
 نقش مسجد در تحوالت اجتماعی در گستره تاریخ اسالم 

 )دانش آموخته سطوح عالی حوزه(  طه موسویسید محمد

 

فرمودند اكرم  اْلَمساِجدِ »:  پيامبر  اَْهُل  ُعوفي  َواْْلفاُت،  اْلعاهاُت  نََزلَِت  وقتي 1؛ اِذا 

  .«يابندشود، اهل مسجد نجات ميمي بالها نازل مشكالت و

از تغييرات و تحوالت اجتماعي   از رنگ وآكنده  تاريخ  دارد. بوی متفاوتي    است كه هر يک 

ن بوده است. نقش مسجد به  اصر مهم تحوالت اجتماعي مسلمانا يكي از عنمسجد  شک  بي

از صدر   و پايگاه ديني و فرهنگين  انجام مناسک ديني و اجتماع مؤمنا   عنوان كانون اصلي

فقط    ،در اين ياداشت  .رنگ بوده استسالمي ملل عرب در ساليان اخير پراسالم تا بيداری ا

آفريني مساجد در تحوالت  ای از نقش ود تا به گوشه شسه مقطع تاريخي اسالم پرداخته مي به  

 .شودای وطه و نهضت امام خميني)ره( اشارهراجتماعي صدر اسالم، انقالب مش

 )ص(  الف: نقش مسجد در تحوالت اجتماعی عصر رسول اکرم
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نزول وحي آغاز  اكرم،  از  ويژه)ص(    رسول  داشتای  توجه  آن  و محل  عبادت  استبه  آن .  ه 

ايجاد كرد كه مكانى  االول  ربيع   12، با تأسيس مسجد قبا در  پس از هجرت به مدينهحضرت  

پايه بنيان درواقع  آن  در  اسالمى  اساسى حكومت  فعاليتهاى  كانون  و  مهم هاى  گذارى شد 

به شمار مى اسالم  به دستو  ت.رفنهضت جهانى  در حالي  قبا(  )مسجد  پيامبر اولين مسجد  ر 

بنا   اسالم  درشگرامي)ص(  حضرت  آن  كه  عليه   د  قيام  و  تحول  ايجاد  برای  هجرت  حال 

اولين    ،به اين ترتيب  .آفرين بوديک حركت انقالبي مقدس و تحول دد انجام  و درص  مشركان

گيری دين مبين اسالم  در آغاز شكل  ،آفريني بودهای اصلي آن تحول كه يكي از نقش  پايگاه

بنيان اين نقش مهمتوسط حضرت محمد مصطفي )ص(  از آن پس  همواره در   گذاری شد. 

 ت.با مسجد همراه و همزاد بوده اس ،ماندگارطول حيات مسجد به عنوان نقشي 

در هم عبادیزمينه   ة جامعيت مسجد  نظامي،  ،های  آموزشي،  فرهنگي،  و...    سياسي،  قضايي 

ترين مسئله  ي در مسجد است كه به عنوان مهمآنها امامت و پيشواي  ةبوده است؛ و محور هم

كوچک  و  است  مطرح  مقدس  مكان  اين  پيكره  و  ساختار  غفلت در  لوث ترين  به  سرانجام   ،

نهايي   مقصد  گشتن  پايمال  و  كلي  هدف  اينمنجر  شدن  اهميت  شد.  در    خواهد  موضوع 

اندازه به  مسجد  )ص  ایساختار  پيامبر  حضور  زمان  در  كه  مدينه،  است  در  ايشان (  شخص 



ادارعهده )ص  ةدار  غياب حضرت  (مسجدالنبي  در  و  عهده  )ص  بود  بر  امامت مسجدالنبي   )

كه   بود  معيّكسي  بزرگوار  آن  استوسط  گرديده  اكرمت.  ن  رسول  زمان  از    در  يكي  )ص( 

های مسجد، تدارك مقدمات فكری و بسيج عمومي مسلمانان به منظور جهاد ترين نقش مهم 

 فرمايد:باره مي. امام خميني در اينبا كفار بوده است

ص» در  و  اسالم  در  حركت مسجد  و  جنبش  مركز  هميشه  اسالم  اسالمي  در  از ...  بودههای 

شده است، از مسجد حركت قوای اسالمي برای سركوبي  مسجد تبليغات اسالمي شروع مي

علمای   و  اهالي مسجد  از  كه  است. شما  بوده  اسالم  بيرق  ]زير[  در  آنها  وارد كردن  و  كفار 

)ص( و اصحاب آن سرور كنيد و مساجد را برای    مساجد هستيد، بايد پيروی از پيغمبر اسالم

اسال مقابل  تبليغ  در  مستضعفين  تأييد  و  كفر  و  شرك  ايادی  قطع  و  اسالميت  حركت  و  م 

 2. «مستكبرين قرار دهيد 

 تاریخ معاصر ایران  آفرین مساجد در نقش حرکت ب: 

مي  ةمطالع نشان  ما  كشور  معاصر  و  تاريخ  ديني  پايگاه  و  مركز  عنوان  به  مساجد  كه  دهد 

، احيای های اوليه نهضت پويا و اصيلهسته سيار حساس و خطيری در ايجاد  فرهنگي، نقش ب
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در اينجا به چند نمونه    .ها و جريانات مردمي داشته استدهي به حركت اسالم انقالبي و جهت 

 كنيم.اشاره مي

اعتراض را در بين مردم بر های  ه.ش گران شدن قند، شعله1284رمضان سال    در اواخر ماه

اين عين  .افروخت س  الدوله  بهانه  را  مردمموضوع  از  تا  بگيرد  ،اخت  او  .زهر چشم  اشاره    ، به 

به حرم حضرت عبدالعظيم   يوز بلژيكن، بازرگاناني را كه در ماجرای  عالءالدوله حاكم تهران

به همين سبب شهر به هم   .احضار كرد و برخي از آنها را به فلک بست  ،پناهنده شده بودند

گرد  ؛ريخت شاه  مسجد  در  مردم  و  شد  بسته  تجمع  .ندآمد  بازارها  اين  پي  نيرو    ،در  مردم 

خواهان شدت گرفت و دولت به وحشت  گرفتند و كشمكش بين طرفداران استبداد و عدالت

در مسجد شاه  افتاد نيز  روز  آن  فردای  در  بزرگ  ،و  توطئه    يمجلس  با  تجمع  اين  پا شد.  بر 

در پي اين   .عوامل شاه به تشنج كشيده شد و مأموران با چوب و چماق به جان مردم افتادند

 3پا شد.علما برزل ا های بزرگي در من، اجتماع حادثه

مي مسجدهمچنين  قيام  به  پهلوی  دوره  در  كه    توان  كرد  اشاره  مشهد  از  گوهرشاد  پس 

 و به دنبال آن  1307الشكل كردن لباس در ايران در دی ماه  تصويب قانون اجباری متحد
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رو  ن ديني شهرهای مختلف ايران روبه با مقاومت مردم و عالما   ،فرمان اجباری كشف حجاب

نشاندر شهر مقدس مشهد  .شد به  اجتماع كردند، در مسجد گوهراعتراض  ة، مردم  به  شاد   .

رضا  مستقيم  درمأموران  ،شاهدستور  محاصره  به  را  مسجد  در ،  پتک  با  و  را    ِآوردند  مسجد 

با مسلسلشك از اطراف و بامنای سنگيهستند و وارد صحن شدند و  به  ،  های حرمِ مشرف 

 4آن را به گلوله بستند.  ،صحن مسجد گوهرشاد

 نقش مسجد در نهضت امام خمینی ج: 

اسالم   آغازبا   صدر  دوران  همانند  نيز  مساجد  خميني)ره(،  امام  رهبری  به  اسالمي    انقالب 

بازشناختند را  واقعي خود  به طور    .جايگاه  در مساجد  انقالب  نيروهای فعال  در متن  مستقيم 

جستند گونه   ؛شركت  پايگاهبه  نقش  مساجد  پس  آن  از  كه  عهده   ای  به  را  مردم  ارتباطي 

ه نهضت اسالمي فاقد هرگونه تشكيالت منطبق با معيارهای  و در شرايط حساسي كگرفتند  

به انسجام نيروهای مردمي    ه،ند اين نارسايي مهم را جبران كردمساجد توانست  ،اسالمي بود

 بپردازند.  
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های پرشور و حماسي امام خميني)ره( از مسجد اعظم  ک آغاز انقالب ايران، از سخنراني شبي

علما   و  روحانيون  تدريج  به  و  شد  آغاز  درقم  را  گسترش    آن  ايران  مساجد  دادند؛  ساير 

همچون تهران  :  مساجدی  هدايت  آيتمسجد  جماعت  امام  آيتبه  و  طالقاني  شهيد  اهلل  اهلل 

الجواد  مطهری، آيت)ع(    مسجد  محوريت  مطهریبا  شهيد  تهرانم،  اهلل  جليلي  با   سجد 

آيت  كني،اهللمحوريت  مهدوی  قبا      محوريتمسجد  مفتحآيت   با  دكتر  كرامت    ،اهلل  مسجد 

  ، اهلل تهرانمسجد شيخ عزيزو  مسجد امام قم  ای،  اهلل سيدعلي خامنهمشهد با محوريت آيت 

و    همدانمسجد پايگاه نوژه  ،مسجد سيد و مسجد امام علي )ع( اصفهان زاده تهران،مسجد لر

 . مسجد جامع كرج

اين بر  ايران،    ،عالوه  اسالمي  انقالب  پيروزی  از  برنامه پس  از  انقالببسياری  د مانن  ، های 

كانون محلي،  شوراهای  ضروررفراندوم،  ديگر  و  بسيج  انجام تهای  مساجد  در  زمان  های 

 : نويسددربارة نقش مسجد در انقالب ايران ميحامد الگار ت. گرفمي

هسته اساسي تشكيالت انقالب اسالمي بود. يكي از عناصر مهم در پيروزی انقالب، مسجد  »

گاهي  . نقش مسجد، ديگر نه عزلت و گريزاحيای مجدد مسجد و تمام ابعاد عملكردی آن بود

از جامعه بود كه مردم برای دوری جستن از دنيا، گرفتن وضو، انجام عبادات يا گوش دادن به 



آن به  قرآن  فرماندهي    ؛بردندميپناه    صوت  مركز  و  مبارزه  كانون  به  برعكس، مسجد  بلكه 

 5. «دبه طور خالصه مسجد تمامًا آن چيزی شد كه در عصر پيامبر بو .بدل گرديد
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