشتيبانی می آند و 

می آوشد فرهنگ ضد ارزشی غرب را در ميان جوانان آه قشر آسيب پذیر هستند، گسترش دهند و آنان

ه مبارزه با بنابراین مسجد پایگاهی است آه در را. عقيده آند را نسبت به مفاهيم و احكام دینی بی

تهاجم فرهنگی می تواند در این جدال نابرابر فرهنگی، جوانان را جذب آند و این قدم بلندی در راه مبارزه 

  .با تهاجم فرهنگی است

  ها؛ روشهاي جذب جوانان بر مساجد فرصت) ب

يلدر ذ. در بحث عوامل رونق و شكوفایی مسجدها و جذب جوانان به مسجد عوامل متعددي دخالت دارند

  .شود به بررسي تعدادي از اين عوامل پرداخته مي

  

  توجه به نيازهاي جوانان -١

آنندگي آن مكان در رابطه با  آنندگي هر مكاني يا موقعيتي به ميزان ارضاء دانيم قدرت جذب چنانچه مي

. دآنندگي يك موقعيت ممكن است به دو جهت مورد توجه قرار گير جذب. نيازهاي پيراموني بستگي دارد

نفسه جذاب است، چه آن  ها بر اين باورند آه يك موقعيت جذاب است، به خاطر اينكه في گاهي بعضي

نفسه امور و موقعيت يا مكاني مستلزم  در اينجا ارزش في. موقعيت نيازي را ارضا نمايد و چه ارضا نكند

ن زيبا و ارزشمند به نظر ها و خصايصي باشد آه به نظر بينندگا اين است آه خود آن موقعيت واجد ويژگي

  .آيد

اي ديگر بر اين باورند آه ارزشمندي امور و يا جاذب بودن موقعيتي به ارزش بيروني و عيني آن است  عده

هايي باشد آه به واسطه آن بخشي از نيازهاي آدمي ارضا شود و بر  و آن موقعيت بايد واجد ويژگي

هايي  ورزيم موقعيتي همچون مسجد بايد واجد ويژگي اساس ديدگاه دوم چنانچه ما نيز بر آن تاآيد مي

بين ميزان ارضاآنندگي مسجد و ميزان جاذب . ها به ارضاي نيازهاي مردم منجر شود باشد آه آن ويژگي



آنند  هايي دارد آه اين نيازها را ارضا ميآدمي نيز رو به موقعيت.بودن آن رابطه مستقيمي وجود دارد

  :نيازهايي چون

  به امنيت، محبت و تعلق نياز. ١-١

نيازهايي چون امنيت، محبت و تعلق به اجتماع نيز از سنخ نيازهاي بشري است اما متمايز از نيازهاي 

فيزيولوژيك، اساسًا آدمي به واسطه برخورداري از نيازهايي چون امنيت، محبت و تعلق از حيوانات متمايز 

يازهاي فيزيولوژيك و نيازهاي روانشناختي تقسيم نمودهنيز نيازها را به دو دسته آلي ن» مزلو«. شود مي

يابي و معني بخشي به زندگي انساني مستلزم تاآيد بر ارضا نيازهاي روانشناختي بنابراين هويت. است

تري دارند از  هايي آه در ارضا اين نيازها موفقيت بيش اوست، نه صرفًا نيازهاي فيزيولوژيك آدمي، مكان

تر ناظر بر وضعيت موجود  البته بايد اشاره آنيم آه اين نيازها نيز بيش. ز برخوردارندتري ني جذابيت بيش

  .افراد هستند، چرا آه نيازهاي فوق از جمله نيازهاي عيني و واقعي افراد است آه بايد ارضا شوند

  نياز به خودشكوفايي. ٢-١

روانشناختي است، اما به لحاظ  نياز به خودشكوفايي نيازي است آه در عين اينكه در قلمرو نيازهاي

تمامي . تر در قلمرو نيازهاي مطلوب، هنجاري و آرماني قرار دارد ماهيت و موقعيت خاص خود، بيش

فيزيولوژيك، (ها براي رسيدن به جايگاهي غير از جايگاه موجود و براي ارضا نيازي غير از نياز موجود  انسان

آدمي نيز اساسًا ناظر بر تاآيد او بر ضرورت ارضا نياز خود خواهي  آنند و آرمان تالش مي...) امنيت و

تواند نايل آيد، نيز زمينه  تبيين جايگاه واقعي آدمي و اينكه انسان به چه درجاتي مي. شكوفايي است

  ).٢٨۶، ص ١٣٨١سجادي، (نمايد ارضا و شكوفايي اين نياز را فراهم مي

هاي جوانان است، پر واضح است آه  ياز و انگيزهمحور اساسي ديگر جذب جوانان به مساجد، تشخيص ن

ها و محافلي آيند و در اين مسير به مكان جوانان به انحاء مختلف در پي ارضاي نيازهاي گوناگون خود برمي

پس بايد ديد مساجد و متوليان آن تا . روند آه در آنجا پاسخي به يكي از نيازهاي گوناگون خود بيابند مي

ريزي  هاي جوانان آگاهي دارند و در صورت آگاه بودن تا چه پايه در برآوردن اين نيازها برنامهچه اندازه از نياز

بدين ترتيب تشخيص نيازهاي مختلف جوانان از جمله نيازهاي جسماني، رواني، عاطفي، . اند و آار آرده

وقتي . اجد باشدتواند گام موثري در جذب آنان به مس اجتماعي، معنوي و اخالقي و شناختي جوانان مي

گردند  ريزان امور فرهنگي مساجد قادر مي خصوصيات نوجواني و جواني شناخته شد آنگاه برنامه

ها و روحيه  هايي تدوين آنند آه متوجه ارضاي نيازهاي گوناگون جوانان بوده و مطابق با سليقه برنامه

  .تواند موثر باشد مي هايي براي جذب و پرورش جوانان در مساجد چنين برنامه. جوانان باشد

  امام جماعت -٢

ریزی و عملكرد درست، زمينه   تواند با برنامه ترین عضو مدیریتی مسجد است آه می جماعت، مهم امام

جوانان در مسجد نيز   درباره حضور. مناسبی را برای پيش برد عوامل حضور مردم در مسجد، فراهم آند

اد و چگونگی نگرش امام جماعت و چگونگی برخورد او با جوانان، در ایج جماعت، شخصيت   عملكرد امام

  . جوانان نسبت به دین و مسجد بسيار مؤثر است

و باید به روابط . روابط و احترام ميان امام جماعت و جوانان، نباید در چارچوبی خشك و رسمی باقی بماند

امام جماعت برای . رود عاطفی بيانجامد؛ یعنی امام جماعت به عنوان یكی از دوستان جوانان به شمار 



طح روابطش را با جوانان به این حد برساند باید به مسائل گوناگونی توجه داشته باشد و همواره اینكه س

هایشان را به آنان تبریك بگوید، تواند در مشكالت، آنان را یاری آند، موفقيت او می. جوانان را همراهی آند

يح و انگشتر به عنوان هایشان ابراز تأسف آند، هدایای آوچكی همچون عطر، تسب  از ناراحتی و غم

یادگاری به آنان تقدیم آند، در صورت امكان، روز تولدشان را به آنان تبریك بگوید و آارهای دیگر آه با توجه 

به شرایط امام جماعت و فرهنگ و روحيات اهالی محل در برقراری و ایجاد ارتباط دوستانه و محبت آميز 

  . مؤثر است

برقراری ارتباط آتبی نيز ميان . جوانان به روابط حضوری محدود نشودبهتر است ارتباط امام جماعت و 

در این صورت، جوانان از اینكه امام جماعت به آنان احترام . جوانان و امام جماعت بسيار مفيد است

آنند، به امام  گذارد و به شكل خصوصی، مطلبی را برای آنان بيان آرده، احساس شخصيت می می

  . گذارند توانند بيان آنند آتبی با امام جماعت در ميان می مطالبی را آه نمیجماعت نزدیك شده و 

البته امام جماعت پيش از اینكه درباره جلب جوانان به مسجد و برقراری ارتباط با وی اقدام نماید، بايد 

ه جوان را هایی آ ها و آسيب مندی ها، توان ها، سليقه ها، خواسته طورآامل ازنيازها و روحيات، ارزش به

ها و برخوردهای خود را  تواند فعاليت در این صورت می. های رویارویی با آن آگاه باشد تهدید می آند و راه

در غير این صورت،. با جوانان به شكلی تنظيم آند آه عالوه بر رفع نيازهایشان، آنان را به مسجد بكشاند

  . مسجد وجود ندارد اميد زیادی برای موفقيت امام جماعت در جذب جوانان به

ترین آارهایی است  شناخت موانع برقراری ارتباط عميق و پایدار ميان جوانان و امام جماعت، یكی از مهم

آه امام جماعت باید برای رسيدن به این اهداف انجام دهد؛ چون آگاهی از این موانع، برای انتخاب راه 

  .آارهای درست در جهت رفع موانع الزم است

  ه و دوستانخانواد -٣

گيری اندیشه  دهنده شخصيت افراد هستند آه در شكل ترین عوامل تشكيل و دوستان از مهم خانواده 

اگر اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر خود به . تربيتی، سياسی، تحصيلی و دینی فرد مؤثر خواهند بود

فضای خانه به طور آلی با مسجد بروند یا به رفت و آمد فرزندشان به مسجد توجه آنند یا اینكه 

.توان انتظار داشت جوانان با مسجد، ميانه خوبی داشته باشد ها و مفاهيم دینی آشنا باشد، می آموزش

از آنجایی آه روابط دوستانه . های جوان تأثير زیادی دارند ها و بينش در خارج از خانواده دوستان بر ارزش

  . شود سنی است، اهميت گروه دوستان بيشتر می های جوانان، قوی تر و مؤثرتر از دیگر رده

های  ای غير مستقيم بر دوستان و دوست یابی فرزند خود نظارت آنند و مالك ها باید به گونه خانواده

دوست خوب و اهميت دوست و دوستی را برای جوانان بازگو آنند تا فرزندشان به وسيله دوستان مؤمن 

  .مند شوند  ه مسجد عالقههای دینی از جمل و مسجدی به آموزه

  های مسجد امكانات و فعاليت -۴

های مسجد و امكانات آن  در بحث بررسی نقاط ضعف و قوت مسجدها، به اهميت گستردگی فعاليت

های  های نوین فرهنگی، امروزه مسجدها بدون امكانات و فعاليت با توجه به ابزارها و شيوه. اشاره شد

  . د با دیگر مراآز و ابزار به ظاهر فرهنگی رقابت آنندتوانن گوناگون و حساب شده نمی

با توجه به روحيات و فضای فرهنگی جامعه، مسجد برای جذب جوانان، باید دست آم در دو زمينه فعاليت

  . امكانات فرهنگی و امكانات ورزشی: داشته باشد

برنامه ریزی و هماهنگی   بااگر از سوی مسجد در محل، مكانی برای ورزش جوانان در نظر گرفته شود یا 



هيئت امنا، جوانان مسجد بتوانند از امكانات ورزشی در سطح شهر با تخفيف ویژه استفاده آنند، بسيار 

  . مناسب است

دی و ویدئو آلوپ از امكانات  خانه، نوارخانه، بانك سی ها، آامپيوتر، آتاب ها، مجله آانون فرهنگی، روزنامه

یریت صحيح، ميتواند برای مسجد درآمدزا نيز باشد و به گسترش امكانات فرهنگی مسجد است آه با مد

  .فرهنگی آمك آند

  های آموزشی آالس -۵

هر چند بسياری از جوانان از درس و آالس . های مسجد، مسائل آموزشی است ترین جنبه یكی مهم

. آنان مؤثر استهای آموزشی مورد عالقه جوانان در جذب  گریزان هستند، ولی برگزاری برخی آالس

های آموزشی ورزشی و هنری عالوه بر اینكه به امكانات زیادی احتياج ندارد، مورد عالقه و اشتياق  آالس

های دستی، خطاطی،  سازی، هنر های خياطی، گلدوزی، گل ها در رشته این آالس. جوانان نيز هست

خانمها و آقایان، قابل برگزاری های رزمی و شنا برای  برداری، ورزش نقاشی و طراحی، عكاسی و فيلم

ای  های فنی و حرفه ها، هيئت امنا باید با بخش آموزشی برای افزایش سطح آمی و آيفی آالس. است

  .هماهنگی آند  وزارت آموزشی و پرورش

های آمك درسی، آموزش زبان و آامپيوتر در داخل مسجد یا خارج از مسجد، با  برگزاری برخی آالس

  .اهنگی مسجد ممكن استبرنامه ریزی و هم

  ارزش دادن به ديدگاه جوانان -۶

های جوانان در زمينه  توجه آردن دو نوع از خواسته خواهی و جلب ستایش. دارند  ای جوانان روحيه ویژه

ها و جذب آنان  بنابراین، بها دادن به جوانان، عامل مهمی در راستای تأمين خواسته. ذهن و عاطفه است

ه این به معنای اختيار دادن زیاد و غير منطقی به جوانان و یا پذیرش هر نوع نظر و البت. به مسجد است

ي عمل هاي ذيل بر خود جامه تواند به شكل بها دادن به ديدگاه جوانان در مساجد مي. سليقه آنان نيست

  :بپوشاند

  ارزش دهي از طريق اعطاي مسئوليت در هيئت امنا. ١-۶

بنابراین، . دهد های مسجد را سمت و سو می است آه همه فعاليت هيئت امنا، هيئت مدیره مسجد

این . عضویت یكی از جوانان متعهد و مؤمن مسجدی در هيئت امنا به نوعی بها دادن به جوانان است

  .اقدام باید سبب ایجاد رقابت سازنده ميان جوانان، برای به دست آوردن این پست باشد

  دهي از طريق نظرخواهی ارزش. ٢-۶

های گوناگون مسجد، نظر  ترها، اعضای هيئت امنا و امام جماعت، برای فعاليت شایسته است بزرگ

این اقدام سبب خودباوری و . جوانان را جویا شوند و در صورت امكان، پيشنهادهایشان را اجرا آنند

مسجد اثر های بينند نظرهایشان در تصميم گيری آنان از اینكه می. شود احساس شخصيت در جوانان می

  .در نتيجه، پيوسته در مسجد حاضر خواهند شد. دانند دارد، خوشحالند و مسجد را از خود می



  های مسجد به جوانان ارزش دهي از طريق واگذار آردن فعاليت. ٣-۶

برای مثال در یك مراسم، . توان به طور آلی یا جزئی به جوانان واگذار آرد برخی از آارهای مسجد را می

این اقدام با روحيه پرشور و نشاط جوانان تناسب دارد و سبب ایجاد . برنامه پذیرایی بر عهده جوانان باشد

  . شود وارستگی جوانان به مسجد می

انان بر مساجد مي تواند مؤثر باشد، به موارد ذیل مي توان اشاره از راهكارهای ديگري آه در جذب جو

  :آرد

  شناخت صحيح و دقيق یا نگرش سيستمی به جوان؛ .١

  شناخت موانع و عوامل دفع؛ پيش بينی و پيش گيری؛ .٢

  .شناخت ابزارها و عوامل جذب؛ استفاده صحيح از امكانات .٣

  د و جزئی؛نگرش سازی و بازمهندسی ذهن؛ نگرش های خر .۴

  تعریف و تبيين راهبردهای ضروری؛ تعيين اهداف و چشم انداز؛  .۵

  تعيين روش و برنامه ریزی و تبيين دستور آارها؛ .۶

خانواده و دوستان آه اگر اهل مسجد باشند و فضای خانه به طور آلی با آموزشها و مفاهيم دینی  .٧

  آشنا باشد بر جوان اثر می گذارد؛

  ی و ورزشی برای جوانان در مسجد فراهم باشد؛امكانات فرهنگ .٨

  نظافت و تزیين مسجد آه اگر زیبا باشد، جوانان بيشتر جذب می شوند؛ .٩

  .تشویق جوانی آه در مسجد حاضر شده است باعث تداوم حضور وی می شود: تشویق .١٠

    

  گيري¬نتيجه

مسجد و به بيان دیگر ميان دو  توان ميان جوانى و در این مقاله، بحث بر سر این است آه چگونه مى

، »زیبا جویى«پرسش اصلی این است آه چرا در نسلى آه به دليل . آفرید زیبایى، پيوند و یگانگى

ساده بگذرد، اقبال و استقبال و نشاط براى برپایى نماز در ) مسجد و نماز(تواند از آنار زیبایى روح  نمى

ها را در خود دارد، هنوز در  ي زیبایى سجد آه همهمسجد ديده نمي شود؟ باید گفت آه روح حقيقى م

هاى جذاب در ایجاد گرایش به آار گرفته نشده و با گذشت  روش. معرض دید جوانان قرار نگرفته است

هاى دینى و به ویژه مسجد متناسب با نيازهاى دینى نسل نوجوان و بيش از بيست سال از انقالب آانون

  .اند جوان قدم بر نداشته

ن انسان هايى خداترس، متقى و تسليم در برابر رضاى حق و معبود حقيقى در سايه تربيت دينى ساخت

و مذهبى آه هم مقتضاى فطرت است و هم آنترل آننده غريزه و هواى نفسانى، از مؤثرترين روش 

  .هايى است آه تنها در مسجد مى تواند صورت گيرد

ات معنوی نسل های مختلف با دین را برقرار نماید و مسجد می تواند بهترین عامل در جهت ایجاد تعلق

ارتباط عميق ائمه ي جماعت با افراد محله خود و اجرای برنامه های آموزشی و تربيت، موثرترین شيوه 

  .برای باالبردن سطح آموزش عمومی و تربيت دینی و مقابله با هجوم ويرانگر فرهنگ فاسد غرب، باشد

يت اسالمي باشد و روحانيون نبايد به صرف بر نماز جماعت و استخاره مسجد بايد مرآز تحرك و فعال

آنها الزم است آارهاي فرهنگي، ديني، تفسيري را نيز در مساجد انجام دهند و شبهات روز. بسنده آنند

بنابراين الزم است روحانيون . را برطرف آنند تا نمازگذاران عالوه بر معنويت، مطالب ديگري هم بياموزند

رم مساجد، مطالب روز و شبهات را مطالعه آنند و در اين صورت مساجد با اقبال خوبي مواجه مي محت



ولي اگر نقش آنها تنها به نماز خواندن منحصر شود تنها عده خاصي به مساجد رفت و آمد مي .شوند

  .آنند و جوانان آمتر به آن تمايل نشان مي دهند

اجد، بايد پيوسته اطالعات خود را به روز آنند و آمادگي آامل بر این اساس، روحانيون و مبلغين در مس

بايد در اثبات مسائل و مشكالت با برهان و . براي پاسخگويي بر مسائل ديني جوانان را داشته باشند

  . دالئل منطقي و صحيح استفاده آنند تا سخنان آنان تأثير مطلوب را در جوانان داشته باشد

یی برای بندگی خدا، نماز وعبادت، آانون فرهنگی و اطالع رسانی صحيح دینیمساجد عالوه بر آانون ها

نيز هستند و چنانچه جاذبه های الزم در آنها به آار گرفته شود، به همان نسبت نيز حضور جوانان در این 

  .پایگاه ها پررنگ تر خواهد شد

ایط متناسب با فرهنگ مسجد،جاذبه طبيعی مسجد، امام جماعت با ویژگی آامل، وجود خادمينی با شر

نظافت مناسب مسجد، اذان با صدای خوش و جذاب، آتابخانه فعال و همچنين امكانات رایانه ای آه 

مطلوب جوانان امروز است، از جمله عواملی هستند آه در نظر گرفتن آنها در جلب و جذب همگان و به 

  .ویژه جوانان به مساجد بسيار مؤثر است

                                           *****  
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