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  مقدمه 
و اين نقش در مثلـث مـؤمن، رفتـار و     شوند محسوب مي مسجد در شهر اسالمي ركن اصلي

از سـوي ديگـر در تمـدن و    . دهـد  خوبي خود را نشان مي نيز به) 46: 1387زاده،  نقي(كالبد 
ــدي      ــوي وجــود دارد؛ پيون ــادي و معن ــدگي م ــين زن ــدي ناگسســتني ب شــهر اســالمي، پيون

تـرين   البته در چنين شـهري مهـم   .كننده عدم جدايي بين شهروندي، اقتصاد و مذهب تداعي
اش در  هاي هندسي ر خط آسمان و نقشهايش د نشانه شهر، مسجد است كه با گنبد و مناره

. سـازد  ترين مفصل شهري، تعادل ساختار شهر را برقـرار مـي   در مهم  بافت شهر و قرارگيري
در تـاريخ  . كننـده حيـات شـهر هسـتند     مسجد و بازار مكمل يكديگر بوده و هر دو تضـمين 

 گيرنـد  تـرين فضـاهاي شـهري حـول دو عنصـر مـذهب و تجـارت شـكل مـي          ايران نيز مهم
نقش مسـجد در شـهرهايي همچـون شـهرهاي      بنابراين). 12: 1390اسماعيليان و پورجعفر، (

  . ايران روشن و مشخص است
طور كلي مطرح و ايـن نقـش    عنوان كالبدي اسالمي به نقش مسجد به ،در نگاه نخست

در فضاي شهري با مسائلي همچون تقويت روابط چهره بـه چهـره بـين مـردم، القـاي حـس       
ت، حس غـرور و تعلـق، افـزايش اعتمـاد متقابـل، ارتقـاي كنتـرل غيررسـمي و         مكان و هوي

ارتباط داشـته و از سـوي   ) 38: 1392اردشيري و همكاران، (مشاركت شهري و خيرخواهانه 
هاي زنـدگي متعـالي انسـاني رابطـه      سازي و تقويت فرهنگ شهر و شاخص ديگر با فرهنگ
  . مستقيمي دارد

م بوده و به لحاظ انساني و زيست شهري، محلي براي مسجد نشان اسالم و هويت اسال
تـا  . ريزي از پايين بـه باالسـت   يابي و تعلق اجتماعي و محلي براي مشاركت در برنامه هويت

سه دهه پيش، در اغلب شهرها، محالت از اعتبار خاصـي در برقـراري ارتباطـات اجتمـاعي     
صـورت   ، محـالت شـهري بـه   برخوردار بودند و اين در حالي است كه طـي سـه دهـه اخيـر    

: 1388مظـاهري،  (انـد   هاي شهري درآمده فرهنگ اي در درياي فرهنگ ملي و خرده جزيره
گيـري   توان با بهـره  و بر همين اساس مي هستند  هاي اجتماعي ترين پايگاه مساجد مردمي). 9
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 ابر آمـار، بر. بهينه از آنها و حفظ مردمي بودن آن، از ظرفيت باالي آن استفاده شاياني نمود
خـوبي   روحانيون و رهبران مـذهبي بـه  . هزار مسجد وجود دارد 70در ايران اسالمي بيش از 

ريزي درست از اين نعمت الهي در خدمت اهـداف مقـدس دينـي و نظـام      توانند با برنامه مي
  ). 1393معروفي، (برداري كنند  اسالمي بهره
اينكه جايگـاه عبـادت و محـل    كه مشخص است، مساجد از بدو تأسيس عالوه بر چنان

هـاي آموزشـي،    فراگير، مركز تمام فعاليت يعنوان كانون اداي فرائض ديني مسلمانان بود، به
آمد و اين مهم در ابعاد فرهنگي و اجتماعي برجسـته   سياسي و اجتماعي آنان نيز به شمار مي

هـا و   سـخنراني هـايي بـراي امدادرسـاني،     ه در دوران دفاع مقدس مساجد پايگـاه چنانك. دش
مسـاجد در تقويـت روحيـه     در نتيجهد و شتبليغات براي حضور جوانان در خط مقدم جبهه 

ها، همراهي با رزمندگان و از سوي ديگـر اعتقـاد بـه شـهادت و ايثـارگري       حضور در جبهه
  . تر گرديد و نقش مساجد پس از انقالب اسالمي پررنگ) 1382پور،  عباس(نقش پيدا كرده 

هـاي بـااليي در تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت داشـته و         ساجد ظرفيـت از يك سو م
ها ناديـده گرفتـه و    آيند، اما از سوي ديگر اين ظرفيت راهكار مهم در اين زمينه به شمار مي

. اي ـ اجرايي به اين مسـئله شـده اسـت     يا اينكه به سمت و سوي سطحي نگري و نگاه برنامه
امـا   ،مهمي در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت داشته باشندتوانند جايگاه  در نتيجه مساجد مي

جـاي   ،تر مورد كنكـاش مـديران فرهنگـي قـرار نگرفتـه      طور عميق اينكه چرا اين موضوع به
  ). 1392اسكافي و مسعودي، (تأمل دارد 

هـاي مسـاجد در دفـاع از نظـام و كشـور و       در دفاع مقـدس شـاهد اسـتفاده از ظرفيـت    
مسـاجد  . توانـد مسـجد خرمشـهر باشـد     كه شاهد مثال آن نيـز مـي   هاي انقالب بوديم آرمان

ند، با توجه به اهميتي هستهاي اسالمي  اگرچه در نگاه اول نشان از اثرگذاري ديني و ارزش
تـوان انتظـار داشـت كـه      مـي  ،هـاي اسـالمي دارد   كه فرهنگ ايثار و شهادت از ابعـاد ارزش 
الهـي    هـا جهـت   مساجد به همه فعاليـت . ع شوندبتوانند در عرصه ايثار و شهادت نيز مؤثر واق

هــاي مــردم در جامعــه اســالمي  كــه الزم اســت جــوهره همــه فعاليــت بخشــند و ازآنجــا مــي
خـوبي از عهـده ايـن     مساجد با فضاي خاص حاكم بر آنها به ،وسوي الهي داشته باشد سمت

صل خصومت، عبادت در معناي خاص خود و نيز تعليم تربيت، قضاوت و ف. آيند مهم برمي
گيرنـد و درنتيجـه    همه رنگ و بوي عبادي به خـود مـي  ... حل مشكالت مردم، بسيج نيرو و

هــا و كمتــرين تخلفــات همــراه خواهــد بــود  وظيفــه در آن امــور بــا بــاالترين انگيــزه انجــام 
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  ). 43: 1387پورعزت، (
، هــاي جــامعي دربــاره ابعــاد عبــادي، فرهنگــي، نظــامي شايســته اســت مطالعــه بنــابراين

قـرار خواهـد   اشـاره   مـورد  آنچـه در ايـن تحقيـق     .اجتماعي، سياسي مسجد صـورت گيـرد  
تـرويج  . ايثـارگري اسـت   و طلبـي  نقش و تأثيرگذاري اين نهاد مقـدس بـر شـهادت    گرفت،

توان در رابطه با فضا و كالبد در سه بخـش، تصويرسـازي،    فرهنگ ايثار و شهادت را نيز مي
در ايــن . بـه ميــان آورد ) 1392اسـكافي و مســعودي،  (هــا  تجهيـز امكانــات و اجـراي برنامــه  

ها را با توجه به اين سه بعد در نظر گرفته و شالوده  پژوهش نيز رابطه فضاي اسالمي و ارزش
هـاي اسـالمي قـرار     طلبـي در زمـره ارزش   كه ايثارگري و شهادت ازآنجا. ايم نهاده آن را بنا

تشـويق و گسـترش فرهنـگ     ،عهـده دارنـد  هاي مهمي كه مسـاجد بـر    داشته و يكي از نقش
 بنـابراين ، شـده  ت اندكي در اين زمينه انجام كنون تحقيقا تا. ايثارگري است و طلبي شهادت

مـا در ايـن   . ضروري است كه تحقيق جامع و گسترده در ارتباط اين موضـوع انجـام پـذيرد   
كـه   هسـتيم پژوهش قصد بررسي اين مهم را داريـم و بـه دنبـال پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال        

  گذارند؟ طلبي، ايثارگري تأثير مي مساجد چقدر بر گسترش فرهنگ شهادت

  مباني نظري. 1
  فرهنگ ايثار و شهادت ترويج .1-1

فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه نيازمند ترويج و آموزش در سطوح خرد و كالن است تـا  
بهتـر و    هاي الزم جهت شناخت هـر چـه   زمينه ،ضمن ايجاد كاركردهاي مثبت در اين مسير

ترويج در لغت بـه معنـي رايـج كـردن، متـداول      . دآوربيشتر شهدا، شهادت و ايثار را فراهم 
تـرويج، نـوعي ترغيـب در جهـت توسـعه منـابع انسـاني اسـت         . روان كـردن اسـت   و كردن

شـكل رودررو يـا    صورت مستقيم يا غيرمستقيم و يا به طوركلي به ترويج به). 1381انوري، (
هـا،   هـا، برگـزاري همـايش    ترويج حضوري همچون سخنراني. پذيرد غيرحضوري انجام مي

هـم مواجـه    ها، ترويجي هستند كه مروج و مخاطب با خواني ها و روضه ها، كنگره فراهمايي
رسـد و بـازخورد و    واسطه به سمع و نظر مخاطـب مـي   شده بي  شوند و پيام و مفهوم ارائه مي

اما در ترويج غيرحضوري مروج، پيـام و مفهـوم خـود را     .مشاهده است اين پيام قابلبازتاب 
كتـاب، نمايشـنامه، فـيلم، راديـو،      ، ماننـد رساند اي به سمع و نظر مخاطب مي در قالب رسانه

گونه ترويج، پيام كـه بـه شـكل غيرمسـتقيم بـه مخاطـب انتقـال         در اين. روزنامه و تلويزيون
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زمان نظرات و احساسات مخاطبان و مروجين برسد، وجـود   بازتاب هم يابد، امكان اينكه مي
  ). 1388نوراني، (ندارد 

  كاركردهاي فرهنگي مساجد. 2-1

تـرين نهـاد اجتمـاعي داراي وظـايف و      عنـوان اولـين و بااهميـت    مسجد در صـدر اسـالم بـه   
 -عبــادت – تــرين كــاركرد آن اي كــه افــزون بــر مهــم گونــه كاركردهــاي چنــدي بــود، بــه

ويژه  مساجد بزرگ بعدي به. هاي آموزشي، نظامي و سياسي نيز در آن جريان داشت فعاليت
هـيلن برانـد،   (هـاي غيرعبـادي يافتنـد     تري از فعاليـت  هاي گسترده هاي ميانه، فعاليت در سده

 عنوان جايگاه اصلي اجتماع مؤمنان براي برگزاري مراسم مـورد  تنها به مسجد نه). 42: 1380
د، بلكه كانون معارف و احكام اسالمي، مركز جهاد تبليغاتي و ارشادي، قرارگـاه  استفاده بو

هـاي   همچنـين فعاليـت  ). 14: 1386زرگـر،  (رفـت   سياسي و اداره دولـت نيـز بـه شـمار مـي     
گرفـت   آموزشي، خدمات اجتماعي، نظامي، قضايي و فرهنگي نيز در مسـاجد صـورت مـي   

نحـوه و حـدود ايـن    . انـد  گرفتـه  شـكل ) ص(اكرم  آنها با الگوبرداري از مسجد نبي  كه همه
  ). 1389نژاد و مشايخي،  مهدوي(ها در فقه تبيين شده است  فعاليت

عنوان محل توليد  به ،با اين روند، اگرچه بنيان مساجد خود به يك اثر هنري تبديل شد
ترين آثار هنري مسلمانان، خود بـه كارگـاهي بـزرگ بـراي آمـوزش و رشـد        و عرضه مهم

آثـار    رونـد عرضـه  . شـده بـود   ري و نمايشگاهي از تنوع كار هنرمندان مسلمان نيز تبـديل هن
فقط در معماري و تزئينات مسجد، بلكه در هنرهاي دراماتيك نيز دامنه   هنري در مسجد، نه

كه يكي از  نددر مسجد خود نشسته بود )ص(مثال نقل است كه پيامبر اكرم  عنوان به. داشت
اين ابيات را نيكـو شـمرد و    )ص( پيامبر خدا .يشان آمد و اشعاري را خواندياران به حضور ا

: 1386شـهري،   محمـدي ري (ها افسـونند و برخـي شـعرها حكمـت      همانا برخي بيان: فرمود
161 .(  

  ريزي كاركردي مساجد برنامه. 3-1

نقـش مسـجد از نمازخانـه بـه مسـجد       يهاي كـاركردي مسـجد در ارتقـا    ريزي مسئله برنامه
. دارنـد   نقـش بسـيار مهمـي بـر عهـده     ) ص(فرهنگي، مطابق با الگـوي مسـجد پيـامبر اكـرم     

هاي فرهنگـي   چندان دور، مساجد محل تنوعي از عملكردها و مركز فعاليت  اي نه درگذشته
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هـا و   كـت حر  مثال، مسـاجد جـامع محورهـاي عمـده      عنوان به. اند ـ اجتماعي در جامعه بوده
عالوه بر آنكـه مسـاجد   . اند تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي در جوامع و شهرهاي اسالمي بوده 

توانند عملكردهاي اجتماعي را در جامعـه   اند كه مي هاي حساس تاريخي نشان داده در برهه
هاي ابتدايي انقالب اسالمي  مثال، در دوران مبارزات مردمي و سال  عنوان به. به عهده بگيرند

ي تاريخي  و عموم مردم در سابقه ز فرهنگي ـ اجتماعي در جامعه بودند ساجد همواره مركم
هــاي اجتمــاعي را در مســاجد  هــاي فرهنگــي و ايجــاد حركــت گيــري فعاليــت خــود شــكل

تغيير اين نگاه را در جامعـه بايـد حاصـل عوامـل متعـددي دانسـت كـه بررسـي         . شناسند مي
توان تغيير ايـن نگـاه را در    طوركلي مي اما به .رج استاين مقاله خا  تك آنها از حوصله تك

ي زندگي مردم و درنتيجه تغيير جايگاه تمامي اركـان اجتمـاعي دانسـت     راستاي تغيير نحوه
  ). 1389نژاد و مشايخي،  مهدوي(

دين اسالم حدود چهارده قرن پيش در ميان مردمي كه به لحاظ اجتماعي، اقتصـادي و  
رفتنـد،   بـه شـمار مـي    دمانده و بدوي زمان خـو  يكي از جوامع عقبسياسي به گواهي تاريخ 

تـرين و   در ميان چنين مردمي مأمور ارائه و تشـريح كامـل  ) ص(حضرت محمد . ظهور كرد
ايشان در اولين گام تشكيل حكومت اسـالمي بـه سـاختن مسـجد     . شدپيشروترين دين الهي 

ين مسـاجد امـت اسـالمي اگرچـه بـه      عنوان اول به )ص(مسجد قبا و مسجدالنبي. ندكرداقدام 
بـر اسـاس اسـناد و شـواهد      ،لحاظ كالبدي در اوج سـادگي و خودبسـندگي سـاخته شـدند    

عنوان محلي بـراي عبـادت يـا ارتبـاط باخـدا       فقط به )ص(اسالم متاريخي در زمان نبي مكر
مسـجد عـالوه بـر عملكـرد عبـادي داراي       )ص( استفاده نشدند، بلكه همواره در سيره نبوي

تنـوع و كثـرت   . ملكردهاي متنـوع ديگـر اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي نيـز بـوده اسـت        ع
تـوان   اي بـود كـه مـي    گونه ها و عملكردهاي اجتماعي مساجد در زمان رسول خدا به فعاليت
اي براي تجلـي ديـن اسـالم و نمـود عينـي       عامل و وسيله )ص(مساجد در سيره نبوي :گفت

تقوايي و معروفي، (اجتماعي مردم جامعه خود بودند  براي ارتقاي زندگي )ص(تالش پيامبر
1389 .(  

اي معتقدنـد در   اسالم از چنان اهميت بااليي برخـوردار بـود كـه عـده     رصد مسجد در
و ) در مقيـاس كوچـك  (واقع الگويي از جامعه مطلـوب دينـي    مساجد در )ص( زمان پيامبر

: 1385الـويري،  (انـد   اي براي فراهم آمدن فضايي مناسب براي تمرين شهروندي بـوده  زمينه
گيـري خـود داراي اثـرات اجتمـاعي، ارتقـاي       مساجد همـواره در طـول تـاريخ شـكل    ). 87
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كردي و ارتقاي حس تعلـق  هاي مردمي، افزايش امنيت اجتماعي، ايجاد تنوع عمل مشاركت
چراكـه  آل بـود،   اي ايـده  گونـه  در محيط سنتي اسالم، اسـتفاده از مسـجد بـه   . اند بودهمكاني 

گيري سياسي و  عنوان مكاني چندمنظوره براي عبادت و گردهمايي، قرائت قرآن، تصميم به
 عنـوان  بـه ). 126: 1387مرتضـي،  (گرفـت   استفاده قـرار مـي   نيز مكاني براي استراحت مورد

وجوش  مثال، مسجد مدينه در صدر اسالم تنها براي اداي فريضه نماز نبود، بلكه مركز جنب 
  ). 40: 1349مطهري، (هاي ديني و اجتماعي مسلمان مسجد بود  و فعاليت

ــه كــاركرد قضــايي، كــاركرد مــددكاري   از عملكردهــاي ديگــر مســاجد مــي  تــوان ب
وزشي، برپايي مراسم آييني همچون برگزاري اجتماعي، كاركرد فرهنگي و كاركردهاي آم

برگزاري مراسم دعا و نيايش در ايـام ويـژه، اشـاره     و خواني، مراسم سوگواري مراسم تعزيه
تـرين كاركردهـاي مسـاجد، كـاركرد آموزشـي بـوده اسـت كـه از بـدو           يكي از مهم. كرد

عنوان يكـي   بهتأسيس مسجد، در درون آن جاي گرفته است و همواره با نشيب و فرازهايي 
در محـيط سـنتي   . شـود  از كاركردهايي كه در درون و يا كنار مسجد قرار داشته مطرح مـي 
گرفته اسـت، همـه گونـه     اسالم فراگيري تمام معارف و احكام اسالمي، در مسجد انجام مي

. شد تعليمات ديني و علمي، حتي امور مربوط به خواندن و نوشتن در آنجا آموزش داده مي
قــرن چهــارم هجــري غالبــاً مســاجد در غيــر اوقــات نمــاز، نقــش مــدارس را ايفــا  تــا آغــاز 

د، مـدارس در  شـ اند، حتي بعدها كه مراكز تحصيلي از مساجد بـه مـدارس منتقـل     كرده مي
شد و از اين طريق پيوند ناگسستني دين و علـم بـه نمـايش گـذارده      جنب مساجد ساخته مي

  ). 86: 1387حاج سيدجوادي، (شد  مي
هاي گوناگون اطراف مسجد بيانگر جـو فعـال و پويـا و ارزش بـاالي      ن كاربريهمچني

هـاي   انجمن(هاي تجاري، فرهنگي  اي كه كاربري گونه زمين در اطراف مسجد جامع بود، به
هـاي ديگـر    فروشـي  و خـرده ) هـا  رسـتوران  و مهمانسراها(جهانگردي ) كتابخانه و گوناگون

. شده است زان مطلوبيت محيط براي افراد جامعه ميسبب افزايش مي) 79: 1381پورجعفر، (
عنـوان نهـاد اجتمـاعي اسـت و منطبـق بـا نظريـات كـاركردگرايي          از طرف ديگر مسجد بـه 

تـوان   بنـدي مـي   ساختاري كاركردهايي چند بر عهده دارد كه در اين بخش و در يك جمع
اي مــذهبي، هــ در عملكردهــاي اجتمــاعي، فرهنگــي و مــذهبي مســاجد را در برپــايي آيــين

هاي آموزشي، برگزاري اردوهاي مسافرتي، وجود كتابخانه، بنياد  جلسات سخنراني، كالس
  . دكرالحسنه و كمك به نيازمندان خالصه  خيريه، صندوق قرض
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  ترويج و رسانش نوآوري. 4-1

توانند بـه معرفـي، تبليـغ و تـرويج موضـوعي       اينكه مساجد و يا هر كالبد ديگري چگونه مي
ر اينجا فرهنگ ايثار و شهادت است، بپردازند، مستلزم اين است كه مـروري بـر   خاص كه د

نظريه ترويج، انتشار و رسـانش نـوآوري ابتـدا در    . ها و سير ترويج و تبليغ داشته باشيم نظريه
رفـت، امـا    هاي كشاورزي و صنعتي و دربارة ميزان پذيرش تغييرات فناورانه به كار مي زمينه

 & Nutley(شـود   ي اجتماعي و آموزشي نيـز از آن اسـتفاده روزمـره مـي    ها امروزه در حوزه
Davies, 2000 .(        ،در اين راستا رسانش نـوآوري موضـوعيت يافتـه و تأكيـد بـر ابعـاد پنهـان

عنوان كالبدهاي اسالمي نيز از ايـن   مساجد به. آشكار و وابسته به ترويج نوآوري بوده است
و كـاركردي آنهـا در زمينـه تـرويج فرهنـگ ايثـار و        قاعده مستثني نبوده و الگوي ترويجي

  . ده استكرشهادت به سمت استفاده از الگوهاي رسانش نوآوري حركت 
هاي ارتبـاطي خـاص و طـي     انتشار نوآوري، فرايندي است كه نوآوري از طريق كانال

چهـار عنصـر ايـن تعريـف     . شـود  زماني به اعضاي يك نظام اجتماعي منتقـل مـي   هيك دور
تواند  نوآوري مي. نوآوري، كانال ارتباطي، زمان مورد نياز و نظام اجتماعي: است از عبارت

بـه خـالف اسـم ظـاهري     . يا اينكه تـازه جلـوه كنـد    و تازه و بكري باشد شيءايده، شيوه يا 
نوآوري، نيازي نيست كه نوآوري يك ايده بسيار تازه باشد، بلكـه كـافي اسـت كـه ايـده،      

 ,Rogers(پذيرند، تازه و نو جلوه كند  از ديدگاه افرادي كه آن را ميباشد كه  يئيشيوه يا ش

و نوآوري آن نيست كه هرچه را قديمي است، دور بريـزيم و هـر چـه را مـدرن     ) 11 :1995
است بپذيريم، بلكه بدين معناست كـه آنچـه را محكـم و مثبـت اسـت، چـه قـديمي و چـه         

توان استنباط  مي). 1385آبادي و نوروزي،  لطف(جديد، در تركيبي پويا و خالق قرار دهيم 
موضـوعيت يافتـه،    نخسـت  دد كه مساجد در زمينه ترويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت بايـ    كر

در ادامـه بـه   . هاي مناسب را استفاده و در زمان و ساختار اجتماعي مناسب ايفـا گـردد   كانال
نـگ ايثـار و   اين موضوع خواهيم پرداخـت كـه منظـور مـا از نقـش مسـاجد در تـرويج فره       

هاي ارتباطي مسـاجد در   كانال. كند هاي ارتباطي ارتباط پيدا مي شهادت بيشتر به جنبه كانال
زمينه ترويج فرهنگي ايثار و شهادت، از طرق مختلف همچون استفاده از فضاي سخنراني و 

هـاي   ها و مطالب مـرتبط و در نهايـت برگـزاري برنامـه     خطبه خواني، نصب تصاوير، عكس
  . شود دليل فضاي مناسب در نظر گرفته مي بهمرتبط 

ارتباط اقناعي داراي سه عنصر است كه هر كدام فرايند  از سوي ديگر در همين رابطه،
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ارتبـاط  فراينـد   رسان، مخاطب و پيام در سه عنصر، پيام .از آنها ويژگي خاص خود را دارند
مهارت ارتباطي، نگـرش، دانـش   رسان چهار ويژگي،  پيام. كند اقناعي نقش مهمي را ايفا مي
شناختي داشته و پيام نيز بايد قابل فهم،  شناختي، جامعه هاي روان و موقعيت، مخاطب ويژگي

رسـان   كـه پيـام  چنان). 1394الهي و كـاملي،   فتح(بخش باشد  بندي شده و نتيجه مستدل، قالب
رهنـگ ايثـار و   ف(و در نهايـت پيـام   ) نمـازگزاران (، مخاطب ...)خطيب، سخنران، تصوير و(

توانـد بـه    نگاه از ايـن جنبـه نيـز مـي    . در مساجد به خوبي قابل تبيين و بررسي است) شهادت
  . دكننقش مساجد در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كمك 

  رسانش نوآوري در فضاهاي اسالمي. 5-1

بيـان    هاگر هنرمند معمار بخواهد در مرحلـ . گيرد هنري و علمي را در برمي  تبليغ هر دو جنبه
اثر، جـاودان و مانـدگار     ها و نيز اثرگذاري آن به مخاطب از طريق ارائه ها و احساس انديشه

. باشد، بايد با تمسك به معنويت و آشنايي با حقايق نظام آفرينش به كشف اثـر دسـت يابـد   
يـا كوشـش كنـد     كـرده سـوي ادراك مفـاهيم جـاودان الهـي حركـت       اگر انسان به بنابراين
صورت ناخودآگاه تمامي  استفاده قرار دهد، به معنوي را در بناهاي خويش موردهاي  آموزه

رو، هنر و معماري اسالمي، تـالش در   ازاين. شود نيازهاي فيزيكي و مادي او نيز برطرف مي
ريـزي   جهت دستيابي به فطرت آدمي است كه همانا تقرب به كمال را در عمل و انديشه پي

. دهـد  يدي را از اصول برپايي هر اثر در رفتار و تبليغ آن قرار مينظام توح  كرده و رسيدن به
اعتقاد و نگرش معمـار    شود، عرضه آنچه از محصول معماري و پيام هنر اسالمي دريافت مي

هنر او مبلغ اين حقيقت آشكار است كـه نظـام   . هاي ديني است و هنرمند اهل تدبر به آموزه
اسـالمي سـير     آفـرين در جامعـه   وحـدت   عـالي انديشـه  راستا در ت مادي و معنوي همسو و هم

  ). 1390كاظمي و كالنتري، (ده است كر
  تاريخي و نيز آثار ديني نمايانگر و مبلغ احسـاس عميـق و انديشـه     آثار معماري و ابنيه

هاي عظيم در آثـار   متعالي است كه از اعماق وجود هنرمند مؤمن سرچشمه گرفته و حركت
نمايانـد كـه تنگناهـاي     بررسي آثار چنين مـي . ده استكرريزي  هاي بعدي را پي هنري نسل

كند، در حال يك عالم نامتنـاهي معنويـت،    محدودي از هنر را ايجاب مي  جهان مادي دايره
. اسب با فضاي معنوي، روحاني و ملكوتي آن را در بر خواهد داشـت آثار نامحدودي را متن

گذاري حقيقي و فطري، تنها گـزاره را   هدف رساني در هنر و معماري اسالمي با تبليغ و پيام
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عصـر مـدرن در     در پايان به اين نكته بايـد اشـاره داشـت كـه پديـده     . كند توحيد معرفي مي
اسـت    درحـالي اين . كند ماترياليستي را تبليغ مي  انديشهسازي نظام خيالي و  هنر، پياده  حوزه

  . كه معماري و هنر اسالمي در پي كشف آهنگ آفرينش و تجلي نظام توحيدي است
هاي عـالم   هاي باطني پديده هاي ظاهري توجه به جنبه در بينش اسالمي، عالوه بر جنبه

از معنـاي مسـتتر در پـس    هـا، همـان آگـاهي     شناخت از حقيقت اشيا و پديـده . اهميت دارد
هـايي اسـت كـه چـون وحـدت در كثـرت، روايـت         كالبد بوده و فـرم، محتـوا و پيـام جنبـه    

اسـالمي    هنر و معماري اسالمي آشنايي با مباني تفكر و انديشه  در حوزه. تعالي را دارد باري
هـاي صـوري و    در كشف اثر هنري نقش مؤثر ايفـا كـرده و طـرح مايـه آن بـازخورد جنبـه      

رساني معنوي در معمـاري اسـالمي    به همين منظور ابزارهاي پيام. كند ايي را نيز طلب ميمعن
گـردد و تقـرب او را بـه     باعث افزايش توان فهـم و درك مخاطـب از فضـاي معمـاري مـي     

برپـايي    نسبت بين ظاهر و باطن يا صورت و معنا الزمـه . دكرهاي توحيدي مهيا خواهد  جنبه
. دشــو آفــرين در معمــاري اســالمي محســوب مــي  وه وحــدتاثــر معمــاري اســت و از وجــ

رساني، ابـزاري اثـربخش در تبيـين ايـن نسـبت اسـت و در ادراك        گيري از تبليغ و پيام بهره
مخاطب و نيز آشكار ساختن حقيقت و صورت باطني اشيا مـؤثر و جـزء الينفـك معمـاري     

  ). همان(اسالمي است 
نش نوآوري و جايگاه تبليـغ و تـرويج در   با مروري كه بر كاركرد مساجد، تئوري رسا

توان نتيجه گرفت كـه ارتبـاط مسـاجد و     ، ميانجام گرفتفضاهاي اسالمي همچون مساجد 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ارتباطي از نوع رسانش نوآوري در فضاهاي اسالمي است و 

 ،ه عبـارت ديگـر  ب. بندي است هاي تجربي از سه بعد قابل جمع اين موضوع با توجه به پيشينه
هـا و   ها، فيلم استفاده از تصاوير، عكس( بر اساس اين مباني مساجد از سه جنبه تصويرسازي

 )دشو كارگيري امكانات و تجهيزات فرهنگي تأكيد مي بر به( ، تجهيز)آيد آنچه به چشم مي
ــه انجــام ســخنراني( هــاي اجرايــي و در نهايــت برنامــه ــادواره ب  هــا، تبليــغ و هــا، مراســم و ي

. كنند ، در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نقش ايفا مي)شود ها پرداخته مي رساني اطالع
كه سه فرضـيه زيـر    طوري به ،اين سه بخش، محور اصلي طراحي فرضيات قرار گرفته است

  : دشو ارائه مي
طلبـي در سـطح    مساجد استان خراسان رضوي در شاخص ايثارگري و شـهادت  -

  . اند نقش مناسبي ايفا كردهتحليلي تصويرسازي 
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طلبـي در سـطح    مساجد استان خراسان رضوي در شاخص ايثارگري و شـهادت  -
  . اند تحليلي تجهيز نقش مناسبي ايفا كرده

طلبـي در سـطح    مساجد استان خراسان رضوي در شاخص ايثارگري و شـهادت  -
  . اند هاي اجرايي نقش مناسبي ايفا كرده تحليلي برنامه

هاي مـورد نظـر    وضعيت مناسب در اين پژوهش اين است كه مقدار شاخصمنظور از 
هـا در قالـب    گويـه . متوسط نيز حد مياني يـا ميـانگين شـاخص اسـت    . بيشتر از متوسط باشد

اي طراحي شده و بنابراين شاخص نهايي نيز در بازه يك تا پنج ساخته شده  گزينه 5ليكرت 
مناسـب   ،اگر شاخصـي بـاالتر از ايـن مقـدار باشـد     بنابراين . است 2/2و حد ميانگين آن نيز 

  . است

  پيشينه پژوهش. 2
خورد و از سوي  ها به چشم مي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت امروزه در بسياري از پژوهش

هـاي چنـدي صـورت     ديگر در زمينه كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي مساجد نيـز پـژوهش  
  :انجام شده در اين باره اشاره شده است هاي در ادامه به مواردي از پژوهش. گرفته است

به ارائه راهكارهاي عملـي تـرويج و گسـترش فرهنـگ صـداقت و      ) 1389(پور  امان -
شناختي و  هاي زيستي شهري با انجام سازوكارهاي علمي، هنري و جامعه شهادت در مجتمع
  . پردازد مي) مديا مولتي(گيري از ابزارهاي ارتباطي جديد  با شناخت و بهره

راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شـهادت در جامعـه را شـمرده و    ) 1389(هاشمي  -
  . كند در آن به استفاده از نهادهاي ديني براي اين كار اشاره مي

يكـي از   ،هاي ترويج فرهنگ ايثار و شـهادت  شناسي شيوه در آسيب) 1388(نوراني  -
  . كند سالمي را بيان ميهاي مهم در ترويج را عدم توجه به عمق تبليغات ا آسيب
ترين روش ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را استفاده از نهادهاي  مهم) 1389(بهمني  -

هاي ديني و علمي و عملياتي كردن فرهنـگ   آموزشي در فضايي فرهنگي و مبتني بر آموزه
  . داند ايثار و شهادت مي

ي بـراي تـرويج   هـاي مردمـ   هـا و انجمـن   ، تشكيل هيئت)1389(محمدي و صفرزاده  -
هاي ترويج فرهنگ ايثـار و شـهادت در جامعـه     فرهنگ ايثار و شهادت را يكي از استراتژي

  . دانند مي
چهــار گفتمــان شــامل گفتمــان ســنتي، گفتمــان ســكوالر، گفتمــان ) 1387(فاضــلي  -
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هاي غالب مسـجد   مثابه گفتمان به را ايدئولوژيك ـ انقالبي و گفتمان ايدئولوژيك ـ انتقادي  
كند كـه تبليـغ و تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت در گفتمـان سـنتي و          ايران معرفي ميدر 

  . خورد انقالبي به چشم مي
معتقــد هســتند كــه مســاجد بــه ارتقــاي كيفيــت محــيط  ) 1389(تقــوايي و معروفــي  -

  .شوند اجتماعي محالت منجر مي
شتن روحيـه  كند كه بين حضور در مسجد و دا بيان مي) 1382(در پژوهشي عباسپور  -
طلبي، بين حضـور در مسـجد و ايثـارگري و بـين حضـور در مسـجد و گـرايش بـه          شهادت
  . هاي اسالمي، همبستگي و همخواني وجود دارد ارزش
ترين و اثرگذارترين عامـل در   نيز در بررسي مهم) 1389(به نظر طالقاني و همكاران  -

هاي امـام مسـجد اسـت و مؤلفـه فضـايل اخالقـي ـ         موفقيت و اثربخشي جماعت، شايستگي
  . رفتاري اوست

رسـند كـه سـاختارهاي     در پژوهشي خود به اين نتيجه مي) 1391(پور  نظري و حسن -
اي از فرهنـگ اسـت كـه     سالمي ايران مبتني بر مفهوم منتشرشـده قدرت در نظام جمهوري ا

درون تمــام ســاختارهاي سياســي و اجتمــاعي و ازجملــه مســجد حضــور دارد و بــه توليــد و 
  . پردازد بازتوليد قدرت مي

هاي معنايي بـراي   مندي از ويژگي دارند كه بهره بيان مي) 1390(كاظمي و كالنتري  -
رساني توحيدي مؤثر اسـت و بسـتر مناسـبي را بـراي ادراك      طراحي معماري مسجد در پيام

  . سازد مخاطب و تبليغ انديشه معنوي مهيا مي
هاي  الگوي تعاملي توانمندسازي از طريق مشاركت) 1391(رضايي تبار و همكاران  -

ــي     ــام خمين ــداد ام ــه ام ــاعي در كميت ــي و   ) ره(اجتم ــجدمحوري را بررس ــرد مس ــا رويك ب
دوسـتي، احيـاي    زمينـه انفـاق و نـوع    هـاي دينـي در   احياي آمـوزه هاي كاهش فقر،  شاخص

جايگاه مساجد در نظام اسالمي، افزايش همبستگي و سرمايه اجتماعي، افزايش رضايتمندي 
وري  نتيجه افزايش بهره هاي اجرايي و تشكيالتي و در نفس نيازمندان، كاهش هزينه و عزت

  . دانند عه را به كمك مساجد ممكن ميترين اقشار جام عرضه خدمات حمايتي به محروم
دسـته كـاركرد مسـجد يعنـي آيينـي و       در ابتـدا دو ) 1389(مهدوي نژاد و مشـايخي   -

سـاز اقبـال عمـومي و     فرهنگي ـ اجتماعي را ذكر كرده و برآينـد ايـن دو كـاركرد را زمينـه     
ي انجـام تنـوعي   زماني كه مساجد برا :گيرند آنها نتيجه مي. دانند استقبال مردم از مساجد مي
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ســازي شــوند، در شــهرها و محــالت در مركــز  هــاي فرهنگــي اجتمــاعي مناســب از فعاليــت
طراحـي در  فراينـد   گيرند، دامنه فعاليت زمانيشان دائمي است؛ هاي اجتماعي قرار مي فعاليت
هـاي   جوي كيفيتي است كه بيش از هر چيز بـر ارتقـا حضـور شـهروندان در بخـش     و جست

اي  روز تكيه دارد، مسجدي كه بخشي از زندگي محلـه  ول تمام شبانهمختلف مسجد و در ط
  . ـ شهري است

هـاي بـااليي در زمينـه     شـود كـه مسـجد ظرفيـت     اين نتيجه عايـد مـي   ،با بررسي پيشينه
هـاي   از سوي ديگر ايثـارگري و شـهادت نيـز از ابعـاد و شـاخص     . فرهنگي و اجتماعي دارد

د كـه  كـر تـوان ايـن موضـوع را كنكـاش      مـي  براينبنـا . استهاي اسالمي  دينداري و ارزش
اما آيا ايـن مسـئله در    ،ساز ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت باشند توانند زمينه مساجد مي

  . دشو درستي استفاده مي ها به شود و از اين ظرفيت مساجد امروز تبيين مي

  روش پژوهش. 3
ساخته  استفاده پرسشنامه محقق دابزار مور. روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش است

هـاي   آوري اطالعات در مورد گرايش جامعه آمـاري مـورد مطالعـه بـه ارزش     هدف جمع با
هـا   بـديهي اسـت پرسـش   . طلبـي و ايثـارگري اسـت    اسالمي در حوزه جهاد و دفاع، شهادت

 تـأمين  نهاد همچون  هاي مختلف يك هاي نهاد مسجد و دربردارنده ويژگي متناسب با مؤلفه
 در بخش كيفي نيـز ابـزار مـورد   . ها و هنجارها خواهد بود نيازهاي جامعه و حاكميت ارزش

 ،جامعه آماري پژوهش. گيرند يافته مدنظر قرار مي رهنمود يا غير ساخت استفاده مصاحبه بي
كننده مساجد شهر مشهد  استفاده است كه سال استان در طبقات مختلف 20كليه افراد باالي 

بـه دسـت آورد، تعـداد     تـوان آمـار دقيـق نمـازگزاران را     توجه به اينكه هرگز نميبا . هستند
بـا توجـه بـه آمـار امـور مسـاجد اسـتان        . مساجد استان و شهر مسجد مالك نظر قرار گرفت

مسجد در  1200مسجد در استان خراسان رضوي وجود دارد كه از اين تعداد  7000حدود، 
 42در مجموع تعـداد  . يز اين آمار در نظر گرفته شدبنابراين مالك عمل ن .استشهر مشهد 

با توجه به اينكـه  . نمازگزار محور بررسي اين پژوهش قرار گرفت 420مسجد و از بين آنها 
مـالك انتخـاب    ،مسـاجد در اختيـار اسـت    فهرسـت ولي  ،تعداد نمازگزاران مشخص نيست

مربوطه نيز توسط كارفرما  نمونه مساجد در نظر گرفته شده و تعداد آنها و همچنين شهرهاي
صورت تصادفي  اما شيوه انتخاب مساجد در تمامي مراحل به. در اختيار محققين قرار گرفت

  : هاي زير بود صورت كلي شامل شاخص آوري اطالعات به ابزار جمع. ساده بوده است
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 و اعم از تصاوير شـهدا، خـاطرات   ؛طلبي تصويرسازي در زمينه ايثارگري و شهادت. 1
ويتـرين شـهدا،    ؛طلبـي  تجهيـز در زمينـه ايثـارگري و شـهادت     .2 ،دهاي فرهنگـي شـهدا  نما

اجـــراي برنامـــه در زمينـــه ايثـــارگري و . 3و  روحـــانيو  ســـاختار مـــديريتي و كتابخانـــه
جلسـات و   و هـا  هـا و مراسـم   در برنامـه  پاسداشت شهدا و ايثارگران، دعـوت  ؛طلبي شهادت

  . انديشي هم
اما در اصل تحليـل تـك متغيـره     ،درس وان به نظر علي ميپژوهش حاضر اگرچه در عن

متغيـر مسـتقل و وابسـته در آن مطـرح نيسـت و       بنـابراين . سـت باالبراي هر كدام از مفـاهيم  
براي بررسي اعتبار در اين پژوهش از اعتبـار  . استمتغيره  هاي آماري نيز از نوع تك آزمون

ل عاملي تأييدي ابزار پژوهش و براي پايـايي  محتوايي با توافق داوران و روايي سازه با تحلي
طلبـي نيـز    و در شاخص شهادت) 81/0(نيز از آلفاي كرونباخ شد كه در شاخص ايثارگري 

. جهت آزمون فرضيات مسيري از توصيف به استنباط طي شـده اسـت  . به دست آمد)89/0(
آزمـوني  هـاي   فـرض  هاي پژوهش، سپس بررسي پـيش  به اين صورت كه ابتدا توصيف يافته
ها، كمـي بـودن و در نهايـت تعـداد نمونـه هـر آزمـون         فرضيات كه در آن نرمال بودن داده

كـه در   شـود  خاطرنشان مـي . بررسي و درنهايت آزمون اصلي فرضيات صورت گرفته است
همبستگي دروني نيز مورد سنجش قـرار گرفتـه    ،راستاي فهم بهتر موضوع و تدقيق ابعاد آن

  . است

  يمتعريف مفاه. 1-3

منظـور از تصويرسـازي قابـل درك و     :طلبـي  تصويرسازي در زمينه ايثارگري و شهادت -
شـود   روشن ساختن معناي و يـا مـتن بـا اسـتفاده از هنـر تصـوير، نقاشـي، عكـس گفتـه مـي          

طلبـي و   در ايـن پـژوهش منظـور مـا تصويرسـازي پيرامـون شـهادت       ). 159: 1386مثقالي، (
ات ها، خـاطر  نوشته ايثارگري در قالب يك تعريف عملياتي، استفاده از تصاوير شهدا، دست

  . و جمالت پيرامون آنها در فضاي داخلي و بيروني مساجد است
در المعاني آمده است كـه تجهيـز كـردن    : طلبي تجهيز در زمينه ايثارگري و شهادت -
در تعريـف  . ، اسـت شود آماده كردن و آنچه براي هدفي يا كاري به كار گرفته مي به معناي

مجهـز كـردن مسـجد در     بـه معنـاي  ن طـور مشـخص تجهيـز كـرد     عملياتي اين مفهوم نيز به
  . استكتابخانه، كانون فرهنگي، ويترين شهدا، فيلم و مستندهاي دفاع مقدس 
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كـه   گوينـد  مي برنامه نيز به فعاليتي :طلبي اجراي برنامه در زمينه ايثارگري و شهادت -
. گيرنـد  يندي و اجرايي صورت مـي ادر سازمان و در راستاي اهداف آن و به توسط ابعاد فر

هـايي همچـون    طلبـي در بخـش   هاي مرتبط با ايثارگري و شـهادت  در اين پژوهش نيز برنامه
  . انديشي تعريف عملياتي شده است خواني، ميزگرد و هم ها، سخنراني، خطبه جشن

  هاي پژوهش يافته. 4
داراي بخــش توصــيفي  ،پــردازد از آنجــا كــه ايــن پــژوهش بــه بررســي نقــش مســاجد مــي 

هـا، آزمـون فرضـيات،     ا بخش استنباطي نيز آزمون رابطه بـين شـاخص  ام ،تري است برجسته
هـا را در بـر    هـا بـين مشـهد و شهرسـتان     ها و در نهايت مقايسه شاخص بندي شاخص اولويت

هـا و   فـرض  هاي توصيف كلي، بررسـي پـيش   هاي پژوهش در بخش بنابراين، يافته. گيرد مي
درصـد   71اينكه، از بين كل پاسخگويان  در ابتدا. گيرند درنهايت آزمون فرضيات انجام مي

هـا   از سوي ديگر از بين شهر. ندهستها  درصد ديگر نيز مربوط به شهر 29مربوط به مشهد و 
ايـن  . انـد  دهشـ حيدريـه و قوچـان انتخـاب     جام، نيشابور، تربت هاي تربت نيز به تصادف شهر

رهنگـي و اجتمـاعي و   انتخاب ضمن تصادفي بودن مبتني بر موقعيت جغرافيـايي، موقعيـت ف  
همچنين، نيمي از پاسخگويان مرد و نيم . قوميت و همچنين اهميت شهر در استان بوده است

 درصد متأهل و بيشتر آنها نيز داراي مدرك ديـپلم و پـس   75درصد مجرد و  25ديگر زن، 
سـال، تعــداد اعضــاي   38ند و در نهايــت ميــانگين سـني پاســخگويان  هسـت ازآن نيـز ســيكل   

  . هزار تومان است 823نفر و ميانگين درآمد نيز  4 خانواده

  هاي اصلي پژوهش توصيف شاخص. 1 جدول

شاخص كلي  
 طلبيشهادت

شاخص كلي
 ايثارگري

شاخص
 تصويرسازي

 شاخص برنامه شاخص تجهيز

  4163/2  3829/2 1017/2 4370/2 3377/2 ميانگين
  99054/0  94606/0 92045/0 97713/0 87560/0 انحراف معيار

، نقش 33/2طلبي  كه ميانگين شاخص كلي نقش مسجد در شهادت دهد مي  نشان باالجدول 
ــارگري  ــانگين ســه ســطح تحليلــي شــاخص    .اســت 43/2مســجد در ايث از ســوي ديگــر مي

ذكـر اسـت     شايان. است 41/2و شاخص برنامه نيز 38/2، شاخص تجهيز 10/2تصويرسازي 
  . كه اين ميانگين در بازه يك تا پنج قرار دارد
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  هاي پژوهش همبستگي دروني شاخص. 2جدول 

 شاخص برنامه شاخص تجهيزشاخص تصويرسازي 
  1شاخص تصويرسازي

 740/01شاخص تجهيز
 1 70/087/0شاخص برنامه

 01/0همبستگي معنادار در سطح**

هاي ايثـارگري و شـهادت در سـه سـطح      توان گفت كه بين شاخص مي 2با توجه به جدول 
اين بـدان معناسـت كـه    . تصويرسازي، تجهيز و برنامه همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد

ها رابطـه درونـي قـوي وجـود داشـته و از يـك مجموعـه مفهـومي تبعيـت           بين اين شاخص
جهـت سـنجش ايـن     ،ندهسـت رمـال  گانه پژوهش ن هاي سه با توجه به اينكه شاخص. كنند مي
ند از آزمــون هســتهــا داراي مقــداري كمتــر يــا بيشــتر از متوســط   كــه آيــا ايــن شــاخصاين

  . استفاده شده است tهاي آزمون  از زيرمجموعه 1اي نمونه تك

  آزمون فرضيات پژوهش. 3 جدول

 مقدار معناداري t خطاي استانداردانحراف معيارميانگين 
 000/0 1017/292045/004507/0837/8شاخص تصويرسازي

 012/0 530/2 3829/294606/004627/0شاخص تجهيز
 085/0 4163/299054/004851/0726/1شاخص برنامه

با توجه به اينكه ميـانگين   :دكرتوان قضاوت  در رابطه با هر سه فرضيه مي 3با توجه به جدول 
بوده و از سوي ديگر اين اختالف بـا توجـه بـه     2) 5/2(شاخص تصويرسازي كمتر از متوسط 

تـوان گفـت كـه نقـش مسـجد در       مـي  ،پايين بودن سطح معناداري، قابل قبول و معنادار است
طلبي در بخش تصويرسـازي كمتـر از متوسـط و قابـل تعمـيم بـه جامعـه         ايثارگري و شهادت

فرضيه محقق بـا هـم   شايان ذكر است كه فرضيه آماري و ). تأييد فرضيه آماري(آماري است 
بنـابراين فرضـيه    .نـه مناسـب بـودن آن    ،فرضيه آماري اختالف با ميانگين است. تفاوت دارند

چـون   ،بـه عبـارت ديگـر   . ولي مقدار آن كمتر از متوسط است ،آماري در اين بين تأييد شده
فرضيات تك بعدي است، اخـتالف بـا ميـانگين يـك مسـئله و كمتـر يـا بيشـتر از بـودن نيـز           

  . پس فرضيه محقق مبني بر مناسب بودن تأييد نشده است. ع ديگري استموضو
                                                                                                                                        
1. One-sample statistics 

  . ها نيز در اين بازه ساخته شده است است كه شاخص 5تا  1انتخاب اين عدد به منزله حد وسط بين . 2



  189    ... طلبي ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت گانه مساجد در نقش سه

بوده و از سـوي ديگـر   ) 5/2(با توجه به اينكه ميانگين شاخص تجهيز كمتر از متوسط 
تـوان   مـي  ،اين اختالف با توجه به پايين بودن سطح معنـاداري، قابـل قبـول و معنـادار اسـت     

طلبي در بخش تجهيز كمتر از متوسط و قابـل   گفت كه نقش مسجد در ايثارگري و شهادت
در ايـن رابطـه نيـز توضـيح فرضـيه قبـل       ). تأييد فرضيه آماري(تعميم به جامعه آماري است 

  . صادق است
اين اخـتالف بـا توجـه بـه      است،) 5/2(اگرچه ميانگين شاخص برنامه كمتر از متوسط 

توان گفـت كـه نقـش مسـجد در      سطح معناداري، قابل قبول و معنادار نيست و مي باال بودن
در اين رابطه نيز ). رد فرضيه آماري(طلبي در بخش برنامه متوسط است  ايثارگري و شهادت

ولي ايـن   ،بنابراين مساجد در هر سه بخش تأثير كم دارند . توضيح فرضيه اول صادق است
بـا توجـه بـه اينكـه     . استها  جهيز بيشتر از اجراي برنامهضعف در دو بخش تصويرسازي و ت

فرضـيه   ،سطوح معناداري در دو شاخص تصويرسازي و تجهيز كمتـر از پـنج درصـد اسـت    
ولي اين بدان معنا نيست كه ميزان ايـن دو شـاخص بيشـتر از متوسـط و      ،شود آماري رد مي
بـوده و فرضـيه آمـاري    در شاخص برنامه نيز مقدار شاخص نزديك به متوسـط  . مثبت است

ــده اســت  ــد ش ــدازه  . تأيي ــانگين در ان ــراي    مقايســه مي ــدمن ب ــون فري ــاي تكــراري و آزم ه
كه شاخص برنامه  دهد مي نشان 4جدول . گانه صورت گرفت هاي سه بندي شاخص اولويت

بيشترين مقدار، شاخص تجهيز متوسـط و شـاخص تصويرسـازي نيـز كمتـرين ميـزان را در       
  . شهادت به خود اختصاص داده است ترويج فرهنگ ايثار و

  هاي اصلي با يكديگر مقايسه شاخص. 4 جدول

معناداري فريدمن مقدار فريدمن معناداري اثر پياليانحراف معيارميانگينها شاخص
1017/292045/0شاخص تصويرسازي

3829/294606/0شاخص تجهيز 00/0 557/65 001/0
4163/299054/0شاخص برنامه

ها صـورت   ها به تفكيك مشهد و شهرستان اي نيز بين مقادير شاخص در نهايت اينكه مقايسه
در اين رابطه از آزمون مقايسه ميـانگين  . ده استشگرفته و نتايج نيز در جدول زير خالصه 

  . در جوامع مستقل استفاده شده است
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  هاي اصلي در مشهد و شهرستان مقايسه ميانگين شاخص. 5 جدول

معناداري t انحراف معيارميانگينتعداد :مساجد در 
 12011/286/0شهرستان 38/0 18/1 30009/294/0مشهدشاخص تصويرسازي

 شاخص تجهيز
 12038/285/0شهرستان 41/0 07/1 30038/298/0مشهد

 شاخص برنامه
 12054/295/0شهرستان 04/0 19/2 30036/297/0مشهد

سـازي و تجهيـز در مشـهد و شهرسـتان بـا       كه دو شاخص تصـوير  دهد مي  نيز نشان 5جدول 
هـاي مـرتبط بـا ايثـار و شـهادت در       امـا شـاخص برنامـه    ،يكديگر اختالف معناداري نـدارد 

  . تري نسبت به شهر مشهد دارد و اين اختالف نيز معنادار است ها وضعيت مناسب شهرستان

  گيري و نتيجه بندي جمع. 5
تنهـا در افـزايش كمـاالت انسـاني، نقـش       طلبي نـه  حفظ و اشاعه روحيه ايثارگري و شهادت

بلكه ضامن مصونيت و حفظ جامعه در برابر اهريمنـان اسـت و در ايـن     ،كند بسزايي ايفا مي
وجود، هرچنـد در دوران   اين با. يابد نوعي نمود خود را بازمي هاي اسالمي نيز به راستا ارزش

ب شكوهمند اسالمي و در دوران دفـاع مقـدس، فضـاي جامعـه آكنـده از      گيري انقال شكل
ها در راستاي ترويج فرهنـگ   د و از انواع روشششوق به شهادت و كشته شدن در راه خدا 

همچنـان جـاي    ،هـا داراي مشـكالتي بـود    اگرچه اين برنامـه . ايثار و شهادت بهره جسته شد
  . شود ن زمره احساس ميخالي برخي از مسائل همچون نقش مساجد در اي

گيـري و   در اين راستا، اولـين قـدم شناسـايي بسـترها و عوامـل تأثيرگـذاري بـر شـكل        
هـاي اسـالمي اسـت تـا بـر       گسترش ايثارگري و همچنين اخالق مبتني بـر شـهادت و ارزش  

رسـد يكـي از    بـه نظـر مـي   . ريـزي كـرد   مبناي آن بتوان براي دستيابي به اهداف فوق، برنامه
هـاي اسـالمي و همچنـين     سـوي ارزش  اصلي تربيت معنوي و هـدايت جامعـه بـه    هاي كانون

عنـوان مركـز جماعـات مـذهبي و      مسجد بـه . ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، مساجد هستند
اي در حفـظ و گسـترش دسـتاوردهاي     معبد مسلمين از صدر اسـالم تـاكنون نقـش برجسـته    

برگـزاري نمـاز جماعـت،    (هنگـي  نـوعي كـه مسـاجد كاركردهـاي فر     به. اسالم داشته است
آمـوزش فكـري اجتمـاعي و نظـامي، تهيـيج مـردم و       (، نظـامي  )خواني روضه و خواني خطبه

، تبليغــي )محافظــت از مــردم و هــاي اوليــه رزمنــدگان، مــديريت جنــگ، آمــوزش كمــك
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، سياسـي  )هـاي آموزشـي   توزيع بسـته  و ارتباطات اسالمي با مردم، تدريس و آموزش مبلغ(
ازجمله اين كاركردهـا بـوده   ) تجمع مسلمين و داري ها، آيين حكومت مشاورهگيري،  رأي(

  . است
هاي مختلفي   بريم، مساجد نقش در حال حاضر كه در دوران صلح و آرامش به سر مي

حفظ ياد و خـاطره شـهداي جنـگ و تجليـل مـداوم از شـهداي هـر محلـه در         . كنند ايفا مي
هـاي   هـايي از اهـالي محـل در مناسـبت     دسـته . هاسـت  مساجد همان محل ازجمله ايـن نقـش  
و پــس از  ههــاي شــهدا در مســجد محــل تجمــع كــرد  گونــاگون بــراي بازديــد از خــانواده

ها و سـرودهاي مـرتبط بـا تـرويج      همچنين اجراي فيلم. رفتند دهي، به منزل شهدا مي سازمان
فعاليـت   نامه شـهدا،  ها و خاطرات و وصيت فرهنگ ايثار و شهادت، نصب پوسترها و عكس

هاي بسيج و ايـن مـوارد ازجملـه موضـوعاتي اسـت كـه        هاي فرهنگي، فعاليت پايگاه كانون
  . خورد روشني به چشم مي امروزه در مساجد به

نتايج اين پژوهش نشان داده است كه در حـال حاضـر در زمـره مسـائل اساسـي دفـاع       
است در ايـن زمينـه    مقدس و زمينه مشترك آن با كاركرد مساجد فاصله وجود دارد و الزم

هاي اين پژوهش نشان داده اسـت كـه خطبـاي مسـاجد در بـين       يافته. هايي برداشته شود قدم
سـوي بيـان مسـائل     هاي خود كمتر به مباحث ايثار و شـهادت پرداختـه و بيشـتر بـه     سخنراني

 دبه دست آماين نتيجه  ،در رابطه با فرضيه اول. كنند هاي اسالمي اشاره مي اخالقي و ارزش
طلبـي اگرچـه    كه در حوزه تصويرسـازي در فضـاي مسـجد پيرامـون ايثـارگري و شـهادت      

ارزيـابي   بنـابراين  هاي بسياري وجود دارد اما ميزان استفاده از اين ظرفيت ضعيف و  ظرفيت
همچنين در رابطه با فرضيه دوم نيز مسئله قبـل  . نمازگزاران نيز كمتر از متوسط به دست آمد

اما در فرضيه سوم وضـعيت كمـي بهتـر     ،هيز مساجد ضعف وجود داردحاكم بوده و در تج
با توجه به . كنند طلبي استفاده مي ها از ايثارگري و شهادت بوده و مساجد در برگزاري برنامه

  : گردد اين سه فرضيه مهم پيشنهادهاي زير ارائه مي
ي و گـرايش  طلبي، ايثارگر زمينه جايگاه مساجد در شهادت انداز در تدوين سند چشم .1

  ؛هاي اسالمي به ارزش
  ؛اندازي شبكه مجازي ايثار و شهادت در مساجد راه .2
  ؛زمينه ايثار و شهادت هاي فرهنگي مساجد در تقويت كانون .3
  ؛زمينه ايثار و شهادت هاي بسيج در تقويت و حمايت از پايگاه .4
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  ؛زمينه ايثار و شهادت در مساجد استفاده از توان شوراي اجتماعي محالت در .5
  ؛زمينه ايثار و شهادت فاهم با سازمان امور مساجد كشور درت .6
  ؛انديشي با موضوع ايثار و شهادت مشترك با مساجد برگزاري مسابقه و هم .7
  ؛زمينه ايثار و شهادت هاي مساجد در تجهيز كتابخانه .8
  ؛زمينه ايثار و شهادت استفاده از توان بانوان در .9

هـاي هفتگـي و    ته شهدا در قالب پيامنوش نامه، تصاوير، خاطرات و دست نصب وصيت .10
      .روزانه
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  منابعفهرست 
  منابع فارسي) الف

بررسـي نقـش و جايگـاه سـاختار     «). 1392(اردشيري، مهيار، خليل حاجي پور و سـميه حكيمـي   . 1
ريـزي   ، مجلـه پـژوهش و برنامـه   »گيـري سـرمايه اجتمـاعي    هاي شهري بر شـكل  كالبدي محله
  . 35-56: 13، شماره 4شهري، سال 

ان رضوي در هاي استان خراس بررسي عملكرد سازمان). 1392(اسكافي، مريم و حميد مسعودي . 2
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