
1 
 

 باسمه تعالی

و... (بااا جتماعی محالت)ماااهرارهم مااراد م اادرم بااد  ابی  اباتهدیدهایکارهای مقابلهراه

 مجتبی مهدوی سعیدی: نویسنده                                .                               محرریت مساجد

تماعی مواجه بووده اسو    های اجهای مختلف آسیبجامعۀ انسانی در طول تاریخ همواره با گونه

 ها هستیم.تر شدن و تنوع این آسیبامروزه با پیشرف  تکنوژی و صنع ، ما شاهد پیچیده

های  آن می گوید: »من النوا  مون یشوتری  های اجتماعی و مصداققرآن در بیان زمینۀ انحراف

فرهنگوی و االققوی   علی )ع( نیز با بیوان علول فکوری،  1لهوالحدیث لیضل عن سبیل اهلل بغیر علم...«.

جامعه، آن را ناشی از نابرابری، فقور ونوداری، قودرو، و الودمحووری و از الودبیگوانگی و بوی الوردی  

 2داند.می

 انقالب سرم و زمینه گسترش تهدیدها

جهان امروز در آستانۀ سومین انققب تاریخ ، یعنی انققب دیجیتال ) پس از دو انققب کشاورزی  

سان معاصر در عصور دیجیتوال یوا انقوقب اناورماتیوال )اطقعواو( در معور   و صنعتی( قرار دارد  ان

ها و هنجارهای االققی و دینوی الوود را  رفته ارزشهایی چون ماهواره، اینترن ، موبایل و... رفتهپدیده

که ارتباط جوامع را تسهیل و ماهوم »دهکود  جهوانی«   اینبر سپارد. این ابزارها عقوهبه فراموشی می

کننود. ایون  ها و باورهای الود دور میهمان نسب  انسان جامعۀ صنعتی را از سن اند، بهپدید آوردهرا 

   3کننود،هنجاری یاد موی( یا بیAnomieگذار از آن به آنومی )شناسان در جوامع دورانامر که جامعه

ر، ایدز، استااد   ساز اصلی بروز انحرافاو اجتماعی دیگری اس : مانند گسترش مصرف مواد مخدزمینه

ها باعث گسوترش نیازهوا و  نگاری(. این پدیدهویژه پورنوگرافی )برهنهنادرس  از اینترن  و ماهواره، به

مبنوای ایون تیریرپوذیری، دگرگوون شودن     4شووند.گیری نیازهای جدید فزاینوده و موادی مویشکل

شووند   و هنجارهوا موی  هوای معنووی، االققویگزین ارزشهای مادی جوایهاس   چراکه ارزشارزش

هوای موادی بیشوتر گسوترش یابنود، میوزان  ارزش  ،گوید: هرچه در یال جامعهکه ماکس وبر میچنان

سوازی یوا  فراینودی کوه فرهنون دنیووی   5یابود.های مذهبی و اعتقوادی موردم کواهی مویپایبندی

secularization  در  6زنود.امون مویبیی از هر زمان دیگر با کاستن از ناوذ دین در جامعه، به آن د

شناسی در دهه هاتاد در ایران صورو گرف  حاکی از  این رابطه یال پژوهی میدانی که از نگاه جامعه
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کسوانی بودنود کوه در الانوه از ابزارهوای مودرن    ،الواندنوداز افرادی که نماز نموی  68/  6این بود که  

 7کردند.و استااده میئای مانند ویدرسانه

 انحرافات  های مقابله بامس د و راه

برای مقابله با انحرافاو و فساد، دو نوع سیستم کنترل قابل کاربرد اس : سیستم کنترل بیرونی مانند  

هوای اجتمواعی  ای آسیبطور ریشهتوانند بهنیروی انتظامی، قضایی و... که نقی روبنایی داشته و نمی

هوا و عقایود و  کوردن ارزشرونیرا حل کنند  روش دوم، سیستم کنترل درونی اس  که با نهادینه یا د

طوور  ، آنان را بهدن یا ایجاد مصونی  روحی و روانیباورهای مذهبی و االققی در افراد و با واکسینه کر

 دارد.ای از درغلطیدن به دام انحرافاو بازمیریشه

..  آرامی روحی و روانی، هنجوار فرسوتی و. مسجد با کارکردهایی مانند هوی  بخشی، اعتماد به ناس،

  چرا کوه افوراد بوا  داردها و هنجارهای دینی و اجتماعی  نقشی منحصر به فرد در نهادینه شدن ارزش

واکنی الودسنجی« براسا  معیارهای درونی شده مذهبی در باره الوبی و بدی یا زشتی و زیبوایی  »

 8یال رفتار و عمل ، پیامدهای انجام آن را مورد ارزیابی قرار  می دهند.

نار نهاد دین که مسجدکانون مرکزی آن اس ، نهادهای فرهنگی دیگوری کوه بایود  متیساانه در ک

انود  ماننود  عهده گرفتهرفته نقی رقیب و بدیل آن را بهکنند  نهاد دین را ایاا کنند، رفتهنقی تکمیل

ز  بلکوه ا ،گزین مسجد شده و کارکردهوای آن را ایاوا کننودتواند جایتنها نمیسراها و... که نهفرهنن

 9اند.های اجتماعی تبدیل شدهشناالتی، الود به عاملی برای تغییر ارزشنگاه جامعه

 نیاز به مس د در مقابله با انحرافات اجتماعی

عنووان  چه بیان شد، امروزه ما بیی از هر زمان دیگری به ایاای نقی محوری مساجد بهبا توجه به آن

هوا و هنجارهوای اجتمواعی نیازمنودیم. اموام  ارزشمرکز تولید معنوی ، آرامی االققی و اجتمواعی و  

علی)ع( نسب  به ناکارامدی مساجد هشدار داده فرمودند: روزگاری بر مردم الواهد آمود کوه از قورآن  

جز نشانی و از اسقم جز نامی باقی نخواهد ماند.مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان ،  اموا از هودای   

 10ویران اس .
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ارضای نیازهای معنوی جامعۀ مسلمان، باید متناسب با تنوع اشکال مختلف    عنوان مرکزمسجد به

های ناشی از آن، به انواع ابزارهای نوین و روزآمد برای مقابله بوا  گونی آسیبتهاجماو فرهنگی و گونه

های مذهبی تجهیزشده و از حالو  رکوود فعلوی الوود  موج تخریب فرهنن بیگانه و پاسداری از ارزش

 الارج شود.

هوای مرجوع، وفیاوۀ  هوای نهواد دیون و کوانون گوروهتورین جلووهعنوان یکوی از مهوممسجد به

های دینوی، آن را بورای پیوروی بوه  تواند با الگوسازی ارزشهنجارفرستی را برعهده دارد، این نهاد می

 جامعه ارائه کند.

دود  های مذهبی مسوتقر در مسواجد کوه بیشوتر بوه سوازماندهی مراسوم محوکارکردهای هیئ 

های مودیریتی  های امنای مساجد باید با بازسازی و تغییور شویوهشود، باید گسترش یافته و هیئ می

های الود با استااده از مشوارک  و مشواوره  های جذب جوانان را دگرگون کرده و در برنامهالود، روش

 جوانان و توجه به تمایقو آنان توسعه و تحول ایجاد کنند.

 بستگیهای دینیم انتقال عراطف انسانیم و همرزشمس د پایگاه آمرزش ا

های دینی تاکید و توجه فراوانی  به نقی و اهمی  تربی  جوانان در فرهنن و جامعوه شوده  در گزاره  

بوه هموین  1پوذیرد.اس   از منظر امام علی )ع(: قلب جوان مانند زمین بکر اسو  و هور بوذری را موی

 ها قرار دارند.ر  انواع آسیبتناسب جوانان بیشتر از دیگران در مع

گیوری  گیرانه مبادرو ورزید. انواع پییدر مقابله با انحراف قبل از هر چیز باید به اقداماو پیی         

در این میوان دو شویوه  2مدار باشد.مدار و قدرومدار، عاطایمدار، کنترلتواند آموزشها میجرویکاز  

یرونی بودن آن کارایی دیرپا و ماندگاری ندارند. از این رو بهتورین  مدار با توجه به بمدار و قدروکنترل

مدار دانس . جوانان برای بازماندن از انحرافاو و  مدار و عاطایهای فوق  را باید دو روش آموزششیوه

سواالن در  های الزم را فراگاته و آنهوا را درونوی کنننود. همراهوی بوا گوروه همها باید آموزشرویکج

سوازد. پور کوردن الیهوای  زمینه الوب آموزشی برای فراگیری و اشاعه فرهنگی را فراهم می  ،مساجد

هوایی  ناس و امنی  و شخصی  دادن به جوانان  و اسوتااده از الققی به  عاطای و ایجاد حس اعتماد

  توان با تقسویم وفوایف و مسوئولی آنان در مدیری  امور مساجد نیز بسیار مؤرر اس . این کار را می

 ویژه در امور فرهنگی آن انجام داد.   دادن به آنان در امور مسجد به
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شود ، و نیز انتقال فرهنون دینوی در  روند موجود آموزش که عمدتا به آموزش قرآن القصه می         

توجه به تحوالو عصر حاضر بایود نقشوی    مساجد، به هیچ وجه متناسب با نیازهای نسل امروز نیس  

دهی فعالی  مساجد ایاا کند  در روایتی از حضرو علی )ع( آمده اسو :» ال تقصوروا  محوری در سامان

اوالدکم اال آدابکم  و انهم مخلوقون بزمانه غیر زمانه«. آداب و رسوم زموان الوود را بوا فشوار و زور بوه  

   3اند.فرزندان الویی تحمیل نکنید، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما ساالته شده

 و ای اد هریت انسانی مس د

هاسو    رویسواز دوری از کوجاگرچه نماز که کارکرد سنتی مسجد در آن تبلوور یافتوه، الوود زمینوه

اموا بایود از اقوداماو اساسوی و     4فرماید: ان الصوقه تنهوی عون الاحشوا و المنکور.ن میآکه قرچنان

بحران هویو ، ازالودبیگوانگی و  ترین ساالتار نهاد دین، زدودن  کارکردهای دیگر مسجد به عنوان مهم

تورین کوارکرد دیون،  چراکوه اولوین و مهوم  5ناس در افوراد را برشومرد به  ایجاد الودشناسی و اعتماد

کوه  آنای کوه انسوان بویگونهکند، بهزندگی را معنادار و هدفدار می  ،دین  معنابخشی به زندگی اس .

زندگی لذو بورده و آن را وسویله تقورب بوه  حال از  عنوان یال هدف اصلی بنگرد در عین زندگی را به

هوا اسو  نجواو  گیر انسواندهد. دین انسان را از سردرگمی و رنج که همواره گریبانسعادو قرار می

 شود.  بخشی و الودشناسی، الودسوازی نیز محقق میتردید پس از تحقق هووی بی6دهد می

انحرافواو جلووگیری کورده، رسوتگاری   بدین ترتیب کسب هوی  و الودباوری، از درغلطیدن به انوواع

گوید: عدم اعتماد به ناس، نتیجه ایمان نواق   کند  ماکس وبر در این باره مینهایی را ازآن انسان می

 7رستگاری ناق  اس . هنتیجدر و  

 مس د و رشد عقالنیت و دانش

مادی بوه وجوود  که پیشتر اشاره شد رشد علم و تکنولوژی نیازهای جدیدی را  در عرصه زندگی  چنان

داری و ایموان  بوا  بین دیون  دهد نیز رشد علم نیاز به اقناع را افزایی می  آورده اس . در  ابعاد فکری

گویود: انموا یخشوی اهلل مون عبواده  که قرآن مویبستگی دوسویه وجود دارد  چنانعلم و عققنی  هم

توان تنها با رویکردهوای  از این رو نمی 8العلما: از میان بندگان، دانایان هستند که از الداوند بیمناکند.

تاییود عققنیو   و   ،احساسی به اشاعه باورهای دینی هم  گماش . وفیاه وحی  نیز در قبوال عقول

 9شکوفایی آن اس .

شنا  آلمانی در زندگی مذهبی دو گونه زهد وجود دارد زهود  در توضیح این نکته، از نگاه وبر جامعه  

در عین توجه به دنیا. در زهد نخستین مومن از الوانواده و جامعوه قطوع  مبتنی بر ترک دنیا و زهدی  
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نماید، اموا در زهود  کند و الود را کامق وقف الداوند میعققه کرده و به رروو و شان و مقام پش  می

دوم مومن الود را ضمن قرار دادن تح  اراده الهی برای پیشرف  و موقعی  حرفه الود تقش کورده و  

کوشد که نمونه و سرمشقی برای راستی و درسوتی  دهد و میعالی نیز از الود بروز میاالقق و فضائل 

ای  هدف زهد اول رسیدن به معرف  الدا و هدف زهد دوم تحول و دگرگوونی موومن بوه وسویله باشد.

 10برای تحقق اراده الهی اس .

 گاهگاه و پناهمس د تکیه

گواهی مسوتحکم و پایودار اسو  توا  نیاز به تکیوهانسان از منظر عاطای، در وجود الود دارای احسا   

ترین مکان  مسجد مناسب  11ها به آن تکیه کرده و از آن استمداد جوید.ها و تنهاییبتواند در گرفتاری

مون سومع  انود: »که پیامبر اسوقم فرمودهچنان ج و حل مشکقو مختلف جوانان اس  ئبرای رفع حوا

 .12س بمسلم«رجق ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلی

ای پویا و اسوقمی اسو   زیورا ویژگوی زنوده بوودن  های مهم جامعهبستگی از مولاه  احسا  هم       

در این باره پیامبر فرمودند:» مومنان در  13ی بیشتر اعضا و جوارح آن اس .بستگی و پیوستگجامعه هم

به سرنوش  هم، ماننود  دردی و عققه  دلی، دوس  داشتن یکدیگر، عاطاه نسب  به هم و حس همهم

تردیود  بی14کننود.دردی میای هستند که اگر عضوی از آن به درد آید سایر اعضا با آن هومپیکر زنده

 مسجد نقشی محوری در ایجاد این حس مشترک دارد.

گاهی باشود کوه هموواره آغووش  گاه، بلکه پناهمثابه نیایی با این همه مسجد باید نه تنها به             

بر روی تشنگان حقیق ، االقق، محب ، انسانی  و بندگی باز اس . مسجد باید کوانونی بورای    مهرش

 پاسخ به همه شبهاو دنیای معاصر باشد.

 مس د و ای اد نشاط و پریایی اجتماعی

چه اصیل اسو  شوادی اسو   از  آن  ،های دین اسقم مومن شاد و با نشاط اس . در اسقمبرابر آموزه 

ای فراوانی به زدودن غم از دل اندوهگین مستمندان و... شده اس . با توجه به اهمیو    ه این رو توصیه

تواننود بوا  نشاط اجتماعی در پویوایی جواموع و ایجواد روحیوه امیود بوه آینوده در افوراد، مسواجد می

ریزی صحیح به گسترش این فرهنن در میان مردم کمال کنند، متاساانه بزرگداشو  و تکوریم  برنامه

دینی در فرهنن ما بیشتر با رویکرد عزاداری و اندوه آمیخته اس    روند یال نواالو  سونتی و  شعائر  

های مدیری  مساجد تا اندازه زیادی آن را از کارایی ایجاد نشاط و امیود اجتمواعی  به روز نشدن شیوه
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ده اس . حوال  مساجد را به کانون انزوا و منعزل از جامعه تبدیل کر  ،باز داشته و در بسیاری از مناطق

 پویایی، نشاط و شور و فعالی  اس . ،که ویژگی مومن در نگاه اسقمآن

گونه بوود  بوه هموین  که زهد علی )ع( اینزهدی عارفانه و عالمانه اس  چنان ،افزون بر این،  زهد پویا

ود اسوقم  چنان که پیامبر اسقم فرمهم   15ب و جوش ترین مرد دنیا بود. ترین، و پرجندلیل او سرزنده

رهبانیوه فوی  ی از اجتماع صد درصود مخوالف اسو : »الگیربا ریاض  و رهبانی  یعنی انعزال و کناره

» متقین پرهیزکارانی هستند که در بهترین الانه هوا    چنین علی )ع( در این باره فرمود:هم16االسقم«

از نگواه شوهید مطهوری  .  17نشسته، بهترین غذاها را الورده و در عین حال به نعم  آالرو رسیده اند

مخدوش شود زهد مرده اس   اسقم از چنین زهود و زاهودی بیوزار    زهدی که در آن روابط اجتماعی

 18اس .

 نرشتپی

 .5.لقمان،1

 .562، ص1387،   2.نهج البقغه، ترجمه محمد دشتی،قم، نشر نصایح،چ2

 .237، ص1380، تهران، شرک  سهامی انتشار، 2پور، آناتومی جامعه، چ.فرامرز رفیع3
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