
مسجد، ضامن حیات
سرزندگی و سالمت

 جامعه  اسالمی
ما می دانیم که هدف نهایی از انقالب اسالمی، ایجاد تمدن نوین اسالمی ست. ما قرارست در مسیر پرفراز و 
نشیب ایجاد تمدن جدیدی قدم برداریم که در طول تاریخ، نمونه ای با شرایط و لوازم مشابه برای آن سراغ 
نداریم. البته در این راه، دستمان هم خالی نیست. ما کوله باری از تجربه تمدن های قرون گذشته و حال را 
همراه داریم. اما نقش مسجد در این میان چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، به نظر می رسد که 
می بایست مسجد، نقطه آغاز حرکت ما به سوی ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد. اگر قرارست ما تحولی به 

این عظمت در کشور خودمان و دنیا ایجاد کنیم، راهی جز این نداریم که پایگاه مسجد را تقویت کنیم.
مسجد محل صدور عصاره تمام خوبی ها به جامعه است. خداوند متعال و حکیم، اراده فرموده است که مسجد 
همانند یک اندام حیاتی برای بدن، ضامن حیات، شادابی و سالمت پیکره جامعه اسالمی باشد. اگر آلودگی،  
کژی یا سستی ای در جامعه وجود داشته باشد، محل درمانش مسجد است؛ زیرا طبیب در اینجا خود خداست. 

مسجد، قلب تپنده
جامعه اسالمی

در اهمیت جایگاه مسجد همین بس که عزیز دل های ما و شفیع 
روز جزا، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(، وقتی به قصد بنای 
جامعه اسالمی، با یاران باوفای خویش به یثرب )مدینه( مهاجرت 
کردند، در توقف چند روزه خویش در منطقه قبا، اولین اقدامی 
که انجام دادند، تأسیس مسجد بود. سپس هنگامی که به مدینه 
رسیدند نیز در اولین گام، زمینی برای ساختن مسجد و خانه 
خویش خریداری کردند. گویا در نظر آن بزرگوار،  مسجد به مثابه 
قلب تپنده جامعه اسالمی ست که بدون آن این پیکر مقدس، 

جان نخواهد گرفت.
همان گونه که از قلب انتظار می رود، خون تازه را به جسم آدمی 
تزریق کند و آن را از بیماری و مرگ حفظ نماید، از مسجد نیز 
انتظار می رود که با فعالیت مداوم خویش، روح و جان مؤمنان را 

جال بدهد و آلودگی ها را از آن بزداید. 
در راه و رسم زندگی اسالمی، مسجد، خانه خدا و ملجأ مؤمنان 
است؛ مأمنی برای دل های مشتاق، پناهگاهی برای گرفتاران 
طوفان های سهمگین و نقطه آغازی برای به پایان خط رسیدگان.

مسجدها را
محکم نگه دارید!

» این یک توطئه است که مي خواهند مسجدها را کم کم خالي 
کنند. شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محراب هایتان 
و منبرهایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق، شمایي که این 
معجزه را از مسجد دیدید که همه قدرت ها را به هم شکست، 
نه فقط ابرقدرت ها، قدرت هاي دیگر را هم به هم شکست، نباید 
در اسالم سستي کنید. مسجدها را محکم نگه دارید و پرجمعیت 

کنید!« 
صحیفه امام ، ج 13، ص 19

مأمن و مایه خیر 
و برکت برای مردم

»مساجد باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، 
باید دل های پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسیجی باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لبریز از امید سازد. میان 
مسجد و مراکز آموزشی در هر محل، همکاری و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در 
مسجد و در برابر چشم مردم و از سوی امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه خود را با جوانانی که ازدواج می کنند، با کسانی که به موفقیت های علمی 
و اجتماعی و هنری و ورزشی دست می یابند، با صاحب هّمتانی که کمک به دیگران را وجهه همت می سازند، با غمدیدگانی که غمگساری می جویند، و حتی 
با نوزادانی که متولد می شوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه خیر و برکت باشد و به طریق اولی، وسیله زحمت و آزار 
مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده به ویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کاری ناروا و در مواردی خالف شرع است. تنها صدایی که باید از مسجد در 

فضا طنین بیفکند، بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است.« 
مقام معظم رهبری
پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 
1389/07/18

نقش صدا و سیما در رونق گرفتن مساجد

همه ما کم و بیش از میزان تأثیر برنامه های صدا و سیما، علی الخصوص سریال ها، بر مردم با خبریم. بارها دیده ایم که 
چگونه یک سریال قوی یا یک برنامه خوش ساخت، حتی می تواند ادبیات مردم را هم تحت تأثیر قرار دهد؛ و یا چگونه 

از این طریق، یک نوع پوشش خاص به سرعت در کل جامعه رواج پیدا می کند. 
رسانه ملی همان طور که می تواند به راحتی ادبیات فارسی را تخریب یا تقویت کند، و همان طور که می تواند نوع پوشش 

مردان و زنان ما را تغییر دهد، به همان صورت هم می تواند دین مردم را تضعیف یا تقویت کند. 
وقتی در سریا ل ها و فیلم های تلویزیونی ما، غذا خوردن، میهمانی رفتن و حتی رفع نیازهای طبیعی بدن، به عنوان یک 
عنصر ضروری همگی به تصویر کشیده می شود، اما در مقابل مسجد رفتن، نماز خواندن، قرائت قرآن و کارهایی از این 

قبیل، مورد غفلت قرار می گیرد، دور از انتظار نیست که دین در زندگی روزمره مردم، کمرنگ شود.
هنگامی که نقش محوری مسجد در هر محله و شهری به تصویر کشیده شود و به مردم آموزش داده شود که چگونه 
باید حق مسجد را ادا کرد و مسجد چگونه می تواند مرکز هر محله باشد؛ آن وقت خواهیم دید که چگونه مسجد دوباره 

هویت اصلی خویش را باز خواهد یافت و سطح فرهنگ و اخالق و بصیرت مردم، به سرعت رشد خواهد کرد.

مکانی برای عشق بازی با خدا

تا همین چند سال گذشته، مسجد، محور و مرکز بیشتر فعالیت های اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی مردم بود. هنوز مردم شهر از یادشان نرفته، 
دسته های پرستوهای عاشقی را که از قلب شهرها )مساجد( به سمت جبهه ها پر می کشیدند؛ و هنوز نوای »ای لشکر صاحب زمان، آماده باش! 
آماده باش!« که از بلندگوهای مساجد در کوی و برزن طنین می افکند، به گوش می رسد؛ هنوز بوی اسفندی که مادران قبل از اعزام فرزندانشان 

می سوزاندند، از مشام ما دور نشده؛ و هنوز آبی که پشت سر کاروان رزمندگان به زمین ریخته می شد، خشک نشده. 
مسجد، محلی بود برای عشق بازی؛ هرکس می خواست به سمت خدا صعود کند، از مسجد پر می کشید. روی دیوار مساجد، شهدا از پشت 
قاب های شفاف، با نگاهی گیرا، هر روز حداقل سه وعده، به اهالی محله شان تمام عهدها و پیمان هایشان را مجدداً یادآوری می کردند. خیلی بعید 

بود کسی پا به مسجد بگذارد و غافل خارج شود.
اگرچه هنوز هم نمی توان گفت که جایگاه مسجد، کاماًل مورد غفلت واقع شده، اما متأسفانه حداقل در بسیاری از مساجد شهر ما، وضعیت مانند 

گذشته نیست.   

خطر کمبود مسجد
یکی از خطراتی که آینده جامعه اسالمی و حرکت به سمت ایجاد »تمدن نوین اسالمی« را تهدید می کند و از هم اکنون باید به فکر برطرف کردن 
آن بود، کمبود مسجد است. هر شهرک یا محله ای متناسب با جمعیتش نیازمند به یک یا چند مسجد است. ساخت مسجد هم اکثراً به همت 
عالی اهالی همان محل، امکان پذیر می شود. که از رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نقل شده است: »هرکس قربتاً الی اهلل، مسجدی بنا 
نماید، خداوند منزلی برای وی در بهشت خواهد ساخت« و »هرکس می خواهد قبرش وسیع و گشاده باشد باید مسجد بسازد و هرکس می خواهد 
کرم ها جسم او را در زیر زمین نخورند، در مسجدها سکنی گزیند و هرکس دوست دارد جسمش تر و تازه باشد و پوسیده نشود، به نظافت و 

پاکیزگی مسجد بپردازد و هرکس دوست دارد جایگاه خود را در بهشت ببیند مساجد را فرش کند«. 
همچنین خداوند متعال فرموده است: »مسجدهای خدا را کسانی آباد می کنند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز می گزارند و زکات 

می دهند و جز از خدا نمی ترسند. امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند.«. )توبه/18(

امام باتقوا، زنده کننده دل های مأمومین

چراغ مسجد را امام مسجد و مؤمنین و همسایگان مسجد روشن نگه می دارند. گاهی مسجدی در محلی، غریب واقع شده است و اهالی آن 
محل حق همسایگی خانه خدا را رعایت نمی کنند. یک امام خوب می تواند، در دل های اهالی آن محل، انقالبی ایجاد کرده و آنها را با آن کانون 
معنویت)مسجد(، آشتی دهد. و البته قفل دل ها به هر دستی باز نمی شود، تنها یک دست باتقوا و تأییدشده از جانب پروردگار متعال خواهد توانست 

دل های مرده را زنده کند. 
امامان جماعت مساجد، نقش محوری در هدایت و بصیرت افزایی مأمومینشان دارند. یک امام خوب، شخصی ست که اواًل ویژگی بارزش، تقوا 
باشد و متخلق به اخالق اهل بیت )علیهم السالم(؛ ثانیاً عالم به علم دین و احکام الهی بوده و مانند یک آموزگار دلسوز، در انتقال معارف الهی 
به مأمومینش سخت بکوشد. ثالثاً بصیر و آگاه نسبت به مسائل سیاسی روز بوده و روشنگر اذهان مأمومینش باشد. رابعاً همت ویژه ای در جذب 

کودکان و نوجوانان و جوانان به مسجد داشته باشد.   

مسجد، سیاسی ترین کانون بندگی خدا

انقالب اسالمی در ایران، بزرگترین تحول سیاسی در قرن اخیر بود که کماکان پس لرزه های آن حرکت عظیم، کاخ مستکبران را به شدت 
می لرزاند. در جریان شکل گیری انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )رحمه اهلل( مساجد بواسطه روحانیون انقالبی شان، نقش اساسی در به 
حرکت درآوردن امواج خروشان مردم ایفا می کردند. در تهران مساجدی همچون مسجد جامع، مسجد ارک، مسجد هدایت، مسجد الجواد و ... 
محل تجمع مردم و سخنرانی روحانیون انقالبی بود. مساجد در نهضت امام خمینی، نقش کلیدی داشتند؛ پایگاهی برای روشنگری علیه جنایات 

و مفاسد حکومت پهلوی و محلی برای سازماندهی نیروهای انقالبی و مبارز بودند.
بسیاری از راهپیمایی های اعتراضی از مساجد آغاز و در سطح شهر گسترش می یافت. و بهار مساجد که فصل شکفتن دل ها و جوانه زدن افکار و 
احساسات انقالبی بود، ماه های محرم و صفر و ماه مبارک رمضان بود. در همین ایام بود که میلیون ها نفر به تأسی از سیدالشهداء و با نیت های 

خالص، با اعتراضات خود ضربات مهلکی بر پیکره رژیم سفاک و خونریز پهلوی وارد ساختند.

مسجد یا فرهنگسرا

اگر قرارست در محله ای کار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی صورت گیرد،  مسجد بهترین و مورد اعتمادترین مکان برای 
این کار است. و اگر قرار شد نهادی )مثل فرهنگسراها( به صورت موازی کارهای فرهنگی انجام دهد، می بایست آن نهاد 
توسط اهالی مسجد همان محل هدایت شود و نتیجه آن فعالیت ها باید به پر شدن مساجد کمک کند؛ و اال نباید نام آن 

فعالیت ها را به حساب کارهای فرهنگی گذاشت.
همین حاال نیز در بسیاری از مساجد شهر ما، فعالیت های متنوعی صورت می گیرد که نیاز به وجود نهادهای موازی را از 
بین می برد؛ مثاًل از کالس های آموزش احکام و قرآن گرفته با کالس های ورزشی و برنامه های آموزشی و تربیتی دیگر. 
کودکان و نوجوانان بواسطه شرکت در این فعالیت ها، از همان ایام شکل گیری شخصیتشان، پایشان به مسجد باز می شود 

و مسجد را که یکی از امن ترین نقاط شهر است، به عنوان خانه دوم خویش به حساب می آورند. 
از این طریق است که مسجد چونان جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره افراد خواهد شد. اما اگر با تزریق بودجه های کالن 
به  در مساجد صورت می پذیرد  نیز  االن  را که همین  فعالیت هایی  نقش مساجد،  و  جایگاه  از  غفلت  و  فرهنگسراها  به 
فرهنگسراها و اماکن مشابه کشاندیم، بزرگ ترین ظلم را در حق خانه خدا روا داشته ایم و پای عده زیادی را از مساجد 

بریده ایم. 
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سؤال تشریحی: نقطه آغاز حرکت ما به سمت ایجاد تمدن نوین اسالمی کجاست؟

سؤال های چهارگزینه ای: 
1- نسبت مسجد با جامعه اسالمی را به نسبت کدام عضو حیاتی با بدن تشبیه کردیم و چرا؟

الف( مغز؛ زیرا مسجد همچون اتاق فکر جامعه اسالمی عمل می کند. ب( قلب؛ زیرا یک مسجد خوب و فعال همچون قلب، 
ضامن حیات و سالمت و سرزندگی جامعه اسالمی است. ج( چشم؛ زیرا مسجد مانند چشم بینای جامعه اسالمی عمل می کند. 

د( هیچکدام.
2- هدف نهایی از انقالب اسالمی چیست؟

الف( تشکیل حکومت جهانی اسالم. ب( تأمین استقالل، آزادی و جمهوریت در ایران. ج( گسترش مذهب تشیع در جهان. د( 
ایجاد تمدن نوین اسالمی.

در مورد سؤال تشریحی، تنها کلمه یا کلمات خواسته شده را و در سؤال های تستی، ابتدا شماره سؤال و سپس عدد گزینه صحیح 
مربوط به آن را به شماره پیامک  200001377 ارسال نمایید. 

هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد گردید.
اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره 7: آقایان مجتبی شاهرودی، حسین قره باغی، سیدمحمد حسین پور.
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سنگر
معرفی  عنوان »سنگر«  به  را  اهلل( مسجد  )رحمه  امام خمینی 
می کرد و معتقد بود خط مقدم مبارزات فرهنگی، سیاسی و حتی 
نظامی، از مساجد پشتیبانی می شود. از ابتدای تاریخ اسالم نیز، 
مسجد چنین نقشی داشته است. در طول تاریخ، هرگاه نقش 
مسجد پررنگ تر شده است، موفقیت های بزرگی نیز نصیب امت 
اسالمی گشته و هرگاه مسجد به انحراف کشیده شده و یا نقشش 
کمرنگ شده است، جامعه رو به فساد گذاشته است. مسجد در 
اسالم، یک پایگاه  است. پایگاهی که هم محل عبادت و هم 
محل تصمیم گیری های مهم و حیاتی بوده است. پایگاهی که 
هم مکان تجمع مؤمنین و با خبر شدنشان از احوال یکدیگر و 
اخبار جامعه و هم مکانی برای کسب معرفت و تعلیم و تربیت 
و بصیرت افزایی بوده است. اکنون نیز چنین است، گاهی اگر در 
محله ای فساد و انحرافی آشکار می شود یا برای خانواده ای مشکلی 
پدید می آید، این اهالی مسجد هستند که دور هم جمع می شوند 
و تصمیم به ریشه کنی آن فساد یا چگونگی کمک به آن خانواده 
می گیرند و سپس به طور هماهنگ عمل نموده و محله خویش را 

از ناخوشایندی ها پاک می سازند. مسجد، منشأ خوبی هاست.

مسجد ضرار
یکی از خطرناک ترین جریان های فعال علیه اسالم و انقالب، جریان نفاق است. زیرا این افراد اگرچه ذاتاً گرگ اند، اما در لباس میش به گله می زنند. سربازان 
این جبهه شوم، در لباس یک مسلمان یا گاهی به عنوان یک انقالبی و حتی چه بسا یک روحانی، در حالی که دل در گرو جای دیگر دارند، به تخریب و 

فعالیت علیه انقالب و اسالم مشغول اند.
ماجرای »مسجد ضرار« نیز چنین بود که منافقان مدینه، بعد از آنکه راه های مختلف را برای مبارزه با اسالم آزمودند، تصمیم گرفتند برای تخریب بیشتر، با 
برچسب اسالم به مبارزه خودشان ادامه دهند. در همین راستا، آنها اقدام به ساخت مسجدی کردند که محل تجمع و توطئه منافقان علیه مسلمانان شد. این 
مسجد که به مسجد ضرار معروف است، قرار بود پایگاهی برای منافقین در مقابل مسجد قبا و مسجد مدینه و ... باشد. اما پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و 

سلم( به وحی و فرمان الهی، نیت پلید آنها را آشکار و دستور به تخریب این مسجد داد. )توبه/108(

 مسجد النبی )ص(

مسجد نبوی در مدینه منوره، اولین مسجدی بود که در این 
شهر به دست مبارک پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و 
اصحابشان ساخته شد. مسجد النبی به عنوان پایگاه اصلی شهر، 
مرکز مالقات های مردمی،  جلسات مهم مشورتی، آموزش مسائل 
عبادی و سیاسی و فرهنگی، ساماندهی سپاه اسالم و فرماندهی 

جنگ و ... بود. 
در همین مسجد پرخاطره بود که به دفعات، بر پیامبر گرامی 
اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( وحی نازل گشت. بسیاری 
از فرمایشات آن بزرگوار که امروز همچون گنجینه ای به دستان 
نیازمند ما رسیده است، در این مسجد ایراد شده. در آنجا بود که  
ابولبابه بعد از خیانتی که مرتکب شد، خود را به ستونی بست و 
چندین شب و روز به توبه مشغول شد، تا سرانجام رسول خدا 
خبر از پذیرش توبه او دادند و او را از آن ستون رها کردند. در 
همین مسجد بود که تنه درختی از فراق رحمة للعالمین، ناله سر 
داد و با دستان مبارک ایشان آرام گرفت. نام صفه را که همگی 
شنیده اید! آن سایبانی که در انتهای مسجد پیامبر بر افراشتند 
بودند.  گزیده  آن سکنی  سایه  زیر  در  بی خانمان،  مهاجرین  و 

مسلمانان، خاطرات زیادی از این مسجد دارند. 

بهترین مکان برای پرورش نیروهای کارآمد انقالبی
مسجد بهترین محیط برای رشد استعدادها و تربیت نیروهای کارآمد برای انقالب است. بسیاری از مدیران موفق و کارآمد کنونی نظام، اولین 
تجربه های مسئولیت پذیری اجتماعی را در مساجد تجربه کرده اند. کودک در مسجد می آموزد که معنای مسئولیت پذیری به عنوان یک شاخصه 
ایمانی، چیست و چگونه می توان بدون چشم داشت و با نیت قربت به درگاه خداوند متعال، به دیگران خدمت کرد. او جمع بین تخصص و ایمان 
را در فعالیت های فرهنگی مساجد می آموزد. مسئولیت های ظاهراً کوچکی که به صورت چرخشی به کودکان، نوجوانان و جوانان مسجدی داده 
می شود، شخصیت آنها را شکل می دهد و آنان را برای پذیرش مسئولیت های بزرگ تر آماده می کند. ما در واقع با تقویت مساجد و توجه ویژه به 

برنامه های سازنده فرهنگی در مساجد، بقای جامعه اسالمی را تضمین کرده ایم.«
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