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ماهـری شـد و ایسـتادن در سـاحل و منتظـر 
آرامـش دریا شـدن، نتیجه ای جز سـوار شـدن 

مسـافران بـه دیگـر کشـتی ها نـدارد.
مسـجدی ها بایـد در فضای مجـازی ورود 
کـرده و نقش آفرینـی کننـد. بایـد ایده هـای 
به هم تنیـده  و  شـبکه ای  دنیـای  در  تـازه ای 
بیشـترین  از  یکدیگـر  بـه  و  نماینـد  ارائـه 
فاصله هـا یاری رسـانند. دیگر اکتفـا به محله 
و بی تفاوتـی بـه مناطق دیگر پاسـخگوی این 
حجـم از هجمه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، 
مسـجد  بچه هـای  نیسـت.   ... و  اقتصـادی 
باید در پی تشـکیالتی منسـجم و باالدسـتی 
حـزب  ایـن  دفاتـر  مسـاجد،  همـۀ  و  باشـند 

بـزرگ دینـی بـه حسـاب بیاینـد.
سـه  هدفـی  چنیـن  بـه  دسـتیابی  بـرای 

گذاشـت: سـر  پشـت  بایـد  را  مرحلـه 

ابنـای باید  و  بـود  بـه روز 
زمـان خـود.1 نمی تـوان 
کـه  را  ادبـی  و  سـنت 
نیسـت  تعـارض  در  و عقالنیـت  دینـداری  بـا 
و فقـط پدیـده جدیـدی بـه حسـاب می آیـد، 
کنـار گذاشـت. ایـده و ابـزاری کـه بـرای زمـان 
لحظـه ای  کشـش  و  جذابیـت  اسـت،  حـال 
بیشـتری نسـبت به تعقـل و عقیـده دارد. ورود 
بـه عرصه هـا و گفتمان هـای جدیـد شـجاعتی 
می طلبـد کـه افـراد کمتـری از آن برخـوردار 
یـک  به عنـوان  جامعـه  جهت دهـی  هسـتند. 
عضـو از خانـواده ای کـه چـرخ فرهنـگ اصیل 
را در طـول سـالیان دراز، همـواره بـه حرکـت 
درآورده و چوب هـای فـراوان نتوانسـته آن را از 
حرکت بازدارد، مسـتلزم ورود به بسترهای تازه 
اسـت. بـا دل بـه دریـا زدن و خـود را در مقابـل 
امـواج خروشـان قـرار دادن، می تـوان ناخدای 

یادداشت سردبیر



پی نوشت:

ُهم َمخلوقوَن  1. »ال َتقِسروا َاوالَدُکم َعلی آداِبُکم، َفِانَّ

ِلَزماٍن َغیِر َزماِنُکم«. شرح ابن ابی الحدید، ج20، کلمه 

102، ص267.

به خصوص 1  مردم،  جذب  افزایش 
فضای  به  ورود  با  نوجوانان  و  جوانان 

مجازی

ایجاد تشکیالتی منسجم با استفاده 2 
از طرح های نو

یافتن راهکارهایی به منظور اثرگذاری 3 
مسجد بر مشکالت مختلف معرفتی، 

فرهنگی، اقتصادی و ...
البتـه بایـد توجـه داشـت ایـن سـه مرحله 
مـا  خـود  آنکـه  مگـر  رفـت،  نخواهـد  پیـش 
بـاور  ایـن  بـه  هرکـس  از  قبـل  مسـجدی ها 
بـه  برسـیم کـه می تـوان جریانـی در کشـور 
راه انداخـت و همـۀ کسـانی کـه قصـد غارت 
ایمـان مـردم را دارنـد، کنـار زد. اکنـون زمان 
را  خـود  محـل  مسـجد  نـام  کـه  رسـیده  آن 
نادیـده بگیریـم و نگـران خوردن نـام دیگران 

بـر سـردر آن نباشـیم. 
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اندیشه
دریچه ای به سوی نور

وقتی به حوادث بزرگ زندگی بشـر می نگریم، با نقاط 
عطفـی در مسـیر حیـات انسـان مواجـه می شـویم؛ 
اتفاقـات و رخدادهایی عمیق و همه جانبه که کیفیت 
زندگـی آدمیـان را بـرای دهه هـا و حتی سـده ها تحت 
تأثیـر قـرار داده و در نگاهـی کالن و راهبـردی، جهـت 
حرکت تاریخ را دگرگون سـاخته اسـت. حیات انسانی 
اگرچـه بـه گواه فطـرت درنهایت باسـعادت و کامیابی 
قریـن اسـت، امـا تجـارب تاریخی بشـر بـا تمام فـراز و 
نشـیب هایش ایـن واقعیـت را بـه مـا گوشـزد می کنـد 
کـه تحمل سـختی ها و رنج هـای زندگی لزومـًا به خیر 
و صـالح ختـم نمی گـردد! از طرفـی در میـان ایـن 
رخدادهـای بشـری کـه عمومـًا چیـزی جـز سـختی 
و مشـقت بـرای انسـان بـه بـار نیـاورده ، بعثـت پیامبر 
اکـرم در برهه ای از تاریخ، پنجره تازه ای پیش روی 
جان هـای تشـنه گشـود تا به لطـف پـروردگار، حقایق 
الهـی را تـا پایـان حیات انسـان در گوش جـان آدمیان 

باشـد. زمزمه گر 

عزیزترین
روز تاریخ

بعثت پیامبر اکرم در کالم رهبری
رضا حیدری

فاطمه دولتي

هادی نقوی

نگاهی به نحوۀ تعامل هیئت امنا با دیگر اعضای مسجد

آنچه از تربیت در مسجد میسر است

صفحۀ7

صفحۀ14
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بعثت پیامبر “
اکرم در 

برهه ای از تاریخ، 
پنجره تازه ای پیش 

روی جان های 
تشنه گشود تا به 

لطف پروردگار، 
حقایق الهی را تا 

پایان حیات انسان 
در گوش جان 

آدمیان زمزمه گر 
باشد

شـریفه  "َلَقـد جآَءُکـم َرسـوٌل ِمـن َانُفِسـُکم ِعزیـٌز َعَلیِه 
ـم َحریـٌص َعَلیُکـم"8 را خطاب به همه  بشـریت  مـا َعِنتُّ

فرمـوده اسـت کـه فقـره  آخـر ]آن[ "ِبالُمؤِمنیـَن َرءوٌف 
َرحیـم" اسـت. امـا رنـج بشـریت، مشـکالت زندگـی 

انسـان ها و جوامع بشـری گران اسـت بر جـان مبارک 
پیغمبر اسالم، "َحریٌص َعَلیُکم"؛ مشتاق هدایت آنها و 
مشتاق سعادت آنهاسـت. )بنابراین( بعثت برای همۀ 
انسان هاست«. ایشان در جایی دیگر در باب همگانی 
و همه زمانی بودن حقیقت بعثت می فرمایند: »بعثت 
عیـدی برای همگان اسـت و نه فقط برای مسـلمانان. 
جشـن بعثـت و بزرگداشـت روز مبعـث درواقـع عمدتًا 
برای این اسـت که مضمون بعثـت را بازخوانی کنیم و 
از آن درس بگیریـم؛ هدف این اسـت. ما به درس های 
بعثت برای همیشه نیازمندیم؛ بعثت فقط یک حادثه  
تاریخـی بـرای یـک برهه  معّینـی از زمـان نبـود؛ برای 

همـۀ دوران تاریخ اسـت«.9

آثار و برکات بعثت
دو رسـالت مهـم حضـرت رسـول، یعنـی تربیـت 
عقالنـی و تربیـت اخالقی جامعه بشـری در سـخنان 

رهبـر معّظـم انقـالب مشـهود و برجسـته اسـت:
»بعثـت درواقـع دعـوت مـردم بـه عرصـه  تربیـت 
عقالنـی و تربیـت اخالقـی و تربیـت قانونـی بـود. 
اینهـا چیزهایـی اسـت کـه زندگـِی آسـوده و رو بـه 
تکامـل انسـان بـه آنها نیازمنـد اسـت. در درجـه  اول 
در بعثـت پیغمبـر، مسـئله  عقل مطرح  شـده اسـت، 
ایـن گنجینه  خرد در دل من و شـما هسـت. اشـکال 
کار مـا ایـن اسـت کـه مثل آن انسـانی هسـتیم که بر 
روی گنجـی خوابیـده اسـت، از آن خبـر نـدارد و از 
آن بهـره نمی بـرد. وضـع مـا این جـور اسـت. به عقل 

در این نوشـته بر آن هسـتیم که جلوه هایـی از این 
حقایـق را از منظـر رهبر معّظم انقـالب مرور کنیم.

اهمیت بعثت
به طورکلـی بخـش مهمـی از سـخنان حضـرت 
آیت اللـه خامنـه ای طـی سـالیان مختلـف حکایـت 
از جایـگاه ویـژه ایـن رخـداد عظیـم تاریخـی دارد؛ 
چنان کـه در نشسـتی این گونـه عنـوان می کننـد: 
»امـروز بشـریت از همیشـه محتاج تـر اسـت بـرای 
فهـم کـردن معنای بعثـت و حقیقت بعثـت«1 و »اگر 
مـا در بیـن حوادث تاریخ بشـر، بعثت انبیـا را از میان 
همـه  این حوادث در سرنوشـت بشـر مهم تـر و مؤثرتر 
ـ بعثت پیامبر از لحاظ  ـ که همین هم هسـت  بدانیم 
اهمیـت، در رأس همه  حوادث بـزرگ و کوچک تاریخ 

بشـر قـرار می گیـرد«.2
از سـوی دیگـر رهبر انقالب طی سـالیان متمادی 
بـا تعبیرهایـی قابـل  توجـه، مبعـث را »عزیزتریـن روز 
»ریشـه  الهـی«،4  فطـرت  بـا  آشـتی  »روز  تاریـخ«،3 
سعادت و فضیلت ها« و »روز برانگیختگی برای زدودن 
رنج هـای بشـر«5 معرفـی کـرده و در بـاب اهمیـت آن 
می فرماینـد: »مـا بـه درس هـای بعثت برای همیشـه 
نیازمندیـم«6 و »ایـن حقایـق به نحـوی اسـت کـه اگر 
آحـاد بشـر و جوامـع گوناگـون بشـری به ایـن حقایق 
ایمـان بیاورنـد و عمـاًل ملتـزم شـوند، حیـات طیبـه 
)پاکیـزه( بـه اینهـا خواهد رسـید، حیـات طیبه یعنی 
زندگـی شـیرین و ُپرفایـده و مطلوب، هـم در دنیا و هم 

آخـرت«.7 در 
رهبـر انقـالب در سـخنرانی شـهریور سـال 1373 
نیـز ایـن عیـد را بـرای همـه بشـریت بابرکـت دانسـته 
و این گونـه بیـان می دارنـد کـه: »قـرآن کریـم ایـن آیـه  
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حیات طیبه یعنی “
زندگی شیرین و 
ُپرفایده و مطلوب، 
هم در دنیا و هم در 
آخرت

بـه وظیفـه  خودشـان عمـل کردنـد، پیـش خـدای 
َسـوَف َیأِتی اللُه 

َ
متعـال مأجورنـد، عمل هم نکننـد "ف

وَنـه"،13 بـار خـدا زمیـن نخواهد  ُهـم َو ُیِحبُّ ِبَقـوٍم ُیِحبُّ

مانـد، ایـن راه ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. امیدواریـم 
ان شـاءالله ما جزو کسـانی باشـیم که این بـار را هرگز 

بر زمیـن نگذاریـم«14

پی نوشت ها:

1. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 

اسالمی، 1395/02/16.

2. بیانات در دیدار با مسئوالن کشور به مناسبت مبعث پیامبر 

.1376/09/07 ،اکرم

3. دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقالب به مناسبت عید 

مبعث، 1377/08/26.

4. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 

اسالمی، 1395/02/16.

5. همان.

6. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 

اسالمی، 1394/02/28.

7. سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، 1399/01/01.

8. توبه: 128.

9. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 

اسالمی، 1394/02/26.

10. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج68، ص382.

11. بیانات در سالروز عید سعید مبعث ، 1388/04/29.

12. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 

اسالمی، 1395/02/16.

13. مائده: 54.

14. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 

اسالمی، 1395/02/16.

وقتـی مراجعـه نمی کنیـم، عقـل را َحکم وقتـی قرار 
نمی دهیـم، عقـل را تربیـت وقتـی نمی کنیـم، زمـام 
نفـس را بـه دسـت عقـل وقتـی نمی سـپاریم، وضـع 
مـا همیـن اسـت. آن وقـت از بی عقلـی و از جهـل و 
عـوارض فـراوان آن دچـار مشـکالت فـراوان زندگـی 
در دنیـا و در آخـرت می شـویم. تربیـت دوم، تربیـت 
ِق"،10 

َ
ْخـال

َ ْ
َم َمکاِرَم ال اخالقی اسـت که: "ُبِعْثـُت ِلَتِمّ

جامعـه   در  کـه  اسـت  لطیفـی  هـوای  آن  اخـالق 
بشـری اگـر وجـود داشـت، انسـان ها می تواننـد بـا 
تنفـس آن زندگـی سـالمی داشـته باشـند. اخـالق 
کـه نبـود، حرص هـا، هـوای نفس هـا، جهالت هـا، 
حسـادت ها،  شـخصی،  بغض هـای  دنیاطلبی هـا، 
ـ وقتـی ایـن  بخل هـا، سـوءظن بـه یکدیگـر وارد شـد 
ـ زندگی سـخت خواهد  رذایـل اخالقـی به میـان آمد 
شـد؛ فضا تنـگ خواهد شـد؛ قدرت تنفس سـالم از 

انسـان گرفتـه خواهـد شـد«.11

سخن پایانی
امـروز، وظیفـه  مـا مسـلمان ها آگاه شـدن و آگاه 
کـردن دنیـا از حقیقـت بعثـت اسـت؛ همان طـور کـه 
در کالم رهبری پیداسـت: »بعثت یعنی برانگیختگی 
بـرای نجـات انسـان و خیرخواهـی بـرای تمـام آحـاد 
بشـر؛ اسالم خیر همه  بشـریت را می خواهد، پیغمبر 

می خواهـد«.12 
در آخـر بایـد بـه ایـن سـخن امیدبخـش ایشـان 
نصـرت  و  اسـالم  »نصـرت  کـه:  جوییـم  تمسـک 
مسلمین درنهایت قطعی اسـت، منتها ما وظیفه ای 
داریـم؛ هم افـراد وظیفه  دارند، هـم جماعات وظیفه  
دارند، هم نخبگان سیاسـی کشـورها وظیفـه  دارند، 
رؤسـای دولت های اسـالمی وظیفـه  دارنـد؛ هرکدام 
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حفظ کرامت 
خادمان مسجد، 

باید جزو اولویت ها 
باشد

“

خدمت در مسجد
خدمت به خداوند

نگاهی به نحوه تعامل هیئت امنا با دیگر اعضای مسجد
فاطمه دولتی

جایگاه آن تأکید شـده است. خادمی مسجد، حضور 
در مسـجد و خدمـت به مهمـان خدا، آن قـدر اهمیت 
دارد کـه خداونـد، از آن در قـرآن کریـم یاد کرده اسـت. 
یکی از مسـائلی که در اسـالم بر آن بسیار تأکید شده، 
نظافت مسـاجد و رونق دادن به آنهاسـت؛ به نحوی که 

مسجد خانه خداست
همۀ ما داسـتاِن نذِر مادِر حضرت مریم را شـنیده ایم، 
آن زمـان کـه پیـش از تولـد فرزنـدش نـذر کرد تـا میوه  
وجـودش را به خادمی مسـجد بگمارد. ایـن نذر، تنها 
مـوردی اسـت کـه در قـرآن کریـم آمـده و بـر ارزش و 

شب هنوز در آسمان پهن بود که از رختخواب برخاست. آستین هایش را باال زد و وضو گرفت. درِ مسجد را گشود 

و پرده   چند پنجره را کنار زد. دو ردیف سجاده چید و درحالی که هنوز همۀ مردم محله خواب بودند، به سوی 

قرآن ها رفت و آنها را مرتب درون قفسه چید. یک نگاهش به ساعت بود و یک نگاهش به خاک خشک شمعدانی، 

که صدای بسم اهلل مؤذن محله را شنید؛ مؤذن کفش هایش را جفت کرد و وارد مسجد شد. خادِم مسجد و مؤذن، 

درون مسجد حاضر بودند و با یکدیگر خوش وبش می کردند. طولی نکشید که امام جماعت هم از راه رسید. چند 

دقیقه بعد، وقتی صدای اذان از مناره ها بلند شد، تعدادی از اهالی محله هم به مسجد آمدند و صف های نماز 

تشکیل شد. خادم مسجد ردیف آخر ایستاد و قامت بست. امروز کارهای زیادی داشت، از جاروی حیاط مسجد 

تا شستن چند تکه موکت و تعمیر جاکفشی. 



درک کنیـم. پیامبـر اعظـم از قـول خـدای متعال 
فرموده انـد: »خانه هـای مـن در روی زمیـن، مسـاجد 
هسـتند«.1 اینکـه می گوییم خانه خدا، یعنی کسـی 
کـه مشـغول خدمـت در این خانه می شـود نیز خـادِم 
خداونـد اسـت و همان طـور کـه ارزش و جایـگاه خانه 
خـدا، باالتر از تصور ماسـت، آن که در چنین کسـوتی 
مشـغول شـده نیز دارای منزلت غیرقابل تصور است.

خدمت در مسجد، کاِر انبیای الهی
هرکـس کـه در ایـن دنیـا، بـرای کسـِب رضایـت 
خداونـد قدمـی بـردارد، در دنیـا و آخـرت صاحـب 
عـزت و پـاداش اسـت. بعضـی از افعـال هسـتند که 
جایگاهـی ویـژه نـزد خداونـد دارنـد، و به سـبب این 
جایـگاه ویـژه باید مـورد احتـرام دیگران قـرار گیرند. 
مسـاجد زیـادی در سراسـر کشـور، فعـال هسـتند و 

اجر بسـیاری برای این امر در نظر گرفته  شـده اسـت. 
اگر جایگاه خانه های خدا در جامعه اسالمی تبیین و 
ارزش خدمت در مسـاجد بر همگان مشـخص شـود، 
افراد بسـیاری داوطلب فعالیت در مسـاجد می شوند.
حوزه هـای  در  مسـجد  امـروز،  تـا  گذشـته  از 
انسان سـازی، جامعه سـازی و تمدن سـازی محوریـت 
داشـته است. مسـاجد، عالوه بر آنکه یاد و نام خداوند 
بلندمرتبـه را در دوران تضعیـف هویت هـای معنـوی و 
گسسـت های فرهنگی، زنده نگه می دارند، ظرفیتی 
مردم نهـاد بـرای پیشـبرد بسـیاری از مشـارکت های 
آسـیب های  کاهـش  و  خیرخواهانـه  نیکـوکاری، 
اجتماعـی هسـتند. امـروزه بـا وجـود اسـتقرار نظـام 
دینـی در ایران، اهمیـت این کانون توحیدی به خوبی 
تبیین نشده است و تا زمانی که ما از اهمیت مساجد 
آگاه نباشیم، نمی توانیم اهمیت خدمت در مسجد را 
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مؤذن، سربلند است
امام علـی فرمـود: »اذان گویـان، روز قیامت 
می شـوند«.3  محشـور  سـربلندی  و  سـرافرازی  بـا 
آن کـس که بـرای خداوند، در مسـجد اذان می گوید 
تـا نـوای دوست داشـتنی اذان را بـه گـوش دیگـران 
دارد.  ویـژه ای  مقـام  خداونـد  نـزد  حتمـًا  برسـاند، 
بسـیاری از مؤذنیـن عزیز، بدون چشم داشـت مالی 
و فقـط از روی ارادت و وظیفـه ایـن مسـئولیت مهـم 
را می پذیرنـد. آنهـا  دنبـال شـهرت، ثروت یـا جایگاه 
نیسـتند، نمی خواهنـد کـه دیگـران بـه عملشـان 
رضایـت  دنبـال  فقـط  و  دهنـد  نمـره ای  و  امتیـاز 
بایـد حفـظ شـود،  ایـن افـراد  خداوندنـد. احتـرام 
هیئت امنـای مسـجد، بایـد منزلـت مؤذنیـن را کـه 
خـادم خانـه خدا محسـوب می شـوند، بشناسـند و 
بـرای شناسـاندن ارزش عمـل ایـن افراد بـه دیگران 
خوش رویـی،  مؤذنیـن  بـا  رفتـار  در  کننـد.  تـالش 
زبـان نرم، برخـورِد مؤدبانه، انتقاِد همـراه با احترام، 
قدرانـی و تحسـین، مشـورت گرفتـن از آنـان و ... 
بایـد مدنظر قـرار گیـرد. از طـرف دیگـر، هیئت امنا 
می توانـد در محافل مختلـف و در مراسـمی، از امام 
اذان  اهمیـِت  و  ارزش  بخواهـد  مسـجد  جماعـت 
گفتـن و ثوابـی را که خداوند برای ایـن عمل در نظر 
گرفتـه، به مـردم یادآور شـود تا بـا این طریـق، مردم 
با جایگاه مؤذن آشـنا شـده و نوجوانـان و جوانان به 

اذان گویـی شـوق پیـدا کنند.

خادمین افتخاری
از مقاطـع خـاص،  افـراد، در بعضـی  از  بعضـی 
تصمیـم می گیرنـد کـه در مسـجد حضـور یابنـد و 
خدمـت کننـد. مثـاًل در دهـه محـّرم یـا مـاه رمضان، 

روشـنایی چراغ این مسـاجد بر عهده  خادمین عزیز 
اسـت، آنـان کـه بـا انـدک مزایا و به سـبب اینکـه دل 
بـه خـدا داده انـد وارد این شـغل شـده اند و به شـغل 
خـود، نه به عنوان محِل کسـِب روزی، بلکه به عنوان 
فعالیتـی بـرای عاشـقی کـردن و ارتبـاط بـا خداونـد 
نـگاه می کنند. حفـظ کرامت خادمان مسـجد، باید 
جزو اولویت ها باشـد؛ چراکه خدمت در مسـجد، کار 
انبیـای الهی بـوده و آن کس که امـروز لباس خادمی 
بـه تـن کـرده، بـه نحـوی ادامه دهنـده  راه اولیـای 
خداونـد اسـت. خداونـد در قـرآن می فرمایـد: »و بـه 
ابراهیـم و اسـماعیل فرمـان دادیم که خانه مـرا برای 
نمازگـزاران  و  معتکف شـوندگان  و  طواف کننـدگان 
کـه رکـوع و سـجود می کنند، پـاک  کنیـد«.2 این آیه 
به خوبی نشـان می دهد که جایگاه خادمان مسـجد 
تـا چه انـدازه واالسـت. خادمان مسـجد حلقه وصل 
مسـاجد، امـام جماعت و مأمومین هسـتند، حضور 
آنـان، رفتـار و کـردار و گفتـار آنـان می توانـد موجـب 
افزایـش رغبـت مـردم بـه مسـجد شـود؛ پـس بایـد 
بـه فکر ارتقـای منزلـت و هویت خـّدام بـود، جایگاه 
آنـان را شـناخت، بـرای حـِل مشکالتشـان تـالش 
کرد و از سـویی احتـرام الزم آنـان را که مخلصانه وارد 
ایـن عرصـه شـده اند، حفظ کـرد. اگـر هیئت امنا در 
زمینـه ای بـه خادم مسـجد انتقـادی داشـت، باید با 
توجـه به شـأن او درنهایت خوش رویی، خونسـردی، 
محبـت و ادب نظـر خـود را با خادم در میـان بگذارد. 
وظیفـه  ایـن  اهمیـت  بایـد  مسـجد،  هیئت امنـای 
خطیـر را به خادِم مسـجد یـادآوری کند و سـپس در 
محیطـی دوسـتانه، بـا زبانـی نرم بـا او گفتگـو کنند 
تـا خدمـت به مسـجدی ها بـه بهترین شـکِل ممکن 

انجـام گیرد.

اگر جایگاه “
خانه های خدا در 

جامعه اسالمی 
تبیین و ارزش 

خدمت در مساجد 
بر همگان مشخص 

شود، افراد 
بسیاری داوطلب 

فعالیت در مساجد 
می شوند
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خدمت در مسجد، “
کار انبیای الهی 
بوده و آن کس 
که امروز لباس 
خادمی به تن 
کرده، به نحوی 
ادامه دهنده  راه 
اولیای خداوند 
است

سخن پایانی
البتـه بایـد به این نکتـه توجه کرد کـه هیئت امنای 
مسـجد، خـود نیـز جـزو خادمـاِن مسـجد به حسـاب 
می آینـد و بـدون شـک به خاطـِر تالش هـای بی وقفـه 
خـود مـورد پـاداش الهـی هسـتند. آنـان که از جسـم 
و فکـر و وقـت خـود بـرای آبادانـی و پویایـی مسـاجد 
هزینـه می کننـد، هـر گامشـان در درگاه الهـی جزای 
مخصـوص دارد و حفـظ احتـرام و شخصیتشـان بـر 

همـگان الزم اسـت
پی نوشت ها:

1. شیخ حر عاملی،  کلیات حدیث قدسی: ترجمه الجواهر 

السنیة فی األحادیث القدسیة، ص298.

اِئِفیَن  َرا َبْیِتَی ِللطَّ ْن َطِهّ
َ
2. »َوَعِهْدَنا ِإَلی ِإْبَراِهیَم َو ِإْسَماِعیَل أ

ُجوِد«. بقره: 125. ِع السُّ کَّ َواْلَعاِکِفیَن َوالرُّ

3. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص374.

بعضـی نوجوانان در کفشـداری مشـغول می شـوند، 
بعضی از جوان ها در آبدارخانه یا آشـپزخانه مسجد، 
ایـن  زنانـه. همـۀ  در قسـمِت  بانـوان  از  بعضـی  یـا 
افـراد، به واسـطه  نیتـی کـه دارنـد و عملـی کـه انجام 
می دهنـد، شایسـته احترام انـد. آبادانی مسـاجد که 
در قـرآن کریـم بـه آن پرداختـه  شـده اسـت، شـامل 
بـه  خدمـت  مسـجد،  نظافـت  مسـجد،  در  حضـور 
نمازگـزاران، دعـوت مـردم بـه مسـجد، اذان گفتـن، 
مرمـت کـردن و ... می شـود. یعنـی هـر کـس بـه هر 
طریقـی موجـب آبـادی مسـجد شـود، مشـمول این 
آیـه شـریفه و جـزو هدایت یافتگان اسـت. اگر بعضی 
افراد، در اوقاتی خاص در مسـجد حاضر می شـوند و 
آسـتین همت باال می زنند، بایـد مورد توجه، حمایت 

و احتـرام هیئت امنـا باشـند.



هسـتند، اما مردم از ارتباط با آنهـا گریزان اند؛2 چراکه 
در ایـن حکومـت، هرگونـه ارتباط با شـیعیان، گناهی 
اسـت کـه کمتریـن حـد آن مصـادره  امـوال و عـزل از 
مناصـب حکومتی اسـت. خبرهـای خوبـی از مدینه 
بـه گـوش متـوکل نمی رسـد و شـیعیان زیارت هـا و 
تجمعـات خـود را گسـترش داده انـد. خشـم و تـرس 
سراسـر وجود خلیفـه وقـت را فراگرفته اسـت. همین 
اتفاقات باعث می شـود که دسـتور  دهد لشـکری امام 
هـادی را بـه شـهر سـامرا بیـاورد و بدون اسـتقبال 
از او، امـام را در محلـه  گدایـان جای داده و شـدیدترین 
تدابیـر را در جهـت حصـر امام برگزیند. از سـوی دیگر 
دسـتور تخریـب قبـر حسـین بن علـی را صـادر 
می کند تا از تجمع شـیعیان در آنجا جلوگیری کرده و 
به خیال خام و شـیطانی خود، با حصر امام و فشـار بر 

شـیعیان، میخ حکومتـش را محکـم نماید.3
متـوکل کـه می دانسـت جایـگاه امامـت و معـارف 
نـاب شـیعه، سـالح بی بدیل ایـن امت همیشـه پیروز 
اسـت، فرقه هـا و گروه هـای مخالـف بـا تشـّیع را بـه 

امـام هـادی همچـون دیگـر پیشـوایان معصـوم، 
بـه وصفـی شـناخته  شـده کـه تمایز بخـش اوسـت. 
بی گمـان ایـن توصیف هـا بـه بـاور شـیعه از جانـب 
خداونـد و پیامبـر بـوده و نمی توانـد از سـر ذوق و 
بی منطـق باشـد. اگرچـه امـام دهـم، القاب بسـیاری 
دارد؛ امـا به »هادی« شـهرت  یافتـه و این به معنای آن 
اسـت که به هدایت گری شـناخته تر از دیگر پیشوایان 
بـوده اسـت. سـؤالی کـه پیـش می آیـد، ایـن اسـت 
کـه ایـن هدایـت چـه بـوده و چگونـه و در چـه فضایی 
رقـم خـورده کـه تـا ایـن انـدازه اهمیـت یافتـه اسـت؟ 
در نوشـتار پیـش رو ضمن ترسـیم گوشـه ای از فضای 
حاکـم بـر جامعـه  روزگار امـام دهـم، بـه دنبـال یافتـن 

پاسـخ این سـؤاالت هسـتیم.
عصـر حیـات امـام هـادی دورانـی اسـت کـه 
حاکـم جامعـه فـردی ناصبـی بـود و بغـض و کینه اش 
نسـبت به علی بـن  ابی طالـب و فرزنـدان و پیروان 
او چـون ابر سـیاهی بـر فضـای جامعه سـایه انداخته 
بـود.1 شـیعیان بـا وجود آنکـه در اخـالق و تقـوا زبانزد 
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 امام هادی
با انشای زیارت 
جامعه  کبیره و 
زیارت غدیریه، 
به دفاع از اصل 

امامت همه ائمه 
و خاصه حضرت 

علی  برخاست

“

زیارِت بامعرفت
نقش امام هادی در عبور از زیارت سطحی

هادی پیرمحمدی



زیـارت، بـه یـک روال تبدیل شـده و تجمع گسـترده و 
منظم شـیعیان در این مکان ها چشمگیر بوده است. 
شـیعیان ارزش ایـن نحـوه اتصـال معنـوی بـا اهـل 
 بیـت را به خوبـی دریافتـه  بودنـد و خـود را ملـزم و 
متعهد به انجام آن می دانستند. امام هادی برای 
نخسـتین بار از ایـن ظرفیـت نـاب و اثر گـذار در جهت 
طـرح معارف نـاب امامت، به صـورت مفصل و عمیق 
بهره بـرد. امام در این راسـتا با انشـای 
جامعـه  »زیـارت  همچـون  زیاراتـی 
کبیـره« و »زیارت غدیریه« محتوایی 
اختیـار  در  را  راهگشـا  و  بی نظیـر 
شـیعیان قـرار می دهـد. محتوایی 
غنـی کـه بـا یـک عمل مقـدس و 
شـایع بـه نـام زیـارت همراه شـده 
اسـت تـا مخاطبـان بارهـا آن را 
بفهمنـد،  بخواننـد، 
اقـرار  بـدان 

عرصـه پیـکار آورد و صف آرایـی اعتقـادی شـدیدی 
علیه گفتمان شـیعه امامیه به راه انداخت. از حمایت 
معتزلی ها گرفته تا میدان  دادن به فرقه های منحرف 
شـیعی، مانند زیدیه و واقفیـه تا رونـق دادن به جریان 
غلـو و صوفیـه.4 در چنیـن فضایـی شـیعیان مظلوم، 
از دیـدار و ارتبـاط مسـتقیم بـا امـام خـود محروم انـد و 
ارتباطشـان خالصه می شـود در اخبار و مکتوباتی که 
تحـت تدابیر شـدید امنیتـی از جانب وکیـالن امام به 

دستشـان می رسـد.5 
آنچـه از رویدادهـای نقل شـده بـه ذهـن خطـور 
می کنـد، آن اسـت کـه هدایـت در چنیـن فضایـی، 
چیـزی در حد غیر ممکن اسـت. اما با این همـه، امام 
هـادی هدایـت عظیمـی را رقـم می زنـد و تمـام 
نقشـه های شـوم دشـمنان را نقـش  بـر آب می کنـد.
آن حضـرت روش های متعـددی در جهت هدایت 
امـت خـود بر می گزینـد که در ایـن میان راهبـردی به 

نـام »زیارت نامه« تأثیر و نفوذ  بسـزایی به خود 
اختصـاص داده اسـت. همان طـور 

کـه اشـاره شـد، در ایـن دوره 
در  شـیعیان  حضـور 

 بـارگاه ائمـه
و فرهنگ 
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درون مایـه  محـوری آن را موضوع امام شناسـی شـکل 
می دهد. در یک دسـته بندی کلـی می توان مضامین 
امام شناسـی ایـن زیارت نامـه را بدین گونه ارائـه کرد:7 

      امامان مظهر کامل اسماء و صفات الهی اند.
      ائمه دنباله رو، هماهنگ و همتراز قرآن اند.

   بیان اوصاف و کماالتی که خداوند به امام بخشیده 
است.

      بیان صفات موهبتی اخالقی امام.
      تبیین شئونات مختلف ائمه.

علی بـن  امـام  کـه  داد  شـهادت  بایـد  نهایـت  در 
محمـد به حـق، هـادی بشـریت اسـت و گسـتره 
ایـن هدایت نه تنها عصر خود، بلکـه دوران غیبت تا به 

امـروز و آینـده را دربرگرفتـه اسـت

پی نوشت ها:

1. تذکره الخواص )از منابع اهل سنت(، ص322 ؛ ر.ک: 

تجارب االمم، ج4، ص120.

2. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص399.

3. طبری، تاریخ طبری، ج5، ص312.

4. ر.ک: توحیدی نیا، روح الله، »سازواری قالب و مفاد زیارت 

جامعه کبیره و نیاز معرفتی امامیه در عصر امام هادی«، 

فصل نامه تاریخ اسالم، سال 18، شماره 71، پاییز 1396.

5. ر.ک: کشی، رجال کشی، ص420؛ طوسی، الغیبه، 

ج2، ص499.

6. ر.ک: اربلی، کشف الغمه، ج2، ص874.

7. ر.ک: نجفی، نفیسه، »نگرش موضوعی بر زیارت جامعه 

کبیره«، فصل نامه سفینه، سال هفتم، شماره 26، بهار 

.1389

کننـد و بـرای همیشـه نشـر دهند.
موضوع اصلی درون مایه این زیارات، مسـئله امامت 
اسـت؛ مسـئله ای کـه در یک قـرن اخیر حتـی برخی 
شـیعیان برجسـته نیـز در تشـخیص و معرفـت آن، بـه 
بیراهـه رفتـه  و بـه تفرقـه میـان شـیعیان دامـن زده اند. 
افـزون بـر ایـن طـی ایـن سـال ها همـواره بـاور امامیـه 
نسـبت بـه امـام و ویژگی هـای او، مـورد تهاجـم شـدید 
مخالفـان بوده اسـت؛6 تهاجمـی که با انـکار فضائل و 
غصب خالفـت بالفصل امیرمؤمنان علی شـروع 
شد و تا عصر امام هادی همچنان به طور گسترده 
در قلم و گفتار بسیاری از به ظاهر عالمان و دانشمندان 
در حـال رواج بـوده اسـت؛ افـرادی به ظاهـر عالـم کـه 
علـی را بـا دیگرانی مقایسـه کـرده و مرتبه، شـأن و 
فضیلـت او را پایین تـر از آنها اعـالم می کنند؛ عالمانی 
کـه ادعـای باطـل آنهـا مبنی بـر فهم و تعبـد به قـرآن و 
احادیـث نبوی گـوش عالم را کر کرده اسـت. در چنین 
وضعیتی امام هادی با انشای زیارت جامعه  کبیره 
و زیـارت غدیریـه، بـه دفـاع از اصـل امامت همـه ائمه و 
خاصـه حضرت علی برخاسـت. ایشـان در زیارت 
غدیریه با اسـتناد مستقیم و غیر مسـتقیم به 78 آیه 
از قـرآن کریم و 18 حدیث نبوی و برخی گزاره های 
مستند و مسّلم تاریخی، بیش از 220 فضیلت 
از فضائل امیرالمومنین را خاطرنشـان 
نمـوده و درنهایت خالفت بالفصـل، والیت 
به حـق و امامـت علی  بـن  ابی طالـب را 

اثبات کرده اسـت.
نیـز قدمـی در  زیـارت جامعـه  کبیـره 
امامـت  شـأن  و  جایـگاه  معرفـی 
کـه  زیارتـی  اسـت؛  ائمـه  همـه 
به حـق جامع اسـت و درعین حال 

اگرچه امام دهم، 
القاب بسیاری 

دارد؛ اما به 
»هادی« شهرت  

یافته و این به 
معنای آن است 

که به هدایت گری 
شناخته تر از دیگر 

پیشوایان بوده 
است

“



بنابرایـن نـگاه بـه مسـجد بایـد نـگاه چندُبعدی 
باشـد. یکـی از ابعـادی کـه در اسـتفاده از ظرفیـت 
مسـجد بایـد بـه آن توجـه شـود، تربیـت در بسـتر 
مسـجد اسـت. تربیـت، زمینه سـازی بـرای رشـد و 
تعالی اسـتعدادها و کسـب کمـاالت اسـت. ازاین رو 
تربیـت بـا شـکل دادن، تحمیـل کـردن، اجتماعـی 
کـردن، رام کـردن، تغییـر دادن و بـار آوردن نسـبتی 
نـدارد؛2 چراکـه تربیـت، جهت دهی و زمینه سـازی 
بـه  منـوط  آن  ثمردهـی  و  نتیجه گیـری  و  اسـت 
شـکوفایی درونـی متربـی اسـت. نقـش »اختیـار و 
هنـر انتخـاب متربـی« و »وراثـت« در تعریـف مذکور 
نمی تـوان  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  اسـت.  واضـح 
انسـان را با تمام ابعاد پیچیـده روحی اش مانند یک 

گیـاه یـا حیوانـی دسـت آموز فـرض کـرد!
مسـجد، سـجده گاه مسـلمانان و پرسـتش خانه 
مؤمنـان اسـت؛ جایگاهی کـه آلودگـی باطنی اهل 
شـرک و کفـر بـه آن راه نـدارد. ایـن نکتـه  دقیـق، 
ایـن خانـه  توحیـد را بـرای امـر تربیـت در رتبـه ای 

و  عبـادی  پایگاه هـای  مهم تریـن  از  یکـی  مسـجد 
اجتماعی در اسـالم اسـت که کارکردهـای متعدد و 
مؤثری دارد. چنانچه بتوان نقش سـازنده مسـجد را 
به عرصه ظهور رسـاند، شـاید بتوان ادعا کرد که بعد 
از خانواده، سـالم ترین و اثرگذارترین ابزار تربیتی بر 
روی کـودکان، نوجوانـان و حتی بزرگسـاالن اسـت؛ 
چنان کـه مقـام معّظـم رهبـری فرموده انـد: »ملـت 
ایران باید مسـاجد را مغتنم بشـمارد و پایگاه معرفت 
بـه  ملـی  اسـتقامت  و  روشـنگری  و  روشـن بینی  و 
حسـاب آورند. اگر کسـی خیال کند که در مسـجد، 
فقـط چند رکعـت نمـاز می خوانند و بیـرون می آیند 
و ایـن چه تأثیری دارد، خطاسـت. این طور نیسـت. 
چشـم  بـا  هـم  نمـاز  رکعـت  چنـد  اگـر همـان  اواًل 
ع  بصیـرت نـگاه شـود، خـود نمـاز که بـه زبان ُمشـرِّ
مقـدس نمـاز و اذان، خیرالعمـل و فالح اسـت، مایه 
بـرکات زیـادی می شـود. نمـاز، یـک ملت را بـه قیام 
للـه وادار می کنـد. نماز انسـان ها را از فسـاد دور و به 

خلـوص و فـداکاری نزدیـک می کند«.1
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دختران و پسران 
جامعه  کنونی 
با شناخت 
نمونه های عینی 
تربیت شده و لمس 
نیکویی های الهی 
و انسانی ایشان، 
راحت تر و سریع تر 
در خط صراط 
مستقیم قدم 
می گذارند

“

مسجد
پایگاِه تربیِت اسالمی

آنچه از تربیت در مسجد میسر است
هادی نقوی
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مسجد پایگاه 
انواع و اقسام 

فعالیت های 
اجتماعی است

“

را بـه دیگـران بسـپاریم.
برگـزاری منبـر و مجالـس مذهبی در ایـام والدت 
حلقه هـای  اجـرای   ،معصومیـن شـهادت  و 
کتاب هـای  نمایـش  و  اهـدا  و  عرضـه  صالحیـن، 
غیرمجـازی  و  مجـازی  مسـابقه  اجـرای  و  مرتبـط 
و  مرتبـط  کانال هـای  و  سـایت ها  معرفـی  آنهـا،  از 
میزبانـی از هیئت هـای فعـال جوانـان، یاریگـر مـا 
در تربیـت نسـلی اهل بیتـی خواهـد بود. خوشـا به 
سـعادت خادمانی که تالش و ذخیـره ای مقدس در 

ایـن زمینـه  دارنـد.

ب( معرفی مصادیق قابل دسترس

همچنین معرفی نمونه های محسـوس می تواند 
باورپذیرتـر کنـد. راز  را  الگوهـا  ایـن  بـه  دسترسـی 
موفقیت و میل و گرایش شما به تحصیل ارزش های 
الهـی و تهذیـب نفـس چیسـت؟ پاسـخ فرزانـگان و 
فرهیختـگان عرصـه  بندگی به این سـؤال چیسـت؟ 
حداقـل بخشـی از ایشـان بـا جذابیـت معنـوی و 
برخـورد دلسـوزانه یـک عالـم، مجاهـد، قـاری، یک 
مسـجدی خوش برخورد، معلم و پزشـک یا کاسـبی 
مؤمـن و منصـف و فـردی باتقـوا ایـن راه را انتخـاب 
و  دختـران  کرده انـد.  آغـاز  را  فضیلـت  تحصیـل  و 
پسـران جامعـه  کنونی با شـناخت نمونه های عینی 
تربیت شـده و لمـس نیکویی هـای الهـی و انسـانی 
ایشـان، راحت تر و سـریع تر در خط صراط مسـتقیم 

قـدم می گذارنـد.
به روزتریـن، تأثیرگذارتریـن و جذاب تریـن برنامـه 
ایـن روش، یادواره هـای شـهدا و احیـای فرهنـگ 

اول  مربـی  متعـال  خـدای  می دهـد.  قـرار  ممتـاز 
و  بـزرگ  آفریـدگار  ایـن  اسـت.  العالمیـن«  »رب   و 
حکیـم، ظرفیـت مسـجد را بـرای تربیـت انسـان بـا 
تمـام ویژگی هـا و ابعـاد پیچیـده روحـی اش به بشـر 

موهبـت کـرده اسـت.

راهکارهای تربیتی در مساجد

تربیت در حوزه فردی1 

تربیـت در حـوزه  کـه در  از مسـائلی  یکـی 
و  الگوپذیـری  پرداخـت،  آن  بـه  می تـوان  فـردی 
معرفـی الگوهـای شـخصیتی کامـل اسـت. قـرآن 
 43 و حضـرت ابراهیـمکریـم، پیامبـر اعظـم
را به عنـوان اسـوه معرفـی می کنـد. همچنین کتاب 
وحـی، اصحـاب ابراهیـم خلیـل و همسـر فرعـون5 
را نمونـه و ضرب المثـل خداجویـی و خوش خویـی 
برمی شـمارد. پیداسـت کـه معصومین، سـرآمد 
و سرمشـق فضیلـت و تربیـت هسـتند؛ امـا علمـا، 
شـهدا و بندگان صالح در رتبه  نازل تر و محسـوس تر 
پیـِش روی نسـل جـوان مسـجدی قـرار دارنـد. بـا 
توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، متصدیان امـور بایـد در 
دو عرصـه ذیل فعالیت مخلصانه ای داشـته باشـند:

الف(  معرفی مکتب اهل بیت

امـام رضـا فرمـود: »اگـر مـردم زیبایی هـای 
کالم مـا را بداننـد، قطعـًا از مـا پیـروی می کننـد«.6 
ایشـان  کالم  دانسـتن  بـرای  کـه  اسـت  مشـخص 
بایـد سـراغ علمـا رفـت. هرگـز نبایـد بـا خدعه هـای 
شـیطانی و بهانه های واهی جایگاه علمای مسـجد 
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جهـاد و شـهادت در مسـجد اسـت. رهبـر 
»گاهـی  می فرمایـد:  انقـالب  معّظـم 
بعضی هـا پیـش مـا شـکایت می کننـد کـه 
مـا الگو بـه جوان هایمـان نشـان نمی دهیم؛ 
خـب، ایـن هـزاران الگـو؛ سـه هـزار الگـو در 
اسـتان  ایـن  در  الگـو  اسـتان، 1800  ایـن 
گوناگـون.  اسـتان های  در  الگـو  هـزاران  و 
منـّور  برجسـته کنیـد؛ سـیمای  را  شـهدا 
اینهـا را درسـت در مقابـل چشـم جوان هـا 

داریـد«.7 نگـه  
واگـذاری امکانـات و نظـارت متولیان 
امـور مسـجدها بـه همـراه برنامه ریـزی 
و اجـرای ایـن مراسـم از سـوی جوانان 
و نوجوانـان، اثـر شـگرفی در تقویـت 
نسـل  جهـادی  تربیـت  و  ایمـان 
روش،  ایـن  دارد.  ارمغـان  بـه  نـو 
تـا درجـه  شـهامت  را  متربیـان 
مقـام  و  اسـتکبار  مقابـل  در 
پیـش  شـهادت  عظیـم 
می بـرد. شـهید حججی 
و  روش  ایـن  نمونـه 
بـه  ارادت  محصـول 
کاظمـی  شـهید 
فرهنـگ  و 
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تربیت با شکل 
دادن، تحمیل 

کردن، اجتماعی 
کردن، رام کردن، 
تغییر دادن و بار 

آوردن نسبتی 
ندارد

“

زمینه سـاز پیشـرفت های عالـی و متعالـی در عرصه 
از همیـن  ایـن اسـتفاده  بـر  جامعـه شـود. عـالوه  
امـکان در زمان هـا و مکان هـای مختلـف می توانـد 
در رفـع مشـکالت محـل و جامعـه مؤثر باشـد. برای 
نمونـه در همیـن ایـام کـه جامعـه درگیـر بیمـاری 
کرونـا اسـت، مسـاجد به واسـطه مؤمنـان انقالبی و 
خیریـن، و بـا رهنمون هـای امـام جماعـات و امنای 
فعـال، توانسـته اسـت بـاری از دوش مـردم محـل 
گرچـه  مرهمـی  و  بـردارد  مسـاجد  همسـایگان  و 
ناچیـز بـر زخم هـای آنهـا باشـد. در دیگـر مسـائل 
و مشـکالت اقتصـادی، فرهنگـی و ... نیـز مسـجد 

می توانـد اثرگـذار باشـد

پی نوشت ها:

1. سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات 

و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارک رمضان؛ 

.1370/12/14

2. عبدالعظیم کریمی، تربیت چه چیز نیست.

3. احزاب: 21.

4. ممتحنه: 4.

5. تحریم: 11.

6. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج2، ص30.

7. بیانات در دیدار با اعضای ستادهای برگزاری کنگره 

شهدای استان های کهکیلویه و بویر احمد و خراسان 

شمالی؛ 1395.

8. ر.ک: کتاب »سربلند«.

9. بیانات در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران؛ 

 .1395/05/31

مجاهـدت بـود؛8 شـهیدی که تـاج عزت هـر ایرانی 
شـد. جوانـان  افتخـار  و 

البتـه نکته ای مهم در ایـن برنامه ها نباید مغفول 
بماند؛ ما باید اسـوه  در قید حیات و الگوی مناسـب 
معرفـی  فرزانگـی اش  و  موفقیـت  چارچـوب  در  را 
کنیـم؛ چراکـه معمـواًل عالمـان، مربیـان محتـرم و 
افـراد موفـق، خـود را انسـان کامـل نمی پندارنـد. 
عـالوه بـر اینکـه عاقبـت کار انسـان امری پوشـیده 
اسـت؛ به قـول حافظ شـیرازی: »حکم مسـتوری و 

مسـتی همـه بـر عاقبت اسـت«.

تربیت در عرصه اجتماعی2 

»مسـجد پایگاه انواع و اقسـام فعالیت های 
گـرد  را  مـردم  مـا  وقتـی  یعنـی  اسـت؛  اجتماعـی 
ایـن محـور جمـع کردیـم، از آنهـا چـه می خواهیم؟ 
یکـی از چیزهایـی کـه می خواهیـم ایـن اسـت کـه 
جامعـه   در  بپردازنـد.  اجتماعـی  فعالیت هـای  بـه 
مسـئولیت  دارنـد،  وظیفـه  آحـاد  همـۀ  اسـالمی 
دارنـد، بایـد کار انجـام بدهنـد؛ کار بـرای پیشـرفت 
جامعـه، کار بـرای امـت. بنابراین اینجـا محل پمپاژ 
فکرهـا و پراکنـدن وظایف مختلف و کشـاندن مردم 
بـه کارهـای گوناگـون اسـت. مسـجد بـرای انجـام 
فعالیت هـای  پایـگاه  و  اجتماعـی  فعالیت هـای 

اسـت«.9  اجتماعـی 
عـالوه بـر الگوسـازی در عرصـه فـردی و تربیـت 
فـردی، مسـاجد می توانند  بسـتر تربیت آحـاد مردم 
در عرصه هـای اجتماعی شـوند. وجود افـراد مؤمن 
و مدیـران مسـجدی و انقالبـی در مسـاجد می تواند 



مدیریت

مجتبي علیخاني

مرتضي انقاني

هادی عجمي

اهمیت فضای مجازی و لزوم حضور در آن

تشکیالت مسجدی، حیات بخش جامعۀ اسالمی

اینجا جایی برای خود نیست

صفحۀ24

صفحۀ27

صفحۀ35

 در ایام کرونا مسئله مهمی که به آن توجه شد، 

این بود که مسجد فقط محل خواندن نماز جماعت 

کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  که  ایامی  در  نیست. 

اعالم می کرد که نماز جماعت باید تعطیل باشد، 

تعطیل  نماز جماعت  عزیز،  رهبری  حسب االمر 

به صورت  فرهنگی مسجد  برنامه های  ولی   شد؛ 

پیش رو  گفتگوی  در  یافت.  ادامه  غیرحضوری 

اقدامات  خصوص  در  حسینی  حجت االسالم  از 

مسجدشان در ایام کرونا پرسیده ایم.

اتخاذ   راهبردی  چه  کرونا  ایام  طول  در 

جماعت  نمازهای  و  مراسم ها  آیا  کردید؟ 

تعطیل شد یا خیر؟

نمـاز جماعـت تعطیـل اسـت، ولـی مسـجد خیر. 
اقدامـات فرهنگـی ما بـه صـورت مجـازی ادامه یافته 
به صـورت  آن  برگـزاری  امـکان  کـه  مراسـمی  مگـر 
غیرحضوری وجود نداشـت. برای مثـال در عید غدیر 
ایسـتگاه صلواتـی در مقابـل مسـجد داشـتیم؛ البته 
نـه بـرای پذیرایی، بلکه پخش مـوارد و مسـائل مربوط 

فرصت سازی در 
بستری امن
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بیش از هشت 
دوره در مسجد ما 
کمک جمع آوری و 

توزیع شده است

“

خود مسجد به چه شیوه هایی با مسئلۀ  

و  بهداشت  از  برخورد کرده است؛  کرونا 

ضدعفونی گرفته تا جلوگیری از شیوع کرونا؟

جماعـت  نمـاز  کـردم،  عـرض  کـه  همان طـوری 
تعطیـل بـود، ولـی کارهـای فرهنگـی و نمـاز تعطیـل 
نبـود؛ یعنـی هر سـه وعده نمـاز )صبح، ظهر و شـب( 
دِر مسـجد بـاز می شـد بـرای اینکـه دوسـتان بتواننـد 
نمـاز بخواننـد. به همین جهت هـم بحث ضدعفونی 
محل هایـی کـه پـر رفت وآمد اسـت و دسـت بیشـتر با 

بـه حضـرت امیرالمؤمنیـن در قالـب بروشـورها و 
اشکال شابلون مانند که دوستان بسیجی و مسجدی 
مـا طراحی کرده بودند. طرح هـای دیگری نیز بود که 
بـه بزرگوارانی تقدیم می کردیم که از مقابل مسـجد رد 
می شـدند، یا اینکه از سـخنرانی امام جماعت محترم 
مسـجد فیلم برداری می شـد و در شـبکه های مجازی 
بـرای افـرادی کـه مخاطب مسـجد بودنـد، بارگـذاری 

می شـد.

گفتگو با حجت االسالم سید علیرضا حسینی
عضو هیئت امنای مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید بهشتی

به کوشش: هادی رمضانپور
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کرونا یک تهدید “
بود؛ ولی خدا را 
صد هزار مرتبه 
شکر که خیلی ها 
مثل مسجدی ها 
توانستند این 
تهدید را به فرصت 
تبدیل کنند

داشـتند. مسـجد ما در شهرک هسـت، ولی محدود به 
شهرک نشدیم و سعی کردیم از همه جا کمک بگیریم. 
قبل از کرونا کمک هایی در زمینۀ ارزاق، تأمین جهیزیه 
و سـایر مسـائل به نیازمنـدان انجام می شـد که پـس از 
کرونا چند برابر شد. بالغ بر 350 میلیون تومان خیرین 
و مـردم محتـرم کمـک کردنـد و حـدود 100 تـا 150 
میلیون تومان خود مسـجد بر روی این مبلغ گذاشـت. 
حسـب فرمایـش حضـرت آقـا مبنـی بـر کمک هـای 
مـا کمـک  بـاالی هشـت دوره در مسـجد  مؤمنانـه ، 
جمـع آوری و توزیـع شـده اسـت. غالب کمک هـای ما 

هـم از طریـق مردم صـورت پذیرفته اسـت.

هیئت امنای مسجد چه برنامه های ویژه ای  

اتخاذ  محل  در  بیماری  این  کنترل  برای 

کردند؟ آیا جلسه ای هم تشکیل شد؟ خروجی این 

جلسات چه بود؟

ابتـدای امر و بعد از اینکه کرونا در شـهرک هـم وارد 
شـد، سـتادی تشـکیل دادیـم بـه نـام سـتاد مقابلـه با 
کرونـای مسـجد پیامبر اعظم شـهرک بهشـتی. افراد 
ایـن سـتاد، تخصـص پزشـکی داشـتند. کار اولـی که 
در این سـتاد به تصویب رسـید و انجام شـد، تشـکیل 
یک پایگاه 4030 یعنی پایگاه دوراپزشـکی در مسجد 
بـود؛ ایـن پایـگاه حـدود یک ماه اسـت که در مسـجد 
تشـکیل شـده اسـت؛ با هماهنگی و زیر نظر 4030. 
افـرادی کـه دچـار ایـن بیماری می شـوند یا مشـکوک 
بـه ایـن بیمـاری هسـتند، به صـورت دوراپزشـکی از 
اینجـا با متخصـص ارتبـاط می گیریم و مشکلشـان را 
به صـورت رایـگان برطـرف می کنیـم تـا دیگـر نیـازی 
به مراجعه حضوری به پزشـک نداشـته باشـند. بحث 
دیگـر ضدعفونی هـای مکـرری بود کـه از ابتـدای امر 

آنهـا برخـورد دارد، بـه طـور مرتب توسـط خـّدام عزیز 
انجـام می شـد. ضمـن اینکـه دوسـتان محترمـی که 
قصـد ورود به مسـجد داشـتند، حتمـًا باید با ماسـک 
وارد می شـدند. ضدعفونـی کـردن محوطـه مسـجد 
هـم انجـام می شـد. در خصوص تهویه هوای مسـجد 
نیز چون سـقف حـدودًا بـاالی یازده متـر ارتفـاع دارد، 
الحمدالله مشکل خاصی نداشتیم. بااین حال سعی 
می کردیم مجموعه مسـائلی را که ستاد محترم مبارزه 

بـا کرونا اعـالم می کنـد، رعایـت کنیم.

کمک های دولتی در چه حدی بوده؟ بقیۀ  

سازمان ها چطور؟

در مـورد ضدعفونـی کـردن هیچ گونـه کمکـی از 
سـازمان های دولتـی نداشـتیم؛ ولـی در مـورد طـرح 
غربالگری، خودمان با شـبکه بهداشـت شمال تهران 
رابطـه ایجـاد کردیـم. بنده به اتفـاق برخی از دوسـتان 
کردیـم:  عـرض  و  رسـیدیم  خدمتشـان  هیئت امنـا 
اگـر نیـازی بـه کار یـا مطلبـی هسـت، مـا می توانیـم 
کمک حال شـما باشیم. اتفاقًا استقبال صورت گرفت 
و حتـی در حـال حاضـر کـه حـدود چهـار مـاه از ایـن 
طـرح می گـذرد، هنـوز هم ایـن رابطه بین ما و شـبکه 
بهداشـت شـمال تهـران وجـود دارد و افـرادی کـه در 
زمینه شناسـایی کرونا یـا موارد دیگر نیازمند باشـند، 
بـه آنهـا معرفـی می کنیـم. خـدا را شـکر ایـن رابطـه، 
رابطۀ بسـیار خوبی اسـت و اتفاقًا با ما بسیار همکاری 

داشـتند؛ ولـی بـه لحـاظ مـادی و مالـی خیر.

نقش مردم در کمک ها و نذورات و خیرات  

در بخش بهداشت مسجد چگونه بود؟

فکـر می کنـم در ایـن زمینـه مـردم نقش اساسـی را 
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مسجد فقط محل “
برگزاری نماز 

نیست و در این 
یازده ماه این را 
مشاهده کردیم

تا خدای نکرده از سالمندان عزیز کسی آسیبی نبیند.

اگر حرف پایانی دارید، بفرمایید. 

همان طـور کـه در ابتـدا عـرض کـردم، 
کرونـا یـک تهدیـد بـود؛ ولـی خـدا را صـد هـزار مرتبه 
شـکر کـه خیلی هـا مثـل مسـجدی ها توانسـتند این 
تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کننـد. چون حضـرت آقا 
فرمودنـد که هرچه سـتاد مبارزه بـا کرونا دسـتور داده 
بایـد اطاعت کنیم، 48 سـاعت قبل از شـروع مراسـم 
محّرم، فضای مسـجد برای برگزاری مراسـم سوگواری 
و عزای سیدالشـهدا آماده شـده بود. وقتی ستاد 
اعـالم کـرد کـه کاًل نبایـد مراسـم در زیـر سـقف برگزار 
شـود، به فاصلۀ 48 سـاعت تا شـب اول محّرم، حیاط 
و محوطـۀ مسـجد را جهـت حضـور مـردم عزیـز آماده 

کردیم. 
نکتـه قابل توجـه اینکـه وقتـی بـه خـارج مسـجد 
منتقل شدیم، متوجه شدیم پتانسـیل های زیادی در 
حیاط مسـجد داریم که می شـود از آن اسـتفاده کرد. 
مـردم نیـز بیشـتر از سـال های گذشـته کـه در داخـل 
مسـجد شـرکت می کردند، در حیاط مسـجد آمدند و 
 شرکت کردند و از برکات مراسم عزای سیدالشهدا
بهـره بردنـد. بـه نظـر می رسـد ایـن تهدیـد ظرفیـت 
اسـتفاده را دارد و می شـود بـه فرصـت تبدیلـش کـرد. 
خـدا را صد هزار مرتبه شـکر که این مسـجد توانسـت 
ایـن کار را انجـام دهـد و بـه عرصه کمـک به مـردم وارد 
شـود. مـا بایـد ایـن نکتـه را توجـه داشـته باشـیم کـه 
مسـجد فقط محل برگزاری نماز نیسـت و در این یازده 
مـاه ایـن را مشـاهده کردیم. می شـود کارهایـی انجام 
داد و به شـیوه اوایل انقالب برگشـت و به مسـجد فقط 

بـه دید محلی بـرای خواندن نماز جماعت نگاه نکرد

و بـا همـکاری بسـیجیان عزیـز شـروع شـد و در حـال 
حاضـر هـم ادامـه دارد. بیش از 15 مرتبـه در این چند 
وقت ضدعفونی  داشـتیم. الحمداللـه خروجی ها هم 
خروجی هـای بسـیار خوبـی بـوده اسـت. در آخریـن 
جلسـه هـم بحـث غربالگـری شـهید سـلیمانی عزیز 
را آسیب شناسـی کردیـم و در حـال حاضـر بـرای رفـع 

نواقـص ایـن کار در تالش هسـتیم.

آیا جلسات توجیهی و آموزشی برای اهل  

این  به  ابتال  از  پیشگیری  جهت  محل 

بیماری برگزار شده است؟ 

جلسـات توجیهی آموزشـی با توجه به مشـکالتی 
کـه وجـود داشـت، به صـورت حضـوری امکان پذیـر 
نبـود؛ امـا چند کار انجـام دادیم؛ اولیـن کار، تبلیغات 
محیطـی بـود. چـون مسـجد در شـهرک و مرکـز عبور 
و مـرور مـردم بـود، تبلیغـات محیطـی تأثیـر بسـیاری 
گذاشـت. نکات بهداشـتی و مراقبتـی را با طرح هایی 
تأثیرگـذار در بنر چاپ و در اطراف مسـجد برای بازدید 
عمـوم مـردم نصـب کردیـم. دومیـن کار ایـن بـود کـه 
هـم در شـبکه مجـازی و هـم از طریق پیامک بـا مردم 
عزیـز و نمازگزاران در ارتباط بودیم و موارد بهداشـتی و 
مراقبتی را از طریق پیامک انبوه برای مخاطبانمان در 

شـهرک ارسـال می کردیم.

داوطلب های   آموزش  و  سازمان دهی  در 

چه  محل  پاک سازی  برای  مردمی 

برنامه هایی داشتید؟

مـا از طریـق پیامـک و تمـاس تلفنی با دوسـتانمان 
در ارتبـاط بودیـم و از آنها اسـتمداد می طلبیدیم. البته 
شـرایط سنی و بدنی افراد هم برای ما حائز اهمیت بود 
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فضای مجازی 
بستری است 
که اگر در آن 
خوب نقش ایفا 
کنیم، می توانیم 
برای ساماندهی 
نیروهای مردم در 
عرصه های مختلف 
مسجد و محله و 
منطقه گام بر داریم

و عـزم ملـی بـرای هدایـت و اسـتفاده بهینـه از ایـن “
فضاسـت؛ فضایـی کـه فضای کسـب و کار بسـیاری 
از مـردم کوچـه و بـازار جامعه ایرانی نیز شـده اسـت؛ 
چنان که ایشـان در سـخنان نـوروزی خـود فرمودند:  
»امـروز قـّوت در فضای مجـازی حیاتی اسـت؛ امروز 
فضـای مجـازی حاکـم بـر زندگـی انسان هاسـت در 
همۀ دنیا؛ و یک عده ای همۀ کارهایشـان را از طریق 
فضـای مجازی پیش می برنـد؛ قـّوت در این ]زمینه[ 
حیاتی اسـت« )سـخنرانی نوروزی؛ 1399/10/3(.
تأکیـد معّظـم  لـه بـر قـّوت در این زمینه نیـز جای 
ترسـید،  نبایـد  خروشـان  رودخانـه  از  دارد.  تأمـل 
به شـرطی کـه بـا عقـل و منطـق بـا آن برخـورد کـرد. 
بایـد بـا قـّوت و قـدرت از این فضا اسـتفاده کـرد و در 
عیـن حـال آسـیب های آن  را نیـز بـه حداقـل و حتی 

بـه صفر رسـاند. 

توجه به موضوع فضای مجازی
»مـا هـم اهمیت فضای مجـازی را و اینکه بخشـی از 
زندگـی مردم شـده اسـت، قبـول داریم، امـا بحث ما 
در مـورد فضـای مجـازی ایـن اسـت که ایـن عرصه از 
خـارج مدیریـت و هدایـت می شـود و مـا نمی توانیـم 
رهبـر  )سـخنرانی  کنیـم«  رهـا  بی پنـاه  را  مـردم 
انقـالب در ارتبـاط تصویری با جلسـه هیئـت دولت؛ 

)  1399/06/02
اهمیـت فضـای مجـازی از جمله مسـائلی اسـت 
کـه مقام معّظـم رهبری در سـال های اخیر به شـدت 
بـر آن تأکیـد داشـته  و از جنبه هـای مختلـف ایـن 
اصـل  در  داده انـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  را  موضـوع 
اهمیـت توجـه به فضای مجـازی و تأثیرگـذاری آن بر 
زندگـی مردم کسـی تردید ندارد. آنچه مسـّلم اسـت، 
اسـتفاده و سـامان دهی آن از طریـق اراده دولت هـا 

هوای آلوده ای که
در کمین مان است!
اهمیت فضای مجازی و لزوم حضور در آن

مجتبی علیخانی
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بحث ما در مورد 
فضای مجازی این 

است که این عرصه 
از خارج مدیریت و 
هدایت می شود و 

ما نمی توانیم مردم 
را بی پناه رها کنیم

“

کـه امنیـت، قدرت، اسـتفاده بهینه و ایجاد کسـب  و 
کارهـای داخلـی نیـز رونـق بهتـری خواهـد گرفـت. 
»تأکیـد مکرر بر شـبکه  ملی اطالعات و تشـکیل 
شـورای عالـی و مرکـز ملی فضـای مجازی و شـرکت 
رؤسـای سـه قـوه در آن، بـه همیـن علـت اسـت؛ اما 
متأسـفانه اهتمـام الزم بـه ایـن موضـوع نمی شـود« 
بـا  ارتبـاط تصویـری  انقـالب در  )سـخنرانی رهبـر 

جلسـه هیئـت دولـت؛ 1399/06/02(.

مسجد و فضای مجازی
هیئت امنـای مسـجد به عنـوان 
فرماندهان نیروهای مردمی، 
می توانـد بهترین کمک 
را در عرصـه خط دهـی 
و جهت دهـی فکـری در 
نیروسازی نوجوانان و جوانان 
مـرز  ایـن  گرفتـن  دسـت  بـه  بـرای 
ناامـن فضـای مجـازی کنـد؛ از جنبه هـای 
اشـتغال زایی، تبلیـغ و تبییـن مباحـث دینـی تـا 
مباحـث  بـه  عمق بخشـی  و  گسـترش 

اعتقـادی و خانوادگـی.
فضـای مجازی بسـتری اسـت که 
اگـر در آن خـوب نقـش ایفـا کنیـم، 
می توانیم برای سـاماندهی نیروهای 
مـردم در عرصه های مختلف مسـجد 
و محلـه و منطقـه گام بر داریـم و حتی 

فراتـر از ایـن عرصه هـا پیـش برویم.
هـوای  و  فضـا  ایـن  در  نخواهیـم  یـا  بخواهیـم 

ایجاد شبکه ملی اطالعات
یکـی از راهکارهایی که در اسـتفاده بهینـه از این 
فضا از طرف رهبر فرزانه انقالب مطرح شـده، ایجاد 
شـبکه  ملـی اطالعـات اسـت که عـالوه بـر مدیریت 
ایـن فضـا از داخـل، بسـتری امن تـر بـرای مـردم نیز 
فراهـم خواهـد شـد. چنانچـه ایـن مسـئله مغفـول 

مـورد توجـه قـرار گیـرد و به صـورت 
اجرایی نیز عملیاتی شود، 

امیـد  می تـوان 
داشت 
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امروز قّوت در 
فضای مجازی 
حیاتی است؛ امروز 
فضای مجازی 
حاکم بر زندگی 
انسان هاست در 
همۀ دنیا

“

)جهـل و شـرك گنـاه( به سـوی نـور )ایمـان و علم و 
تقـوا( رهنمـون گـردد. او نسـبت به مؤمنـان همواره 

مهربان بـوده اسـت«.2

استفاده از ابزارهای ایرانی
البتـه ایـن نکته نیز مغفـول نماند که در شـرایطی 
که شـبکه ملی اطالعات و یکپارچه داخلی در دست 
خارجـی  نرم افزارهـای  از  اسـتفاده  نبایـد  نیسـت، 
قابلیت هـای  انصافـًا  کـه  ایرانـی  نرم افزارهـای  بـا  را 
توسـعه  کـرد.  جایگزیـن  دارنـد،  نیـز  قبولـی  قابـل 
نرم افزارهـای ایرانی در گرو اسـتفاده و تعـداد کاربران 
آنهاسـت. چنانچـه از نرم افزارهـای ایرانـی و در تعداد 
کاربرهـای باال اسـتفاده شـود، شـرکت های سـازنده 
مجبـور بـه توسـعه آنهـا خواهنـد بـود و ایـن رابطـه 
دوطرفـه قطعـًا ادامـه خواهـد یافـت؛ یعنـی حمایت 
کاربـر و ارتقای محصول. زمانـی که از هوش و ذکاوت 
ایرانـی صحبـت به میان می آیـد، از همه برتـر و باالتر 
قلمداد می شـود؛ ولی هنگامی که زمان اسـتفاده از 
محصوالت ایرانی می رسـد که به دسـت دانشـمندان 
داخلـی درسـت شـده، دسـت و پـا می لـرزد؛ و ایـن 

تناقضـی عجیـب و رفتـاری دوگانه اسـت. 

پی نوشت ها:

َحًدا 
َ
ِه َو یَخَشْوَنُه َو اَل یَخَشْوَن أ ُغوَن ِرَسَلِت اللَّ ِذیَن ُیَبلِّ 1. »الَّ

ِه َحِسیًبا«. احزاب: 39. َه َو َکَفی  ِباللَّ ِإالَّ اللَّ

َن  ِذی ُیَصلیِّ َعَلْیُکْم َو َمَلئَکُتُه ِلُیْخِرَجکُم مِّ 2. »ُهَو الَّ

وِر َو َکاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیًما«. همان: 43. ُلَمِت ِإلَی النُّ الظُّ

مجـازی، همـه در حـال تنفـس هسـتیم. اگـر دیـر 
بجنبیـم، آلودگـی بـه ریه هـای جامعـه فرهنگـی مـا 
رسـیده و تنفـس را برایمـان دشـوار خواهـد کـرد. 
وقتـی هـوا آلوده شـود، بایـد آن را تصفیـه و مطبوع 
کـرد تا دوبـاره امکان نفس کشـیدن برایمـان فراهم 

شـود.
مبّلغان و مرّوجان دین و مسـئوالن مسـاجد در راه 
کشـف حقایق مبارزه با دشـمن، مقابله با این فضای 
به وجودآمـده، نـه امروزه، بلکه در هـر دوره ای از عصر 
نـزول قرآن تا هم اکنون حرف و سخنشـان این اسـت 
پیشـین  »)پیامبـران(  می فرمایـد:  عزیـز  قـرآن  کـه 
کسانی بودند که تبلیغ رسـالت های الهی می کردند 
و )تنهـا( از او می ترسـیدند، و از هیچ کـس جـز خـدا 
بیـم نداشـتند. و همین بـس که خداوند حسـابگر )و 

پاداش دهنـده اعمـال آنها( اسـت«.1
مأموریـت بچه مسـجدی ها، ایجـاب می کنـد کـه 
همـه به میـدان بیاییـم و با تمام سـختی و مشـقتی 
کـه دارد، قدمـی برای مقابلـه با این ناامنـی برداریم 
و بـرای پاک سـازی ایـن فضـا بـا تمـام قـّوت و بـه 
انـدازه تکلیـف و ظرفیت هایمـان، بـا هـدف حفـظ 
ارزش هـای دینـی و مذهبی و ملی خودمان حرکتی 
بکنیـم. باورمـان ایـن اسـت کـه در ایـن عرصـه اگـر 
خـوب گام برداریـم و یـاد خدایمـان را زیـاد داشـته 
باشـیم و صبح و شـام تسـبیح حضرت حق بگوییم، 
مـزد و اجرمـان را بـا توجـه بـه وعـده قـرآن کریـم 
دریافت می کنیم: »او کسـی اسـت که بر شـما درود 
و رحمت می فرسـتد، و فرشـتگان او )نیز( برای شما 
تقاضـای رحمـت می کننـد تـا شـما را از ظلمـات 
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حل شدن فرد در جمع
تشکیالت مسجدی، حیات بخش جامعه اسالمی

به کوشش: مجتبی حاجیلو

اشاره: شناخت جایگاه شخص در هر محیطی کمک شایانی به حرکت بهتر آن مجموعه می کند و نیز عامل رشد 

و پرورش زمینه های موجود در خود فرد می شود. مسجد به عنوان تجلی گاه فرهنگ اسالمی می تواند همانند 

یک نرم افزار در سخت افزارهای وجود اشخاص نفوذ کند و آنها را مطابق تعالیم و خواسته های خداوند تربیت 

نماید. در این مکان مقدس بهترین جلوه امامت و اخّوت به عنوان جان تشکیالت اسالمی در روابط طولی و عرضی 

تعریف  شده و به مرحله اجرا درمی آید. در گفت وگوی پیش رو با جناب آقای مرتضی انقانی، فعال مسجدی، به 

نقش مسجد در ایجاد و گسترش روحیه تشکیالتی در میان همه افراد جامعه پرداخته ایم.

کار تشکیالتی در مسجد چه لزومی دارد؟ 

تشـکیالتی  کار  درسـت  مفهـوم  اگـر 
را فهمیـده باشـیم، لـزوم کار تشـکیالتی در مسـجد 
به انـدازه روشـنایی خورشـید بـر همه کـس واضـح و 
مبرهـن خواهد بـود. هیچ برنامـه ای در مسـجد بدون 
رعایـت کار تشـکیالتی مثمـر نخواهـد بـود و میـوه 
نخواهـد داد و فقـط یـک گـزارش غوغاسـاالرانه کم اثر 
اسـت. البتـه هـر کاری کـه نظـم مشـخص، هـدف و 
راه معّیـن، محتـوای درسـت و ابزار و عوامل مناسـب و 
آینده ای روشن برای مخاطبانش در نظر گرفته باشد، 

کار تشـکیالتی قلمـداد می شـود.

معنای کار تشیکالتی )با اشاره  به تشکیالت  

غیررسمی مسجد و نحوه تعامل ارکان آن 

مانند امام جماعت و خادم و هیئت امنا و مؤذن و ... 

با یکدیگر(  در مسجد چیست؟

تنهـا مؤلفـه متفـاوت کـردن کار در مسـجد همـان 
مکان مسـجد و آثار وابسـته به این متغیر اسـت؛ وگرنه 
کار کـردن در مسـجد بـا کار کـردن در یـک دانشـگاه، 
مدرسـه، مؤسسـه و مرکز یا حتی خانه فرقی نمی کند 
و برجسـته ترین و متفاوت ترین مؤلفه مسـجد با سـایر 
مکان هایـی که نـام بردم، »موضـوع امامت« آن اسـت. 
بـه نظر بنـده تنها جایی که حق تشـکیالتی کار کردن 
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این جایگاه، تشـکیالت درسـت را هم نتیجه می دهد. 
ناگفته نماند حیات یک تشـکیالت وابسـته به زیر نظر 
بودن آن اسـت. غفلت از این مسـئله گاهی تک روی ها 
و نافرمانی هایـی ایجاد می کند که بر اثـر آن، آنچه باید 
روی بدهـد، اتفـاق نمی افتد. تواضـع و فروتنی عوامل 
مسـجد نسـبت به همدیگر، راهـکار اصلـی ماندگاری 
تشکیالت مسجد اسـت. این رفتار، ناخواسته به سایر 
جوانـان و نوجوانـان مسـجد منتقـل می شـود و زایش 

تشـکیالت را هـم در پی خواهد داشـت.

ادا می شـود، مسـجد اسـت؛ چراکـه ذیـل یـک امـام 
جماعـت کـه متصـل به منبـع وحـی بـه روش فقاهت 
اسـت، فعالیت می کند. نظم و ارتباط و اتصال و اخّوت 
بین عوامل مجری به طور طبیعی وجـود دارد، بی آنکه 
هیـچ اهـرم ضابطـه یـا فشـاری روی عوامـل مجـری 
مسجد در کار باشد. تشکیالتی کار کردن به نوعی سر 
جای خود قرار گرفتن هم  معنی می شـود. در مسـجد 
امـام و مأمومیـن به واسـطه ضوابـط داخلـی مسـجد 
سـر جـای خـود قـرار دارنـد. مـؤذن و مکبـر و خـادم و 
نمازگـزار و زائـر و مجـاور، هرکسـی جایـی دارد و رعایت 
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درسـت شـناخته شـوند، حـدود و ثغـور مسـئولیت ها 
رعایت می شود. رعایت محدوده مسئولیت در مسجد 
بیـش از هـر جـای دیگـر اهمیـت دارد؛ به طوری کـه 
عوامل مسـجدی مـدام بایـد این وظیفه و مسـئولیت 
را بـه خـود متذکـر شـوند و رعایـت کننـد. در مسـجد 
امـام، امـام اسـت و مأمـوم مأمـوم. همان طـور کـه امام 
جماعـت یـا هیئت امنـا می تواننـد بـا توجـه بـه نقش 
خـود مسـجد را یـک گام پیـش ببرنـد، مأمـوم و خـادم 
نیـز با ظرفیت هـای خود چرخ هـای مسـجد را در ُبعد 

مـادی و معنـوی بـه حرکـت درمی آورنـد.

آیا به مسجد هم باید مانند یک سازمان  

نگاه کرد و اعضا موظف به رعایت محدوده 

مسئولیت خود هستند؟

مسـجد با هر مـکان دیگـری )دانشـگاه، مدرسـه، 
سـازمان، مؤسسـه، مرکـز و ...( فـرق می کنـد. اگـر 
هرکسـی سـر جـای خـود قـرار گیـرد و تـا حـدی کـه 
می تواند تالش کند محدوده مسئولیت خود را رعایت 
نمایـد، کارهـا به خوبـی پیـش خواهـد رفـت. درواقـع 
محدوده مسئولیت در مسجد، یعنی شناخت جایگاه 
و پیـدا کـردن جـای خـود در کارهـا؛ لـذا اگـر نقش ها 
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راهبرد کار 
تشکیالتی که 
»حل شدن فرد در 
جمع است«، عین 
پرورش روحیه 
برادری و ایمانی 
است

“

ـ سـفارش شـده که همـۀ مـردم در  بـر آن نظـام اسـت 
طول شـبانه روز حداقل سـه مرتبـه بـرای ادای واجبی 
بـه نـام نمـاز به مسـجد مراجعه کننـد. امـام جماعت، 
موعظـه و احـکام و قوانیـن خداونـد را بـه سـمع و نظر 
مـردم برسـاند تا مـردم با دانایـی و آگاهی بـرای مدتی 
که در این دنیا هسـتند زندگی کنند. از لحاظ مسـائل 
اجتماعـی هـزاران خیـر و برکـت بـه افـراد حاضـر در 
ایـن جماعـت می رسـد؛ مثـاًل آرامـش و امنیـت کـه از 
بزرگ تریـن نعمت هایـی هسـتند کـه خداونـد متعـال 
بـه بشـر ارزانـی کرده اسـت. اگر همین نسـبت سـاده 
حضور افراد در مسـجد را به ارتباط مسـاجد با یکدیگر 
تعمیـم دهیـم، ببینیـد چـه انقالبـی رخ خواهـد داد. 
جمعه هـا کـه مسـاجد نمـاز جماعـت ندارنـد و مـردم 
چنانچـه  می شـوند،  مجتمـع  بزرگ تـر  مرکـزی  در 
حرف هـای اساسـی و مهـم بـه هـم بگوینـد، راهـکار 
دهنـد، از هـم گره گشـایی کننـد و بـه درمـان مسـائل 
همدیگـر حسـاس شـوند، قطعـًا انقـالب فرهنگـی 
صـورت خواهـد گرفـت. البته بـرای این موضـوع باید 
برنامه ریـزی دقیقـی توسـط ائمـه جمعـه و جماعـات 
شـهر و محله طراحـی و انگیزه الزم بـرای عملیات هم 

در نظـر گرفته شـود.

ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان برای  

رقم  باید  چگونه  مسجد  پشتوانه سازی 

بخورد؟

اگـر منظورتـان ایـن اسـت کـه جوانـان پشـتوانه 

آیا پرورش روحیه برادری با تشکیالتی کار  

کردن در تعارض است؟

شـاید شـما تشـکیالتی کار کـردن را هم معنـی بـا 
چـارت و سـازمانی کار کـردن در نظـر گرفته ایـد کـه 
کار  راهبـرد  وگرنـه  را مطـرح می کنیـد؛  ایـن سـؤال 
تشـکیالتی کـه »حـل شـدن فـرد در جمـع اسـت«، 
عیـن پـرورش روحیـه بـرادری و ایمانـی اسـت؛ پـس 
نه تنها هیچ تعارضی نـدارد، بلکه روحیه بـرادری، روِح 
حاکـم بـر راهبـرِد »حـل شـدن فـرد در جمع اسـت«. 
در کار تشـکیالتی افـراد بـا تمـام تـوان خـود کنـار هم 
قـرار می گیرنـد تـا اثـر بیشـتری داشـته باشـند و ایـن 
جـز بـا روحیه بـرادری و فروتنی نسـبت بـه هم محقق 
نمی شـود. منیت و تـک روی نقطه مقابـل و معارض با 

روحیـه بـرادری و تشـکیالتی اسـت.

چگونه   باید  یکدیگر  با  مساجد  ارتباط 

و  انقالب فرهنگی در محله  به  تا  باشد 

شهر منجر شود؟

ارتبـاط سـنتی در نظـام کارکـردی مسـاجد وجـود 
دارد کـه همان ارتباط هفتگی مصالهـا )نماز جمعه( 
و گردهم آیـی سـاالنه حـج اسـت. اگر دقیق به شـکل 
بـا آن  ارتبـاط دقـت کنیـم و مطابـق  ایـن  و فراینـد 
برنامه ریزی کنیم، قطعًا انقالب فرهنگی در محله رخ 

می دهـد.
ـ که  ـ مأمومـی در حکومـت اسـالمی  در نظـام امـام 
مسـجد نمونه مینیاتور )کوچک شده( جامعه مبتنی 



پیش شامرۀ5
زمستان1399

31

یکی از مواردی که 
برای انگیزه سازی 

حضور جوانان 
نیاز است، تبیین 
و معرفی درست 

نقش و جایگاه 
مسجد در طول 

زندگی بشر است

“

حضـور نوجوانـان و جوانان در مسـجد خواهیم بود.

با به دست آوردن روحیه کار تشکیالتی از  

مسجد، چگونه می توانیم آن را در بیرون از 

مسجد نگهداری و اجرایی کنیم؟

اتفاقـًا ایـن موضـوع کـه فقـط بـه ُبعـد فیزیکـی 
مسـجد توجه شـود، مورد نقد اسـت. مسـجد مکانی 
اسـت دوُبعـدی؛ هم فیزیـک و مـکان آن مؤثر اسـت و 
هـم نگاهـی که ماهیت مسـجد بـه مأمومی کـه در آن 
حضـور پیـدا می کنـد، می دهـد؛ یعنـی تـا زمانـی که 
داخـل مسـجد هسـتیم، بـا حضـور خـود در آن مکان 
و القائـات خـاص حکمـت حضـور، تعالـی می یابیـم 
و زمانـی کـه بیـرون از مسـجد هسـتیم، بـا نگاهـی 
کـه منبعـث از آموزه هـای مسـجدی اسـت، تعالـی 
می یابیـم. بـه نظرم روایت همه زمین مسـجد اسـت،1 
بـه این نکتـه اشـاره دارد که در جامعه اسـالمی هر جا 
هسـتیم، نگاه مسـجدی داشته باشـیم. جمله زیبای 
»الُمؤِمُن ِفی الَمْسِجد کالَسَمک فی الماء« نیز تصویر 
زیبایی از حفظ این روحیه مسـجدی تداعی می کند؛ 

آن چنان کـه ماهـی بـدون آب می میـرد.

پی نوشت:

اَم َو َاْلَقْبَر«. شیخ حر عاملی،  َها َمْسِجٌد ِإالَّ َاْلَحمَّ ْرُض ُکلُّ
َ
1. »َاأْل

وسائل الشیعه، ج 5، ص118.

مسـجد هسـتند یـا بایـد باشـند، الزم می دانـم عرض 
کنـم کـه اگـر امـام و مأمـوم مسـئول )هیئت امنـا و 
خـادم و ...( در مسـجد بـه همان نقـش و جایگاه خود 
توجـه کننـد و وظیفـه  خـود را بـا تـوکل بر خـدا و فقط 
بـرای او انجـام دهنـد، زمینه حضـور و هدایت مـردم و 
به خصـوص جوانـان به بیت عتیـق و خانه خـدا فراهم 
می شـود. کیسـت کـه نخواهـد دقایقـی از عمـر خود 
را در خانـه خـدا سـپری کنـد؟ امـا امـروز کم کاری هـا، 
بدسـلیقگی ها، کمبودها و ناتوانی های افراد مسئول 
باعـث شـده خانـه خـدا آن گونـه کـه بایـد بـرای مـردم 
شـناخته  نشـده و رغبت الزم بـرای حضـور نوجوانان و 

جوانـان ایجاد نشـود.
تشـویق  و  ترغیـب  اصلـی  متغیـر  انگیزه سـازی، 
نوجوانان و جوانان برای حضور در مسجد است. یکی 
از مـواردی کـه برای انگیزه سـازی حضـور جوانان نیاز 
اسـت، تبیین و معرفی درسـت نقش و جایگاه مسجد 
در طول زندگی بشـر اسـت. متأسفانه آن طور که باید و 
شاید در رسانه، کتب درسـی آموزش وپرورش و فضای 
عمومی تعلیمی کشـور، به این نکته توجه نمی شـود 
و کمتریـن نکتـه ای در این بـاب به نوجوانـان و جوانان 
گفته نمی شـود. حتـی خانواده ها هم در این مسـئله 
اطـالع کافـی ندارند تا بتوانند نقش خود را نسـبت به 
مسـجد و نقـش مسـجد را نسـبت بـه خـود در زندگی 
روزمـره خـود مشـخص کننـد. اگـر همـه ایـن عوامل 
به صورت یک تشـکیالت واحد برای تشـویق و ترغیب 
حضور نوجوانان به مسـجد تالش کنند، شـاهد رونق 



پیش شامرۀ5
زمستان1399

32

رسانه های خصوصی مساجد
معرفی دو پیام رسان ایتا و بله

حمید فریدونی

امروزه پیام رسان های اجتماعی به همراهْی جدایی ناپذیر از زندگی افراد جامعه تبدیل شده  است؛ چنان که اقشار 

مختلف مردم با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن، به ابزارهای گوناگون ارتباطی دسترسی داشته و در پذیرش 

یا عدم پذیرش آن عمالً بی اختیارند! روزانه تعداد بیشماری گروه و کانال با اهداف و ادمین های مشخص در بستر 

پیام رسان ها تشکیل و اداره می شود. بستری که این نرم افزارها در اختیار کاربران خود قرار می دهند، با وجود 

فرم ثابت و یکسان، محتوای گسترده و متنوعی را شامل می شود؛ تولید و نشر مطالبی با موضوعات علمی، 

اجتماعی، سیاسی، کسب و کار، تحصیل، اشتغال، اخبار، حوادث، سرگرمی و ... . 

پرسش های کلی که اینجا به ذهن خطور می کند، این است که در میان تولیدات انبوه رسانه ها، سهم فعاالن 

فرهنگی تا چه اندازه است؟ آیا مسئوالن مساجد توجه کافی به ظرفیت های رسانه داشته اند؟ سبک زندگی 

فردی و اجتماعی نمازگزاران به چه میزان تحت تأثیر فضای مجازی قرار دارد؟ و در آخر اینکه اهالی مسجد 

کدام نرم افزار ارتباطی را برای تعامل با مخاطبان خود برگزیده اند؟

فارغ از این پرسش ها، آنچه در عموم فعالیت های مجازی مطرح است، پردازش سریع و خالقانه است که 

»پیام رسان ها« این فضا را برای هرگونه کنش سریع و آسان در اختیار ما قرار می دهند. در ادامه ضمن معرفی دو 

مورد از اپلیکیشن های پرطرفدار در میان کاربران، با قابلیت ها و کاربرد هر یک آشنا می شویم.
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هـر بخـش و نمایش تعـداد بازدیدهـای انجام شـده از 
پسـت ها.

بـه طـور کلـی پیام رسـان ایتـا یـک نرم افـزار ایرانی 
خـوب ارزیابی می شـود که جایگزینی آن با تلگـرام در 
کوتاه مـدت، گزینه بسـیار مناسـبی به نظر می رسـد.

ایتا
ایتا اپلیکیشـنی بومی است که از سـال 96 شروع 
بـه فعالیـت کـرده و مشـابهت زیادی بـا برنامـه تلگرام 
دارد. در ایتـا شـما می توانیـد به سـهولت با دوسـتان و 
آشـنایان خـود گفتگـو کنیـد، فایل  هـای مورد پسـند 

خـود را بـه اشـتراک بگذاریـد، گـروه و کانال بسـازید 
و محتـوای مـورد نظـر خـود را بـا حداقـل حجـم 
مصرفـی بارگذاری کنیـد. از طرفی ایـن نرم افزار 
در مقایسه با سایر پیام رسـان ها، سبک بوده و در 
دسـتگاه های ضعیـف نیز عملکـرد قابل قبولی 
دارد. بنابرایـن با اسـتفاده از آن می توانید پیام ها 
و فایل هـای خـود را در فرمت هـای مختلـف بـا 
سـرعت باالیی برای دیگران ارسال کنید. نسخه 
وب ایـن پیام رسـان نیـز از طریـق مرورگرهـای 
مختلـف قابـل دسترسـی اسـت. از ویژگی هـای 
مهـم ایـن برنامـه ایـن اسـت کـه فضـای ابـری 
نامحـدودی در اختیـار شـما می گـذارد کـه در 
بسـتر آن می توانید هرگونه فایـل  را در آن ذخیره 

یـا بـرای مخاطبان خـود ارسـال کنید. 
دیگـر ویژگی ها: اینترنـت ارزان )محاسـبه 50 

درصـدی ترافیـک مصرف شـده کاربـران ایرانی، 
چیـزی کـه تلگـرام از آن محـروم اسـت!(، وجود 
)کانال هـای  کانال هـا  از  دسـته های مختلفـی 
درختـی( به منظور دسترسـی راحت کاربـران به 
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اعتبار با اسـتفاده از بسـتر پرداخت بله
مجموع این خدمات از اپلیکیشن بله یک نرم افزار 
مالـی، پیام رسـان و تعاملـی می سـازد کـه بـرای افـراد 
حقیقـی و حقوقـی مثل مسـاجد می تواند سـودمند 

باشد

بله
می دانیـم کـه انجـام امـور بانکـی، ماننـد انتقـال 
پـول، دریافـت گـردش حسـاب و پرداخـت قبـض یـا 
پرداخت  هـای اجتماعی، مانند خرید شـارژ، خالفی 
خـودرو و عـوارض خـروج از کشـور، فرصـت زیـادی از 

مـا می گیرد. حـاال تصور نمایید تمـام این امکانات 
بـه عـالوه قابلیت هـای یـک پیام رسـان در یک 
نرم افـزار که امکان انتقال سـند امـور بانکی را 
دارد، یک جا جمع شـود. عملیـات بانکی در 
اپلیکیشـن بله تحـت نظـارت بانـک مرکزی 
انجام می گیـرد و ضریب امنیت باالیـی دارد. 

از نقـاط قـّوت ایـن نرم افزار ایرانـی، می توان به 
ارائـه نسـخه های متفاوت جهـت امکان نصب 
آن بـر روی سیسـتم عامل های مختلف اشـاره 
کـرد. سـازنده ایـن برنامـه کاربـردی، شـرکت 

النـون )بنیان نـوآوری الکترونیک( اسـت.
از جملـه امکانـات تعاملـی ایـن نرم افـزار 

هـم می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
     دریافـت و پرداخـت وجـه، قبـض و غیره 

برای اشـخاص حقیقـی و حقوقی. 
   خدمـات ویژه مالی در کانال های رسـمی 

  .)Bot( و دستیارهای هوشمند
        پرداخت به سـرویس های آنالین و شـارژ 
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دنیاگرایی، 
ریشه بسیاری از 
اختالف ها میان 
مسلمانان بوده 

و خواهد بود. 
از صدر اسالم 

تاکنون، آنجا که 
پای برکات دنیوی 

وسط آمده، 
اختالف ها شروع 

شده است

“

شـخصی را به مسجد نکشـانند؛ درنتیجه آن می شود 
که نباید بشود.

2. دنیاطلبی

دنیاگرایـی، ریشـه بسـیاری از اختالف هـا میـان 
مسـلمانان بوده و خواهد بود. از صدر اسـالم تاکنون، 
آنجـا کـه پای بـرکات دنیـوی وسـط آمـده، اختالف ها 
شـروع شـده اسـت. پیامبر رحمـت نگرانـی خود 
را از ایـن نکتـه ابـراز داشـته و فرموده انـد: »إنَّ أکَثـَر مـا 
رِض؛ 

َ
أخـاُف َعَلیُکـم مـا ُیخـِرُج الّلـُه َلُکـم ِمـن َبـَرکاِت ال

بیشـترین نگرانـی مـن بـر شـما، از برکاتـی اسـت کـه 
خداونـد از زمین بر شـما عنایت مـی دارد«. از حضرت 
پرسـیدند کـه منظورتـان از بـرکات چیسـت؟ فرمـود: 
نیـا؛2 زیبایی دنیا«. چه تلخ اسـت مشـاجره  »َزهـَرُة الدُّ
دو بزرگ مسـجدی، بر سـر نعمت هایی کـه خداوند به 

برکت مسـجد بـه آنها عطـا فرموده اسـت!
3. خودخواهی

امـام جـواد از پدرانشـان نقـل می کننـد کـه 
امیرمؤمنان هشـدار دادند: »َقْد خاَطَر ِبَنْفِسِه َمِن 

اگـر از هیئت امنـای مسـجد هسـتیم، حتمـًا بـه ایـن 
نکتـه توجه داشـته باشـیم که: »بـا خودمان رو راسـت 
باشـیم«؛ چـون خداونـد بـا مـا رو راسـت گفته اسـت: 
ـِه«؛1 یعنی همانا مسـاجد مال خدا  نَّ اْلَمَسـاِجَد ِللَّ

َ
»َوأ

هستند!
توجـه به همین نکته رک و پوسـت کنده، بسـیاری 
از مشـکالت را حـل خواهد کـرد. توجه بـه این اخطار 
از  خـارج  اختالف هـای  می شـود  سـبب  خداونـد، 
مسـجد، به داخل آن وارد نشـود و مسـجدی یکدست 
رقـم بخـورد. اگـر در مسـجدی اختـالف وجـود دارد، 
علتـش این اسـت کـه نمازگـزاران یا هیئت امنـا به این 

آیـه اعتقاد قلبـی ندارند.

ریشه های اختالف در برخی مساجد
اختالف میان هیئت امنای مسجد عللی می تواند 

داشته باشد؛ از جمله:
1. کینه های شخصی

برخی توان این را ندارند که کینه ها و اختالف های 

با خودمان رو راست باشیم!
اینجا جایی برای خود نیست

هادی عجمی



پیش شامرۀ5
زمستان1399

36

هیئت امنا، کارگران “
خانه خدایند، 
همه برای او دور 
هم جمع شده اند 
و کارفرما اوست؛ 
پس خودخواهی 
معنا ندارد. او 
دستور به تعاون و 
جمع گرایی داده 
است؛ نه فردگرایی 
و خودخواهی

امـور شـخصی اسـت؛ نـه در مـورد خانه کسـی دیگر. 
اگر مسـجد خانه خداسـت، هیـچ دلیلی بـرای داخل 
کـردن نگاه هـای شـخصی و کینه هـای بیـرون از ایـن 
خانـه بـه درون آن وجـود ندارد. مسـجد خانـه خداوند 
است و کسانی که در آن هستند، میهمانان او. محبت 
بـه صاحب خانـه بایـد سـبب شـود میهمـان او را هـم 
دوسـت داشـته باشـی! از طرفـی اگـر می خواهیـم او 
مـا را بپذیـرد، بایـد میهمـان خانـه او را در دل بپذیریم؛ 
باشـیم.  نپذیرفتـه  ایـن خانـه  از  بیـرون  در  هرچنـد 
درنتیجه اختالف ها را در جاکفشـی مسجد بگذاریم، 

بعـد داخل شـویم!
2. خداطلبی

هنگامی دل، وارد مسـجد شده است که از تعلقات 
دنیوی، دسـت شسـته باشـد. باید دل از دنیا شسـت 
تـا بتـوان گفـت وارد مسـجد شـده ایم. پـس اگـر برای 
او آمده ایـم، بایـد دسـت و دل از هرچـه دنیوی اسـت، 
در خانـه او شسـت. چـه خـوب اسـت کـه هیئت امنـا 
هیـچ تعلـق مـادی به مسـجد نداشـته باشـند؛ حتی 
تعلـق حـالل! مسـجد مـال اوسـت و مـا خـّدام او. این 
سـخن آنگاه معنـا دارد که مسـجد هیچ عایـدی برای 
ما نداشـته باشـد؛ هرچند عایدی به ظاهر حالل. اگر 
دنیـا کنـار رود، قلب هـا به یکدیگـر نزدیک می شـود و 
اختالف هـا کم می شـود. اگر مسـجد برای هیئت امنا 
و نزدیکان آنها هیچ عایدی نداشـته باشد، خیال همه 

راحت اسـت.
3. خداخواهی

هیئت امنا، کارگران خانه خدایند، همه برای او دور 
هم جمع شـده اند و کارفرما اوست؛ پس خودخواهی 

اْسـَتْغنی ِبَرأِیِه؛3 کسـی که با خودر أیـی از نظر دیگران 

احسـاس بی نیـازی کنـد، خـود را بـه خطـر انداختـه 
اسـت«. چـه خطـری باالتـر از اختـالف نظر میـان دو 
مسـجدی؛ به ویـژه اگـر از هیئت امنایـی باشـند کـه 

الگـوی دیگر اهالی مسـجد هسـتند؟
4. بی صبری

یکـی از عوامـل مهـم اختـالف، بی صبری اسـت. 
الزمـه هر مشـارکت و همـکاری در کاری، شـکیبایی و 
تحمـل دیگـران اسـت. می تـوان در تمـام پرونده های 
قوه قضاییه نوشـت: علت ایجاد مشـکل، بی صبری!

5. جهالت

اسـت؛  نادانـی  اختـالف،  عوامـل  مهم تریـن  از 
ـاُس  »َالنَّ می فرماینـد:   امیرمؤمنـان چنان کـه 
ْعـَداُء َمـا َجِهُلـوا؛4 انسـان ها دشـمن چیزی هسـتند 

َ
أ

کـه بدان جهـل دارند«. ندانسـتن ثمـره یا لـزوم کاری 
سـبب می شـود بـا آن مخالفـت شـود. از طرفـی علت 
تأکید برخی هیئت امنا بر کاری اشـتباه این اسـت که 

نسـبت بـه آن جهـل دارند.

در خانه خدا
راه مقابلـه درونـی بـا ریشـه های اختـالف، اعتقـاد 
قلبـی بـه ایـن نکتـه قرآنی اسـت کـه: »مسـجد فقط 
خانـه خداسـت«. دانسـتن اینکـه مسـجد خانـه خدا 

اسـت، پنـج اثـر مهـم دارد:
1. میهمانی خدا

ممکـن اسـت ما به هر دلیلی با برخی افـراد ارتباط 
چنـدان خوشـایندی نداشـته باشـیم، مثـاًل از کسـی 
رنجیـده باشـیم؛ اما این اعتقادهـای درونـی، فقط در 
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آن، مشـورت بـا دیگـر مؤمنان نیز شـرط شـده اسـت؛ 
درنتیجـه تکـروی و خودخواهـی نمازگـزاران مسـجد، 

نـدارد. معنایـی 
4. صبر 

َوَل  ُسـِل  الرُّ ِمـَن  اْلَعـْزِم  وُلـو 
ُ
أ َصَبـَر  َکَمـا  اْصِبـْر 

َ
»ف

َتْسـَتْعِجْل َلُهْم؛8 تو هم مانند پیغمبران اولو العزم )در 

راه مـن( صبـور بـاش و بـرای آنـان شـتابزدگی به خرج 
مـده«.

ایـن دسـتور صاحـب مسـجد اسـت. بـدون صبـر 
پیمـودن مسـیر دیـن و خدمـت بـه آن، امکان پذیـر 
نیسـت. حـال کـه هیئت امنـا، َعَلـم یـاری خـدا را در 

معنـا نـدارد. او دسـتور بـه تعـاون و جمع گرایـی داده 
اسـت؛ نـه فردگرایـی و خودخواهـی: »و َتَعاَوُنـوْا َعَلـی 
ْقـَوی؛5 در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر  اْلبـرِّ و التَّ

آبـادی  از  باالتـر  نیکـوکاری  چـه  کنیـد«.  همـکاری 
ظاهـری و باطنـی مسـجد؟ همچنیـن صاحب خانـه 
مسـجد دسـتور داده اسـت کـه در امـور بـا یکدیگـر 
مشـورت کنیـد و یک تنـه جلـو نرویـد: »َوَمـا ِعْنـَد اللِه 
ِهْم  ِذیَن اْسـَتَجاُبوا ِلَرِبّ ِذیـَن آَمُنـوا6 ... َوالَّ ْبَقـی ِللَّ

َ
َخْیـٌر َوأ

ـا َرَزْقَناُهـْم  ْمُرُهـْم ُشـوَری َبْیَنُهـْم َوِممَّ
َ
َة َوأ

َ
ـال َقاُمـوا الصَّ

َ
َوأ

ُیْنِفُقـوَن؛7 و آنچـه نزد خداسـت بسـیار بهتـر و باقی تر 

اسـت؛ اما آن مخصوص اسـت به آنان که ایمـان آورده 
و ... امر خدایشـان را اجابت کردند و نماز به پا داشـتند 
و کارشـان را بـه مشـورت یکدیگـر انجام می دهنـد و از 
آنچـه روزی آنهـا کردیـم )به فقیران( انفـاق می کنند«.

از  بهره منـدی  شـرط  آیـه،  دو  ایـن  طبـق 
فقـط  الهـی،  ویـژه  رزق هـای 

نمـاز نیسـت؛ بلکـه در کنـار 
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اگر می خواهیم او “
ما را بپذیرد، باید 
میهمان خانه او را 
در دل بپذیریم

پیامبـران، از میـان بـردن نادانـی و اسـباب اختـالف 
است.

ْنَزَل َمَعُهُم 
َ
ِریَن َوُمْنِذِریَن َوأ یَن ُمَبِشّ ِبِیّ ُه النَّ َبَعَث الَلّ

َ
»ف

اِس ِفیَما اْخَتَلُفوا ِفیِه؛11  اْلِکَتاَب ِباْلَحِقّ ِلَیْحُکَم َبْیَن النَّ

خـدا رسـوالن را فرسـتاد کـه )نیکـوکاران را( بشـارت 
دهنـد و )بـدان را( بترسـانند، و بـا آنها کتاب ]خـود را[ 
به حق فرسـتاد تـا در موارد نزاع مردم تنهـا دین خدا به 

عدالت حکمفرما باشـد«.
وظیفه او رفع اختالف هاسـت و وظیفه هیئت امنا، 

قبول سخن امام مسجد

پی نوشت ها:

1. جن: 18.

2. فیض کاشانی، محجة البیضاء، ص358.

3. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج4، ص388.

4. سید رضی، نهج البالغة، ص553.

5. مائده: 2.

6. شوری: 36.

7. همان: 37.

8. احقاف: 35.

9. یوسف : 108.

10. نحل: 43.

11. بقره: 213.

مسـجد برداشـته اند، الزم اسـت خـود را بـه صفـت 
صبـر بیاراینـد؛ یکدیگـر را تحمـل کننـد و یـاور دیگـر 
هیئت امنای مسـجد و خادمان و امام مسـجد باشند. 

لـذا اگـر خـادم خانـه خداییـم:
دیـدگاه  خـود را در فضایـی آرام بـه دیگـران بگوییم 
و بـرای گفتـن آن بی صبـری نکنیم؛ گاهـی در همان 

لحظـه نبایـد پاسـخ کسـی را داد؛ به گفتـه حافظ:
با خرابات نشینان ز کرامات مالف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

5. علم

هسـتیم،  حرکـت  در  خـدا،  خانـه  در  کـه  حـال 
فرامـوش نکنیـم که صاحب خانه شـرط حرکـت در راه 
ْدُعو 

َ
او را بصیـرت دانسـته اسـت: »ُقـْل َهـِذِه َسـِبیِلی أ

َبَعِنی؛9 بگو: طریقه من  َنا َوَمِن اتَّ
َ
ِإَلـی اللِه َعَلی َبِصیَرٍة أ

و پیروانـم همیـن اسـت که خلـق را به خدا بـا بینایی و 
بصیـرت دعـوت کنیم«.

از سـویی راه به دست آوردن علم، پرسش از آگاهان 
ْکِر ِإْن ُکْنُتْم َل َتْعَلُموَن؛10 پس  ْهَل الِذّ

َ
ُلوا أ

َ
اْسـأ

َ
است: »ف

اگـر نمی دانید از اهل ذکر )یعنی علما و دانشـمندان 
هر امت( سـؤال کنید«.

وظیفـه هیئت امنا و دیگر خّدام مسـجد مراجعه به 
امـام مسـجد اسـت؛ زیرا این آگاهی بخشـی، رسـالت 
او همچـون  امـام جماعـت مسـجد اسـت. وظیفـه 
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تـا بتواننـد در ایام کرونا بـه صورت مجازی آمـوزش را 
برقـرار کننـد. اما چگونه می توانیـم از این فضـا برای 

محلـه و مسـجد اسـتفاده کنیـم؟
ایـن برنامـه دارای امکانـات زیادی برای اسـتفاده 
کودکان و نوجوانان و مربیان اسـت. در شـاد می توان 
بـه  و  داد  تشـکیل  کانـال  و  گـروه  به راحتـی 
صـورت مجازی ارتبـاط برقرار کـرد. همچنین 
تماس هـای صوتـی و تصویـری دوسـویه در 
شـاد به راحتی برقـرار می شـود. از کاربردهای 
ویـژه  این نرم افـزار، سـامانه آنالین آزمون سـاز 
بـا قابلیـت پخـش زنـده و ارتبـاط زنـده 

دوطرفـه اسـت.
مربیـان و کـودکان و نوجوانـان 
شـرایط  ایـن  در  مسـجدی 

کودکان و نوجوانان1 
الف. شاد

پـس از شـروع کرونـا و بـا توجـه بـه عـدم برگـزاری 
بسـتری  بـه  نیـاز  مدرسـه،  در  درس  کالس هـای 
میـان  ارتبـاط  برقـراری  در فضـای مجـازی جهـت 

احسـاس  معلمـان  و  دانش آمـوزان 
وزارت  راسـتا  همیـن  در  می شـد. 
کمـک  بـه  پـرورش  و  آمـوزش 
فنـاوری  حـوزه  متخصصـان 
در  را  شـاد  نرم افـزار  اطالعـات، 
محیطـی مناسـب و با حفـظ حریم 

شـخصی و امکانـات مناسـب 
در اختیـار دانش آمـوزان 

و معلمان قـرار داد 

مسجد مجازی آباد
معرفی نرم افزارهایی که شبکه مؤمنین محله و مسجد را فعال می کند

رامین قربانی نژاد

در روزهایی که حضور در مسجد محدود شده و امکان گردهمایی و هم اندیشی مؤمنین وجود ندارد، الزم است 

متولیان مسجد، خصوصًا اعضای هیئت امنا به پشتیبانی امام جماعت در شبکه های اجتماعی حاضر شوند و 

ارتباط خود را با مؤمنین حفظ کنند. به همین منظور به بررسی شبکه هایی که مردم با آنها در ارتباطند، در دو 

بخش کودکان و نوجوانان، و جوانان می پردازیم. 
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بگیـرد. در آیگـپ عـالوه بر اینکـه به راحتـی می توان 
بـا دوسـتان خـود به صـورت خصوصی گفتگـو کرد، 
هماننـد شـاد قـادر بـه سـاخت گـروه و کانـال نیـز 
خواهیـم بـود. از قابلیت هـای ایـن نرم افـزار امـکان 
تبدیـل چـت خصوصـی به گـروه اسـت. بـرای مثال 
اگـر بـا دوسـت خود مشـغول گفتگـو بودید و نیـاز به 
هم صحبتـی بـا افـراد دیگـر را داشـتید، می توانیـد 
به راحتـی چـت را بـه گـروه تبدیـل سـازید و افـراد 
دیگـر را وارد بحـث کنیـد. ایـن قابلیـت در بحث هـا و 
گفتگوهـا و همچنیـن پاسـخ بـه شـبهات بـه صورت 
مجازی بسـیار مفید است. همچنین در این نرم افزار 
می تـوان قابلیت کاربردی تأیید )الیـک( و عدم تأیید 

)دیس الیـک( را بـه کانال هـای خـود اضافـه کـرد. 
در آیگـپ خدمـات کاربـردی زیـادی در گزینـه ای 
بـه نـام »آیلنـد« وجـود دارد. یکـی از ایـن خدمـات 

به راحتـی می تواننـد گـروه یـا کانـال بزننـد و بـا هـم 
ایـن  و  تولیـد محتـوا کننـد  ارتبـاط برقـرار کـرده و 
تولیـدات را بـرای یکدیگر به اشـتراک بگذارنـد. برای 
مثـال می توان با اجرای محفل هـای قرآنی نوجوانان 
و برنامه هـای مذهبـی مجـازی بـه صـورت زنـده و 
ارتبـاط گروه سـرود مسـجد و پایـگاه از طریـق ایجاد 
یـک گـروه در محیـط شـاد، به راحتـی برنامه هـای 
فرهنگـی خود را پیش  برد. همچنیـن در این محیط 
می توان مسـابقات مجازی بسـیاری برای کـودکان و 
نوجوانان برگزار کرد که این کار با سـامانه آزمون سـاز 

شـاد به راحتـی انجـام خواهـد شـد.
ب. آیگپ

بـا  کـه  اسـت  ایرانـی  کامـاًل  برنامـه  هـم  آیگـپ 
ویژگی هـای جدیـد و منحصـر به فـرد خـود می تواند 
را  خارجـی  مشـابه  کاربـردی  نرم افزار هـای  جـای 
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اسـتفاده از روبیـکا اینکـه در حـال حاضـر تمامـی 
مشـترکین  بـرای  برنامـه  ایـن  خدمـات  و  امکانـات 
اینترنـت همـراه ایرانسـل و همـراه اول به طـور کاماًل 
رایگان عرضه می شـود. قابلیـت خوبی که این برنامه 
بـرای بچه هـای مسـجد و هیئـت دارد، این اسـت که 
بـا ثبـت هیئـت خـود در کانـال عقیـق در روبیـکا، 
به راحتـی می تواننـد مراسـم های خـود را بـه صـورت 
زنـده و با اینترنت رایـگان در روبیکا قرار دهند تا همۀ 
کسـانی کـه کاربر روبیکا هسـتند، مراسـم را ببینند. 
قابلیـت خـوب دیگـری کـه تـازه بـه روبیـکا اضافـه 
شـده، صفحه »روبینو« اسـت. روبینو یک شبیه سـاز 
فارسی شـده از نرم افزار اینسـتاگرام اسـت که توسط 
تیـم روبیـکا طراحی شـده و بـا عضو شـدن در روبیکا 
شـما به راحتـی می توانیـد از روبینـو اسـتفاده کنید. 
ایـن صفحه دقیقًا تمام امکانات نرم افزار اینسـتاگرام 
را دارد و حتـی قالـب آن هم مانند اینسـتاگرام اسـت 
ایرانیزه شـده  به نوعـی  و 
اسـت  اپلیکیشـن  ایـن 
کـه می توانـد جایگزیـن 

خوبـی بـرای آن باشـد

مخصـوص  کـه  دارد  نـام  سـتارگان«  »باشـگاه 
باشـگاه  ایـن  در  اسـت.  ایـران  دانش آمـوزان  تمـام 
دانش آمـوزان می تواننـد بـا هـم ارتباط برقـرار کنند و 
از تمام امکانات این باشـگاه از جمله مطالب درسی، 
مسـابقات، سـرگرمی، مشـاوره، کتابخوانـی، جایـزه 
و خیلـی از امکانـات دیگـر اسـتفاده کننـد. در ایـن 
باشـگاه دانش آموزان و والدین می توانند عضو شـوند 
و گـروه تشـکیل دهنـد و با هـم ارتباط برقـرار کنند و 

کارهـای فرهنگـی مسـجد را پیـش ببرنـد.

جوانان2 
الف. روبیکا

روبیـکا یـک اپلیکیشـن جامـع اسـت کـه بـرای 
و  کاربـران فارسـی زبان دنیـا سـرویس های متعـدد 
جذابی را یکجا گرد هم آورده اسـت. کاربران با نصب 
ایـن برنامـه می تواننـد از امکاناتـی نظیـر تماشـای 

فیلـم و سـریال و انیمیشـن، نمایـش 
برنامه هـای شـبکه های تلویزیونـی و 
رادیویـی، دریافـت اخبار بـه روز ایران 
و جهـان، کتـاب و سـرگرمی، گـوش 
دادن بـه موزیـک و مداحـی، انجـام 
کارهای خدماتی غیرحضوری نظیر 
پرداخـت قبـوض و خریـد اینترنتی، 
اسـتفاده از شبکه اجتماعی روبیکا، 
خدمات پیام رسانی و سایر خدماتی 

کـه در ایـن برنامه وجـود دارد، 
اسـتفاده کنند. 

در  توجـه  قابـل  نکتـه 
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اعضای هیئت امنا 
می توانند از 
مهارت ها و 
موقعیت های 
ارتباطی خود 
استفاده کنند 
و امام جماعت 
را برای راهبری 
مسجد در جهت 
پررنگ تر کردن 
ایفای نقش 
اجتماعی این نهاد 
اصیل مردمی و 
دینی یاری رسانند

“

معرفـی افـراد صاحب فن و مهـارت و ویژگی هـای آنها 
بـه امام جماعت مسـجد اسـت. این معرفـی از جهات 
مختلـف می توانـد عامـل رویدادهـای مهـم در ایفـای 
نقـش اجتماعـی افـراد جامعـه باشـد کـه در ادامـه به 

برخـی از آنها اشـاره خواهد شـد.

گامی در جهت کارآفرینی
جهـان ناشـی از همه گیـری ویـروس کرونـا جهـان 
بی شـماری  شـغلی  فرصت هـای  رفتـن  دسـت  از 
اسـت که عـده زیـادی را بیکار کـرده اسـت و از رهگذر 
همیـن بیکاری و خانه نشـینی، بزه های بسـیاری فرد 
و خانواده فاقد درآمد را تهدید می کند که آسـیب های 

ناشـی از آن تمـام جامعـه را فـرا خواهـد گرفت.
معرفی افراد، امکانات و نیازمندی ها و مهارت های 
آنهـا بـه امام جماعـت می تواند مسـجد را در مسـیری 
قـرار دهـد کـه میـان ایـن نیروهـای اجتماعـی حلقـه 
اتصال باشـد؛ یعنی فرد بیکار را به صاحب کار معرفی 
کنـد و فـرد صاحـب مهـارت را بـه موقعیـت متناسـب 

برساند. کاری 
مسـجد بـرای این ایفـای نقـش نیازمند شـناخت 

در سـاختار مسـجد امـروز، هیئت امنـا هرکـدام یـک 
بـازوی اجرایـی بـرای امـام جماعت هسـتند. امـا این 
کار اجرایـی نباید بـه روزمرگی های مرسـوم بینجامد؛ 
چراکـه مسـجد عـالوه بـر دارا بـودن مسـائل روزمـره، 
بایـد دارای برنامه هایـی بـا افق تأثیرگـذاری اجتماعی 

روزافـزون در محلـه نیز باشـد.
هیئت امنـا از ایـن منظـر بایـد دریچه هایـی بـرای 
مسـجد باشـد؛ آن هـم مسـجدی کـه به دنبـال ایفـای 
نقـش اجتماعی اسـت و این ایفای نقـش را با هدایت 
امـام جماعـت می توانـد در عالی تریـن سـطح انجـام 

دهد.
 قابـل  درک اسـت کـه عمـوم اعضـای هیئت امنـا 
دارای دغدغه های شـغلی و کاری شـخصی هستند و 
شـاید در بهترین حالت بتوانند یک سـوم زمان خود را 
بـرای مسـجد و امـور آن خرج کننـد؛ اما همیـن زمان 
هـم با یـک برنامه ریـزی درسـت می توانـد دریچه های 
تـازه ای بـرای ایفـای نقـش اجتماعی بـه وجـود آورد و 

تمامـًا صرف اجرائیات مسـجد نشـود.
یکی از بهترین اقدامات در جهت ارائه راه حل های 
جدیـد جهت ایفای نقش اجتماعی بیشـتر مسـجد، 

من باب خیر اجتماعی
لزوم و فواید معرفی ویژگی ها و افراد هر محله برای امام جماعت مسجد

محمد طالقانی
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فرد بیکار را به “
صاحب کار معرفی 
کند و فرد صاحب 

مهارت را به 
موقعیت متناسب 

کاری برساند

ایـن  در  اطالعـات  و جمـع آوری  بایسـتد  می توانـد 
بخش می تواند بر عهده هیئت امنای مسـجد باشـد. 
هیئت امنـا بـرای ایفـای نقـش در ایـن بخـش بایـد 
اخالص و امانت داری را سـرلوحه ویژگی های رفتاری 
خـود قـرار دهنـد؛ چراکـه مسـتمندان باآبـرو فقـط 
کسـانی را در جریـان مشـکالت خـود قـرار می دهند 
کـه بـه آبروی دیگـران به مثابه آبروی خـود  می نگرند و 
از دیگر سـو صاحبان سرمایه و توانایی مالی، سرمایه 
خـود بـرای رفـع فقـر را در اختیار کسـانی می گذارند 
کـه دارای ویژگـی امانـت داری و پاک دسـتی باشـند.

یک نکته مهم
گفتنی اسـت که هرگونـه مذاکره و اقـدام و دخالت 
در ایـن دو بخـش بایـد بـا نظـر امـام جماعـت صـورت 
پذیـرد و حرکت هـای خودسـرانه تحـت نـام مسـجد 
می توانـد تبعـات نامطلوبی داشـته باشـد. حرکـت در 
چهارچـوب قانـون مصوب شـده در جلسـات منظـم 
هفتگـی و ماهانـه بـا امـام جماعـت و شـفافیت هـر 
اقدامی، هرچند کوچک، می توانـد از افتادن در ورطه 

فسـاد و بی اعتمـادی و ... جلوگیـری کنـد

افـراد محلـه و وضعیـت شـغلی و موقعیتی آنهاسـت. 
طبعـًا امـام جماعت تـوان و فرصـت فراهـم آوردن این 
فهرسـت را نـدارد و اعضـای هیئت امنـا می تواننـد از 
مهارت هـا و موقعیت هـای ارتباطـی خـود اسـتفاده 
کنند و امام جماعت را برای راهبری مسـجد در جهت 
پررنگ تـر کـردن ایفـای نقـش اجتماعـی ایـن نهـاد 

اصیـل مردمـی و دینـی یـاری رسـانند.

تالشی برای فقرزدایی 
بـا تورم هـای افسارگسـیخته اخیر، تنگ تر شـدن 
سـفره بسـیاری از خانواده هـا قابـل کتمـان نیسـت. 
ایـن تنگ تـر شـدن سـفره ها گاه بـه فقـر در جامعـه 
معضـالت  می توانـد  فقـر  خـود  کـه  می انجامـد 
اجتماعـی و امنیتی بسـیاری بـرای جامعه بـه دنبال 
داشـته باشد. بنابراین مسـجد در اینجا برای برقراری 
عدالـت اجتماعـی و جلوگیـری از فقـِر خانمان سـوز 
و  سـرمایه  صاحبـان  و  شـود  میـدان  وارد  می توانـد 
ثروتمنـدان محلـه را از وجـود فقرا باخبر سـازد و برای 
رفـع ایـن پدیـده تلـخ اجتماعـی بکوشـد. مسـجد با 
حضـور امـام جماعـت در متـن ایـن حرکـت و پیونـد 
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پروندۀ ویژه
مسجد و 

توسعۀ پایدار
اگر بخواهیم جنبه های مختلفی برای یک دین 

در نظر بگیریم، بدون شک ساختمانی که مراسم 

مختلف دینی در آن انجام می شود، یکی از همین 

مختلف  ادیان  برای  که  سازه  هایی  جنبه هاست. 

ساخته می شود،  باید با آموزه های دینی در تناقض 

نباشد و آموزه های دینی اعم از عقاید و حقوق و 

اخالق و ... ارتباط تنگاتنگی با معماری محل دینی 

دارد. مسجد هم یکی از همین سازه هایی است که 

دینی  مفاهیم  انتقال  در  بسزایی  تأثیر  می تواند 

داشته باشد. کارکردهای مسجد تحول آفرین، با 

مسجد خمود و الئیک متفاوت است. این نوشتار 

به  تاریخی،  و  درون دینی  نگاهی  با  دارد  سعی 

معرفی چند کارکرد از میان کارکردهای گوناگون 

مسجد انقالبی بپردازد تا نشان دهد که مسجد در 

تراز انقالب، نهاد حرکت و پویایی دین اسالم است و 

احیای مساجد به منزلۀ احیای دین است. 

یک قاب 
تحول آفرین

نگاهی به کارکردهای مسجد انقالبی
محمدرضا نظری

مهدی رزاقي طالقاني

مرتضي عالمي

صدرا حسیني

نقش مسجد در ایجاد فرهنگ اقتصادی

نقش مسجد در گسترش استقالل و مرزبندی با دشمن

مروری بر طرح عملیات محله محور مسجدپایه

صفحۀ53

صفحۀ58

صفحۀ61



باشـد؛ ولی هنگامی که در روز عید فطر در مسـجدی 
در لنـدن، مالحظه کـردم که عالی ترین نوع مسـاوات 
در میـان مسـلمانان وجـود دارد،  سـخت دسـتخوش 
حیـرت شـدم. مـن دیـدم کـه نژادهـای مختلـف و 
شـخصیت های عالـی و دانـی، در کنـار یکدیگـر قرار 

گرفته انـد و برادرانـه مشـغول عبـادت هسـتند«.3

مسجد و تقویت حس جمع گرایی 
از مسـائل تربیتـی دیگـر می توان بـه تقویت حس 
جمع گرایی اشـاره کرد. مسجد، محل حضور مؤمنان 
اسـت؛ از نمـاز جماعـت گرفتـه تـا اجـرای مراسـم که 
نشـان از تقویـت روحیـه جمع گرایـی دارد. مسـجد 
می توانـد نظم پذیـری را هـم بـه مـا یـاد دهـد. حضـور 
در صفـی منظم و پشـت سـر امـام جماعـت به معنی 

اطاعـت و نظم پذیـری اسـت.

محور محله 
اسـت  بـوده  محـالت  محـور  همـواره  مسـاجد 
کـه اکنـون کمتـر بـه ایـن محـور توجـه می شـود. در 
شهرسـازی پیشـینیان، بـازار، خانه ها و سـازمان  های 
شـکل  مسـجد  حـول  در  همـواره  حکومتـی 
خواسـته  مـا  کـه  زمانـی  متأسـفانه  می گرفته انـد. 
مثـل  نهادهایـی  تأسـیس  سـراغ  بـه  ناخواسـته  یـا 
فرهنگسراها و خانه های فرهنگ رفتیم و از مسجد 
و محوریـت آن در جامعـه و فرهنـگ غافل ماندیم، 

ذائقـۀ فرهنگـی و اجتماعـی مـا تغییـر کـرد.

عبادت 
شـاید مهم ترین کارکرد مسـجد همـان عبـادت در آن 
باشد. ارتباط شخصی با دین در مسجد بسیار پررنگ 
اسـت و کار بـزرگ اسـالم در ایـن زمینـه، هماهنگـی 
میان امور اجتماعی و فردی اسـت. انسان خداجویی 
که با حضوری عاشـقانه در مسـجد تـالش می کند از 
ارتبـاط با خـدا و خلقش بهـره ببرد و مصـداق »ُخـُذوا 
ِزیَنَتُکْم ِعْنَد ُکِلّ َمْسـِجٍد«1 باشـد. کلیب صیـداوی از 

امام صـادق روایت کرده که در تورات آمده اسـت: 
پـس  »مسـاجد، خانه هـای مـن در روی زمین انـد، 
خوشـا بر آن بنـده ای که در خانه وضو بسـازد و تطهیر 
کنـد، سـپس مـرا در خانه ام )مسـجد( زیـارت کند. به 
هـوش باشـید که احتـرام میهمان بر صاحبخانـه الزم 

اسـت«.2

مسجد مانند یک مربی 
صـرف حضـور در مسـجد می توانـد مـردم جامعـه 
را به گونـه ای خـاص تربیـت کنـد. مسـجد می توانـد 
حـس برابـری را در بیـن مـردم تقویـت کنـد. حضـور 
سـیاه  و سـفید، فقیـر و غنـی، رئیـس و زیردسـت در 
یـک صـف، خـود بـه معنـی برابـری همـه در مسـجد 
اسـت. هراس لیف دانشـمند اروپایـی می گوید: »من 

بسـیاری از کلیسـاها و معابـد را دیـده ام کـه در 
آنجاها مسـاوات برقرار نیسـت و طبیعتًا گمان 
می کـردم کـه بایـد همیـن تبعیـض در داخـل 

معابد اسـالمی هم حکم فرما 
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مسجد می تواند 
حس برابری را در 
بین مردم تقویت 

کند. حضور سیاه  
و سفید، فقیر 

و غنی، رئیس و 
زیردست در یک 

صف، خود به 
معنی برابری همه 

در مسجد است

“
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مسجد انقالبی 
مسجدی است که 
همواره محل تحول 
و تصمیم است. 
این مسجد است 
که نقش فعال و 
تعیین کننده را در 
جامعه به عهده 
دارد

“

اسـت و اهمیـت اجتماعـی و فرهنگـی آن را از ایـن 
بابـت نمی تـوان نادیـده گرفـت؛ مخصوصـًا در روزگار 
معاصـر کـه مسـلمانان شـور و حـرارت صـدر اسـالم را 
دگـر بـار از خـود نشـان می دهنـد، مسـاجد به صورت 
مراکز تربیت روحانی و پایگاه جنبش امت مسـلمانان 
نسـبت به ستمگران و سـلطه جویان درآمده و به تدریج 
مسـاجد موقعیت سـال های نخسـتین ظهور اسـالم 
را بـه دسـت آورده  اسـت«.6 بـدون  شـک همدلـی و 
همـدردی مردم در مسـاجد بیش از سـایر اجتماعات 
دیگـر اسـت و چنانچـه مـردم در مسـاجد حضـوری 
مستمر داشته باشند، زیرساخت های بهداشت روانی 
محکم تـر خواهد بود و جامعه کمتر دچار آسـیب های 

اجتماعـی خواهد شـد. 

نتیجه 
برای هرکـدام از کارکردهای فوق می تـوان در تاریخ 
انقالب اسـالمی نمونه هـای پررنگی را یافت. مسـجد 
انقالبـی مسـجدی اسـت کـه همـواره محـل تحـول و 
تصمیـم اسـت. ایـن مسـجد اسـت کـه نقش فعـال و 
تعیین کننده را در جامعه به عهده دارد؛ مسـجدی که 

تعالـی فرد و جامعـه را به همـراه خواهد داشـت
پی نوشت ها:

1 . اعراف: 31.

2. پاداش نیکی ها و کیفر گناهان: ترجمۀ ثواب  االعمال و 

عقاب االعمال، ص90.

3. غالمرضا نیشابوری، داستان ها و حکایت های مسجد، 

ص26.

4. مناقب، ج3، ص351.

ـ116. 5. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج10، ص114

ـ102. 6. مارسل بوازار، اسالم در جهان امروز، ص101

مسجد محل پیوند زناشویی 
هنـوز جوانانـی هسـتند کـه پیونـد زناشـویی خود 
را در مسـجد آغـاز می کننـد. اسـالم نیـز از این سـنت 
خطبـۀ   اکـرم پیامبـر  اسـت.  نمـوده  اسـتقبال 
عقـد حضـرت علـی و حضـرت زهـرا را در مسـجد 
خواندند.4 به دسـتور پیامبر ولیمه ای تدارک دیده شد 
و سـفره ای در مسـجد پهن کردند و بسـیاری از مردان 
و زنـان مسـلمان اطعام شـدند. سـپس پیامبر دسـت 
دختـر خود را در دسـت حضرت علی گذاشـت.5 
امروزه نیز سـنت ازدواج در مسـجد در میان مسلمانان 
و خصوصـًا در کشـورهایی همچون مالـزی و اندونزی 

دارد. رواج 

مسجد محل بازی کودکان 
صـدای  و  سـر  از  نمازگـزاران  از  بسـیاری  امـروزه 
کـودکان در مسـجد ناراحـت هسـتند و گاهـی هـم با 
تـوپ و تشـر با آنـان برخورد می کننـد؛ بی آنکه متوجه 
باشـند که در گذشـته همـواره برای بـازی کـودکان در 
کنار مسـجد محلـی را قـرار می دادنـد. فایـده این کار 
عـالوه بر حضـور والدین در مسـجد، رشـد کـودکان با 
فرهنگ مسـجد، دوسـتی های سـالم، اجتماعـی بار 

آمـدن آنهـا و ... اسـت.

مسجد محل همدلی و تعاون 
همدلی و تعاون همواره یکی از شعارهای اسالمی 
بوده اسـت. مـردم هر محل می توانند با گـرد آمدن در 
مسـجد و همـکاری با یکدیگر، بسـیاری از مشـکالت 
فـراروی خـود و جامعه را برطرف کنند. مارسـل بـوازار، 
اسالم شـناس سویسـی، می نویسـد: »مسـجد عامل 
نیرومنـدی در همبسـتگی و اتحاد مسـلمانان جهان 



پیش شامرۀ5
زمستان1399

49

اثر بینش های 
دینی در سالمت 

روان و ایجاد 
آرامش قلبی از 

طریق معنادهی 
به زندگی فردی 

و اجتماعی 
انسان ها، اثری 

بی بدیل است

“
به مقاالت و تحقیقات دانشـمندان علوم روانشناختی 
استناد جست. بسیاری از دانشمندان معتقدند که از 
جمله شـاخص های مهم و قابل توجه سالمت روانی، 
شاخص امید به زندگی است و در اینجا عکس مسئله 
نیـز صـادق اسـت کـه ایجـاد امیـد و ایمـان در ایجـاد 
سـالمت روانی نیز اهمیت بسـزایی دارد. یعنی ایجاد 
امید نیـز از جمله عوامل ایجاد سـالمت روانی اسـت. 
بـه عبارتی روان تر، هر کس سـالمت روانـی دارد، امید 
بـه زندگـی در وی قـوی اسـت و هـر کـس امیـد در وی 
ایجاد شـود، بخش اعظمی از سـاز و کار سـالمت روان 

را در خـود ایجاد نموده اسـت. 
»ایمان و امید در سالمت روانی انسان نقش مهمی 

تعریف بهداشت روان
از جملـه مفاهیمـی کـه در ایـن یادداشـت نیازمنـد 
آن هسـتیم و بایـد تعریفـی از آن ارائـه نماییـم، مفهوم 
و  مـوزون  ارتبـاط  »قابلیـت  اسـت.  روان  بهداشـت 
و  فـردی  اصـالح  و  تغییـر  دیگـران،  بـا  هماهنـگ 
اجتماعـی و حـل تضادها و تمایالت شـخصی به طور 
منطقـی و عادالنـه و مناسـب«1 تعریفـی اسـت کـه از 

بهداشـت روان ارائـه شـده اسـت.

رابطه بهداشت روان و امید به زندگی
آیـا میـان بهداشـت روان و امید به زندگـی رابطه ای 
معنـادار وجود دارد؟ در پاسـخ به این پرسـش می توان 

پیشران و موتور محرک
جامعه اسالمی

نقش مساجد در گسترش امید به زندگی
میثم کریمانی

مساجد جایگاه ویژه ای در ایجاد و نگاهداشت امید در انسان به طور فردی و اجتماعی دارند؛ چراکه با توجه به 

خصوصیت های ویژه ای که دارند، می توانند بهداشت روان و همچنین امید به زندگی را به طور غیر قابل باوری 

در جامعه ایجاد و پاسداشت نمایند. مسجد بر چهار پایه معنویت )ارتباط با خدا(، تقوا )زیست اخالق مدارانه(، 

اجتماع مؤمنانه و مکان مقدس بنا شده و این خصوصیات پایه مهمی در ایجاد بهداشت روان و به تبع آن امید 

به زندگی است.
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هر که متصل به آن “
سرچشمه عظیم 
خیرها و زیبایی ها 
شد و به یاد او بود، 
اولین اثر چنین 
یادی، آرامش و 
اطمینان قلبی 
است

معنویت و امید به زندگی
روان  بهداشـت  در  شـاخص  مهم تریـن  آرامـش 
انسـانی اسـت. بسـیاری از روانشناسـان کـه نگاهـی 
کارکردگرایانه به دین دارند، به این مسئله معتقدند که 
اثر بینش هـای دینی در سـالمت روان و ایجـاد آرامش 
قلبی از طریق معنادهـی به زندگی فردی و اجتماعی 

انسـان ها، اثـری بی بدیـل اسـت.
کارل گوسـتاو یونـگ می گویـد: »در میـان همـۀ 
بیمارانـم در نیمـه دوم زندگـی، یعنـی باالی 35 سـال 
یـک نفـر هـم نبـوده اسـت کـه مشـکل او در نهایـت، 
یافتـن بینـش مذهبـی در مـورد زندگـی نبوده باشـد. 
به جرئـت می تـوان گفـت کـه علت بیمـاری همـۀ آنها 
ایـن بـود کـه آنچـه را مذاهب زنـده هر عصر به پیـروان 
خود بخشـیده، از دسـت داده بودند و هیچ یک از آنان 
تـا بینـش مذهبـی خـود را بـاز بـه دسـت نیاورد، شـفا 

بر عهده دارد، موجب معنابخشـی به زندگی می شـود 
و هنـگام بـروز مشـکل ها و نامالیم هـای زندگـی، از 

فروپاشـی روانی انسـان جلوگیـری می کند«.2

نقش مساجد در سالمت روانی انسان
بایـد بدانیم که مسـجد به عنوان یکـی از مهم ترین 
جایگاه هـای ترویـج دیـن، چـه نقشـی در تزریـق امید 
و سـالمت روان در جامعـه ایفـا می کنـد. قبـاًل بـه این 
نکته در مقدمه اشـاره کردیم که می توان گفت مسجد 
اساسـًا بر چهار پایه اسـتوار اسـت: معنویت )ارتباط با 
خدا(، تقوا )زیسـت اخالق مدارانه(، اجتماع مؤمنانه و 
مـکان مقـدس. می تـوان نقش هـر کـدام از این چهار 
عنصر اساسـی را در تزریق امید به نفوس انسـانی و به 

تبع آن به جامعه انسـانی بررسـی نمود.
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تقوا و بخش “
مهمی از آن، یعنی 

اخالق و زیست 
اخالق مدارانه، 
از اساسی ترین 
اهداف مسجد 

است

اسالمی اسـت. قرآن کریم می فرماید: »در خانه هایی 
کـه خـدا رخصـت داده اسـت کـه آنجـا رفعـت یابـد و 
نامـش در آنهـا یـاد شـود. در آن خانه هـا هـر بامـداد و 
شـامگاه او را نیایـش می کننـد؛ پاک مردانـی که هیچ 
کسـب و تجارتـی آنـان را از یاد خـدا غافل نمی کند«.8
با توجه به آیه شـریفه، از ویژگی های مسـجد مکان 
ذکـر و یـاد خداونـد بـودن اسـت و اساسـًا می تـوان 
گفت کارکرد اصلی مسـجد ذکر الله اسـت. بر همین 
اسـاس هـر کس به مسـجد رفت و آمـد زیادی داشـته 
باشـد، خداونـد آرامـش را بـرای او تضمیـن می نماید. 
از رسـول اکـرم نقـل شـده اسـت: »هـر کـس کـه 
مسـجدها خانه اش باشـد، خداونـد آسـایش و آرامش 
و عبـور از صـراط را بـرای او ضمانـت می کنـد«.9 لـذا 
مسـجد می تواند جایگاه بسـیار مهمی در تزریق امید 
بـه زندگـی، آرامـش روانـی و بهداشـت روان در جامعـه 

داشـته باشد.

تقوا و امید به زندگی
»آیـا کسـی کـه مسـجدی را به نیـت تقوا تأسـیس 
کـرده و رضـای حـق را طالب اسـت، بهتر اسـت یـا آن 
کس که سـاختمانی بـر پایه سسـتی در لبه پرتگاهی 

بنا نهـاد؟«.10
بنـا نهـادن مسـجد بـر پایـه تقـوا مفهومـی بسـیار 
اساسـی اسـت کـه مـا را بـه ایـن نکتـه راهبر می شـود 
کـه تقـوا و بخش مهمـی از آن، یعنی اخالق و زیسـت 
مسـجد  اهـداف  اساسـی ترین  از  اخالق مدارانـه، 
پیش فـرض  ایـن  اخالق مدارانـه  زیسـت  در  اسـت. 
اساسـی وجـود دارد کـه مـن بایـد بـه صورتـی آزادانـه 
و انتخاب گرانـه خـود را از قیـد خلـق و خـوی زشـت و 
آلوده کننده برهانم. این مسـئله بسـیار مهم اسـت که 

نیافـت«.3
این گونـه  روان  و  دیـن  کتـاب  در  جیمـز  ویلیـام 
می گوید: »اشـخاصی که زندگی مذهبی دارند، دری 
کـه به هنـگام مشـکالت زندگی بـر روی این قسـم باز 
می شـود، بسیار وسیع است«.4 وی در ادامه در تعلیل 
چگونگـی بـاز شـدن این در وسـیع بـه این بـاور دینی 
اشـاره می کند که جهان بسـیار وسـیع تر از آنی اسـت 
کـه مـا می پنداریـم و ایمـان به غیب و اسـرار نهفتـه در 
عالم غیب باب وسـیعی اسـت در ایجاد آرامش روانی و 

ایجاد معنـای زندگی.
»دنیایی که محسـوس ماسـت و به چشـم می آید، 
فقـط قسـمتی از جهـان اسـت کـه بـه چشـم دیـده 
می شـود. ایـن دنیای محسـوس، ارزش و معنای خود 
را از عالـم غیـب دریافـت می کنـد و این همـان کارکرد 
دین در معنا بخشـیدن به زندگی بشـر اسـت که او را از 

پوچ گرایـی می رهانـد«.5
در میـان فرهنـگ اسـالمی نیز می تـوان بـه ارزش 
وافـر ارتبـاط بـا خـدا و ایجـاد احسـاس آرامـش قلبـی 
اشاره نمود. در فرهنگ اسالمی، خدا سرچشمۀ همۀ 
خیرهـا و خوبی هـا و زیبایی هاسـت. در مقابل، ریشـۀ 
همـۀ تاریکی هـا و شـرارت ها غفلـت از خداسـت و هر 
که متصل به آن سرچشـمه عظیم خیرهـا و زیبایی ها 
شـد و بـه یـاد او بـود، اولین اثر چنیـن یـادی، آرامش و 
اطمینان قلبی اسـت؛ چنان که قرآن می فرمایـد: »أَل 
ِبِذْکِر اللِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب«.6 همچنین »او کسی است 

کـه آرامش را در دل های مؤمنـان نازل کرد تا ایمانی بر 
بیفزاید«.7  ایمانشان 

حال یکـی از مهم ترین جایگاه هـای ترویج و تزریق 
ایـن ذکـر به مـردم و جامعه کجاسـت؟ پر واضح اسـت 
که مسـجد اصلی تریـن ایـن جایگاه ها در کشـورهای 
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از جمله مهم ترین “
عوامل آرامش و 
بهداشت روان، 
داشتن یک رابطه 
سالم و پایدار با 
افرادی است که 
می توانند با شما 
همسو و همدل 
باشند

مقدسـی به نـام مسـجد صـورت می گیـرد. اجتمـاع 
مؤمنانـه می توانـد و ایـن کارکـرد را دارد کـه انسـان را 
از اضطراب هـا و اسـترس ها دور، و آرامـش و امیـد بـه 

زندگـی را در فـرد و جامعـه تقویـت کند

پی نوشت ها:

1 . جعفر حیدری، »مسجد و بهداشت روان«، برگزیده 

مقاالت کتاب های فروغ مسجد، ص655.

2. مریم انصاری و ابراهیم میرشاه جعفری، »تأملی بر ساز و 

کار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سالمت روان انسان«، 

فصل نامه مطالعات اسالم و روانشناسی.

3. کارل گوستاو یونگ، روانشناسی و دین، ترجمه فؤاد 

روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، )به نقل از: ویکی پدیا، 

کارکردهای روانشناختی دین(.

4. ویلیام جیمز، دین و روان، )به نقل از: همان(.

5. همان.

6. رعد: 28.

ِکیَنَة ِفی ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیْزَداُدوا ِإیَماًنا  ْنَزَل السَّ
َ
ِذی أ 7. »ُهَو الَّ

َمَع ِإیَماِنِهْم«. فتح: 4.

ُح َلُه ِفیَها  ْن ُتْرَفَع َوُیْذَکَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسِبّ
َ
ِذَن اللُه أ

َ
8. »ِفی ُبُیوٍت أ

ِباْلُغُدِوّ َوالَْصاِل ِرَجاٌل اَل ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َواَل َبْیٌع َعْن ِذْکِر اللِه«. 

ـ37. نور: 36

9. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج3، ص554.

ْم 
َ
َس ُبْنَیاَنُه َعَلی َتْقَوی ِمَن اللِه َوِرْضَواٍن َخْیٌر أ سَّ

َ
َفَمْن أ

َ
10. »أ

َس ُبْنَیاَنُه َعَلی َشَفا ُجُرٍف  هاٍر«. توبه: 109. سَّ
َ
َمْن أ

ُقوا اللَه  ِذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ َها الَّ یُّ
َ
11. »َیا أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن«. آل عمران: 200. َلَعلَّ

12. حجرات: 10.

13. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج76، ص280.

بدانیـم مفهوم زندگی سـالم بـر پایه همین رهاسـازی 
از اخـالق آلـوده و مقیـد سـاختن خـود بـه محاسـن و 
کرامـات اخالقـی بنـا می شـود و زندگـی سـالم تقریبًا 
اسـاس آرامش امید و بهداشـت روانی است. به همین 
خاطر تقوا و زیسـت اخالق مدارانه که بنیان مسجد بر 
ترویـج آن بنا شـده، اساسـی ترین پایـه ترویـج و تزریق 

امیـد بـه زندگـی و بهداشـت روانـی بـه جامعه اسـت.

اجتماع مؤمنانه
»ای اهـل ایمـان صبور باشـید و یکدیگـر را به صبر 
و مقاومـت دعـوت کنید و مهیا و مراقب دشـمن بوده و 

خداترس باشـید تا رستگار شـوید«.11
در ادبیـات اسـالمی مؤمنان بـرادر یکدیگر معرفی 
َبْیـَن  ْصِلُحـوا 

َ
أ

َ
ف ِإْخـَوٌة  اْلُمْؤِمُنـوَن  َمـا  »ِإنَّ می شـوند: 

َخَوْیُکـْم«.12 این رابطه بسـیار نزدیکی کـه خداوند در 
َ
أ

میـان مؤمنـان ترسـیم می نمایـد، آثار مثبت بسـیاری 
دارد. از جملـه مهم تریـن عوامـل آرامـش و بهداشـت 
روان، داشـتن یـک رابطـه سـالم و پایـدار بـا افـرادی 
اسـت که می توانند با شـما همسـو و همدل باشـند و 
بـه نوعی گاه بتوانند نقش تکیه گاه را برای شـما بازی 
کننـد. ترسـیم اخّوت دینـی از جانب خـدا و توصیه به 
اینکـه ایـن رابطـه را حفـظ و مسـتحکم سـازید، یکی 
از مؤثرتریـن عوامـل آرامـش و ایجـاد امیـد در میـان 

جمعیت مسـلمانان اسـت.
در روایتی از پیامبر نقل شـده است: »انسان مؤمن 
با بـرادر مؤمنش آرامش می یابد، چنان که قلب تشـنه 

با آب خنک آرامـش می یابد«.13
مسـجد اسـاس و پایـه این ارتبـاط مؤمنانـه و محل 
اجتمـاع اصلـی مؤمنان اسـت. لـذا ترویـج اخّوتی که 
خداوند برای انسـان مؤمن ترسیم می نماید، در مکان 
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هرگونه بحث 
درباره فرهنگ 

اقتصادی بدون 
ایجاد سواد 
حداقلی در 

اقتصاد، آب در 
هاون کوبیدن 

است؛ همان قدر 
پرسروصدا و 

همان قدر بی فایده

“

منابـع کشـور را در پی دارد، باید مـورد توجه جدی قرار 
گیرد.

ایـن همه گیـری مخرب مانند کرونا مسـری اسـت 
و همان طـور کـه تالش متخصصان پزشـکی، بر قطع 
زنجیـره انتقال جهت مهار این ویروس ْ متمرکز اسـت، 
مسـجد به عنـوان نهاد فرهنگ سـاز و اهالـی آن  نیز در 
اینجا می توانند نقش قطع کننـده زنجیره الگوپذیری 
تجمل گرایـی و همه چیزپنـداری اقتصـاد در جامعـه 

باشند.
پادزهـر ایـن دو رویکـرد غلـط، می توانـد فرهنـگ 
اقتصادی باشد که باید در سبک زندگی و رفتار و کالم 
اهالی مسـجد متجلی شـود تا بر اساس نظام تربیتی 
الگوپذیـری در جامعـه، بـه افـراد و خانواده هـا تزریـق  

شـده و مـورد توجه قـرار گیرد.
پیش از هر نکته ای باید در اینجا منظور از فرهنگ 

اقتصادی را روشـن کرد.
به صورت سـاده منظور از فرهنگ، اذهان و شـاکله 
ذهنـی مـردم اسـت. رفتارهـای مـردم در یـک جامعه، 

مقدمه
مسـجد و اهالـی آن در همـۀ دوره هـای اجتماعـی و 
تاریخـی به نوعـی مـورد توجـه جامعه قـرار داشـته اند. 
و  مسـجد  هیئت امنـای  و  جماعـت  امـام  بـه  مـردم 
همچنیـن نمازگـزاران بـه دیـده الگـو نـگاه می کنند و 
حتی در شـرایطی کـه این رابطه مبتنی بر الگوپذیری 
نباشـد، بـا جسـتجوگری بـه دنبـال دسـتاویزی بـرای 
توجیـه روندهـای ناصحیح هسـتند. ازایـن رو دقت در 
نـگاه به مسـائل مختلـف و ارائـه رفتـار دینی اگـر مایه 
الگوپذیری نباشـد، می تواند جلوی توجیه اشتباهات 

افـراد را در سـطح جامعـه بگیرد.
دهه هـای  در  ایـران  جامعـه  ابتالئـات  از  یکـی 
اخیـر گرایـش بـه تجمل گرایـی و به صـورت دقیق تـر 
همه چیزپنـداری اقتصـادی اسـت. معطـوف شـدن 
تمام وقت و تمرکز افراد بر مسائل اقتصادی و باال بردن 
سـطح ثروت و سـرمایه و طبقه اجتماعی، گریبان گیر 
بسـیاری در جامعـه شـده اسـت و چنیـن رویکـردی 
ازآنجاکه مسـائل مختلفی چـون زوال اخـالق و اتالف 

از فرهنگ تا اقتصاد
روی موج مسجد

نگاهی به نقش مسجد در ایجاد فرهنگ اقتصادی مطلوب
مهدی رزاقی طالقانی
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رسـانه  کمبـود  حیـث  ایـن  از  می توانـد  مسـجد 
اقتصادی و فرهنگی جامعـه را تااندازه ای جبران کند. 
چگونگـی این فرایند را در راهکارهایـی که برای ایفای 
نقـش مسـجد در فرهنـگ اقتصـادی در ادامـه ذکـر 

خواهـد شـد، می تـوان دریافـت.

فرهنگسرای 1  آموزشگاه  به مثابه  مسجد 

اقتصادی

هیئت امنـای مسـجد بـا هدایـت امـام جماعـت 
می تواننـد بـا دعوت از اسـاتید اقتصاد در جلسـه های 
متعـدد، اما بـا زمان کوتـاه، مفاهیم اقتصـادی را برای 
مردم تبیین کنند تا سـواد اقتصادی جامعه مسجدی 
و خانواده هایشـان در گام اول افزایـش یابد. کسـی که 
فرهنگ اقتصادی صحیـح دارد، باید بداند حمایت از 
کار و سـرمایه ایرانی و بهره وری و تولید ملی چیسـت. 
فرامـوش نبایـد کرد کـه هرگونه بحـث دربـاره فرهنگ 
اقتصـادی بـدون ایجـاد سـواد حداقلـی در اقتصـاد، 
آب در هـاون کوبیـدن اسـت؛ همان قـدر پرسـروصدا و 

همان قـدر بی فایـده.

نحـوه نگرش آنها به مسـائل و از جملـه اقتصاد، یکی 
از مهم تریـن شـئون زندگی جامعـه را نشـان می دهد. 
تمامـی رفتارهـای اقتصـادی مـا برگرفتـه  از فرهنگ و 

ماسـت. گرایش های 

چند راهکار ساده
در  می شـود  مثـاًل  را  اقتصـاد  بـر  فرهنـگ  تأثیـر 
چگونگـی مصـرف یا حتـی در نحـوه ورود و خـروج به 
بازارها مشـاهده کرد. مثل ورود به بـازار ارز که بارزترین 

نمونـه تأثیـر فرهنـگ در اقتصاد اسـت.
فرهنگ سـاز  رسـمی  منابـع  در  فرهنـگ  ایـن 
ماننـد  نقاطـی  می شـود؛  سـاخته  جامعـه  بـرای 
آموزش وپـرورش، سـینما، رسـانه و روزنامـه. برخـی 
فرهنگ های اقتصادی هم از منابع غیررسـمی تغذیه 
می شـوند که متأسفانه به علت اینکه در ایران فرهنگ 
و اقتصاد رسانه مطلوب ندارند، بخش زیرزمینی بیش 
از سـایر بخش ها ضد فرهنگ های اقتصـادی را تولید 

می کننـد.
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مسجد با “
چند تصمیم 

ساده می تواند 
قطع کننده نگرش 

اقتصادی غلط 
خانواده ایرانی 

به مقوله اقتصاد 
باشد

دهـد. به عنـوان  مثال یک مـادر می توانـد فرهنگ کار 
و تـالش در تعالیـم دینـی را بشناسـد و پـدر خانـواده و 
فرزنـدان را به سـمت کار و تالش سـوق دهد. از سـوی 
دیگـر زنـی که فقـط پول برایـش مهم اسـت و بـه کار و 
تـالش توجهـی نـدارد، می توانـد پـدر و فرزنـدان را بـه 
سمت وسـوی داّللـی و مشـاغل آسـیب زا در جامعـه 
سـوق دهـد. اگر در مسـجد بینش اقتصـادی صحیح 
دینی به جامعه زنان تفهیم شـود تا دغدغه  کار و لقمه 
حـالل و مصـرف به انـدازه و ... داشـته باشـند، طبعـًا 
چندیـن و چنـد خانـواده فرهنـگ صحیـح اقتصادی 

خواهنـد یافت.

نتیجه
در بسـیاری از بحران هـای اقتصـادِی سـال های 
اخیـر، هر چنـد نمی شـود نقـش مسـئوالن و مدیران 
جامعـه را نادیده گرفـت، اما نمی توان از نقش فرهنگ 
نامطلـوب اقتصـادی جامعـه هـم غافل شـد. احتکار 
و مصرف زدگـی و هجـوم بـه فروشـگاه ها و چشـم و 
هم چشـمی و گسـیل سـرمایه به سـمت بازار ارز و دالر 
و ... از حیـث اثـر، دسـت کمی از تصمیمـات نابجـای 

مدیران نداشـته اسـت.
مسـجد با چند تصمیم ساده می تواند قطع کننده 
نگـرش اقتصـادی غلـط خانـواده ایرانـی بـه مقولـه 
اقتصـاد باشـد که چند نمونـه از ایـن راهکارهـا در باال 
ذکـر شـد. بـه این مـوارد می شـود بـا ابتـکار و دغدغه، 
مـوارد بسـیاری را افـزود و از پتانسـیل مسـجد در ایـن 

بخـش اسـتفاده کرد

توجه امام جماعت و هیئت امنای مسجد به 2 

سبک زندگی خود

در سـطور قبلی ذکر شـد که شـیوه و سبک زندگی 
اهالـی مسـجد می توانـد الگـوی جامعـه باشـد و در 
حداقل تریـن الگوپذیـری حتی توسـط کسـانی که با 
ایـن افـراد زاویـه  دارنـد، توجیه گـر روندهـای ناصحیح 
باشـد. برای مثـال عضو هیئت امنایی که سـالی چند 
گوشـی تلفن همـراه عـوض می کنـد و مصرف گرایی 
را به صـورت ملمـوس و عریـان بـه جامعه اطـراف خود 
نشـان می دهد، عالوه بر تبلیغ مصرف گرایی، اسباب 
دفـاع از افـرادی کـه این چنیـن فکـر می کننـد و حتی 
پایشـان به مسـجد باز نمی شـود هم فراهم می کنند. 
همـان غیرمسـجدی ها اگر مـورد نقد هم قـرار گیرند، 
رفتار این عضو هیئت امنا مسـجد را دستاویز خود قرار 
داده و می گوینـد: فالنـی کـه مسـجدی اسـت و اهل 
خدا پیغمبر هم این کار را می کند و شـیوه زندگی اش 
این گونـه اسـت؛ پس حرجـی به من نیسـت و این کار 

اصاًل بد نیسـت.
عـدم مصرف گرایـی، کارآفرینـی، توجـه عادالنه به 
مسـتضعف و سـرمایه دار، تهیـه کاالی ایرانـی مرغوب 
بـرای کمک به اقتصاد داخلی و اقداماتی ازاین دسـت 
می توانـد باعـث ترویـج فرهنگ اقتصـادی صحیح در 
جامعـه ای باشـد که نگاهشـان همچنان به مسـجد و 

اهالی مسـجد است.

تعیین کننده 3  عنصر  به عنوان  زنان  به  توجه 

فرهنگ اقتصادی در خانه

نـگاه زنـان بـه اقتصـاد می توانـد تمامـی اعضـای 
خانواده را در مسیر صحیح یا ناصحیح اقتصادی قرار 
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مقام معّظم رهبری: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بعـد گذشـت شـش سـال از مطالبـه حرکـت در 
جهت اصالح سـبک زندگی و سـخنان متعـدد درباره 
آن، مقـام معّظـم رهبـری در بند هفتم بیانیـه گام دوم 
انقـالب نیز بر سـبک زندگی تأکیـد کـرده و فرمودند:
سـبک زندگی، سـخن الزم دراین باره بسـیار است. 
آن را بـه فرصتـی دیگـر وامی گـذارم و بـه همین جمله 
ترویـج سـبک  اکتفـا می کنـم کـه تـالش غـرب در 
زندگی غربـی در ایـران، زیان های بی جبـران اخالقی 
بـه کشـور و ملـت  و اقتصـادی و دینـی و سیاسـی 
مـا زده اسـت؛ مقابلـه بـا آن، جهـادی همه جانبـه و 
هوشمندانه می طلبد که باز چشـم امید در آن به شما 

جوان هاسـت.

چرا این دستور بر زمین ماند؟
از آن سـال تاکنـون، زحمت هایـی 
کشـیده شـده؛ اما چرا باگذشت این 
هشـت سـال، هنـوز کاری کـه باید، 

انجام  نشـده اسـت؟
در  رهبـری  معّظـم  مقـام 
در  کـه  سـخنانی 

مقام معّظم رهبری: ۲۳ مهر ۱۳۹۱
یکی از ابعاد پیشـرفت با مفهوم اسالمی عبارت است 
از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن 
ـ این یک ُبعد مهم  ـ اینهـا عبـارٌة اخرای یکدیگر اسـت 
اسـت؛ ایـن موضـوع را می خواهیـم امـروز یک قـدری 

بحث کنیم ... .
هشـت سـال پیـش مقـام معّظـم رهبـری در دیدار 
جوانـان بجنـورد، موضـوع سـبک زندگـی را مطـرح 
کردنـد. در ایـن دیـدار، از همـه به ویـژه جوانان مطالبه 

کردنـد که:
سـبک  کـردن  درسـت  قضیـه،  اصـل 
زندگـی اسـت. بایـد در ایـن بخـش، مـا 
پیـش برویـم؛ باید تـالش کنیـم. تمدن 
نوین اسـالمی که ما مدعی اش هستیم 
اسـالمی  انقـالب  و  هسـتیم  دنبالـش  و 

بیـاورد،  به وجـود  را  آن  می خواهـد 
بـدون ایـن بخش 
تحقـق پیدا 

نخواهد 
کـرد.

مطالبه بر زمین مانده حضرت آقا 
از جوانان مسجدی
ترویج سبک زندگی مطلوب در ایران اسالمی

عباس صفری
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مسجد می تواند 
پایگاه همه  کارهای 
نیک باشد؛ پایگاه 

خودسازی، 
انسان سازی، 

تعمیر دل و 
تعمیر دنیا و 

مقابله  با دشمن 
و زمینه سازی 

برای ایجاد 
تمدن اسالمی 

و بصیرت افزایی 
افراد

“

اسـت. بایـد مسـاجد پایـگاه تحـول و ارتقـای سـبک 
زندگـی می شـد کـه نشـد.

حال چاره چیسـت؟ هرچه باشـد یک چیز نیست 
و آن امیـد بسـتن بـه دولت هـا و نهادهای رسـمی، که 
البتـه آنها بایـد وظایف خـود را انجام دهند. چـاره این 

اسـت که:

را 1  خود  رسالت  و  ویژه  کار  مسجدی  جوانان 
تبدیل مسجد به پایگاه ارتقای سبک زندگی 

اسالمی بدانند. 

با راهبری امام مسجد و هیئت امنا و برخی 2 
نهادها، قرارگاه سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی 

را در مسجد خود راه اندازی کنند. 

نقشه و کارنامه مسجد و محله خود را ترسیم 3 
کنند؛ محله آنها چه ظرفیت و چه آسیب هایی 
دارد؟ مسجد باید مرکز اطالعات سبک زندگی محله 

باشد.

را 4  خود  محله  و  مسجد  چندساله  برنامه 
هرسال،  در  که  کنند  تبیین  کنند؛  ترسیم 
چه اتفاق هایی را در مسجد و محله می خواهند رقم 
بزنند؛ البته این کارها باید: به رأی گذاشته شود و 
آنچه را رأی آورد، انجام دهند؛ زمینه چینی برای این  
امام مسجد  و  بر عهده هیئت امنا  کارهای جوانان 
است. در این تصمیم گیری ها اهالی محله هم باید 
کمک فکری نمایند تا اواًل همه خود را سهیم بدانند؛ 
دوم آنکه انتخابی واقعی، ناظر به همان ظرفیت ها، 

نیازها و آسیب های محل باشد.

سال 5  ابتدای  را  آنچه  انجام  سال،  هر  پایان 
برنامه ریزی شد، نمره دهی و آسیب شناسی 

کنند تا درسی برای سال بعد باشد

مـورد سـبک زندگـی در سـال های اخیـر داشـته اند، 
راهبردهـا را ترسـیم کرده انـد؛ امـا توجه بایسـته به آن 
نشـده و متأسـفانه ایـن دستورشـان بـر زمیـن مانـده 
اسـت. ایشـان در دیـدار بـا ائمـه جماعـات مسـاجد 
اسـتان تهـران )4/31/ 1395( نیـز بر اهمیت سـبک 
زندگـی تأکیـد کردنـد و فرمودند: »این خیلی مسـئله  
مهمی اسـت که سـبک زندگی ما، ما را به کدام طرف 
دارد می کشـاند«. ایشـان در ایـن دیـدار بـه جایـگاه 
مسـجد در سـبک زندگـی توجـه دادنـد و فرمودنـد:

مسـجد اهمیـت دارد، پایـگاه اسـت؛ همچنان که 
معـروف شـده در زبان هـا واقعـًا پایـگاه اسـت. نه فقط 
پایـگاه بـرای فالن مسـئله  اجتماعی، ]بلکه [ مسـجد 
می توانـد پایـگاه همـه  کارهـای نیـک باشـد؛ پایـگاه 
خودسـازی، انسان سـازی، تعمیـر دل و تعمیـر دنیـا 
و مقابلـه  بـا دشـمن و زمینه سـازی بـرای ایجـاد تمدن 
اسـالمی و بصیرت افزایـی افـراد؛ و َهُلـمَّ َجّرا. مسـجد 

یـک چنیـن جایگاهی اسـت.
درنتیجه:

اگـر سـبک زندگـی، مسـئله مهـم از دیـدگاه راهبر 
انقـالب اسـت؛ اگـر امیدشـان به مسـجد اسـت؛ اگر 
در این مسـئله، مسـجد را پایگاه اصلی می دانند، باید 

جوانان مسـجدی پاسـخ دهنـد که:
در تحقـق مطالبـه حضـرت آقـا چـه کرده انـد؟ آیـا 
اکنـون مسـجد آنهـا پایـگاه و قـرارگاه تحـول سـبک 

زندگـی محلـه اسـت؟

پایگاهی که پایگاه نشد
از سـخنان طرح شـده، روشـن می شـود کـه علـت 
نرسـیدن بـه موفقیـت الزم در سـبک زندگی چـه بوده 
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تأکید اسالم بر 
تقویت جامعه 
اسالمی در آیات 
متعددی بیان 
شده و وجوب 
حفظ استقالل 
جامعه دینی از 
جوامع غیردینی 
از ویژگی های 
یاران و اصحاب 
 خاتم پیامبران
دانسته شده است

“

چه اینکه قرآن در این مورد به نقل از انجیل می فرماید 
پیامبـر و یارانـش »همانند زراعتی هسـتند کـه جوانه  
می زننـد و به تقویـت جوانه ها پرداخته تا محکم شـده 
و بر پای خود بایسـتند و مستقل شـوند و به قدری نمّو 
و رشـد می نماینـد که زارعـان را به شـگفتی وامی دارند 
و ایـن موجب خشـم کافران می شـود«1 و تـالش برای 
ایـن امر مقـدس را به »آمـرزش و اجری عظیـم« وعده 
داده اسـت.2 عـالوه بـر ایـن هـر گونـه اعتمـاد و تکیه 
کـردن بـر آنان را نهی می کند و اعتماد بر آنان را »مانند 
دسـت دراز کردن به سـمت آتش و نابودی می داند که 
یـاری و نصـرت الهـی را از دسـت خواهنـد داد«.3 بـا 
توجـه به اهمیت اسـتقالل، قاعده ای اساسـی را برای 
اجرا در همۀ امور جامعه دینی، از سیاسـت تا فرهنگ 
و از اقتصـاد تـا تجارت وضع نموده اسـت که »مؤمنان 
نـه در دنیـا و نـه در آخـرت، هرگـز تحـت سـلطه کفـار 
نمی رونـد«4 و بـه اذن خـدا دائمـًا غالبند، البتـه مادام 
کـه ملتزم به لـوازم ایمان خود باشـند؛ همچنان که در 

جـای دیگروعده فرموده اسـت.5
اجـرای بسـیاری از قواعـد دینی مرتبـط با اجتماع 
نیـز وابسـته بـه اسـتقالل اسـت؛ چراکـه اگـر وجـوه 
اجتمـاع  آن  گـردد،  حاکـم  جامعـه ای  در  اسـتقالل 

اگـر در میـان ملت هـای پیشـین و کنونـی دنبـال یک 
ادعـا  می تـوان  به جرئـت  بگردیـم،  مشـترک  صفـت 
نمـود کـه »اسـتقالل« و »اسـتقالل خواهی« یکـی از 
آنهاسـت. انسـان از دیرزمـان و بـدو قدم نهـادن بر کره 
خاکـی و تشـکیل جوامـع نخسـتین تـا زمـان حاضـر 
و توسـعه جوامـع انسـانی در پهنـای گیتـی، به دنبـال 
اسـتقالل به عنـوان اصلـی ثابت بـوده که در بسـتر آن 
بـه توسـعه فرهنـگ و ارزش هـای اجتماعـی، تقویـت 
اقتصادی، توسعه انسانی و تقویت حاکمیت سیاسی 
می پرداختـه و به خوبـی ایـن نکتـه را دریافتـه اسـت 
کـه در صـورت نبـود اسـتقالل ابـزاری در دسـت دیگر 
جوامـع خواهد بـود. مطالعـه تاریـخ جوامع مختلف، 

ایـن مطلـب را به روشـنی نشـان می دهـد.
این اصل مسـّلم عقالنی توسـط ادیان الهی و دین 
اسـالم، به عنـوان آخریـن و کامل تریـن برنامـه هدایت 
انسـانی، مـورد توجـه قـرار گرفتـه و پشـتوانه و مبنایی 
قـوی جهـت دسـتیابی بـه اهـداف دیگر نیز به شـمار 
رفتـه اسـت. تأکید اسـالم بـر تقویت جامعه اسـالمی 
در آیات متعددی بیان شـده و وجوب حفظ اسـتقالل 
جامعـه دینی از جوامـع غیردینی از ویژگی هـای یاران 
و اصحـاب خاتـم پیامبـران دانسـته شـده اسـت؛ 

ساقه های مستحکم
میوه های بدون فساد

نقش مسجد در گسترش استقالل و مرزبندی با دشمن
مرتضی عالمی
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مسجد تراز نبوی، “
مسجدی خواهد 
بود که به تربیت 

انسان ها بسان 
 رسول اکرم

همت گمارد

منجـر به عزت منـدی، مرزبنـدی با دشـمن و اعتالی 
فرهنـگ اسـالمی شـود، نیـاز بـه تدبیـر، برنامه ریـزی 
و اجـرای برنامه هـای مناسـب و متناسـب بـا ذائقـه 
مخاطـب، یکـی از مهم تریـن و اصلی تریـن وظایـف 
متصدیـان امـور مسـجد می باشـد. به همیـن منظور 
پیشـنهادهای زیـر در دو بخـش مخاطبـان کـودک و 

نوجـوان و مخاطبـان بزرگسـال ارائـه می شـود:

مخاطب کودک و نوجوان
کشـور  آینـده  بـرای  نوجـوان  و  کـودک  اهمیـت 
اسالمی به عنوان مدیران، مجریان و متصدیان جامعه 
بسـیار زیـاد اسـت. شـکل دهی و جان بخشـی بـه 
مفهوم اسـتقالل در میان ذهن آنها و قرار دادن 
باارزش تریـن  از  ایـن مسـیر، یکـی  آنـان در 
منظـور  ایـن  بـرای  بـود.  خواهـد  عمل هـا 
می توان پیشـنهادهای زیـر را مـورد توجه قرار 

داد:

مهارت افزایی: 1  کالس های  برگزاری 
افزایش مهارت های ساخت، تعمیر و 
خالقیت می تواند روحیه استقالل آنان و حس 
»ما می توانیم« را در دل کودک و نوجوان زنده کند 
و به آنان اعتماد به نفس و قدرت سازندگی ببخشد تا 

می توانـد بـه اجـرای قواعـد و اقامـه ارزش هـای خـود 
بپـردازد. جامعـه دینی مسـتقلی که به سـبب نصرت 
الهـی بـرای اسـتقالل خواهی خـود به عزت می رسـد 
و احسـاس عـزت و برتـری می کنـد، اجـرای فرهنـگ 
بیگانـه را خـالف عـزت و اسـتقالل خـود دانسـته و 
نشـانه ای از برتری فرهنگ غیردینی بر فرهنگ دینی 
به شـمار خواهد آورد. بدین سـبب به فاصله گـذاری و 
مرزبندی آشـکار با غیرمؤمنـان خواهد پرداخـت و آن 
را رد می نمایـد کـه خداونـد به مؤمنان فرموده اسـت: 
»ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! محـرم اسـراری از 
غیرمؤمنـان انتخـاب نکنیـد«؛6 زیـرا غیرمؤمنـان در 

دوسـتی خود نیـز از »هرگونه شـّر و فسـادی درباره 
شـما، کوتاهـی نمی کننـد«.7

در ایـن میـان یکـی از مهم تریـن مراکـز 
تأثیرگذار بر تربیت دینی را می توان مسـجد 

دانسـت. مسـجد تـراز نبوی، مسـجدی خواهـد بود 
 کـه بـه تربیـت انسـان ها بسـان رسـول اکـرم
همـت گمـارد. بر این اسـاس نقـش ائمه جماعت 
و هیئت امنـا در جهت بخشـی و هدایـت قلـوب 
مؤمنیـن بـه یکـی از مهم تریـن مبانـی جامعـه 
دینـی، مؤثر و مهـم و کلیدی خواهد بـود. تالش 

بـرای تقویـت اسـتقالل و اسـتقالل خواهی کـه 
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اگر وجوه استقالل “
در جامعه ای حاکم 
گردد، آن اجتماع 
می تواند به اجرای 
قواعد و اقامه 
ارزش های خود 
بپردازد

پرداخته و معرفی محصوالت فرهنگی شامل کتاب، 
مستند، فیلم، انیمیشن با موضوع مرتبط را در اولویت 

قرار دهند.

استادان 4  متفکرین،  شخصیت ها،  از  دعوت 
و صاحبان اندیشه، برگزاری نشست هایی با 
موضوع مرتبط و در صورت مهیا بودن شرایط، برگزاری 
با موضوع مورد نظر، بحث  آزاداندیشی  کرسی های 
مورد  را  استقالل  نقش  و  جایگاه  و  اهمیت  پیرامون 
از بستر  زمینه می توانند  این  قرار دهند. در  بررسی 
فضای مجازی برای تأثیرگذاری و مشارکت حداکثری 

مخاطبان استفاده کنند. 

با توجه به تعداد مساجد، استفاده از کاالی 5 
عدم  و  استقالل  تقویت  به منظور  داخلی 
وابستگی نیز می تواند در یک نگاه، به تقویت جامعه 

دینی کمک نماید
پی نوشت ها:

ُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْنِجیِل َکَزْرٍع أ 1 . »َوَمَثُلُهْم ِفی اْلِ

اَر«.  اَع ِلَیِغیَظ ِبِهُم اْلُکفَّ رَّ َفاْسَتَوی َعَلی ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ

فتح:29.

ْجًرا 
َ
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوأ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ 2. »َوَعَد اللُه الَّ

َعِظیًما«. همان.

اُر َوَما َلُکْم ِمْن  ُکُم النَّ ِذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ 3. »َواَل َتْرَکُنوا ِإَلی الَّ

ْوِلَیاَء ُثمَّ اَل ُتْنَصُروَن«. هود: 113.
َ
ُدوِن اللِه ِمْن أ

4. »َوَلْن َیْجَعَل اللُه ِلْلَکاِفِریَن َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیاًل«. 

نساء:141.

ْعَلْوَن ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«. 
َ
ْنُتُم اأْل

َ
5. »َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوأ

آل عمران: 139.

ِخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُکْم«.  ِذیَن آَمُنوا اَل َتتَّ َها اَلّ یُّ
َ
6. »َیا أ

آل عمران:118.

ُلوَنُکْم َخَبااًل«. همان.
ْ
7. »اَل َیأ

در آینده نیز با تکیه بر آموخته هایشان روح استقالل را به 
جامعه تزریق کنند.

برگزاری مسابقات با موضوع استقالل با بیان 2 
اهمیت، نتیجه و راه های دستیابی به استقالل و 
مقایسه وضعیت شخص مستقل و غیرمستقل و تشبیه 

آن به جامعه.

مخاطب عمومی
مسـجد به عنـوان جایگاهـی بـرای تقویـت باورهـا 
مـورد  دینـی  محتـوای  ارائـه  دینـی،  آگاهی هـای  و 
نیـاز، اقامـه فرهنـگ دینـی در تقویـت وجـوه مختلف 
ایمـان، نقشـی کلیـدی دارد کـه مخاطبـان دائمـی 
زمینـه فعالیت های بلندمـدت و هدفمند را بـرای ائمه 
جماعـت و هیئت امنـا میسـر می کننـد. بـه همیـن 

منظور:

بیان نقش و اهمیت استقالل از دیدگاه دین 1 
مبین اسالم و نتایج آن در تقویت عزت، شکوفایی 
عمومی  فرهنگ  رشد  دینی،  ارزش های  و  باورها 
سخنرانی های  در  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و 
با  مخاطبان  شدن  آشنا  موجب  می تواند  مختلف، 

استقالل و توجه پیدا کردن به آن شود.

کارآفرینی با محوریت نقش اشتغال در حفظ 2 
مسجدمحور  خیریه های  ملی:  استقالل 
می توانند با توجه به نیاز جامعه با سرمایه گذاری در 
اشتغال هایی که وابستگی جامعه دینی به بیگانگان را 
کاهش می دهد، در این مهم مشارکت فعال داشته و در 

خط مقّدم افزایش توان جامعه دینی قدم بردارند.

با 3  مرتبط  نمایشگاه های  برگزاری  طریق  از 
موضوع دستاوردهای استقالل در میان ملل 
مختلف، به بررسی و نمایش اهمیت عدم وابستگی 
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مرکز رسیدگی به 
امور مساجد به 

برپایی دوره های 
آموزشی برای 

تقویت و ارائه طرح 
مذکور با رعایت 

شدید  پروتکل های 
بهداشتی اقدام 

کرد

“

و رهنمـود ایشـان بـر اسـتفاده از ظرفیـت نیروهـای 
داوطلب مردمی، طرحی منسـجم و کارشناسی شده  
جهت ایجاد شبکه مسـاجد، استقرار شبکه نیروهای 
مجاهـد و داوطلـب مردمی در مسـجد و سـازماندهی 
آنهـا، بـا موضـوع مقابلـه و مدیریـت ایـن بیمـاری، بـا 
تمرکـز بـر جغرافیـای محـالت و ضمـن بهره منـدی از 
ظرفیت هـای نهاد هـا و سـازمان های دیگـر پایه ریـزی 
کـرد. ایـن طـرح تحـت عنـوان عملیـات محله محـور 
مسـجد پایه طراحی شـد. در این میان مرکز رسیدگی 
آموزشـی  دوره هـای  برپایـی  بـه  مسـاجد  امـور  بـه 
بـرای تقویـت و ارائـه طـرح مذکـور بـا رعایـت شـدید  
پروتکل هـای بهداشـتی اقـدام کـرد. ایـن دوره در آذر 
ماه سـال جاری سپری شـد و به دلیل وضعیت سخت 
کرونایـی از ائمـه جماعات به صـورت گروه هـای 15 تا 
20 نفـره دعوت شـد و ضمـن مروری بـر فعالیت های 
تشـکیالتی، به تضارب آرا پرداخته شـد. محوری ترین 
مباحـث ایـن طـرح را می تـوان به طـور خالصـه در 

مسـائل زیـر ذکـر کرد.

حـدود یـک سـال از حضـور و وجـود ویـروس کرونـا در 
جامعـه بشـری گذشـته اسـت. ویروسـی کـه به نوعی 
تهدیـد علیـه نسـل بشـر بـه حسـاب می آیـد. امـا این 
از رهگـذر  فرامـوش کـرد کـه  نبایـد  نیـز  را  واقعیـت 
سـختی ها و آسیب هاسـت کـه فرصت هـا نیـز زاییـده 
خواهنـد شـد. تبدیـل چالـش بـه فرصـت نیـاز بـه 
همدلی، تعاون، تالش، پشـت کار و عزم راسخ در تمام 
سطوح اجتماعی دارد تا با کمترین آسیب و بیشترین 

اسـتفاده، گـذر از ایـن گردنـه اتفـاق بیفتد. 
یکی از امکاناتی که در تاریخ اسـالم در سخت ترین 
وضعیـت بـه کمک جامعـه مسـلمانان آمده، مسـجد 
اسـت. ارتبـاط مؤثـر ائمـه جماعـات و هیئت امنـا بـا 
یکدیگـر باعـث هم افزایـی و ارتبـاط وثیـق و صمیمی 
خواهـد شـد کـه از ِقَبـل آن نیـز می تـوان بـه ایجـاد 

شـبکه ای مؤثـر و مفیـد اقـدام کرد. 
مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد پـس از تأکید رهبر 
معّظـم انقـالب در جلسـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
مبنـی بـر ورود جـدی و مؤثـر مسـاجد بـه ایـن عرصـه 

مروری بر طرح عملیات محله محور مسجدپایه
به کوشش: صدرا حسینی
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     ارائه خدمات به عموم مردم در سه محور: بهداشت 
و سـالمت اجتماعـی، معیشـت اقشـار آسـیب  پذیر، 

ایمان و معنویـت جامعه دینی؛
     به کارگیـری و حمایـت از ظرفیت هـا و فرصت هـای 
گروه هـای  مذهبـی،  )هیئـات  محلـه  در  موجـود 
جهادی، بسـیج، نخبگان، دانش آموزان و ...( با تمرکز 

در مسـجد؛
     بسترسازی و ایجاد زیرساخت های مرتبط با تعامل 
و هم افزایـی نیروهای مردمی و دسـتگاه ها و نهادهای 

والیی.

محور های عملیات 
ایـن بخـش از طـرح از جملـه مهم تریـن محور هـا 
بـه شـمار مـی رود که شـامل چند بخـش بنیـادی زیر 

است: 
     ایمـان و معنویـت جامعـه دینـی: بدیهی اسـت که 
بایـد  به عنـوان خانه هـای خـدا در زمیـن،  مسـاجد 
تزریق کننده فضای امید و معنویت در جامعه باشـند. 
     بهداشـت و سـالمت اجتماعی: اقداماتی از قبیل 
انجام تزریقات، تأمین دارو و کپسول اکسیژن، و خرید 
مایحتاج ضروری، از پیشنهادهای عملیاتی این محور 

است.
      معیشـت اقشـار آسـیب پذیر: حمایت مسـاجد از 
افراد و اقشـار آسـیب دیده، شایسـته اسـت مورد توجه 

اهمیت و ضرورت  
     لبیـک بـه فرمایـش مقـام معّظم رهبری در جلسـه 
سـتاد ملـی مقابله با کرونا مبنـی بر ورود جـدی و مؤثر 
مسـاجد به عرصـه مدیریـت و مقابله با شـیوع ویروس 

کرونا؛ 
     اسـتفاده از فرصـت به وجودآمـده جهـت ایجـاد 
شبکه مساجد و سـازماندهی ائمه جماعات ذیل یک 

عملیـات مشـترک و واحد؛
      آمـوزش مسـائل مرتبـط با رصد، مسئله شناسـی، 
ظرفیت شناسـی و تعامـل بـا نهادهـا، دسـتگاه ها و 

سـازمان ها؛
      احیای کارکردها و ظرفیت های اصیل مسـاجد در 

بستر عملیات محله محور؛
      احیـای هویـت ائمه محترم جماعات به عنوان امام 

محله.
بدیهـی اسـت کـه زمان بنـدی ایـن طـرح از تاریـخ 
صـدور فرمان رهبـر فرزانه انقـالب تا پایان اسـفند 99 
خواهـد بـود و در صـورت ادامـه رونـد شـیوع کرونـا و با 

اقتضائـات جدیـد در آینـده تمدید می شـود. 

سیاست های کلی
     شکل گیری شبکه مساجد در محله ها و هم افزایی 
فرهنگـی  تحـول  جهـت  مناسـبات  و  ظرفیت هـا 

اجتماعـی محـالت؛
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نواحی هجده گانه
از ارکان ایـن طـرح که در واقع اساسـی ترین بخش  
مرکـز  هجده گانـه  نواحـی  می شـود،  محسـوب  آن 
رسـیدگی به امور مسـاجد اسـت که ده ناحیـه مربوط 
به شهرسـتان ها و هشـت ناحیه در شهر تهران مستقر 
اسـت. هـر ناحیـه نیـز معمـواًل شـامل چنـد منطقـه 
شـهرداری شـهر اسـت. ایـن نواحـی نقطـه اتصـال 
متقابل سـتاد با مسـاجد )ائمه جماعـات، کارگـزاران، 

بسـیجیان و نمازگـزاران( محسـوب می شـود. 
شـهر تهـران شـامل 22 منطقـه شـهری اسـت که 
معیـار ایـن تقسـیم بندی در طـرح نیز همـان مناطق 
در  اسـت.  شـهر  شـهرداری  توسـط  مشخص شـده 
شهرسـتان ها نیـز مناطـق بـه ابتـکار مدیـر ناحیـه و 
امام جمعـه شـهر مشـخص خواهد شـد. هـر کـدام از 
مناطق پس از تقسـیم بندی و تعریف، نیازمند معرفی 
یک مسـجد به عنوان مسـجد محـوری هسـتند. امام 
جماعـت مسـجد محـوری، رابـط منطقـه محسـوب 
می شـود. مسـاجد محـوری، نقطـه اتصـال مسـاجد 
محله ای منتخب با نواحی و سـتاد خواهند بود. شهر 
تهران شـامل 376 محله اسـت که در ذیل هر کـدام از 
مناطـق 22 گانه شـهری واقع می شـوند. در هر محله 
یک مسـجد به عنوان مسـجد منتخب محله به عنوان 
مسـجد هـدف تعییـن شـده کـه معمـواًل فعال تریـن 
مسـجد محله نیز اسـت. در این شـبکه منسـجم ائمه 

ائمه محتـرم جماعات و کارگـزاران مکّرم مسـاجد قرار 
گیرد.

سازمان عملیاتی
سـتاد راهبری عملیات )قرارگاه ستادی(، متشکل 
از اعضـای محتـرم شـورای معاونین مرکز اسـت که در 
قالب هشـت کمیتـه فعالیت می کند که عبارتنـد از: 

)بـا  دسـتگاهی  و  سـتادی  هماهنگـی  کمیتـه     
ریاسـت( حـوزه  مدیـر  مسـئولیت 

      کمیتـه فرهنگـی رسـانه ای )بـا مسـئولیت معـاون 
اجتماعی( فرهنگـی 

     کمیته تدارکات و پشـتیبانی )با مسـئولیت معاون 
اجرایی(

      کمیتـه نظـارت و پایـش قرارگاهـی )بـا مسـئولیت 
مدیـر دفتـر نظـارت و ارزیابـی( 

     کمیته سـازماندهی و شبکه سـازی )با مسـئولیت 
اعضـای اتـاق وضعیت(

     کمیته آموزش و توانمندسازی )با مسئولیت معاون 
جذب و آموزش(

     کمیتـه تأمیـن و تولیـد محتـوا )با مسـئولیت مدیر 
دفتـر مطالعات(

      کمیته فناوری و IT )با مسئولیت مدیر دفتر طرح 
و برنامه(
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سـجادیه و دعـای فـرج( از مأذنه هـا قبـل از اذان ظهـر 
و مغـرب ذیـل پویـش همگانـی نیایـش؛ )#پویـش_

همگانی_نیایش( و ...
د( محور خدمات اجتماعی

1. شناسـایی اقشار آسیب پذیر و تأمین بسته های 
معیشتی برای خانوارهای محروم محله؛

یـا  امـداد  کمیتـه  نیکـوکاری  مراکـز  اسـتقرار   .2
مسـاجد؛ در  خیریـه  مؤسسـات  تأسـیس 

3. اسـتفاده از ظرفیـت خیرین برای مسـاعدت به 
آسـیب دیدگان از کرونا؛

و ...
ه ( محور رسانه و فضای مجازی

1. برنامه ریـزی جهـت فرهنگ سـازی و انعـکاس 
برنامه هـا و اقدامـات صورت گرفتـه در مسـاجد ذیـل 
#ایـران_ #مسجد_تعطیل_نیسـت.  پویش هـای: 
همدل #عملیات_محله_محور_مساجد #در_خانه_

بمانیم
2. ثبـت خاطـرات، تجربیـات و ایده های فعـاالن و 

جهادگران عملیـات محله محور؛
پیامرسـان های  در  صفحـه  و  کانـال  ایجـاد   .3
اجتماعـی و اینسـتاگرام جهـت انعـکاس فعالیت هـا 
گزارش هـا،  و  اقدامـات  خدمـات،  اطالع رسـانی  و 
پاسخگویی به شبهات، انتشار مطالب مفید و مرتبط، 

مقابلـه بـا شـایعات، برگـزاری مراسـم مجـازی و ...
آنچـه در ایـن گـزارش ذکر شـد، گوشـه ای از طرح 
مذکور بود. امید اسـت با همت مـردم مؤمن و انقالبی 
و خیریـن امر، و به واسـطه مسـاجد و متولیـان آن، این 
شبکه برای تمام مسائل و مشکالت محل و جامعه راه 
خود را پیدا کند و با سـرعت و قدرت در مسـیر خود به 

حرکـت ادامه دهد

جماعـات به عنوان مدیران طبیعـی آنها، نقطه پایانی 
اتصـال قـرارگاه بـا عمـوم مردم محسـوب می شـوند. 

فهرستی از اقدامات پیشنهادی
در طـرح فهرسـتی از اقداماتـی کـه می توانـد در 
ایـن شـبکه بـه ظهـور برسـد نیـز آمده اسـت کـه چند 
محـور اساسـی و مهـم قـرار دارد. بخشـی از اقدامـات 

پیشـنهادی هـر بخـش در اینجـا آمـده اسـت.
الف( محور سازماندهی نیروها و اقدامات

1. ایجاد ستاد مدافعان سالمت در مسجد؛
2. تشـکیل منظـم جلسـات هیئت امنـا، شـورای 
به عنـوان  محلـه  نخبـگان  و  خیریـن  فرهنگـی، 
هیئت هـای اندیشـه ورز جهـت طراحـی عملیـات بـا 

تقسـیم مسـئولیت ها؛ و  بومـی محلـه  اقتضائـات 
3. ایجـاد گروه های مردمی )بانـوان، دانش آموزان، 
و  محـالت  در   )... و  معیشـت محور  سـالمت محور، 
مناطـق ناظر بـه اقدامات عملیـات محله محـور؛ و ...

ب( محور بهداشت و سالمت

1. اسـتقرار پایگاه هـا و ایسـتگاه های سـالمت در 
مسـاجد در هماهنگـی بـا مدیـران نواحـی و رابطیـن 

مناطق؛
2. ضدعفونی کردن اماکن و محل های پرتردد؛

3. تأمین اقالم مورد نیاز بیمارستان ها و درمانگاه ها؛
و ...

ج( محور فرهنگی

1. طراحـی، چـاپ و نصـب بنرهـا و پوسـترهای 
آموزشـی در موضوعـات مرتبـط بـا آمـوزش مسـائل 
بـا  مرتبـط  دسـتورالعمل های  رعایـت  و  بهداشـتی 
پیشـگیری از شـیوع و ابتالی بـه بیماری کوویـد 19؛
2. پخـش دعاهـای مأثـوره )دعـای هفتم صحیفۀ 




