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 باسمه تعالی 

 آثار اجتماعی و تربیتی مسجد 

 مولف: مرتضی عزیزی   

azizimorteza28@yahoo.com 

نمازگزاران و   برای  بركات گوناگون  پایگاه والیت و منبع فيوضات معنوی و  مسجد  خانه خدا، خانه مردم، 

های  آموزه   اسالمی،   در آیات قرآن كریم و روایات معصومين)ع( پيرامون جایگاه این سازه  جامعه اسالمی است. 

بنای مسجد    شود. گوناگونی دیده می  دین،  ازمنظر  استراتژیک دانست.  نگاهی  باید  را  به مسجد  اسالم  نگاه 

  ساختن   مدینه،   در   پيامبر)ص(   كار   اولين آید.  های مختلف انسانی به شمار می عرصه   دارای كاركردهای مهم در 

،  ها برنامه ها و  فعاليت ها،  نقش با گستره  نوی اهل ایمان،  پرورش مع   و   مسجد عالوه بر آثار عبادی  بود.    مسجد 

آثار    ترین بيان مهم به  ،  . در این نوشته برآنيم كند ایفا می   را    تربيتی نيز نقش مهمی امور  اجتماعی و  در امور  

 اجتماعی و تربيتی مسجد بپردازیم.  

   تعاون اخوت و   .1

  بزرگی   ظرفيت   از   بخشی   تنها   ، مسلمانان   حوال ا   و   هم   احوال   از   شدن   در مسجد وجویا   مردان   و   زنان   حضور 

  خواهران   یا   برادران   مسجد،    اهل   بين   از   یابند می   فرصت   مؤمنان   ،  ها مكان   این   در .  دارند   مساجد   كه   است 

  گروه   ایجاد   توان   و  هستند  رنگ هم  آنان  با  عبودیت  و   دین  نظر  از   كه   بيابند  خود  برای   دینی،   حيث  از   مناسبی، 

 . دارند   را   ی هماهنگ   اجتماعی   های 

فرماین   السالم عليه   صادق   امام    َاخ    َوِاّما :...  ِخصاٍل  َثالِث  اِْحدی   ِمنْ   بَاَقّل  اْلَمْسِجِد  صاِحُب  َیْرِجُع  ال »  :  د می 

  دوستیآنها[   از  یكی  كه ]  گردد نمی  بر   مسجد   از  امتياز  سه   از  یكی  از  كمتر  به  مسجد  اهل  ِِ؛ الّله  ِفی  َیْسَتفيُدهُ 

 ( 193ص   5ج :  الشيعة   )وسائل   .« كند می   استفاده   خدا   مسير   در   او   از   كه   است 

  هم   با   و   شوند مى   باخبر   نيز   یكدیگر   حال   از   انجام اعمال عبادی   قرارگرفته، ضمن   هم   مسجدكنار   در   مؤمنان 

و با اطالع از بروز    گيرند مى   را   او   سراغ   یكی از مومنان،   حضور   عدم   صورت   در   و   نمایند مى   مساعى   تشریک 
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این ارتباطات فضایلی چون: روحيه ایثار، انفاق در راه خدا،    از رهگذر   . شتابند می   به كمک او   ، ی برای او مشكل 

 یابد. دلی در ميان اهل مسجد پرورش می هم   توجه به محرومين و 

 سالمت اجتماعی وكاهش بزهكاری  .2

 . شوند   مند بهره   دینی   سالم   اجتماع   یک   از   توانند می   مساجد،   در   حضور   با   آحاد جامعه 

  گذارد، می   برجای   مسجد   در   حضور   كه   رفتاری   تأثيرات   شد،   نقل   السالم عليه   علی   امام   از   كه   روایتی   طبق 

 . كند   هدایت   سالم   جامعه   یک   سمت   به   را   مسلمين   و   كرده   پاك   گناه   و   فساد   از   را   دینی   جامعه   تواند می 

  كه   شنود می   كلماتی   یا   َحياء ؛   َاْو  َخْشَية    َذْنبا   َیْتُرُك  َاْو  ِردی   َعنْ   َتُردُُّه  َكِلَمة    َاْو» می فرمایند:    السالم عليه   علی   امام 

  ) وسایل .« كند می   ترك   را   گناهی   آبرو،   و   حيا   یا [  خدا   از ]   ترس   خاطر   به   یا   و .  دارد می   باز   گناه   و   فساد   از   را   او 

 ( 480ص   ، 3ج   الشيعه، 

  مام ا   . باشد   داشته   نيز   گناهان   و   جرایم   ارتكاب   در   بازدارنده   نقش   تواند می   مسجد،   در   حضور   اساس   این   بر 

فرمایش   در (  ره )   خمينی    مساجد   و   نماز   به »   فرمایند می   ایشان   دارند،   ای مدبرانه   و   حكيمانه   این خصوص، 

  پرونده   دادگستری   در   واقعی   های نمازخوان   و   نمازهاست بی   مال   دادگستری   های پرونده   كه   دهيد   اهميت 

  كردن   خالی   از   بعد   و   كنند   جلوگيری   نماز   از   خواهند، می   آنها   ترسند، می   نماز   و   مساجد   از   ها شيطان   ندارند، 

 ( ۱۸نور،جلد   صحيفه   از   نقل   به )   « كنند   حمله   سنگرها 

  كه   هستند   دینی   هویت   های شاخص   از   زیستی،   ساده   و   بلند   همت   فروتنی،   داری، مردم   دنيا،   به   رغبتی   بی 

  و   نبلی ت   ستيزی،   مردم   خودخواهی،   و   تكبر   دنياپرستی، )   ها شاخص   این   نبود   و   كند می   تقویت   را   آنها   مسجد 

 . روند می   شمار   به   جرم   علل   از   ای گونه   به (  تجمالت   به   ميل 

 ارائه الگوهای دینی  .3

  افراد  و   جماعت   امام .  است   مؤثر   نيز   مورد  این  در  مسجد .  است  تربيتی   های شيوه  ازبهترین   یكی  الگویی،  تربيت 

  و   نماز   اهل   . دند بن   پای   دینی   احكام   به   دیگران   از   بيشتر   كه   هستند   برتری   مسلمانان   مسجد،   در   نمازگزار 

  شرعی   و   الهی   وظيفه   را   جماعت   نماز   و   درمسجد   حضور   انتظاری   هيچ   بدون   و   تبليغی   هيچ   بدون   كه   مسجد 

  ارزشمند   و   مؤمن   های انسان   اغلب   ارند، گذ نمی   خالی   را   مقدس   سنگر   این   شرایطی   هر   در   و   دانند می   خود 
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  هرگاه   باالیمان؛  له   فاشهدوا  المسجد  یعتاد  ل الرج  رایتم  اذا : » خوانيم   )ع( می   صادق   امام  از  حدیثی   در   هستند. 

  به   مسجد   فضای   در   گرفتن   قرار   .  « دهيد   گواهی   او   ایمان   به   دارد   مداوم   آمد   و   رفت   مسجد   به   كسی   دیدید 

 انجامد. می   مثبت   رفتاری   الگوهای   گيری شكل   وارتباط با اهل آن ، به   مداوم   طور 

 ینی د   مطالعات   افزایش   برای   تشویق   مذهبی و   اطالعات   تقویت  .4

  امامان  زمان   در  و   اند بوده  دینی  معارف  زمينه   در   تعليم  و   تعليم   جایگاه   مساجد (  ص ) پيامبراكرم   حيات   زمان  از 

(  عليهماالسالم ) صادق   امام   و   باقر   امام   درس   های كالس .  است   داشته   ادامه   سنت   این   عليهمالسالم( نيز ) معصوم 

  هایكالس   یا   و   سخنرانی   های برنامه   قالب   در   دینی   معارف   از   بهتر   اطالع   . است   شده می   برگزار   مسجد   در 

  خود   سعادت   های راه   و   مؤثر   های دانش   از   بيشتر   چه   هر   شخص   تا   كند می   كمک   مسجد   فضای   در   آموزشی 

 . باشد   مطلع 

 تقویت هویت دینی   .5

الهی    قوانين   و   اخالقی   های ارزش   به   را   انسان   و   است   آميخته   او   آفرینش   با   و   انسان   درون   در   دینی   هویت 

  و   ها ارزش   خالف   بر   سازش   نوع   هر   دارند،   باور   را   وحی   كه   هایی انسان   دینی،   هویت   در .  سازد می   پایبند 

 كنند. می   رد   را   هنجارها 

  افراد   دینی   هویت   بلندش،   های آموزش   و   مذهبی   های فعاليت   با   مسجد   دینی،   هویت   های شاخص   به   توجه   با 

مسج .  كند می   تقویت   را   مسجد   اهل  است.  اسالم  مانایی  تبلور  محتوا معماری  از د،  مسجد  تا  ی  گرفته  

 كند. ها زنده می را در جان   های اصيل روح ایمان وارزش ،  های آن فعاليت 

 های انقالب اسالمی تعميق ارزش  .6

هستند. روزانه پس از هر نماز، شعارهای اصلی نظام اسالمی بر زبان    مساجد بوده و   ، سنگرهای انقالب اسالمی 

تربيت    با جذب جوانان نقش بسزایی در  های پس از انقالب، مساجد  ل در طول سا   شود. نمازگزاران فریاد می 

  مساجد   اسالمی،   انقالب   پيروزی و تداوم   گيری، شكل   جریان   در   اند. داشته فكری و اجرایی نظام اسالمی    كادر 

  با   اما   ، هستند   ساله   1400  قدمتی   دارای   و   شوند می   قلمداد   جامعه   در   سنتی   نهاد   یک   عنوان   به   كه   چند   هر 

  به   و   بربایند   وارداتی   و   مدرن   نهادهای   از   را   سبقت   گوی   توانستند   جامعه   روز   نياز   با   متناسب   كاركردهای   ه ارائ 

 . بپردازند   نقش   ایفای   به   انقالب   سازمان   و   فقرات   ستون   عنوان 

 


