مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسالمی
رساله سطح چهار فقه و معارف اسالمی
گرایش تبلیغ

عنوان
شیوههای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد در سیرۀ پیامبر

(ص) و اهلبیت(ع)

استاد راهنما:
حجتاالسالموالمسلمین دکترمهدی هادی
استاد مشاور:
حجتاالسالموالمسلمین دکترمحمد رضا برادران

دانش پژوه:
امجد علی ننگرو
سال تحصیلی:
اسفند ماه 8931

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
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چکیده
نوجوانان و جوانان به عنوان آيندهسااازان جامعه اسااالمي از بزر ترين ساارمايههابه شاامار ميروند و
تالش در جهت تو سعۀ آگاهيهای ديني آنان از اهميت به سزايي برخوردار ا ست .اگر ميزان معرفت
جوانان به آموزههای ديني از رشد و نمو مطلوبي بهرهمند باشد ،شخصيت ديني آنان به گونهای شايسته
شکل خواهند گرفت.
يکي از مکانهاييکه ميتواند شخصيت جوان را مطابق آموزههای ديني بارور سازد و روح
خداجويي و عدالتخواهي را در اعماق وجود آنان ريشهدار سازد «مسجد»است .آنچه از مطالعۀ
تاريخ اسالم ميتوان بدان دست يافت اين است كه پيامبر گرامي اسالم تبليغ اسالم را از مسجد آغاز
نمودند و زمان ورود به مدينه اولين كاری كه توسط ايشان انجام شد بنای مسجد بود تا هم مکاني
باشد برای عبادت و هم سخنراني ،انتقال مباني دين ،تجمع مسلمين و ...و اين نکته خود اهميت
جايگاه مسجد در دين اسالم را ميرساند.
عليرغم اهميت مسأله ،در ارتباط با حضور در مساجد و جماعات ،در گروههای سنّي مختلف
از جمله جوانان و نوجوانان با دو گروه مواجه هستيم ،گروهي كه اهل مسجد و جماعات هستند و
گروهي كه متأسفانه در مساجد و جماعات به علل مختلف حضور نمييابند.
پس الزم است شيوههای جذب نوجوانان و جوانان و هدايت آنان به مساجد شناسايي شده و
روی آنها كار كرد تا رفتهرفته زمينههای حضور فعالتر نوجوانان و جوانان در مساجد فراهم شود.
با اين انگيزه و هدف ،رساله حاضر بر اساس سيره پيامبر و اهلبيت درصدد است راهکارها و
شيوههای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد را شناسايي كند.
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الف) کلیات
وقتي پيامبراكرماز مکه به مدينه هجرت كرد ،به عنوان اولين اقدام مسجدی بنام قبا بنا نهادند تا
هم مکاني باشد برای عبادت و راز و نياز با حق تعالي باشد و هم محلي برای تعليم و تجمعات
اسالمي و مردمي .بر همين اساس مسجد در زمان پيامبراكرميک مركز عبادی،نظامي و سياسي به
شمار ميرفت ونقشي اساسي در شکلگيری جامعه اسالمي ايفا ميكرد.
مسلمان صدر اسالم با حضور در مسجد و شركت در نمازهای جماعت و جمعه زمينههای
وحدت و نشاط و اشتياق را درجامعه فراهم آورده بودند.بعد ازگذشت قرنها از پيدايش
اسالم،مسجدنه تنها اعتبار وارزش خود راحفظ كرده بلکه همواره درزمانهای مختلف نقش مهمي
درتحوالت اجتماعي،سياسي ،علمي وفرهنگي داشته است.
در روايات از مسجد به عنوان خانه امن خدا روی زمين ياد شده است .چنانکه در حديث آمده
است:
«اِنَّ بُيُوتي في األرْضِ المَساجِدُ تُضِيءُ لِأهْلِ السَّماء كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ لِاَهْلِ االَرْضِ».

۱

«همانا مساجد خانههای من در روی زمين هستند همانگونه كه ستارگان برای اهل زمين
ميدرخشند ،مساجد نيز برای اهل آسمان درخشش دارند».

اين پايگاه نقش اصلي در جمعآوری مسلمانان و مکاني مناسب برای ترويج دين و تربيت و
شکوفايي مسلمانان محسوب ميشود .از طرفي نوجوانان و جوانان كه قشر مهم جامعه و نيازمند به
حمايت و پيشرفت هستند ،ميتوانند در اين پايگاه به اهداف ديني واجتماعي دسترسي پيدا كنند.
۱.ميرزا حسيننوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،3باب  ،3ص.359
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نکته حائز اهميت اين است كه ميتوان از بسياری از فرمايشات و رفتارهای پيامبراكرم و
اهلبيتبا استمداد از داللت التزامي و تضمني شيوههای متعدد جذب نوجوانان و جوانان به مسجد
را استخراج نمود.
لذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه شيوههای جذب نوجوانان و

جوانان به مسجد در سيره پيامبرو اهلبيتچيست؟
 .۱بیان مسأله
مسجد به عنوان يکي از اولين پايگاههای نشر معارف و فرهنگ دين مبين اسالم از جايگاه ويژهای
برخوردار است كه حفظ موقعيت آن و تالش برای جذب اقشار مختلف مردم بهسوی آن ميتواند
زمينهای برای افزايش توان تبليغي و اثر گذاری مبلغ باشد.
در مجموع مخاطبين و حاضرين در مسجد،گروه نوجوانان و جوانان به دليل نياز بيشتر آنان به
معارف ديني و حفظ آنان در مسير رشد و تعالي،جايگاه ويژه ،و نيازمند برنامههای علميتر برای
حضورآنان است؛ ضمن اينکه با رشد تکنولوژی و مدرنيزه شدن جوامع ،اساس حضور جوانان به
عنوان موتور حركت رشدو توسعه دين محور در مساجد دچار چالش جدی شده است .و ميطلبد
كه علما و انديشمندان مسلمان با همانديشي و همکاری موجبات اين دلسردی جوانان را بيابند و با
ارائۀ راهکارهای مناسب سبب حضور هر چه بيشتر اين قشر از جامعه به مسجد شوند.
از جمله موارد كه بايد بررسي شود و در جذب جوانان به مسجد نقش مهمي دارد عبارتاند از:
ويژگيهای ظاهری خود مسجد ،برنامههای مسجد ،امام جماعت ،نمازگزاران.
بنابراين با توجه به مطلب فوق:
الف)از آنجا كه پاسخ بسياری از سؤاالت در سيره پيامبرو اهلبيتقابل دستيابي است ،ما
ميتوانيم شيوهها و چگونگي جذب نوجوانان و جوانان به مسجد را در سيره اين بزرگواران بيابيم و
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آن را تحليل و بررسي نماييم.
ب) در منطقهای مثل كشمير هند به دليل آسيبهای رائج در جامعه جهاني امروز و وجود اديان
مختلف و تهاجم فرهنگيهای گوناگون از يک طرف ،و فشارهای سياسي و اجتماعي از طرف ديگر،
لزوم يک حركت گسترده فرهنگي با محوريت نوجوانان و جوانان ضرورت بيشتری پيدا ميكند.
بر اين اساس بر آن شديم تا در اين رساله به پاسخ اين سوال بپردازيم كه شيوههای جذب
نوجوانان و جوانان در مسجد با استناد به سيره نبي مکرم اسالمبه عنوان بنيانگذار مسجد و اهلبيتبه
عنوان مشوقين حضور مردم در مساجد چيست؟

 .۲اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجا كه تهاجم فرهنگي سردمداران ضد دين بر نوجوانان و جوانان تمركز پيدا كرده و تالش
ميكنند رابطه آنها را با معنويت و دين تخريب كنند الزم است راههايي برای جذب اين قشر اثرگذار
بر جامعه كنوني و آينده كشورهای اسالمي پيشنهاد شود تا عالوه بر حفظ جامعه اسالمي از توطئهها
و تخريبها ،راهي برای شکوفايي و هدايت خود آنها نيز فراهم شود.
لذا اهميت و ضرورت اين تحقيق را در اين موارد ميتوان بيان كرد:
 .۱بررسي علمي شيوههای جذب مبتني بر سيره پيامبرو

اهلبيت

 .2بررسي موانع جذب نوجوانان و جوانان به مسجد در سيره پيامبرواهل بيت.
 .3فراهم كردن مجموعهای مناسب برای مربيان و متوليان فرهنگي در زمينه جذب نوجوانان و
جوانان به مسجد.

 .۳سؤال تحقیق
 -۱ -۳سؤال اصلی
شيوههای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد در سيره پيامبر و اهل بيت چيست؟
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طرح رساله

 -۲ -۳سؤاالت فرعی
 .۱مراد از شيوه ،جذب ،نوجوانان ،جوانان ،سيره و مسجد چيست؟
 .2ضرورت ايجاد ارتباط جوانان با مسجد و موانع حضور آنان در اين نهاد بزر

چيست؟

 .3سيره پيامبرو اهلبيتدر رابطه با فعاليتهای صورت گرفته در مسجد برای جذب نوجوانان
و جوانان چيست؟
 .4سيره پيامبرو اهلبيت درباره ويژگيها و رفتار امام جماعت برای جذب نوجوانان و جوانان
چيست؟
 .5سيره پيامبرو اهلبيت درباره ويژگيها و رفتار نمازگزاران برای جذب نوجوانان و جوانان
چيست؟

 .۴سابقه و پیشینۀ تحقیق
در موضوع مورد بحث اين رساله ،كتابهايي تحت عنوان عوامل و يا شيوههای جذب نوجوانان
و جوانان به مسجد نوشته شده است .همچنين مقاالت متعددی دربارۀ مديريت مسجد ،جايگاه مسجد،
معماری مسجد ،بركتهای مسجد ،آباداني مساجد ،بزرگداشت مساجد ،احکام و آداب مسجد ،توليت
مسجد كاركردهای مسجد،بهداشت مسجد و نيز از برترين مسجدها سخن به ميان آمده است ،اما
متمركز بر سيره پيامبرواهلبيتنبوده است .از اينک برای خوانند گان عزيز چند نمونه از اين منابع
ذكر مي شوند.
 .۱سيمای مسجد (دو جلد) تاليف رحيم نوبهار؛ .اين اثر درباره موضوع خود كتاب ارزشمندی
است .مولف در جلد اول فضايل ،آثار رفتوآمد به مسجد و همچنين نظام معماری مسجد را مطرح
كرده و سپس آداب و احکام مسجد را بيان كرده است .در جلد دوم به چهار بعد فرهنگي عبادی،
سياسي و اجتماعي مسجد اشاره كرده است .امتياز اين كتاب در اين است كه اين اثر برای عموم قابل
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