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مقدمه

آنچله از فحلوای آیلات، روایلات و تأکیلدات علمای اعلام به ویلژه بنیان گذار انقاب اسلامی 
و رهبلری معظلم انقلاب بله دسلت می آیلد، چنیلن می نمایلد که مسلجد مهمتریلن پایلگاه برای 
تربیلت و شلکل دهی هویت دینلی و اجتماعلی انسلانها اسلت. تا بدان جلا که رهبر حکیلم و خردمند 
انقلاب در بیانلی رسلا، مسلاجد را بهتریلن و مهمتریلن ملکان بلرای حفلظ دیلن ملردم قلملداد 

می نماینلد. 1
بلی شلک اگلر قلرار اسلت در دنیلای املروز و در مواجهله بلا هجملۀ همله جانبلۀ دشلمن و 
پیچیدگی هلای خلاص تربیلت و دشلواری های تبلیلغ معلارف دینلی، مسلجد ایلن نقلش محوری 
خلود را ایفلا نمایلد، گریلزی جلز نواندیشلی و تحول عمیلق در نگلرش و عملکرد متولیلان، فعاالن 

و خدمتگلزاران خانه هلای خلدا وجلود نلدارد.
الزملۀ ایلن اتفلاق مبلارک، عزملی عموملی و حرکتلی جمعلی بلرای ایجلاد شلور و نشلاط و 
پویایلی و اثر گلذاری حداکثلری در فعالیت هلا و برنامه هلای مسلاجد اسلت. مرکز رسلیدگی به امور 
مسلاجد بلرآن اسلت تلا با سلهیم نملودن نخبلگان، صاحبلان فکر، ایلده و برنامله و بسلیج نمودن 
هملۀ امکانلات سلخت افزاری و نرم افلزاری، زمینه سلاز خیلزش و حرکلت مسلاجد بله سلمت این 
هلدف مقلدس باشلد. از ایلن رو دبیرخانله فراخلوان ایده هلای مسلجدی بلا هلدف جللب و جلذب 
ایده هلا و برنامه هلای نلو و اثرگلذار، فعالیلت خود را از تابسلتان 92 آغلاز نمود و توانسلت در گام اول 
آثلار و ایده هلای قابلل قبوللی را دریافلت نمایلد. مهمتریلن ثمرۀ ایلن فراخلوان، آغاز بله کار بانک 
ایلده های مسلجد اسلت کله بله زودی در فضای مجلازی راه اندازی شلده و دسلتمایۀ خوبی برای 
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فعلاالن مسلجدی خواهلد بود.

املا آنچله پیلش رو داریلد مقلاالت برتلری اسلت کله در بخلش مقلاالت و پایلان نامله هلا بله 
دبیرخانله فراخلوان ارسلال گردیلده و در فرآینلد ارزیابلی و داوری حائلز رتبله گردیلده انلد.

امیلد اسلت بلا ارائلۀ دیدگاه هلا و نظلرات سلازنده و همچنیلن ایده هلای تحول بخلش خلود 
یاری رسلان خادملان خویلش در مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد باشلید. بلر خلود الزم میدانیم از 
زحملات خالصانله هملکاران گرانقلدر در دفتلر مطالعلات و پژوهش هلای مرکز صمیمانله قدردانی 

نمائیلم.

مرکز رسیدگی به امور مساجد
معاونت فرهنگی - اجتماعی

1. دیدار ائمه  جماعات  مساجد استان  تهران، 1373/8/4 
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بررسی و پیشنهاد الگوی اولیه برنامۀ درسی کارشناسی ارشد 
مدیریت امور مساجد

میثم لطیفی1

چکیده

کنـون دوره هـای متعـدد آموزشـی رسـمی و غیـر رسـمی در سـطح دانشـگاهی و حـوزوی بـا  هم ا
محوریـت تربیـت نظـری در علـوم انسـانی و اجتماعـی در سـطح ملـی و بیـن المللـی طراحـی و اجـرا 
می شـود. بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه اهمیـت وضـرورت توجـه بـه مسـجد و پیچیدگـی اداره ایـن 
مکان مقدس در سـطح خرد و کالن الزم اسـت رشـته آموزشـی مسـتقلی برای حصول به اهداف واالی 
تمدن اسـالمی و الگوی اسـالمی و ایرانی پیشـرفت با محوریت مسـجد طراحی شـود. نویسـنده در این 
ج از کشـور  ع در داخـل و خـار مقالـه، ضمـن بررسـی اجمالـی وضعیـت رشـته های مرتبـط بـا ایـن موضـو
و اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن خصـوص، الگوهـای طراحـی نظـام آموزشـی و برنامـه درسـی را بـه 
اختصـار مـورد توجـه قـرار داده و نهایتـًا بـا توجـه بـه ادبیات موجود الگـوی اولیه دوره آمـوزش مدیریت 
مسـاجد در سـطح تحصیـالت تکمیلـی را ارائـه خواهـد کـرد. روش پژوهـش توصیفـی تحلیلـی اسـت.

واژگان کلیدی

مدیریـت امـور عمومـی، مدیریـت فرهنگـی، مدیریـت مسـاجد، برنامـۀ درسـی، مدیریـت آموزشـی، 
آمـوزش عالـی، برنامـۀ درسـی میان رشـته ای.

     1. استادیار دانشگاه امام صادقEmail: latifi@isu.ac.ir
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مقدمه

در نظام آموزش جدید، برای هر بخش از گسـترۀ علم، رشـته تخصصی طراحی شـده اسـت. چنین 
تالشـی از آن جهـت بـوده کـه تخصصی کـردن رشـته ها، بهـره وری را افزایـش داده و امـکان پرداختـن 
بـه موضوعـات نویـن را تسـهیل می  کنـد. و البتـه طراحـی و راه انـدازی رشـته ها فراینـدی پیـش رونـده و 
تکاملـی اسـت؛ بـه نحـوی کـه همچنـان رشـته های علمـی در حـال زایش و گسـترش اند. بـه عالوه طی 
سـال های اخیـر و حسـب ضرورت هـای بوجـود آمـده در نیازهای محیطی- اجتماعـی و فاصله گرفتن 
شـاخه های علم از یکدیگر، طراحی رشـته ها به سـوی چندرشـته ای، میان رشـته ای و فرا رشـته ای در 
حـال دگردیسـی اسـت. در کنـار چنیـن تحوالتـی در آمـوزش، نظام هـای درسـی نیـز بـه سـمت کاربـردی 
شـدن و تحصیـالت تکمیلـی در حـال حرکتنـد؛ طراحـی دوره هـای مدیریـت اجرایـی، مدیریت کسـب و 

کار و نظایـر آن، از ایـن قبیل انـد.
یکی از عرصه های اجتماعی مهم جامعه اسـالمی مسـجد اسـت. مسـاجد اولین و مهم ترین پایگاه 
مسـلمانان بـوده  کـه فراتـر از کارکردهـای عبـادی، دارای نقش هـای متنوعـی چـون تعلیـم و تربیـت، 
ارتبـاط اجتماعـی، فرهنگ سـازی، حـل اختـالف بیـن مؤمنـان، سـازماندهی و آمادگـی نظامـی و اداره 
عمومـی بـوده اسـت. از طـرف دیگـر، نـگاه مدرن تالش دارد که کارکردهای اصیل مسـجد را از آن ربوده 
گـذار نمایـد. بوجـود آوردن سـازمان  و بـه نهادهـای جدیـد کـه بـا فضـای معنـوی مسـجد بیگانه انـد، وا
جدیـد آمـوزش و پـرورش، دادگسـتری، شـهرداری و حتـی سـازمان های متأخرتـری مثـل فرهنگ سـرا و 

سـرای محلـه از ایـن قبیل اند.
کیـد فـراوان معمـار کبیـر انقـالب و مقام معظـم رهبری بر ضرورت حفظ جایگاه مسـجد  علی رغـم تأ
و نـگاه راهبـردی بـه آن، مع االسـف امـروز مسـجد در نـگاه برنامه ریـزان هندسـه اقتـدار نظـام و الگـوی 
کارکـردی  ع  اسـالمی ایرانـی پیشـرفت از شـأن و منزلـت درخـوری برخـوردار نیسـت. بـا توجـه بـه تنـو
مسـجد و انتظـارات بـه حـق از ایـن نهـاد مقدس از جانب رهبر معظم انقـالب و متدینین، هر اقدامی در 
مسـیر رشـد و بالندگـی ایـن نهـاد مقـدس مرضـی خـدای تبـارک و تعالی و موجـب رشـد و بالندگی جامعه 

اسـالمی خواهد شد.
یکـی از اقدامـات ضـروری کـه چنیـن مهمـی را تسـهیل می کنـد حرکـت بـه سـمت نـگاه تخصصی به 
ع اسـت. در دوره معاصـر و بـا  مسـجد و برنامه ریـزی آموزشـی- پژوهشـی تخصصـی دربـارۀ ایـن موضـو
توجـه بـه پیچیدگی هـای اجتماعـی، سـاختارهای سـنتی، پاسـخگو نبـوده و نیازمنـد بازسـازماندهی 
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آنهـا هسـتیم. ایـن مسـئله پیـش از ایـن توسـط شـهید مطهـری و ذیـل مسـئله تحـول در سـازمان 
ح شـده اسـت. همچنیـن مقـام معظـم رهبـری نیز این مهـم را مکـررًا در دیدارهای خود  روحانیـت مطـر

ح نموده انـد. بـا اصحـاب حـوزه مطـر
گرچـه در لبیـک بـه نـدای رهبـر انقـالب حـوزه علمیـه تحـوالت قابـل تقدیـری را از خـود نشـان داده  ا
اسـت امـا همچنـان ایـن تحـوالت پاسـخگوی نیازهـای جامعـه نیسـتند. از طـرف دیگـر ظرفیت هـای 
فراوانـی هسـتند، کـه بـا برنامه ریـزی می تـوان آنهـا را بـه فعلیـت رسـاند. از آن جملـه انبـوه دانشـجویان 
در رشـته های علوم انسـانی و اسـتعدادهای فراوان در حوزه های علمیه که آمادگی هدایت به سـمت 

معـارف مـورد نیـاز جامعـه کـه از طریق مسـاجد قابـل انتقال انـد دارند.
ح اولیـه رشـته اداره امـور مسـاجد را ارائـه می دهـد و البتـه معتقـد اسـت  نویسـنده در ایـن مقالـه طـر
ح در ابتـدای راه اسـت و بـا اسـتفاده از نظـر خبـرگان حـوزه و دانشـگاه قابـل تقویـت و تکمیـل  ایـن طـر

بـوده و بـه واسـطه همت هـای بلنـد و مخلصانـه قابلیـت اجـرا خواهـد یافـت.
ع را  محقق در پی بررسـی پیشـینه پژوهش های مرتبط، مقاله و یا پژوهشـی مسـتقل در این موضو
نیافـت. در عیـن حـال در بیـن تحقیقـات فراوانـی که مسـجد و یا برنامه درسـی را به نحو کلی و مسـتقل 
مـورد توجـه قـرار داده انـد بـه نکات قابل توجهی دسـت یافت. کاسـتی عمده اقدامـات و پژوهش های 
گذشـته کـه ضـرورت طراحـی ایـن رشـته را نمایـان می سـازد را ذیـل دو عنـوان کلـی می تـوان ذکـر نمـود. 
ع مسـجد اسـت. در  اولیـن کاسـتی در اقدامـات صـورت گرفتـه، ناظـر بـه عـدم نـگاه تخصصـی به موضو
رشـته های مرتبـط درسـی بـه بررسـی کلـی مدیریـت فرهنگـی پرداختـه شـده اسـت و آموزش هـای الزم 
و تخصصـی در بـاب مسـجد ارائـه نمی شـود. )مثل برنامه درسـی کارشناسـی ارشـد مدیریـت فرهنگی( 
ع مسـجد و بازنمایـی آن در برنامه  دومیـن کاسـتی ناظـر بـه عـدم توجه به جامعیت و گسـتردگی موضو
ع کارکردی مسـجد چه در نگاه خرد) ناظر به یک مسـجد خاص( و کالن )مجموعه  درسـی اسـت. تنو
مسـاجد و نگاه سیاسـتی( اقتضا می کند که انبوهی از گرایش های آموزشـی و تحقیقاتی را ذیل رشـته 

مذکور لحـاظ نمود.
بـا توجـه بـه ضرورت هـا و کاسـتی های ذکـر شـده، هـدف ایـن پژوهـش ارائـه الگـوی اولیـه برنامـه 
درسـی رشـته مدیریـت امـور مسـاجد اسـت. سـؤال اصلـی پژوهـش ناظـر بـه مختصـات مطلـوب رشـته 
کـه  خواهـد بـود؛ اینکـه الگـوی مطلـوب برنامـه ریـزی درسـی چیسـت، نیازهـای جامعـه و مسـجد 
کدامنـد و اهـداف دوره چـه خواهنـد بـود از  بایسـتی در برنامـه لحـاظ شـوند، ویژگی هـای ورودی هـا 
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سـؤاالت فرعـی ایـن تحقیـق خواهنـد بـود.

کتابخانـه ای تحقیقـات و  بـا بررسـی  روش پژوهـش توصیفـی- تحلیلـی خواهـد بـود. محقـق 
گذشـته تـالش دارد  بـه سـؤاالت مذکـور در تحقیـق پاسـخ دهـد. مسـتندات 

الف( مرور مطالعات و اقدمات گذشته

در ایـن قسـمت، ابتـدا در خصـوص بسـتر اجـرای برنامـه درسـی یعنـی دانشـگاه دینـی بـه معنـای 
اعـم آن خواهیـم پرداخـت. ایـن قسـمت بخشـی از مطالعـات قبلـی اسـت که توسـط بابـک حمیدیا زیر 

نظـارت نویسـنده در سـال 1393 در دانشـگاه امـام صـادق انجـام شـده اسـت.

1. دانشگاه دینی در سطح جهانی
از آنجایـی کـه دانشـگاه دینـی مفهومـی انتزاعـی اسـت کـه مصادیـق آن در قالـب ادیـان مختلـف 
کنـون صـورت نپذیرفتـه اسـت. بـا  ظهـور و بـروز می کنـد لـذا تعریـف جامـع و دقیقـی از ایـن مفهـوم تا
ع دیـن در ارتبـاط هسـتند در متـون  کـز آموزشـی کـه بـه نوعــی بـا موضـو بررسـی های صـورت گرفتـه، مرا

مربوطـه بـه صـورت ذیـل تعریـف شـده اند:
مؤسسـات ایمان- محور1: عبارت اسـت از کالج، دانشـگاه، مدرسـه علوم دینی یا مرکز آموزشـی که 

توسـط یـک نهاد مذهبی حمایـت می گردد.
مـدارس علـوم دینـی2: مدارسـی کـه در آن صرفـًا علـوم دینـی تدریـس می  گـردد. ایـن مـدارس بیشـتر 

در بیـن دو دیـن یهـود و مسـیحیت رایـج اسـت و عمدتـًا تحـت نظارت یک کلیسـا و یا کنیسـه می باشـد 
کـز دینـی از جملـه کلیسـا مشـغول بـه کار می گردنـد. ایـن مـدارس در قـرن  غ التحصیـالن آن در مرا و فار
نوزدهـم بـرای تربیـت اسـاتید بـه کار می رفتـه اسـت. پذیـرش ایـن مـدارس بیشـتر در مقطع دبیرسـتان 
و پـس از آن )شـامل کالـج یـا دانشـگاه( اسـت.3 می تـوان ایـن مـدارس را بـا تفاوت هایی در سـازماندهی 

شـبیه حوزه هـای علمیه در کشـورهای اسـالمی دانسـت.

1. faith-based school.
2. Seminary or Theological colleges.
3. XXIII Session, Council of Trent, ch. XVIII. Retrieved from J. Waterworth, ed. (1848).The Canons and Decrees of the Sacred and 
Oecumenical Council of Trent. London: Dolman. Pp. 170-92 

http://history.hanover.edu/texts/trent/ct23.html. Retrieved June 16   2009 
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دانشـگاه / دانشـکده کتـب مقـدس: در ادیـان مختلـف دانشـگاه هایی با عنـوان کتاب مقدس آن 

دیـن تأسـیس گردیـده اسـت. نمونـه ایـن دانشـگاه ها دانشـگاه انجیـل1 اسـت کـه در آن محـور اصلـی 
کتـاب مقـدس انجیـل می باشـد و کلیـه آموزش هـا و پژوهش هـا حول کتاب مقدس صـورت می پذیرد. 
کـردن فلسـفه از برنامـه درسـی  تفـاوت ایـن دانشـگاه ها بـا مـدارس علـوم دینـی مسـیحی مسـتثنی 
می باشـد. عمدتـًا ایـن دانشـگاه ها تـا سـطح کارشناسـی می باشـند.2 چنیـن رشـته ها و دانشـکده هایی 

شـبیه دانشـکده های علـوم قرآنـی در کشـورهای اسـالمی می باشـد.
دانشـگاه اخالقـی : دانشـگاهی کـه فرامیـن اخالقـی در آن رعایـت می گـردد و در فرهنـگ آن تثبیـت 

شده است.
دانشـگاه فضیلت گـرا: جـان نیکسـون3 در کتـاب خـود بـا عنـوان بـه سـوی دانشـگاه فضیلت گـرا4، با 

بـه چالـش کشـاندن نـگاه رایجـی کـه نسـبت بـه دانشـگاه خـوب5 وجـود دارد، سـعی دارد بنیان هـای 
کلـی روابـط  کارکردهـای دانشـگاهی را  اعـم از آمـوزش، پژوهـش، دانش پژوهـی6 و بـه طـور  اخالقـی 
دانشـگاهی، بازتعریـف نمایـد. در نـگاه رایـج، همـواره دانشـگاه خـوب دانشـگاهی اسـت کـه بـه لحـاظ 
کارآفرینـی، پیشـرفت و نـوآوری رقابتـی نیـز  کارآیـی اقتصـادی، مدیریتـی اثربخـش داشـته باشـد. 
از جملـه معیارهـای مهـم ارزیابـی و قضـاوت در خصـوص یـک دانشـگاه نیـک بـه شـمار مـی رود. امـا 
طبـق نظـر نیکسـون ایـن قبیـل اهداف و شـاخص ها، پیوسـته در بیشـتر دانشـگاه  ها پیگیری می شـود 
و آنچـه در خصـوص یـک دانشـگاه خـوب از اذهـان دور می مانـد، تعالـی دانشـگاهی7 و نفـع عامـه8 
کـه ضعـف رهبـری فکـری مدیـران دانشـگاه ها و سیاسـت گذاران  اسـت. هـدف نیکسـون آن اسـت 
کمیـت بیـش از حـد نظـام سـرمایه داری  آموزش عالـی را نسـبت بـه غفلـت از منافـع عمومـی، در اثـر حا
غـرب کـه بعـد از بحـران مالـی سـال 2008 رو بـه افـول اسـت  به آنها گوشـزد نموده و ایشـان را نسـبت به 
مسـؤولیت های اخالقـی  و فرهنگـی ای کـه در قبـال دانشـگاه ها و جامعه شـان بـر عهـده دارنـد، بیـدار 

1. Bible college.
2. BibleCollegeGuide.com.
3. Jon Nixon.
4. Towards The Virtuous University : The Moral Bases Of Academic Practice.
5. Good University.
6. Scholarship.
7. Academic Excellence .
8. Public Good.
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نمایـد. )Nixon, 2010( ایـن رویکـرد بـه دانشـگاه سـبب پایه گـذاری دانشـگاهی نویـن بـا رویکردهـای 

کیـد اصلـی بیشـتر بـر فرهنـگ دانشـگاهی می باشـد. فضیلت گـرا می باشـد. در ایـن رویکـرد تأ
دانشـکده های دین شناسـی یـا علـم االدیـان1: دیـن شناسـی، دین پژوهـی یـا مطالعـات ادیـان، 

عنوانی است که تقریبًا از دهه 60 میالدی به خصوص در آمریکا برای اشاره به یک رشته دانشگاهی 
مسـتقل در حـوزه علـوم انسـانی )Humanities( بـه کار مـی رود. پیـش از رواج ایـن اصطـالح، عناوینـی 
همچـون ادیـان هم سنجشـی یـا تطبیقـی2  نیـز بـه کار بـرده می شـدند. زادگاه ایـن رشـته، هماننـد سـایر 
رشـته های نویـن علـوم انسـانی اروپاسـت. مکـس مولـر3  آلمانـی کسـی بـود که اولین کرسـی اسـتادی با 
کسـفورد بـه افتخـار   وی افتتـاح شـد. عنـوان اخیـر در واقـع معادل  عنـوان ادیـان تطبیقـی در دانشـگاه آ
کـه معنـای لغـوی آن علـم   religionswissenschaft کـه در قبـال اصطـالح آلمانـی انگلیسـی ای بـود 
ادیـان  اسـت برابـر نهـاده شـده بـود. از مکـس مولـر کتابـی بـا همیـن عنـوان بـه زبـان انگلیسـی بـه جـای 

مانـده اسـت کـه بـه عنـوان نخسـتین متـن کالسـیک ایـن رشـته از آن یـاد می شـود.
دانشـکده  الهیات: در دانشـگاه های جهان دانشـکده هایی تحت عنوان دانشـکده الهیات وجود 

دارد کـه بـه بررسـی ماهـوی یـک دیـن می پردازنـد. معـادل ایـن دانشـکده ها در ایـران نیـز وجـود دارد و 
تحـت همیـن عنـوان مشـغول بـه فعالیـت می باشـند. مباحثـی همچون کالم اسـالمی نیز بـا محتویات 

ایـن رشـته قرابت زیـادی دارد.
کـه بـه دلیـل وابسـتگی بـه دیـن خاصـی عنـوان آن دیـن را  دانشـگاه های ادیـان: دانشـگاه هایی 

گرایـش مذهبـی  بـرای دانشـگاه خـود انتخـاب نموده انـد. ایـن دانشـگاه ها متناسـب بـا هـر دیـن و 
تعریـف شـده اند و برخـی دارای انجمن هـای خاصـی نیـز می باشـند. در بررسـی ایـن دسـته دانشـگاه ها 
صـرف تسـمیه دانشـگاه بـه دیـن خـاص مد نظر بـوده و امکان دارد مصادیق این دسـته از دانشـگاه ها 
یهـودی،  دانشـگاه های  مسـیحی،  دانشـگاه های  باشـند.  داشـته  تعاریـف  سـایر  بـا  هم پوشـانی 

ع دانشـگاه ها می باشـند. دانشـگاه های اسـالمی، دانشـگاه های بودایـی و .... از ایـن نـو
در جـدول روبـه رو منظـر تعریـف دانشـگاه دینـی، تعریـف و مصادیـق مذکـور در خصـوص دانشـگاه 

اسـالمی آورده شـده اسـت:

1. The Science of Religions.
2. Comparative Religion.
3. Max Muller.
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منظر تعریف 
دانشگاه دینی

انطباق با معیارهای دانشگاه اسالمیتعریف دانشگاه دینی

دانشگاه دینی از 

حیث هیئت مؤسس و 

ذی نفعان:

دانشگاهی دینی است 

که توسط یک نهاد دینی 

پایه گذاری شده باشد.

دانشگاه دینی از 

حیث چشم انداز ها، 

سیاست ها، اهداف و 

طرحها:

دانشگاهی که هدفش 

پیاده کردن احکام الهی 

و خدمت به جامعه 

دینی باشد.

کبری  دانشگاهی شکل گرفته براساس مبانی اسالمی/)ا

جدی، رسالت: 19 آذر 84(.

کردن احکام و قوانین اسالم و قرآن در جامعه  پیاده 

اسالمی/)میرزا محمدی و صحبت لو، دانشگاه اسالمی: 

سال یازدهم، شماره یک(.

دانشگاه اسالمی محل تولید نرم افزار و روش های اسالمی 

برای جامعه موحد/)دهقانی، سیاست روز: 1 بهمن 84(.

دانشگاهی در جهت بومی کردن علم/)رسایی، اعتماد 

ملی: 16 مرداد 84(.

دانشگاهی برای رفع احتیاجات ملت/)موسوی خمینی، 

.)340 :1378

تربیت متخصصینی برای ملت و نه برای شرق و غرب/

)موسوی خمینی، 1378: 359(.

پیوند داشتن با جامعه دینی )اسالمی()دانشگاه و مسئله 

اسالمی شدن، ]بی تا[(.

مشارکت افراد در پرتو معارف دینی )اسالمی( با احساس 

تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالی جامعه و تحقق 

اهداف و ارزش های دینی )اسالمی( در فعالیت های 

اجتماعی/)سند دانشگاه اسالمی(.
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منظر تعریف 
دانشگاه دینی

انطباق با معیارهای دانشگاه اسالمیتعریف دانشگاه دینی

دانشگاه دینی از حیث 

عنوان و یا حضور در 

یک جامعه دینی: 

که در  هر دانشگاهی 

عنوان آن نام دین 

خاصی ذکر گردیده 

است.

استقرار دانشگاه در نظام و جامعه دینی )اسالمی(

)دانشگاه و مسئله اسالمی شدن(.

دانشگاه دینی از لحاظ 

روش ها، روند ها، 

فرایند ها، سیستم ها و 

در کل تکنولوژی:

دانشگاهی که در همه 

کارش  روش های انجام 

کرده باشد. دین رسوخ 

اسالمی بودن روابط، روش ها و سیستم در دانشگاه/

)حسینی خامنه ای، بیانات در جمع طالب:  28 آذر 69(.

کننده رابطه میان علم  وجود روش ها و متدولوژی تنظیم 

کام، دانشگاه اسالمی:  گون/)دژ گونا و دین در رشته های 

شماره 17، بهار 82(.

اسالمی بودن اساس، روش و سیستم ها در دانشگاه/

)میرزا محمدی و صحبت لو، دانشگاه اسالمی: سال 

یازدهم، شماره یک(.

دانشگاه دینی از حیث 

برنامه های آموزشی:

که در  هر دانشگاهی 

آن علوم دینی )رویکرد 

کثری(  حداقلی و حدا

تدریس و مورد پژوهش 

قرار می گیرد.

دارای آموزش های معرفت الهی و معنوی/)دانشگاه اسالمی، 

]بی تا[(.

دانشگاهی که در آن علم از درون مبانی فکری و اعتقادی خود 

ما بجوشد و دست گدایی ما به سمت دشمن دراز نباشد/

)میرزا محمدی و صحبت لو، دانشگاه اسالمی: سال یازدهم، 

شماره یک(.
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منظر تعریف 
دانشگاه دینی

انطباق با معیارهای دانشگاه اسالمیتعریف دانشگاه دینی

دانشگاه دینی از حیث 

منابع انسانی:

هر دانشگاهی که منابع 

انسانی آن )دانشجو، 

کارکنان و  استاد، 

مسئولین( معتقد به 

دین خاصی باشند: در 

نگـرش ها، بینش ها و 

رفتارها.

پرهیز از جذب و انتصاب مدیران استعماری و صوری و 

بسیار کم حضور در حوزه گروه های آموزشی/)بررسی 

شاخص های دانشگاه اسالمی(.

اسالمی بودن روش ها و روابط)نوایی، دانشگاه اسالمی: 

شماره 18 و 19(.

کم بر دانشگاه؛ یعنی  اسالمی بودن فضای ذهنی حا

کارکنان همگی اسالمی بر مبنای  دانشجویان، اساتید و 

اندیشه اسالمی بیندیشند/)حسینی خامنه ای، دانشگاه 

اسالمی: شماره 1(.

اسالمی بودن روابط، روش ها و سیستم در دانشگاه/

)حسینی خامنه ای، بیانات در جمع طالب:  28 آذر 69(.

تهذیب و تعهد در کنار تحصیل)موسوی خمینی، 1378: 

.)413

عدم وابستگی فکری به غرب/)موسوی خمینی، 1378: 

.)360

کمیت بینش توحیدی برتمام شئون دانشگاه و تفکر و  حا

اندیشه دانشگاهیان/)سند دانشگاه اسالمی، ]بی تا[(.

مشارکت افراد در پرتو معارف دینی )اسالمی( با احساس 

تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالی جامعه و تحقق 

اهداف و ارزش های دینی )اسالمی( در فعالیت های 

اجتماعی/)سند دانشگاه اسالمی، ]بی تا[(.
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منظر تعریف 

دانشگاه دینی
انطباق با معیارهای دانشگاه اسالمیتعریف دانشگاه دینی

دانشگاه دینی از حیث 

محصوالت:

هر دانشگاهی که 

محصوالت آن )علمی، 

آموزشی، پژوهشی، 

فرهنگی و ...( دینی 

باشد )دینی یا بومی 

باشد(.

دانشگاهی در جهت بومی کردن علم/)رسایی، اعتماد 

ملی: 16 مرداد 84(.

خروجی دانشگاه یک خروجی اسالمی باشد/)نوایی، 

دانشگاه اسالمی: شماره 18 و 19(.

تولید علم دینی/)شاطری، ]بی تا[(.

دانشگاه دینی از 

کم بر  حیث فرهنگ حا

دانشگاه:

توسعه و ترویج دین 

در حوزه فرهنگ یعنی 

نزدیک کردن آیین 

رفتاری، بینشی و 

منشی دانشگاه ها، 

به الگوی فرهنگ 

اسالمی«. )گفتگو با حجت 

االسالم شاطري » شاطري 

دبیر شوراي اسالمي شدن 

دانشگاه ها«(

هر دانشگاهی که قوانین 

کم بر آن )در  و مقررات حا

فرهنگ / در نمادهای 

فیزیکی و ظواهر آن/ 

فرایند های کاری و 

ارزش های کاری( منبعث 

از دین خاصی باشد و در 

سطوح نمادها، رفتارها 

و ارزشها تبلور دین 

خاصی در آن مشاهده 

می شود.

کبری  دانشگاهی شکل گرفته براساس مبانی اسالمی/)ا

جدی، رسالت: 19 آذر 84(.

کم بر آن دانشگاه اسالمی  ارزش های حا

می باشد)علم الهدی، دانشگاه اسالمی: شماره 17(.

نمود اسالم در در همه ابعاد دانشگاه/)نوایی، دانشگاه 

اسالمی: شماره 18 و 19(.

کنار سایر عوامل(  معماری دانشگاه اسالمی می باشد/)در 

)حسینی خامنه ای، دانشگاه اسالمی: شماره 1(.

اسالمی بودن روش ها و روابط/)نوایی، دانشگاه اسالمی: 

شماره 18 و 19(.

کم بر دانشگاه)حسینی  اسالمی بودن فضای ذهنی حا

خامنه ای، دانشگاه اسالمی: شماره 1(.

دانشگاهی مستقل و عدم وابستگی به غرب و شرق/

)موسوی خمینی، 1378: 251 تا 252(.

پیوند داشتن با جامعه دینی )اسالمی()دانشگاه و مسئله 

اسالمی شدن، ]بی تا[(

کمیت بینش توحیدی برتمام شئون دانشگاه و تفکر و  حا

اندیشه دانشگاهیان/)سند دانشگاه اسالمی، ]بی تا[(.

محیطی سرشار از معنویت و مکارم اخالق/)سند دانشگاه 

اسالمی، ]بی تا[(.
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در ایـن مقالـه تـالش شـد برخـی برنامه هـای درسـی نزدیـک بـه هـم شناسـایی شـوند. بـرای مثـال 
رشـته  خـود  اداری  علـوم  دانشـکده  در  انگلسـتان  در   )www.mihe.org.uk(فیلـد مـک  دانشـگاه 
گرایـش مدیریـت مالـی مسـاجد و مدیریـت اوقـاف و مدیریـت رفتـار  مدیریـت امـور مسـاجد را بـا سـه 

سـازمانی تعریـف نمـوده اسـت.
همچنیـن دانشـگاه واشـنگتن رشـته مدیریـت امـور کلیسـاها را در سـه گرایـش امـور راهبـان، امـور 

تامیـن مالـی و تبلیغـات تعریـف نمـوده اسـت.

2. مدارس امام خطیب ترکیه
کیـد بـر الئیتسـه در اداره کشـور، هم چنـان امـور مذهبی را به صـورت دولتی  کشـور ترکیـه علی رغـم تأ
کنتـرل و هدایـت می کنـد. یکـی از بزرگ تریـن وزارت خانه هـای ایـن کشـور، سـازمان دیانـت اسـت کـه 

راهبـری و مدیریـت شـئون مذهبـی و امـور مسـاجد را بـر عهـده دارد.
بـر اسـاس آمـار سـازمان دیانـت تعـداد مسـاجد ترکیـه نزدیـک به 75 هزار مسـجد اسـت کـه در حدود 
64 هـزار مسـجد دارای کادر و مابقـی فاقـد کادر هسـتند. تعـداد پرسـنل مسـاجد زیـر نظـر سـازمان 67 

هـزار نفـر شـامل 57342 نفـر امـام خطیـب و 9849 نفـر مـؤذن - خـادم هسـتند.
مـدارس امـام خطیـب کـه زیـر نظـر ایـن سـازمان قـرار دارد مسـئولیت آمـوزش و تربیـت نیـرو بـرای 
امـور مذهبـی و مسـاجد را عهـده دار اسـت. همچنیـن ایـن مجموعـه در 9 مرکـز، آمـوزش سـازمان امـر 
کز  تعلیـم پرسـنل شـاغل در مناطـق مختلـف انجـام می پذیرد. در مدت 3 سـال تعـداد 4648 نفر در مرا
کـز  آموزشـی مذکـور آمـوزش دیده انـد. عـالوه بـر ایـن، دو مرکـز آموزشـی اسـتانبول و قونیـه بـه عنـوان مرا
کنـون تعـداد 531 نفـر آمـوزش دینی به  کـز مذکـور از سـال 1976 تا ویـژه آموزشـی تعییـن شـده اند. در مرا
غ التحصیـل  عنـوان شـغل دیده انـد. در کالس هـای مذکـور، پرسـنلی کـه از دانشـکده های الهیـات فـار
شـده اند مـدت دو تـا پنـج سـال بـه امـر یادگیـری تخصصـی دیـن مشـغول می شـوند و افـراد موفـق بـا 

عنـوان مفتـی و واعـظ منصـوب می شـوند.
سـازمان دیانـت همچنیـن بـه برقـراری کالس هـای مربـوط بـه اذان و خطابـه اقـدام نمـوده اسـت. 
کالس های مذکور با هدف آموزش اذان خوانی با صدای خوش و همچنین ایراد خطابه و سـخنرانی 
کنون حـدود 1051 نفر مؤذن و 5678 نفـر امام خطیب  بـه شـیوه امـام خطیب هـا تشـکیل می گردنـد. تا

غ التحصیل شـده اند. از کالس هـای مذکـور فار
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در داخل کشور نیز فعالیت های مأجوری صورت گرفته است. سفیران هدایت-مرکز آموزش های 

تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم نمونه ای از این فعالیت هاسـت. این مرکز دارای اهداف زیر اسـت:

الف( اهداف آموزشی:

1 - آشنایی با علوم مورد نیاز مبلغ، برای استفاده از منابع اسالمی؛
2 - تسلط بر فنون و مهارتهای تبلیغی؛

3 - آشنایی با معارف اسالمی و مباحث مورد نیاز مخاطبان .

بیتی: ب( اهداف تر
1 - نهادینه شدن اخالق اسالمی و حسن سلوک اجتماعی؛

2 - افزایش تقلید نسبت به احکام شرعی و دستورات دینی؛
3 - رشد انگیزه دفاع از اسالم و نظام اسالمی .

دروس آموزشـی و برنامه هـای تربیتـی، براسـاس اهـداف مذکـور تدویـن شـده کـه برخـی از عناویـن 
آنهـا عبارتنـد از:

ادبیـات، فقـه، اصـول، منطـق، عقایـد، تجویـد، تفسـیر قـرآن، حدیث شناسـی، روان شناسـی، جامعه 
شناسی، تاریخ و سیره معصومین، مدیریت، آداب معاشرت، مشاوره و راهنمایی، روش کالسداری 

و شـیوه های تبلیغی.
همچنیـن در برنامـه درسـی جدیـدی کـه بـه وزارت علـوم عرضـه شـده اسـت دوره کارشناسـی ارشـد 
مدیریـت امـور فرهنگـی بـا دو گرایـش برنامـه ریـزی امـور فرهنگـی و مدیریـت امور فرهنگـی تا حدودی 

ع مسـجد نزدیک شـده اند. بـه موضـو
جمع بنـدی بحـث اینکـه دانشـگاه های دینـی پدیـده جدیـدی نیسـت از جامـع االزهـر کـه از قـرن 4 
کنـون فعـال بـوده اسـت و دانشـگاه های نوظهـور در عربسـتان و مالـزی و رشـته های مرتبط  هجـری تا
بـا مسـجد در کشـوری مثـل انگلیـس همـه و همـه نشـان دهنـدۀ مسـئولیت مضاعـف سیاسـت گذاران 
و برنامه ریـزان داخلـی در ایـن زمینـه اسـت. رشـته های موجـود داخلـی نیـز تخصصـی مسـجد نبـوده 
)توجـه عمومـی بـه فرهنـگ( و از جامعیـت الزم برخـوردار نیسـتند)توجه بـه بعـد عبـادی و تبلیغـی و 

غفلـت از سـایر کارکردهـا( کـه ضـرورت طراحـی رشـته را دو چنـدان می کننـد.
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شکل 1 الگوی جامع برنامه درسی )خندان،  1386، ص 33(
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ب(ضرورت تأسیس رشته اداره امور مسجد

در بخـش قبـل نشـان دادیـم دغدغـۀ مدیریـت فرهنـگ و بـه طـور خـاص مدیریـت مسـاجد مقولـۀ 
کـز علمـی و دانشـگاهی در قالـب رشـته های رسـمی دانشـگاهی مـورد  جدیـدی نیسـت و در برخـی مرا
ع بـه نحـو درخـور توجـه  کنـون بـه ایـن موضـو توجـه اسـت. آنچـه سـؤال برانگیـز اسـت ایـن کـه چـرا تا

نشـده اسـت؟
چند جواب برای این سؤال وجود دارد:

کـه  نیسـت  پیچیـده  مسـجد  مدیریـت  معتقدنـد  برخـی  نیسـت.  پیچیـده  مسـجد  مدیریـت   _
کـه وقتـی بـه کارکردهـای مسـجد در اسـالم نـگاه  بخواهیـم بـرای آن رشـته طراحـی کنیـم. در حالـی 
کنـون بـه کارکـرد حداقلـی تنـزل  می کنیـم انبوهـی از وظایـف متوجـه مسـجد اسـت در حالی کـه هـم ا
ع را در عناویـن دروس نشـان دهیـم. یافتـه اسـت. مـا در ایـن مقالـه تـالش می کنیـم گسـتردگی موضـو
کنـون بـرای ایـن موضـوع رشـته ای تعریـف نشـده اسـت. برخـی منتظرنـد رشـته ای در دنیـا و  _ تا
خصوصًا در غرب تعریف شـود تا بر آن اسـاس رشـته ای نو در کشـور رونویسـی شـود. این نگاه منفعالنه 
متأسـفانه حتـی در سـطوح بـاال و برخـی برنامه ریـزان علمـی و فرهنگی کشـور وجـود دارد. ضمن تقبیح 
گفـت مـا در بخش هـای قبلـی نشـان دادیـم مسـیحیت منحـرف و برخـی فـرق تـازه  ایـن نـگاه بایـد 
سـاخته در ایـن زمینـه فعالیـت کـرده و رشـته و دانشـگاه راه انداخته انـد کـه بایـد عبـرت آمـوز باشـند. 
آنچـه یـک رشـته را رشـته می کنـد مشابه سـازی بـا آنچـه موجـود اسـت نیسـت بلکـه نیـاز واقعـی جامعه 

و اتقـان در طراحـی دوره اسـت.
_ راه انـدازی دوره هزینـه باالیـی دارد. احتمـااًل برخـی مسـئله هزینـۀ زیـاد تأسـیس دانشـگاه و مرکـز 
ح کننـد کـه در جـواب بایـد گفـت در مرحلـه اول لزومـی بـه تشـکیالت  حـوزوی مختـص ایـن کار را مطـر
مفصلـی نیسـت بلکـه می تـوان ایـن رشـته را در کنـار سـایر رشـته ها ارائه کـرد و در گام هـای بعد با جذب 
منابع از محل موقوفات و خیرات، نسـبت به تأسـیس دانشـگاه امام سـجادq با مأموریت اقامه نماز 

در جامعـه اسـالمی اقـدام نمود.
_ در صورت برگزاری دوره با کمبود متقاضی مواجه خواهیم شد. در جواب باید گفت امروز نزدیک 
گرچه در بـدو ورود به  بـه دو میلیـون دانشـجوی علـوم انسـانی در کشـور در حـال تحصیـل هسـتند کـه ا
دانشـگاه از انگیـزه باالیـی برخوردارنـد امـا بـه مـرور بـرای بسـیاری از ایشـان آینده مبهـم و ناامید کننده 
می شـود )محتـوای نامناسـب دروس، فضـای تحصیـل و پژوهـش، آینـده شـغلی و ...). در بیـن انبـوه 
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ایشـان قطعـًا تعـداد قابـل توجهـی وجـود دارنـد کـه بـا گزینـش صحیـح توانایـی ادامـه تحصیـل در این 
کنـون برخـی از طـالب بـرای ادامـه تحصیـل وارد برخی رشـته های  رشـته را دارنـد. ضمـن ایـن کـه هـم ا
دانشـگاهی می شـوند که برای ایشـان تکرار مکررات و یا بی تفاوت نسـبت به رسـالت حوزوی ایشـان 
اسـت. هدایـت بخشـی ازطـالب بـه ایـن عرصـه می توانـد بخشـی از نیازهـای واقعـی را پاسـخگو باشـد. 
ضمنـًا تأسـیس رشـته لزومـًا بـه معنـای گسـترش بی محابـای آن نیسـت بلکـه بـه مـرور زمـان و بـا توجه 

بـه امکانـات و کشـش دانشـجو نسـبت به گسـترش رشـته اقـدام نمود.
مباحـث دینـی قابـل تبدیـل شـدن بـه واحـد و کالس درس نیسـت.  شـاید برخـی بگوینـد در صورتـی 
که مباحث دینی به واحد و کالس درس تبدیل شـوند از اخالص در آن کاسـته می شـود. در جواب باید 
کثـر در قـواره یـک ذو حدین جعلی  گفـت اواًل دوگان مخلصـان بی مـدرک و بـی اخالصـان بـا مـدرک حدا
کـه در پایـان دوره گواهـی و مـدرک هـم داده  اسـت. آیـا واقعـًا برگـزاری دوره هـای منظـم و هـدف دار 
می شـود از بی برنامگـی و هـدر دادن وقـت طلبـه و عـدم آماده سـازی وی بـرای خدمـت در مهم تریـن 
ک تـر اسـت؟ مسـئله تشـکیالت و کار سـازمان یافتـه و منظـم  و اسـتراتژیک تریـن پایـگاه اسـالم خطرنا
ک اسـت مدرک گرایـی و غفلـت از خطـر مدرک گرایی اسـت که بایسـتی در  ضـروری اسـت؛ آنچـه خطرنـا

گزینش هـا و برنامـه تربیتـی دوره آموزشـی بـه آن توجـه نمـود.

ج( الگو های برنامه ریزی درسی و طراحی رشته

پـس از مـرور مطالعـات و اقدامـات صـورت گرفتـه و ضـرورت تأسـیس رشـته تحصیلـی در بـاره اداره 
امـور مسـجد الزم اسـت مقدمتـًا در بـاب الگوهـای برنامه ریـزی درسـی1 صحبـت شـود تـا بـر آن اسـاس 
کـه  برنامـه پیشـنهادی ارائـه شـود. برنامه ریـزی درسـی از لحـاظ مفهومـی اشـاره بـه فرآینـدی دارد 

حاصـل یـا نتیجـه آن برنامـه درسـی اسـت.)برنامه ریـزی درسـی، 1383)
گـر بخواهیـم تجـارب یادگیـری دانشـجویان را در دوره هـای تحصیلـی متفـاوت مدیریـت کنیم تا  ا
ح و نقشـه داریم. نام  به یک سلسـله اهداف متناسـب با نظام ارزشـی و شـرایط ملی برسـند، نیاز به طر

ایـن نقشـه از نظر علمی برنامه درسـی اسـت. )ملکـی،1387،ص6)
برنامـه درسـی به عنـوان یـک رشـته مسـتقل، تا سـال1900م، مرزهـای خود را نمی شـناخت. در واقع 
در ایـن سـال برنامه ریـزی درسـی به تدریـج بـا تألیـف کتاب هـای تخصصـی رشـد یافـت؛ به خصـوص 

1 . Curriculum.
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کتـاب فرانکلیـن بوبیـت کـه در 1918م به چـاپ رسـید. پـس از آن، مسـائل ایـن حـوزه، توجه بسـیاری از 
صاحبنظران و متخصصان آموزش را به خود معطوف سـاخت. )پروند،1374( دانش  سـازمان یافته 
حرفـه ای نیـز منجـر بـه تکامل و تالیف نخسـتین دایره المعارف بین المللی برنامه درسـی در 1991 شـد 
و بدیـن طریـق مطالعـات برنامـه  درسـی به عنـوان یـک رشـته تخصصـی از اوایـل قرن بیسـتم میالدی 

شـکل گرفت. )قورچیان وتن سـاز،1374)
ایش1 (1991( برنامه درسی را به پنج بعد یا جز اصلی تقسیم می کند:
گیرنده درس و جامعه. 1. چارچوبی از مقدمات و مفروضات درباره فرا

2. اهداف عمومی و اختصاصی.
ع، همراه با انتخاب قلمرو و نتیجه حاصل از آن. 3. محتوا یا ماهیت موضو

4. الگوهای انتقال؛ از جمله روش ها و محیط های یادگیری.
5. ارزشیابی.

برنامـه  تقسـیم بندی، مهـر محمـدی )1381( عوامـل و عناصـر تشـکیل دهنده  ایـن  بـر  عـالوه 
می شـود  یـاد  آن هـا  از  درسـی  برنامه ریـزی  الگوهـای  بـه  مربـوط  مباحـث  در  اغلـب  کـه  را  درسـی 
گیـران و باالخـره روش هـای ارزشـیابی می دانـد.  شـامل اهـداف، محتـوا، فعالیت هـای یادگیـری فرا
 خندان در الگوی برنامه ریزی درسـی رشـته معارف اسـالمی شـکل شـماره یک را پیشـنهاد داده است.

)خندان، 1386)

1. Eash .
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د( برنامه درسی پیشنهادی رشته مدیریت امور مساجد

بـا عنایـت بـه الگـوی برنامـه درسـی و همچنین با توجه به سـاختار برنامه درسـی مصـوب در وزارت 
علوم برنامه پیشـنهادی رشـته مدیریت امور مسـاجد به صورت زیر پیشـنهاد می شـود.

1- عنوان رشته: مدیریت امور مساجد
2- مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

با توجه به ویژگی  های ورودی  ها که یا از حوزه هستند و یا از دانشگاه.
3- طول دوره: دو و نیم سال

 تصویبی  اصالحی   4- سابقۀ دوره:  تأسیسی
5- ضرورت راه اندازی دوره:

6- سیاست های اتخاذ شده در تدوین برنامه درسی
میان رشته ای بودن �
دانشجو و طلبه در کنار هم �

7- اهداف کلی دوره:
با عنایت به اسـتعداد، توانایی و سـطح مسـئولیت پذیری دانشـجو و بر اسـاس آموزه های اسـالمی 
کیـد بر مطالعـات و پژوهش های  و معـارف نـاب قـرآن و اهل بیـت و منویـات ولـی معظـم فقیـه و بـا تأ
میان رشـته ای و فرارشـته ای ایـن دوره بـا هـدف کلـی اقامـه نمـاز در جامعـه اسـالمی و نیـل بـه مسـجد 

طـراز اسـالمی در چهـار مسـیر برگـزار می شـود:
7-1. تربیـت امـام جماعـت در تـراز مسـجد اسـالمی در سـطح ملـی و بیـن المللـی از بیـن طـالب علوم 

دینـی بـا حداقـل مدرک سـطح 2 در بـدو ورود.
7-2. تربیت معین امور مسـجد)جهت عضویت در هیئت امنا، مدیریت امور داخلی مسـجد و ...) 
در تـراز مسـجد اسـالمی از بیـن طـالب علـوم دینـی با حداقل مدرک سـطح 2 در بدو ورود و یا کارشناسـی 
رشـته های مرتبـط مثـل مدیریـت، حقوق، الهیات، معماری،  علوم اجتماعی، روان شناسـی، مددکاری 

اجتماعـی، مطالعـات خانواده و زنان و ...
7-3. تربیـت محقـق و صاحـب نظـر در مطالعـات مسـجد از بیـن طـالب علـوم دینـی بـا حداقـل 
کارشناسـی رشـته های مرتبـط مثـل مدیریـت، حقـوق، الهیـات،  مـدرک سـطح 2 در بـدو ورود و یـا 

معمـاری،  علـوم اجتماعـی، روان شناسـی و ... .
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7-4. تربیـت کارشـناس و مدیـر و مشـاور در امـر سیاسـت گذاری امـور مسـاجد از بیـن طـالب علـوم 
دینـی بـا حداقـل مـدرک سـطح 2 در بـدو ورود و یا کارشناسـی رشـته های مرتبط مثـل مدیریت، حقوق، 

الهیـات، معمـاری، علـوم اجتماعی، روان شناسـی و ...
8- دسته بندی اهداف:

8-1. اهداف شناختی:
دستیابی به عمق و مرزهای مطالعات حوزه مسجد و مدیریت اسالمی. �
درک و فهم نظریه ها و الگوهای مرسوم در مدیریت متعارف و اسالمی. �
کنـش مدبرانـه بـه شـرایط  � کاربـرد و اسـتعمال نظریه هـا در عمـل و دسـتیابی بـه قابلیـت وا

واقعـی در بـاب مسـجد.
ج در مدیریـت و سـازماندهی آنهـا بـر  � تجزیـه و تحلیـل و تفسـیر مؤلفه هـا و اصـول منـدر

اسـاس مبانـی اسـالمی.
ایجـاد سـاختارهای جدیـد، مدل هـا، رویکردهـا و ایده هـای نـو در مدیریـت مسـجد بـر  �

اسـالمی. آموزه هـای  اسـاس 
ارزشـیابی، اعتبارسـنجی و بررسـی مفیـد بـودن سـاختارها و الگوهـای موجـود مدیریـت  �

مسـجد.
8-2. اهداف گرایشی:

آمادگـی بـرای تجربـه و شـوق بـرای اقـدام عملـی، مطالعـه و پژوهـش در عرصـه مدیریـت  �
مسجد.

درونی سـازی ارزش هـای اسـالمی و وصـول بـه اتحـاد علـم و عالم حول حقیقت اسـالم در  �
عرصه مدیریت مسـجد.

3-8.  اهداف مهارتی:
قابلیـت در مشـاهده دقیـق و توانایـی در بـه کارگیـری دانـش مدیریـت بـر اسـاس مبانـی و  �

اصـول اسـالمی در امـور مسـجد.
کسـب مهـارت اداره و مدیریـت در سـطح مسـجد و کالن، ملـی، منطقـه ای و جهانـی بـر  �

اسـاس باورهـای اسـالمی.
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یت امور مساجد وس کارشناسی ارشد مدیر جدول کلی در

توضیحاتتعداد واحدعنوانردیف

گروه آموزشی-دروس پیش نیاز1 بر اساس تشخیص 

مشترک بین طالب و دانشجویان14دروس اصلی2

10دروس انتخابی3
بر اساس توانایی و عالقه علمی دانشجو از جدول 

دروس

بر اساس دروس انتخابی4پروژه پایانی4

28جمع

وس جداول تفصیلی عناوین در
وس پیش نیاز در

ایـن دروس حسـب توانایـی فـرد و صالح دیـد گروه آموزشـی ارائه می شـود. دروس مذکـور فاقد واحد 
بوده و فقط قبولی در آن شـرط اسـت.

توضیحساعتعنوان درسردیف

تصحیح قرائت و تجوید پیشرفته2قرائت و تجوید1

2زبان و ادبیات فارسی2
آشنایی با نگارش اداری، ادبیات مربوط به 

مسجد و عبادت

2مهارت های تحصیلی3
روش های مطالعه، فیش نویسی، نگارش 

علمی، هدف گذاری، نویسندگی

2آشنایی با احکام نماز و مسجد4
آشنایی با احکام نماز، مسجد و مسائل مبتال به 

مطابق با فتاوی علمای معاصر

در حد 2ICDLآشنایی با نرم افزارهای رایانه5

10جمع
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وس اصلی )مشترک( در

پیش نیازساعتواحدعنوان درسردیف

11اخالق اسالمی در مسجد1

22مسجد و تمدن اسالمی2

22سمینار مطالعات تطبیقی معابد دینی3

33روش تحقیق کاربردی4

22مباحث ویژه فقهی5

22مکاتب و نظریه های مدیریت و سازمان6

22مدیریت امور فرهنگی7

1414جمع

وس اختیاری در

پیش نیازساعتواحدعنوان درسردیف

کید بر فقه الصاله و فقه االداره22فقه تخصصی1 با تأ

2
فقه السیره صاله و 

مسجد
22

بررسی روایی-تاریخی سیره پیامبر و 

اهل بیت در امور مسجد و نماز

3
فنون سخنوری و تبلیغ 

پیشرفته
22

آشنایی با فنون سخنوری، شیوه های تبلیغ 

مؤثر، بررسی الگوهای موفق

4
اصول و فنون سرپرستی 

در مساجد
22

مدیریت هیئت امناء، تشکل های وابسته به 

مسجد، قوانین و مقررات مربوطه

5
مدیریت افراد و منابع 

انسانی در مسجد
22

مسائل نیروی انسانی، مدیریت نیروهای 

داوطلب، سازوکارهای جذب، انگیزش، 

نگهداشت و تنظیم سطح همکاری در سطح 

مسجد
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پیش نیازساعتواحدعنوان درسردیف

6
کاربردی اهل  اخالق 

مسجد
22

اخالق هنجاری در محیط مسجد، مدیریت 

رفتار فردی، بررسی موارد خاص و تقویت 

ملکه رفتار حسنه با اهالی مسجد و محل

22الحان و نغمات7

آشنایی و تقویت نغمه های قرائت در تالوت 

قران، ترتیل خوانی، قرائت نماز، اذان گویی، 

مکبری، مرثیه خوانی

22مدیریت زمان8

آشنایی با مفاهیم مدیریت زمان، هدف 

کنترل و خاتمه یک  گذاری، برنامه ریزی،اجرا، 

فعالیت

22مدیریت وقایع مسجد9

شیوه مدیریت بهره ورانه ایام اهلل و مراسمات 

و مناسبت ها، اعتکاف، محرم، رمضان، دهه 

فجر و...

10
مدیریت دانش و 

اطالعات مسجد و محله
22

مدیریت دانش و الگوهای مدیریت داده ها، 

تبدیل داده به اطالعات، سازماندهی، 

کاربست و ارزیابی دانش درونی و ضمنی 

تولید شده در مسجد

22خالقیت و نوآوری11
فنون و روش های تقویت خالقیت و نوآوری 

در مسجد و امور فرهنگی

22معماری مسجد و محله12

تاریخ معماری مساجد، الگوهای معماری 

اسالمی در مساجد، مؤلفه های معماری 

طراز مسجد اسالمی، بررسی آثار معماری و 

مکان یابی بر تغییر رفتار محله
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پیش نیازساعتواحدعنوان درسردیف

13
بهداشت و ایمنی برای 

مسجد
22

بررسی الگوهای ارتقا بهداشت محیط 

مسجد، نکات و فنون ارتقا سالمت، 

مکان یابی کفشداری، رائحه مطبوع و مباحث 

ایمنی شامل آتش سوزی و امنیت مسجد، 

سرقت و تروریسم

14
مدیریت تجهیزات و 

نگهداشت اموال مسجد
22

مسائل مربوط به مدیریت تجهیزات، خرید، 

انبارداری، نگهداری، تعمیرات تجهیزات، 

مدیریت جامع نگهداری و تعمیرات

22سازمان های فرهنگی15
آشنایی با سازمان های فرهنگی، وظایف 

سازمان های فرهنگی، نحوه ارتباط گیری

22مدیریت امور خیریه16
برنامه ریزی، تأمین، سرمایه گذاری، نظارت در 

امور خیریه

22مدیریت وقف17

هدایت نیات واقفان، شناسایی و تشویق 

واقفان، حفظ موقوفات از تعرض و تصرف 

نابجا، عمران موقوفات، بهره وری موقوفات

18
محیط شناسی خرد و 

کالن
22

سازوکارهای شناخت محله، اقوام و 

قومیت ها، زبان، فرهنگ بومی

22بازاریابی اجتماعی19

اصول بازاریابی، انواع بازاریابی، بازاریابی در 

اسالم، بازاریابی اجتماعی و فنون آن برای 

مسجد

20
تحلیل سیاسی برای اهل 

مسجد
22

شبهه شناسی، فنون تحلیل سیاسی، 

کانال های دریافت اطالعات صحیح، 

مخاطب سنجی و شیوه های ارائه
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پیش نیازساعتواحدعنوان درسردیف

22مدیریت آموزشی21

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت در اسالم، 

آموزش کودکان و بزرگ ساالن، برنامه ریزی 

آموزشی، اجرای برنامه های آموزشی، ارزیابی 

آموزش

22
مدیریت مدارک و 

کتابخانه برای مسجد
22

آشنایی با اصول کتاب داری، مدیریت منابع 

و مدارک، مسائل کتابخانه های مساجد، 

عضوگیری، نگهداری منابع، نرم افزارهای 

کتابخانه های کوچک، شیوه های ارتقاء سطح 

کتاب خوانی

22روش تحقیق کاربردی23

آشنایی با روش های تحقیق متناسب با 

نیازهای مسجد، پیمایش، مورد کاوی، 

تاریخی تطبیقی

از بیـن عناویـن ذکـر شـده در جـدول بـاال دانشـجو حسـب عالقـه و توانایـی حداقـل 10 واحـد را انتخـاب 
می نمایـد کـه مبنـای دوره پژوهشـی وی نیـز می باشـد.

البتـه بدیهـی اسـت در سـال های اولیـه راه انـدازی دوره امـکان ارائـه همـه عناویـن وجـود نـدارد و 
ح درس هـای جدیـد بـرای دروس مذکـور نوشـته و تکمیل می شـوند. کاربرگ  بـه مـرور سـرفصل ها و طـر
پیشـنهاد سـرفصل درس در زیـر ارائـه شـده اسـت. الزم اسـت در مرحلـه بعـد بـرای هریـک از دروس 

کاربـرگ مذکـور تکمیـل شـود.
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برگ پیشنهاد سرفصل درس: کار

نام درس:

شماره درس:

تعداد واحد:

نوع درس )اعّم از نظری، عملی، نظریـ  عملی و...(

مقطع:

تعداد ساعت:

پیش نیاز:

ح درس: )بین 3 تا 5 خط( شر

ی و تفصیل و 
ّ

کل گرایشی، شناختی، مهارتی و مبتنی بر اهداف  اهداف درس )در حیطه های دانشی، 

سه گانۀ رشته(:

ق باشد(
ّ

که در طول نیم سال قابل تحق ت شود 
ّ
سرفصل درس: )دق

منابع اصلی:

منابع فرعی:
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جمع بندی و ارائۀ پیشنهادهای اجرایی و مطالعاتی

در دنیـای کنونـی بسـیاری از پدیده هـا در قالـب سـازمان ظهـور و بـروز می یابنـد و بدیهـی اسـت کـه 
نهادهـا و سـازمان های مذکـور نیازمنـد مدیریـت و راهبـری و سیاسـت گذاری هسـتند. نویسـنده بـا ایـن 
دغدغـه کـه مسـجد بـه عنـوان مهم ترین سـازمان اجتماعـی در الگوی اسـالمی نیازمنـد مدیریت کردن 
در سـطح خـرد و کالن اسـت، مقالـه پیـش رو را نوشـته اسـت. در ایـن مقالـه کارکردهـای مسـجد احصـاء 
کنـون نوشـته شـده اند- بلکـه بـا مفـروض دانسـتن  کـه تا نشـده اند - هماننـد بسـیاری از مقـاالت 
کارکردهای چندگانه مسـجد، برنامه درسـی رسـمی رشـته مدیریت امور مسـاجد را پیشـنهاد داده است.
کوتـاه مـدت بـرای همـه ائمـه  البتـه طراحـی ایـن دوره بـه معنـای غفلـت از طراحـی دوره هـای 
کـه می تـوان بـا برنامه ریـزی دوره هـای موجـود همچـون  جماعـات خـدام و هیئـت امنـاء نیسـت 
کـرد. سـفیران هدایـت و دوره هـای مرکـز امـور رسـیدگی بـه مسـاجد را بـه آن منضـم نمـود و تکمیـل 
ایـن رشـته را فعـاًل بـدون گرایـش پیشـنهاد دادیـم ولـی در آینـده و پـس از چنـد دوره اجـرا و بـر اسـاس 

اهـداف دوره، حداقـل پیشـنهاد گرایش هـای زیـر داده می شـود:
1 . گرایش توانمندسازی ائمۀ جماعت،

2. گرایش اداره داخلی مسجد،
3. گرایش مطالعات مسجد،

4. گرایش سیاست گذاری مساجد.
 ،qامـام صـادق کـز حـوزوی و دانشـگاه هایی همچـون  از ظرفیـت مرا اجـرا می تـوان  در مقـام 
گرچـه در یـک الگـوی بلند پروازانـه می تـوان دانشـگاه  باقرالعلـومq،  امـام حسـینq اسـتفاده کـرد، ا
بین المللی امام سـجادq را پیشـنهاد داد که برنامه تربیتی کالن و بلند مدت را در آن پی گیری نمود.
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نقش سازمان های فرهنگی 
درگرایش خانواده ها به نماز و مسجد 

محسن موحدی1

چکیده:

گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز و  تحقیـق حاضـر بـا هـدف بررسـی نقـش سـازمان های فرهنگـی در 
مسـجد و بـه روش پیمایشـی انجـام شـده اسـت. تعامـل مسـجد و خانـواده نقـش مهمـی در تربیـت 
فرزنـدان یـک خانـواده دارد، در نتیجـه همـۀ سـازمان های فرهنگـی جامعـه می تواننـد در تقویـت 
کـی از آن اسـت کـه غنـی سـازی  ایـن تعامـل نقشـی مهـم داشـته باشـند. برخـی یافته هـای تحقیـق حا
کارگیـری  جلسـات آمـوزش خانـواده دربـاره اهمیـت نمـاز جماعـت و عملکـرد مسـجد از طریـق بـه 
تحقیقـات  و  مطالعـات  انجـام  پـرورش؛  و  آمـوزش  نقـش  مهم تریـن  کارشناسـان،  و  متخصصیـن 
پیرامـون عوامـل مؤثـر بـر جـذب خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد و اسـتفاده از نتایـج حاصـل در 
برنامه ریزی هـای فرهنگـی، مهم تریـن نقـش وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی؛ سـاخت برنامه هایـی 
در خصـوص آشنا سـازی خانواده هـا بـا تأثیـر نمـاز جماعت و مسـجد بـر عملکرد اعضای خانـواده بویژه 
جوانـان و نوجوانـان، مهم تریـن نقـش صـدا و سـیما، تبییـن سـیرۀ پیامبـر اعظـم و ائمـۀ اطهـار علیهـم 
السـالم در اهمیـت دادن بـه نمـاز جماعـت و مسـجد، مهم ترین نقش حوزۀ علمیـه و ارائۀ اولویت های 
پژوهشـی مطالعـات راهبـردی تعامل خانواده و مسـجد، بـرای موضوعات پایان نامه های رشـته های 
علـوم انسـانی بصـورت فراخـوان بـه دانشـگاه ها مهم ترین نقـش وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری در 

گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد اسـت.

واژگان کلیدی: 

فرهنگ، سازمان های فرهنگی، خانواده، نمازجماعت، مسجد.

Email: m_movahedi2007@yahoo.com 1. کارشناس ارشد علوم تربیتی.
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مقدمه:

نمـاز برتـر از همـۀ عبـادات، جامـع تمـام کمـاالت، منعکس کننـدۀ کّل واقعّیـات، منبـع بـرکات و کلیـد 
قفـل تمـام مشـکالت اسـت. بـر همیـن اسـاس اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری بـه زیبائـی هـر چـه تمام تر 
ایـن فریضـه الهـی را توصیـف می کننـد: »هیـچ وسـیله اى مسـتحکم تر و دائمی تـر از نمـاز بـراى ارتبـاط 
میـان انسـان بـا خـدا نیسـت، مبتدى تریـن انسـان ها رابطـه خـود بـا خـدا را بوسـیله نمـاز آغـاز می کننـد. 
برجسـته ترین اولیـاى خـدا نیـز، بهشـت خلـوت انـس خـود بـا محبـوب را در نمـاز مـی جوینـد. کلمـات 
و اذکار نمـاز، هـر یـک خالصـه اى اسـت کـه بـه بخشـی از معـارف دیـن اشـاره می کنـد و بطـور مکـّرر آن را 
بـه یـاد نمازگـزار مـی آورد. نمـازى کـه بـا تدّبـر در معانـی و بدون غفلـت گزارده شـود، انسـان را روزبه روز با 

معـارف الهـی آشـناتر و بـه آن دلبسـته تر می سـازد.« )خامنـه ای، 1381، صـص 33-34)
قـرآن کریـم نمـاز را عامـل نهی کننـده از فحشـا و منکـر معرفـی می کنـد و پیامبـر اعظـم پنـج بـار 
ک تشـبیه  نمـاز خوانـدن مؤمـن در یـک روز را بـه پنـج بـار شستشـوی او از آلودگی هـا در یـک جـوی آب پا
می فرماینـد. امـروزه بـا شـناخت بیشـتر ابعـاد شـخصیت انسـان، معلـوم شـده اسـت کـه اعتقـاد و التـزام 
انسـان بـه عقایـد و فرائـض دینـی تـا حـد زیـادی در نجـات او از نامالیمـات زندگـی مؤثـر اسـت، ایـن امـر 
کـه توجـه داشـته باشـیم در عصـر حاضـر و بـا پیشـرفت علـم  بـه ویـژه وقتـی اهمیـت خـاص می یابـد 
و تکنولـوژی، مشـکالت انسـان امـروزی، پیچیدگی هـای خـاص خـود یافتـه و انسـان چـاره ای جـز 
پناه بـردن بـه منبـع الیـزال الهـی و روی آوردن بـه معنویـات وکمک گرفتـن از آن نـدارد. )امینی، 1368، 

صـص 12-13)
سـازمان های فرهنگـی در حکومـت اسـالمی بایـد بـر مبنـای انسان شناسـی اسـالمی، تأثیـر عمـده 
خـود را بـر گرایـش خانواده هـا بـه مسـجد و نمـاز نمایـان سـازند. انسان شناسـی اسـالمی بـر پایـه آیـات 
قـرآن و روایـات معصومیـن همـواره بـر اسـتعدادها و ظرفیت هـای او در عیـن عجـز و ناتوانـی اش 
کیـد دارد و رسـیدن بـه اوج ایـن ظرفیت هـا جـز درمـان فسـادپذیری انسـان راه دیگـری نـدارد. ذکـر  تأ
بهتریـن راه درمـان ایـن آفـت بـزرگ اسـت و نمـاز بـا همـه خصوصیـات منحصـر بـه فـردش رهنمـون 

انسـان بـه سـوی ذکـر اسـت.
از سـوی دیگـر، برمبنـای یـک احسـاس و سـنت دیرین، مشـخص ترین مسـئولیت خانـواده در برابر 
ک، مسـکن، بهداشـت و تربیـت خالصـه شـده اسـت.  ک و پوشـا زیسـت و رفـاه فرزنـدان در تأمیـن خـورا
ک و مسـکن در چارچوب تسـهیالتی که خانواده برای خود فراهم می کند تأمین می شـود.  غذا و پوشـا
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کـه نیازهـای دیگـر اعضـای خانـواده را تأمیـن  در ایـن سـه زمینـه فرزنـدان خانواده هـا از امکاناتـی 
می کنـد خـود بـه خـود بهـره  منـد می شـوند. بهداشـت فرزنـدان خانـواده در دو بعد مراقبت و پیشـگیری 
و درمـان، یکـی بـا مسـئولیت و کوشـش خانـواده و دیگـری بـا مباشـرت پزشـک و سـازمان های درمانـی 
گروه هـا و عوامـل اجتماعـی زیـادی بـر  گرچـه  کـه  شـکل می گیـرد. یکـی دیگـر از مـوارد، تربیـت اسـت 
تربیـت )فراینـد انتقـال ارزش هـای دینـی( تأثیـر می گذارنـد، غالبـًا خانـواده در ایـن زمینـه بـه منزلـه 
کـودک نخسـتین چشـم انداز را از جهـان  کـه  با نفوذتریـن عامـل بـه شـمار مـی رود. در خانـواده اسـت 
کـودک بـه آداب و رسـوم ملـی،  کـه  پیرامـون می آمـوزد و احسـاس وجـود می کنـد. در خانـواده اسـت 
مراسـم دینـی، وظایـف فـردی و حـدود و اختیـارات و مسـئولیت ها پـی می برد.)پارسـا، 1368، ص 
کـه بحـث  43( بـا توجـه بـه نقـش سرنوشت سـاز تربیـت خانوادگـی در رشـد و تعالـی فرزنـدان اسـت 
ح می شـود. از جملـه حقوق کـودکان که بر عهده خانواده  هاسـت تأمین  حقـوق کـودکان در اسـالم مطـر
سـعادت دنیایـی و آخرتـی آنـان اسـت کـه ایـن امـر میسـر نمی شـود مگـر از راه انتقـال مفاهیـم دینـی. 
 آیـات و روایـات فراوانـی متذکـر ایـن معنـی شـده در عیـن حـال در سـیرۀ عملـی پیامبـر و ائمـه اطهـار

کری نیـا، 1380، ص76) جلوه هـای فراوانـی از ایـن مـوارد را مشـاهده می کنیـم. )شـا

الف( فرهنگ و مفهوم آن:

مطالعـۀ تعاریـف متعـدد فرهنـگ، نشـان می دهـد کـه وفـاق همـه جانبه ای در مـورد تعریـف و معنای 
ایـن واژه وجـود نـدارد. البتـه در ایـن کـه فرهنـگ، امـری اسـت کـه بـه نوعـی در شـخصیت انسـان مؤثـر 
کـم بـه نوعـی او را متأثـر می سـازد،  می افتـد و افـکار، احساسـات و رفتـار او را شـکل می دهـد، یـا دسـت 
اختالفـی وجـود نـدارد؛ امـا در مصادیـق آن و بـه تعبیـر بهتـر در عناصـر آن، اختـالف نظر زیادی وجـود دارد. 
برخـی فرهنـگ را مجموعـه ای از امـور مـادی و غیـر مـادی می داننـد؛ بـه گونـه ای کـه حتـی امـوری مانند 
تمدن و صنعت، بناها و نیز میراث فرهنگی را نیز جزء آن می شمارند؛ اما برخی دیگر فرهنگ را منحصر 
در امـور غیـر مـادی می داننـد. همچنیـن برخـی- بـا اذعـان بـه این که فرهنگ دسـتاورد آدمی اسـت- آن 
را امـری جـدا از انسـان کـه در او مؤثـر اسـت، تعریـف می کننـد. برخـی دیگـر، فرهنـگ را در ارتبـاط تنگاتنگ 
بـا آدمـی و بـه عنـوان خصیصـه ای از خصائـص او تعریـف می کننـد. بـه همیـن جهـت می تـوان در مفهـوم 
گونـی همچـون توصیفی )بیان عناصر(، کارکـردی )نوع و کیفیت  شناسـی فرهنـگ، آن را از زوایـای گونا
عمـل فرهنـگ( و... طبقه بنـدی کـرد. یـک تعریـف جامـع از فرهنـگ بایـد متضمـن مهم تریـن عناصـر و 
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کارکردهـای آن باشـدکه البتـه بسـیار دشـوار اسـت و بـا اذعـان بـه اشـکال ها و ایرادهایـی کـه ممکن اسـت 

وجـود داشـته باشـد، تعریـف زیـر بـرای فرهنـگ ارائـه می گـردد:
»فرهنـگ، مجموعـه ای از هنجارهـا، قوانیـن و عـادات، آداب و رسـوم، عقایـد و باورهـا و ارزش هـا و 
الگوهـای ارتباطـی و نیـز امـور مـادی ارزشـمند و معقـول یـک جامعه اسـت که افـکار، احساسـات و رفتار 
اعضـای آن اجتمـاع را شـکل می دهـد و یـا بـه نوعـی تحت تأثیر قـرار می دهد.« )افـروغ،1379،ص54)
بـه هـر حـال فرهنـگ یـک امـر انسـانی اسـت و تنهـا مخاطـب فرهنـگ، انسـان اسـت. در میـان 
گـر تعبیـر »فرهنـگ حیوانـی« نیـز بـه کار مـی رود،  حیوانـات از فرهنـگ نمی تـوان سـخن گفـت، حتـی ا
نـه بـه معنـای آن اسـت کـه حیوانـات برخـوردار از فرهنگ انـد، بلکـه بـه معنـای آن اسـت کـه انسـان به 
سـر حـد حیـوان تنـزل یافتـه اسـت. بنابرایـن گرچـه تعبیـر »حیـوان فرهنگـی« در مـورد انسـان بـه کار 
مـی رود، امـا هیـچ حیـوان دیگـری فرهنگـی نیسـت. عـالوه بـر ایـن، فرهنگ، خاّصِ یک انسـان نیسـت 
و هـر جـا سـخن از فرهنـگ بـه میـان می آیـد، دسـت کـم سـخن از گروهـی از انسـان ها در میـان اسـت؛ 
انسـان هایی کـه بـا انبوهـی از فرهنگ هـای دور و نزدیـک مواجه انـد، و ایـن هم جـواری و مواجهـه، بـا 

لحـاظ نمـودن روحیـات و نیازهـای او، فرهنـگ او را نیـز تحـت تأثیـر قـرار می دهـد.
بـر همیـن اسـاس ویژگی هـای سـازمان های فرهنگـی را بایـد در جایـگاه منحصر به فـرد محصوالت 
و فرآورده هـای فرهنگـی و نقـش حیاتـی ایـن محصـوالت در زندگـی بشـر و نیـز ظرافـت و دقـت باالیـی 
ج داد و نیـز در  کـه بـه لحـاظ پیچیدگـی کار و حساسـیت عمومـی بایـد در ایـن گونـه فعالیت هـا بـه خـر
گسـتردگی  کیـان اقتصـادی و نظامـی جامعـه و باألخـره در  اهمیـت نقـش سـازمان های فرهنگـی بـا 

روابـط و ارتباطـات انسـانی در ایـن حـوزۀ کاری جسـتجو کـرد. )اسـدی، 1380،صـص 20-21)
کمـک بـه تحقـق تعامـل  کاری سـازمان های فرهنگـی، ترویـج و  یکـی از مهم تریـن حوزه هـای 
کـردن  کـه بخشـی از تربیـت دینـی اسـت و بـه پذیـرش و نهادینـه  مسـجد و خانـواده اسـت. تعاملـی 
مفهـوم عبودیـت خداونـد و مهیـا کـردن زمینه هـای معنویـت در جامعـه، منجر می شـود. اهمیت نقش 

سـازمان های فرهنگـی در تحقـق ایـن امـر مهـم، بـه انجـام تحقیـق حاضـر انجامیـد.

ب( اهمیت سازمان های فرهنگی و مدیریت آنها:

دالیـل فراوانـی را می تـوان بـر اهمیـت سـازمان های فرهنگـی و مدیریـت آنهـا، اقامـه کـرد کـه عمـدۀ 
آن بـه نقـش و کارکردهـای فرهنـگ در جامعـه بـاز می گـردد. فرهنـگ در حقیقـت راه و رسـم و شـیوه 
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کـه  زندگـی اسـت و نقـش آن بـرای یـک جامعـه، بـه مثابـه روح بـرای جسـم آدمـی اسـت. همچنـان 
سـالمت روحـی و روانـی انسـان نیازمنـد عنایـت جـدی و برنامه ریزی و بـه کارگیری فعالیـت و اقدامات 
مناسـب اسـت، و هـر گونـه بی توجهـی و غفلـت از آن می توانـد بـه حیـات فـردی انسـان اختـالل وارد 
آورد و آن را در معـرض تهدیـد جـدی قـرار دهـد، بی توجهـی و عـدم اهتمـام الزم بـه مقولـۀ فعالیت هـای 
فرهنگـی نیـز صدمـات و لطمـات جبران ناپذیـری بـر حیـات یـک ملـت وارد آورده، آن را در معـرض 

فرسـودگی و نابـودی قـرار می دهـد.
بایـد کوشـید تـا ایـن عنصـر حیات بخـش بـه آسـانی در اختیـار همـۀ اقشـار مـردم جامعـه قـرار گیـرد و 
گری  نبایـد بـه گونـه ای رفتـار شـود که کاالهای فرهنگـی، مانند کاالهای مصرفی و اقتصادی به سـودا
در افتـد. همچنیـن بـا وجـود نظریـۀ همگانـی بـودن فرهنـگ و لـزوم مشـارکت مؤثـر مخاطبـان، لـزوم 
مدیریـت قـوی بـرای سـامان مند و بهینه کردن این مشـارکت احسـاس می شـود. همچنیـن محافظت 
قـوی و مؤثـر از مرزهـای فرهنگـی و پاسـداری از باورهـا و ارزش هـا و سـنن اسـالمی و ملـی در برابـر تهاجم 
قـوی فرهنگـی بیگانـگان، نیازمنـد مدیریت هـای موفـق در همـۀ سـطوح فرهنگـی اسـت. همچنـان 
کـه در اصـل انجـام فعالیت هـای فرهنگـی و تربیتـی مؤثـر بـرای حفاظـت از کیـان فرهنگـی و تضمیـن 
شـکوفایی صحیـح اسـتعدادها و پیشـگیری از انحرافـات فرهنگـی یـک ضـرورت اسـت، بایـد توجـه 
داشـت کـه مهم تـر از آن مدیریـت فرهنگـی صحیـح در انجـام ایـن گونـه فعالیت هـا و برنامه ریزی هـا 

اسـت کـه اثربخشـی ایـن گونـه فعالیت هـا را تضمیـن کند.)بخشـنده، 1381، صـص 71-72)
گذشـته از مـوارد یـاد شـده، محققـان دالیـل و مـوارد دیگـری را نیـز بـه عنـوان امـوری کـه ضـرورت 
سـازمان های فرهنگـی و مدیریـت آنهـا را اقتضا می کند، ذکـر کرده اند؛ از جمله: باال بردن خالقیت های 
فـردی و ارتقـای توسـعۀ اجتماعـی، تعدیـل بی عدالتـی اجتماعـی در توزیـع علـم و دانـش، ایجـاد 
زیرسـاخت ها و رو سـاخت های مناسـب بـرای انجـام فعالیت هـای فرهنگـی، تمرکز زدایـی یـا احتـراز 
از تمرکزگرایـی در انجـام اقدامـات یـا فعالیت هـای فرهنگـی تـا حـد ممکـن، تضمیـن حقـوق فرهنگـی 

اقلیت هـا و...  
بـا ایـن وجـود، متأسـفانه نگـرش غالـب در برخـی جوامـع و نـزد برخـی افـراد کـه نـه از اهمیـت فرهنگ 
آنچنان که باید و شـاید مطلع اند و نه اهمیت و ضرورت مدیریت را دریافته اند، این اسـت که مدیریت 
فرهنگـی ضـرورت نـدارد؛ در حالـی که اساسـًا موفقیت و پیروزی یک ملـت در زمینۀ مادی یا معنوی جز 

بـه وجـود مدیریـت در هـر یـک از این حوزه ها امکان پذیر نیسـت. )بخشـنده، 1381، ص74)
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دیدگاه هـای مقـام معظـم رهبـری دربـاره وظایـف سـازمان های فرهنگـی و مدیریـت آنهـا، بیشـتر 
کیـد ایشـان بـر فرآینـد بـودن ایـن وظایـف  بـا بحـث مهندسـی فرهنگـی گـره خـورده اسـت کـه بیانگـر تأ
می باشـد. ایشـان معتقدنـد کنتـرل فرهنـگ آن گونـه کـه در سـایر مدیریت ها اعمال می گـردد نه ممکن 

و نـه جایـز می باشـد امـا در عیـن حـال میزانـی از کنتـرل در ایـن عرصـه نیـز الزم اسـت:
»یکـی از مهم تریـن تکالیـف مـا در درجـه اول مهندسـی فرهنگ کشـور اسـت؛ یعنی مشـخص کنیم 
کـه فرهنـگ ملـی، فرهنـگ عمومـی و حرکـت عظیـم درون زا و صیرورت بخـش و کیفیـت بخشـی کـه 
اسـمش فرهنـگ اسـت و در درون انسـان ها و جامعـه بوجـود می آیـد، چگونـه بایـد باشـد؛ اشـکاالت و 
نواقـص اش چیسـت و چگونـه بایـد رفـع شـود؛ کندی هـا و معارضاتـش کجاسـت؟ مجموعـه ای الزم 
اسـت که اینها را تصویر کند و بعد مثل دسـت محافظی هوای این فرهنگ را داشـته باشـد. نمی گویم 
بـه طـور کامـل کنتـرل کنـد؛ چـون کنتـرل فرهنگ بـه صورت کامل نه ممکن اسـت، نه جایز؛ اصاًل رشـد 
فرهنگـی بـا ابتـکار و آزادگـی و آزادی و میـدان دادن بـه اراده هاسـت؛ در ایـن تردیـدی نیسـت؛ منتهـا 

هـوای کار را بایـد داشـت.« )خامنـه ای، 1373، ص13)
مقـام معظـم رهبـری ضمـن مخالفـت بـا افـراط وتفریـط در مقولـه وظایـف سـازمان های فرهنگـی 

معتقدنـد حتـی در آزادتریـن کشـورها نیـز میزانـی از نظـارت وکنتـرل در عرصـه فرهنـگ وجـود دارد:
کـه در مقولـۀ فرهنـگ بـر عهـدۀ حکومـت اسـت، عبـارت اسـت از نظـارت هوشـمندانه،  »آنچـه 
گاهانـه، مراقبـت از هـرزروِى نیروهـا و هـرزه روِى علـف هرزه هـا، هدایـت جامعـه بـه سـمت  متفکرانـه، آ
درسـت، کمـک بـه رشـد و ترقـی فرهنگـی افـراد جامعـه؛ باید به ایـن همه مجموعۀ انسـان و بخصوص 
جـوان کـه در جامعـه هسـتند، کمـک کـرد تـا بتواننـد راه صحیح و رشـد خـود را پیش ببرند. مـا نه معتقد 
ج خواهـد انجامیـد، نـه معتقـد بـه سـخت گیرى  ج و مـر بـه ولنـگارى و رهـا سـازى هسـتیم، کـه بـه هـر
شـدید؛ امـا معتقـد بـه نظـارت، مدیریـت، دقـت در برنامه ریـزى و شـناخت درسـت از واقعیـات هسـتیم. 
نمی شـود مـا میـدان را رهـا کنیـم تـا دیگـران هـر کارى کـه می خواهنـد، بکننـد. امـروز همـان کسـانی که 
ادعـاى آزادى می کننـد و دم از لیبـرال بـودن می زننـد، پیچیده تریـن و دقیق ترین و ظریف ترین شـیوۀ 
کنتـرل را بـر روى فرهنـگ کشـورهاى خودشـان، بلکـه سراسـر دنیـا، اعمـال می کننـد و سـعی دارنـد کـه 

فرهنـگ خـود را بـه کشـورهاى دیگـر منتقـل و تزریـق کننـد.« )خامنـه ای، 1373، ص16)
وظایـف  عرصـه  در  کنتـرل  و  نظـارت  بحـث  درمـورد  خـود  نظـرات  بیشـتر  توضیـح  در  ایشـان 

می فرماینـد: تفریـط  و  افـراط  دیـدگاه  دو  بـا  مقابلـه  و  فرهنگـی  سـازمان های 
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»مـا نمی خواهیـم بـا نـگاه افراطـی بـه مقولـۀ فرهنـگ نـگاه کنیـم؛ بایسـتی نـگاه معقـول اسـالمی را 
ع برخـورد بـا آن را بـر طبـق ضوابطـی کـه معـارف و الگوهـاى اسـالمی بـه مـا نشـان  ک قـرار داد و نـو مـال
می دهـد، تنظیـم کـرد. برخـورد افراطـی، از دو سـو امکان پذیـر اسـت و تصـور می شـود: یکـی از این طرف 
کـه مـا مقولـۀ فرهنـگ را مقوله یـی غیرقابـل اداره و غیرقابـل مدیریـت بدانیـم؛ مقوله یـی رهـا و خـود 
رو کـه نبایـد سربه سـرش گذاشـت و وارد آن شـد و بـا ایـن منطـق کـه بـا فرهنـگ مـردم نمی شـود کارى 
کـرد؛ نمی شـود الگوهـاى فرهنگـی را بـه مـردم داد؛ نمی شـود مـردم را در زمینـۀ مسـائل فرهنگـی پیـش 
بـرد، مقولـۀ فرهنـگ عمومـی مـردم و رشـد فرهنگـی آنهـا را رهـا کرد، که متأسـفانه این تفکـر در جاهایی 
هسـت و عده یـی طرفـدار رهـا کـردن و بی اعتنایی و بی نظارتی در امر فرهنگ هسـتند. این تفکر، تفکر 
درسـتی نیسـت و افراطـی اسـت. در مقابـل آن، تفکـر افراطـی دیگـرى وجـود دارد کـه آن سـخت گیرى 
خشـن و نظـارت کنترل آمیـِز بسـیار دقیـق - چـه در زمینـۀ فرهنـگ عمومـی، چـه حتـی در زمینـۀ اخـالق 
شـخصی؛ قالب هـا را تحمیـل کـردن- اسـت. ایـن تفکـر هـم بـه همـان انـدازه غلـط اسـت. نـه می شـود 
فرهنـگ را در جامعـه رهـا کـرد کـه هرچـه پیش آمد، پیش بیاید، نه می شـود آن طور سـخت گیری هاى 

غلطـی را کـه نـه ممکـن اسـت و نـه مفیـد، الگـو قـرار داد.« )خامنـه ای، 1373، ص16)
مقـام معظـم رهبـری بـا ارائـه تشـبیه وظایـف سـازمان های فرهنگـی به وظایـف یک باغبـان، پرده 
از ترویـج حسـاب شـده بـی بنـد و بـاری از سـوی برخـی افـراد برمـی دارنـد: »در مقولـه ى فرهنـگ، رفتـاِر 
حکومـت بایـد دلسـوزانه و مثـل رفتـار باغبان باشـد. باغبان به هنگام نهال مـی کارد، به هنگام آبیارى 
می کنـد، بـه هنـگام هـرس می کنـد، بـه هنـگام سمپاشـی می کنـد و بـه هنـگام هـم میوه چینـی. بایـد 
فضـاى فرهنگـی کشـور را باغبانـی کـرد؛ یعنی مسـئوالنه و با دقت این مقولـه را دنبال کرد. بعضی ها به 
عمـد و کامـاًل حسـاب شـده بی بنـد و بـارى را ترویج می کنند. البته بنده نشـانه  هاى ایـن کار را می دیدم 
و حـدس مـی زدم کـه چـه اتفاقـی می خواهـد بیفتـد. بعـد کارهایـی کـه دسـتگاه  هـاى مسـئول کردنـد و 
اطالعاتـی کـه به دسـت آوردنـد، روشـن کـرد که همان حدسـی که مـی زدم، واقعیـت دارد.« )خامنه ای، 

1373، ص23)
مقـام معظـم رهبـری معتقدنـد وظایـف سـازمان های فرهنگـی ماننـد سـایر عرصه هـا بـا تغییـر سـر و 
کار دارد و مقولـه فرهنـگ همیشـه ثابـت نخواهـد بـود: »البتـه فرهنـگ ملی را می شـود به مـرور در طول 
زمـان تغییـر داد؛ یعنـی مثـل کوه هـای عالـم کـه در طـول قرن هـای متمـادی جابه جـا نمی شـوند، جـزو 
ثوابـت نیسـت. فرهنـگ یـک ملـت را می شـود بـا عوامـل تأثیرگـذار به تدریـج عـوض کـرد؛ یـک ملـت از 



42
لحـاظ فرهنگـی عزیـز را تبدیـل کـرد بـه یـک ملـت توسـری خور و ضعیـف؛ متقابـاًل یـک ملـت تنبـل را 
کـرد بـه یـک ملـت زرنـگ؛ ایـن رنـگ ثابـت الیزالـی و الیزولـی نیسـت.«)خامنه ای،  می شـود تبدیـل 

1373، ص32)
مقام معظم رهبری ادای وظایف سازمان های فرهنگی را یکی از حقوق مردم بر حکومت قلمداد 
می کننـد و ایـن کار را از وظایـف مهـم حکومـت بر می شـمرند: »در قبال هجمه یی کـه امروز وجود دارد، 
نمی شـود بیـکار نشسـت و نظـارت را از دسـت داد؛ بایسـتی بـا دقـت، مراقـب رفتـار و حرکـت فرهنگـی 
جامعـه بـود و بـراى آن برنامه ریـزى کـرد؛ ایـن یکـی از مهـم تریـن وظایـف حکومـت اسـت و حـق بزرگی 
اسـت کـه مـردم بـر گـردن حکومـت دارنـد؛ حق رشـد فضیلت هـا و پیشـرفت در زمینه ى معنویـات؛ این 
حـق را بایـد حکومـت ایفـا کنـد. ایـن مطلـب مهمـی اسـت کـه بایـد برایـش برنامه ریـزى و فکـر شـود و 
راه هـاى اثرگـذارى بـر روى فرهنـگ عمومـی مردم و رشـد فضایل شـناخته شـود.« )خامنـه ای، 1373، 

ص50)
وظایـف  جـدی  آسـیب های  از  را  پیشـرفت  عـدم  و  رکـود  و  نشـاطی  بـی  رهبـری  معظـم  مقـام 
سـازمان های فرهنگـی بـر می شـمرند: »نمی شـود قبـول کـرد کـه مـا یـک مجموعـۀ فرهنگـی داریـم که 
آن را بـه عنـوان قـرارگاه اصلـی مسـائل فرهنگـی و کار زار فرهنگـی قـرار داده ایـم - یک چنیـن کارزارى 
ایـن قـرارگاِه اصلـی،  کشـورها اجتناب ناپذیـر اسـت - در عین حـال، در  در همـه ى ادوار و در همـۀ 
بی نشـاطی یـا رکـود یـا عـدم پیشـرفت مالحظـه و مشـاهده بشـود؛ ایـن را مـن اصـاًل تصـور نمی توانـم 

1373، ص64) بکنـم.« )خامنـه ای، 
مهـم  قسـمت  دو  دارای  را  کشـور  فرهنگـی  سـازمان های  وظایـف  ادای  رهبـری  معظـم  مقـام 
عقبۀفکـری و خـط مقـدم اجرائـی می داننـد و معتقدنـد همـه دسـتگاه ها و نهادهـا در ایـن عرصـه 

دارنـد: دخالـت 
»ایـن احتیـاج دارد بـه دو چیـز اساسـی: اول، عقبـۀ علمـی و فکـری؛ دوم، خـط مقـدم اجرایـی. 
کـز  عقبـه  فکـری اش همـان جایـی اسـت کـه بایـد مطالعـه و کارهـای علمـی بکنـد. عقبـه فکـری در مرا
دانشـگاهی و حـوزه ای اسـت. خـط مقدمتـان هـم عبـارت اسـت از دولـت، مجلـس و حتـی مجمـع 
کـزی اسـت کـه خـط  تشـخیص مصلحـت ـ کـه توضیـح خواهـم داد مجمـع تشـخیص هـم یکـی از مرا
مقـدم شماسـت و می توانـد سیاسـتگذاری کنـد ـ  و دسـتگاه قضایـی و دیگـر دسـتگاه هایی کـه در کشـور 
هسـتند؛ اینهـا بـازوان اجرایـی شـما هسـتند. ایـن بـازوان اجرایـی، فقـط چهـار وزارتخانـه  فرهنگـی 
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نیسـتند -  یعنـی وزارت علـوم و ارشـاد و بهداشـت و آمـوزش و پـرورش -  بلکـه صنایـع مـا هـم جـزو خـط 
مقـدم شماسـت. فرهنـگ مـا بایـد در تولیـد صنعتـی مـا اثـر بگـذارد: مـا چـه چیـزی تولیـد کنیـم؟ چگونه 
و بـرای چـه تولیـد کنیـم؟ صداوسـیما هـم جـزو خطـوط مقـدم شماسـت. دسـتگاه قضایـی مـا - اداره 
زنـدان، کیفیـت زنـدان و ایـن گونـه مسـائل -  همـه اش بـا فرهنـگ ارتبـاط دارد و بایـد تحـت تأثیـر آن 
باشـد. مجلـس مـا بـرای عملـی شـدن آنچـه ایـن جـا بـه عنـوان مهندسـی انجـام می گیـرد، حتمـًا بایـد 
قانـون بگذارنـد. مجمـع تشـخیص مصلحـت هـم در سیاسـتگذاری ها همین مهندسـی کالن را درنظر 

داشـته باشـد.« )خامنـه ای، 1385، ج2، صـص132-133)

ج( اصول مدیریت سازمان های فرهنگی برای ادای وظایف آنها:

وقتـی سـخن از اصـول مدیریـت سـازمان های فرهنگی در میان اسـت، مقصود قواعـد و معیارهایی 
اسـت کـه در فرآینـد مدیریـت ایـن سـازمان ها در جهـت ادای وظایـف بهتـر آنهـا؛ باید مراعات شـود و به 
هیـچ وجـه، امـکان نادیـده انگاشـتن و تخطـی از آنهـا وجـود نـدارد. ایـن اصـول، تضمین کننـدۀ نتیجه 
کتشـافی اسـت کـه  بخـش بـودن فرآینـد مدیریـت سـازمان های فرهنگـی اسـت. البتـه اصـول، امـوری ا
بـا توجـه بـه مبـادی و مبانـی و بالحـاظ اهـداف باید اسـتخراج گردد، کـه در این مختصر، مقـام و امکان 
اسـتخراج و تبییـن همـۀ آن اصـول نیسـت. از ایـن رو بـه ذکـر برخـی از اصـول مهـم بسـنده می شـود. 
امـا پیـش از بیـان اصـول مـورد نظـر، ارائـه توضیـح بیشـتری از »اصـل« ضـرورت دارد. )لودیـن، 1380، 

ص29)
گونی دارد که از جمله آنها می توان به: بن و اسـاس یک شـیء،  اصل، در لغت و اصطالح معانی گونا
ج )درمقابـل امـر اعتبـاری و ذهنـی(، حقیقـت یـک شـیء و... اشـاره کـرد. امـا  امـر عینـی و محصـل در خـار
آنچـه از کاربـرد ایـن واژه در ایـن بحـث مطمـح نظـر اسـت، یـک دسـتورالعمل، قاعـده و معیـار کلـی اسـت 
کم بـر همه اعمـال، فعالیت ها  کـه ناظـر بـه فرآینـد مدیریـت تربیتـی و فرهنگـی اسـت کـه همواره بایـد حا
و روش هـای فرهنگـی باشـد تـا بتـوان بـه ثمربخشـی و نتیجه بخش بـودن این فرآینـد، دل خوش کرد. 
ایـن اصـول، خـاّصِ یـک زمـان نیسـت، بلکـه در هر زمانی اعتبـار دارد. همچنین این اصـول تنها به یک 
جامعـه و مـکان خـاص، اختصـاص نـدارد، بلکـه هـر کـس در هـر زمـان و در هـر مـکان و بـا هر نـوع ملیت و 

قومیتـی کـه در کار مدیریـت سـازمان های فرهنگـی باشـد، بایـد ایـن اصـول را مراعات کند.
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1.زمان شناسی:

گونـی حائـز اهمیـت اسـت؛ یـک جهـت  در مدیریـت سـازمان های فرهنگـی، »زمـان« از جهـات گونا
ع فعالیـت و مدیریتـی اسـت، »ارزش زمـان« اسـت کـه در غالـب فعالیت هـای  کـه جهـت عـام در هـر نـو
مدیریتـی مـا، توجـه چندانـی بـه آن نمی شـود؛ بلکـه اساسـًا ارزش فرصـت و زمـان را هنگامـی درک 
می کنیـم کـه بدانیـم در آن مقطـع زمانـی چـه کارهایـی را می توانسـتیم انجام دهیم و انجـام ندادیم و 
بـه اصطـالح وقـت کشـی کـرده ایـم. از آن جـا کـه ما بـرای زمان هزینـه ای نمی پردازیـم، از ارزش آن هم 
غافلیـم. امـروزه در دنیـای مـدرن، »زمـان« یکـی از مهـم تریـن سـرمایه ها بـرای دولت  هـا، مدیریت هـا 
و سـازمان ها بـه حسـاب می آیـد و بهره گیـری صحیـح از زمـان اسـت کـه موفقیـت یـا شکسـت را رقـم 
می زنـد. سـازمان دهـی صحیـح زمـان، بـی تردیـد یکـی از نخسـتین بندهـای هـر دسـتورالعمل بـرای 
موفقیـت اسـت. دشـوارترین وظیفـه در میـان گروه  هـا، همیشـه سـازماندهی و مدیریـت زمـان و تنظیم 

وقـت توسـط افـراد گـروه بـوده اسـت.
جهـت دیگـر اهتمـام بـه مسـئلۀ زمـان کـه خـاص مدیریـت فرنگـی و تربیتـی اسـت، آن اسـت کـه از 
یـک منظـر، همـواره سـه زمـان مـا را احاطـه کـرده اسـت: گذشـته، حال و آینـده. مواجهه با هر یک از سـه 
مقطـع یـاد شـده، بـا دیگـری متفـاوت اسـت. از آن جـا کـه زمـان، ظرفـی بـرای فعالیت هـای آدمی اسـت، 
مدیـر فرهنگـی بایـد نسـبت بـه هـر یـک از سـه زمـان حـال، گذشـته و آینـده، برنامـه و ایـده مشـخصی 
ع آنچـه آدمیـان در ایـن فـر صت هـا انجـام می دهنـد، رویکـرد مـا بـه هـر یـک از  داشـته باشـد. نظـر بـه نـو

زمان هـای یـاد شـده نیـز متفـاوت اسـت.
گذشـتۀ هرجامعـه ای سرشـار از وقایـع و حـوادث شـیرین یـا تلـخ اسـت. چشـم فـرو بسـتن نسـبت 
بـه ایـن وقایـع، در واقـع، نادیـده انگاشـتن برخـی مواریـث فرهنگـی اسـت. یـک مدیـر فرهنگـی بایـد 
همـواره فهرسـتی از وقایـع گذشـته را پیـش روی خـود داشـته باشـد؛ وقایعـی کـه تأثیـرات شـگرفی بـر 
حیـات گذشـته جامعـه و فرهنـگ آن داشـته اسـت. وقایـع شـیرین را بایـد زنـده نـگاه داشـت تـا نـه تنهـا 
از خاطره هـا محـو نگـردد، بلکـه از میـراث کهـن پاسـداری شـده و مایـه تقویـت روحیـه و آمادگـی فـرد 
ک و تلـخ گذشـته نیـز بایـد در خاطره هـا زنـده بمانـد تـا  بـرای حـال و آینـده باشـد. وقایـع و حـوادث اسـفنا
گـر بـه گذشـته ایـن مـرز و بـوم بنگریـم. روزهایـی ماننـد  از آن عبـرت گرفتـه شـده، دیگـر تکـرار نگـردد. ا
بیسـت و دوم بهمـن، دوازده فروردیـن، سـوم خـرداد و... داریـم کـه هـر یـک با حادثـه و واقعه ای خوش 
و دلنشـین قریـن اسـت و منشـأ اثـرات و بـرکات فـراوان در حیـات ایـن ملـت بوده اسـت. در نقطـه مقابل 
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روزهایـی ماننـد 28 مـرداد، هفتـم تیـر و... نیـز داریـم کـه از روزهـای تلـخ بـرای ملـت مـا بـوده اسـت. در 
تاریـخ اسـالم نیـز وقایـع دلنشـین و جـذاب و یـا تأسـف انگیـز و مالمـت بـار بسـیار اسـت. ایـن وقایـع در 

فرهنـگ مـا وجـود دارد و نبایـد آن را از یـاد بـرد.
پاسداشـت ایـام خـاص گذشـته از حیـث دیگـری نیـز حائـز  اهمیـت اسـت و آن این که مبـادا در مورد 
ماهیـت و علـل و عوامـل آن و تحلیل هایـی کـه در ایـن خصـوص وجـود دارد، تحریفـی صـورت گیـرد. 
عـالوه بـر ایـن مشـخص سـاختن هـر چـه بیشـتر و بهتـر ایـام گذشـته، آشـنایی با فرهنـگ ملی را آسـان تر 

می کنـد. 
کنون در اختیار  بعـد دیگـر زمـان، حـال اسـت. منظور از زمان حال، وضعیت و فرصتی اسـت که هـم ا
مـا اسـت و البتـه همـراه بـا تحـوالت و اوضـاع و احوال ویژه ای اسـت. شـناخت این وضعیـت، وظایفی را 
بـرای مدیـر فرهنگـی رقـم می زنـد کـه متفـاوت از اقتضائـات زمـان گذشـته اسـت. مهـم تریـن مسـئله از 
ایـن حیـث، بهره گیـری از لحظه هـای زمان موجود و اسـتفاده از آن در مسـیر اهـداف فرهنگی و تربیتی 
اسـت. همچنـان کـه بـرای فـرد »عمـل شایسـته« یـک وظیفـه اسـت، بـرای مدیـر فرهنگـی نیـز تـدارک 
فعالیت هـا و برنامه هـای مفیـد یـک اصـل اساسـی بـه شـمار می آیـد. فرهنـگ در تـار و پـود زندگـی در هم 
تنیـده اسـت؛ بنابرایـن بایـد کوشـید تـا زمـان موجود نیز به گونه ای سـامان یابد کـه از لحظه لحظه آن 

بـرای ترویـج و تثبیـت فرهنگ اسـتفاده گردد.
»زمـان آینـده« سـومین جنبـۀ زمـان شناسـی اسـت. از ایـن حیـث، دوراندیشـی و آینـده نگـری بـرای 
مدیـر فرهنگـی ضـروری اسـت. یـک مدیـر فرهنگـی بایـد تحـوالت و اوضـاِع پیـش روی را بـه خوبـی 
پیـش بینـی نمایـد و آمادگـی مواجهـه و رویارویـی منطقـی و صحیـح بـا آنهـا را داشـته باشـد. افـزون بـر 
ایـن، زمـان ظـرف تحقـق اهـداِف مدیریـت فرهنگی اسـت کـه البته باید بـا تنظیم زمان بنـدی اهداف 

در انتظـار آن بـود. )لودیـن،1380، صـص 44-48)
کـه اسـتعداد و آمادگـی را بـرای مدیریـت  شـناخت زمـان حـال و آینـده از ایـن حیـث مهـم اسـت 
سـازمان های فرهنگـی بـه ارمغـان مـی آورد. امام علیq می فرماید: »آن کسـی که زمان را می شناسـد، 
از آمادگی و استعداد الزم برای بهره گیری و مواجهه با آن غافل نمی ماند.« )سمنانی، 1380، ص66)
امـام صـادق  نیـز از جملـه فوایـد زمـان شناسـی را ایـن می دانـد کـه اشـتباهات و شـبه ها و لوابـس 
فـرد را فـرا نمی گیـرد و راه خـروج از آنهـا را تـدارک می بینـد: »آن کـس کـه زمـان خویش را می شناسـد و به 

مقتضیـات آن وقـوف دارد، هـدف هجوم اشـتباهات وقایع نمی شـود«. 
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در حقیقـت ثمـرۀ مهـم زمـان شناسـی »بصیـرت« اسـت که بـر رفتارهـای دیگر مدیر تأییـد می گذارد. 
کـرم از جملـه ویژگی هـای انسـان عاقـل را بصیـرت بـه زمـان و احـوال آن می دانـد. بصیـرت  پیامبـر ا
بـه زمـان، بـه معنـای درک صحیـح مقتضیات و موانع حال و آینده اسـت. آن کس که به زمان بصیرت 
دارد و نیازهـا و ویژگی هـای ضـروری زمـان حـال را می شناسـد و بیـن نیازهـا و اقتضائـات زودگـذر و 
لحظـه ای و نیازهـا و ضرورت هـای دائمـی تفـاوت می نهـد، هرگـز دچـار جمـود و تحجـر نمی شـود و 

گـون مواجـه شـود. می دانـد کـه چگونـه بایـد بـا وضعیت هـا و مسـائل گونا
ع لبـاس و پوشـش آن حضـرت را متفـاوت بـا لبـاس پیامبر  فـردی از اصحـاب امـام صـادقq کـه نـو
گرامـی اسـالمs  و دیگـر ائمـۀ قبـل از آن حضـرت می دیـد، زبـان بـه اعتـراض گشـود کـه بـه خـدا قسـم 
نـه پیامبـر گرامـی اسـالم و نـه حضـرت علـیq و نه هیـچ یک از پدران تو، چنین لباسـی نمی پوشـیدند، 

حضـرت در پاسـخ می فرماینـد:
پیامبـرs در زمـان تنگدسـتی و فقـر مسـلمانان زندگـی می کردنـد و مراعـات آن تنگدسـتی ها را 
می نمودنـد؛ در حالـی کـه دنیـا بعـد از آن درهـای نعمـت را گشـود و شایسـته تریـن افـراد بـرای اسـتفاده 
از نعمـات دنیـا، نیکـوکاران هستند.سـپس ایـن آیـه را تـالوت نمـود: »بگـو چـه کسـی زینت هـای الهی را 
کیزه را حرام کرده اسـت.« )اعراف/ 32( سـپس  کـه خداونـد بـرای بنـدگان خـود آفریده و روزی های پا
کـه از نعمت هـای الهـی اسـتفاده می کنیم.«)اسـدی،  فرمـود: »مـا شایسـته تریـن افـرادی هسـتیم 

1380، صـص 73-77)

2. دین محوری:
منظور از این اصل، نقش محوری دین در فرهنگ اسـت و مدیریت سـازمان های فرهنگی باید با 
ایـن ضابطـه، فعالیت هـا و برنامه هـای خـود را تنظیـم نماید. درسـت اسـت که فرهنـگ موجود در یک 
جامعه ممکن اسـت با معیارها و ضوابط اسـالمی همخوانی نداشـته باشـد، اما مدیریت سـازمان های 
فرهنگـی هیـچ گاه بـه فرهنـگ موجـود در یـک جامعـه بـه عنـوان مبـدأ و مقصد نمی نگرد، بلکه سـمت 
و سـوی فعالیت هـا و برنامه هـا بایـد متوجـه »فرهنـگ ایـده آل« باشـد. در ایـن صـورت هـر چنـد بـه یـک 
بـاره بـا عناصـر فرهنگـی مغایـر بـا ارزش هـا و آرمان هـای موجـود در یـک اجتمـاع برخورد نمی شـود، ولی 
کوشـش بـر آن اسـت کـه در گـذر زمـان و بـا محوریـِت دیـن، جهـت گیـرِی دینـی بـه فرهنـگ و عناصر آن 
داده شـود. امـور فرهنگـی امـوری نیسـت کـه بـه یـک بـاره و در مـدت زمانی کوتـاه بتـوان آن را محو کرد 
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و زدود. ایـن امـر مسـتلزم برنامـه ریـزی و زمـان بنـدی و تدریـج اسـت. آنچـه مهـم اسـت، ایـن اسـت کـه 
ع مکانیزم هـا و شـیوه های مواجهه با آن، بـا معیارهای  هـم ارزشـیابی عناصـر فرهنگـی و هـم اتخـاذ نـو
دینـی انجـام گیـرد. آنچـه در ایـن میان مهم اسـت، فهم صحیح از دین اسـت. یک مدیر فرهنگی، باید 
قرائـت صحیـح و درسـتی از دیـن داشـته باشـد تـا بتوانـد در نقد و تحلیـل پدیده ها و عناصـر فرهنگی به 
خوبـی و درسـتی عمـل نمایـد. از ایـن رو، از جملـه آموزش هـای الزم و ضـروری بـرای مدیـران فرهنگـی، 
معـارف دینـی اسـت، کـه البتـه بایـد همـراه نوعـی آموزش هـای کاربـردی در نقـد و تحلیـل پدیده هـا و 
عناصـر فرهنگـی از منظـر دینـی باشـد. از منظـر کلـی بایـد انطبـاق و ارزیابـی سیاسـت ها و برنامه هـای 
کالن فرهنگـی کـه بـه مدیریت هـای فرهنگـی زیـر دسـت ابـالغ می شـود، بـا معیارهـای دینـی، در سـطح 
کالن حکومت انجام گیرد؛ زیرا بسـیاری از خرده مدیریت های فرهنگی، توان و اسـتعداد الزم را برای 
گر دیـن محوری، اصل و قاعدۀ مدیریت فرهنگـی قرار نگیرد، از  تحقـق ایـن مهـم ندارنـد. بـه هـر حال، ا
یک سـو سـبب می شـود که فرهنگ یک جامعه سـمت و سـوی زوال و ابتذال در پیش گیرد، و از سـوی 
دیگـر، ایـن بـه نابـودی یکـی از مهـم تریـن بخش هـای فرهنـگ کـه همـان دیـن باشـد، منجـر خواهـد 
شـد. در نقطـه مقابـل، دیـن محـوری همـراه تفسـیرها و قرائت هـای ناصواب از دین و تطبیق نادرسـت 
عناصـر و پدیده هـای فرهنگـی بـا دیـن نیـز نتیجـه ای جـز آنچـه گفتـه شـد، نخواهـد داشـت. نمونـۀ 
عینـی ایـن دو جریـان را کـه ناشـی از عـدم توجـه دقیـق بـه مفـاد اصـل دیـن محوری اسـت، می تـوان در 

کنـون جوامـع و بـه ویـژه جوامـع اسـالمی مالحظه کرد. گذشـته و ا
دیـن محـوری، افـزون بـر کارکردهای یاد شـده، آمادگـی الزم را برای مدیران سـازمان های فرهنگی 
در مواجهـه منطقـی بـا پدیـده انتقـال و تبـادل فرهنگـی فراهـم مـی آورد. بـا ایـن معیـار، هیـچ گاه مدیـر 
فرهنگـی بـه نفـی یـا اثبـات فرهنگ هـای دیگـر برنمـی خیـزد، بلکـه آنهـا را در ایـن قالـب، مـورد ارزیابـی 
قرار می دهد. از این رو، پشـتکار و دقت عمل، نظم و انضباط، اهتمام به بهداشـت و سـالمت جسـمی، 
کـه امـروزه در فرهنگ هـای دیگـر  کاال و...  کیفیـت  رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی، توجـه بـه 
قـوت بیشـتری نسـبت بـه فرهنـگ رایـج در جامعـه مـا دارد، تأییـد می شـود و فرهنگـی نشـدن ایـن 
گونـه امـور در جامعـۀ اسـالمی جـای تأسـف دارد. ولـی از سـوی دیگـر، نمودهـا و مظاهـر منفـی موجـود 
در فرهنگ هـای بیگانـه، نظیـر همجنـس بـازی، بـی حیایـی و عـدم عفـاف، ال ابالـی گـری و... نیـز مـورد 

تأییـد قـرار نمی گیـرد.
کـه بـا  عالمـه محمـد تقـی جعفـری در ایـن بـاره معتقـد اسـت: »هـر پدیـده و فعالیـت فرهنگـی 
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را  آن  اسـالمی  فرهنـگ  باشـد،  ناسـازگار  مذهـب  و  اخالقیـات  ماننـد  انسـانی،  متعالـی  ارزش هـای 
کنـد و مخالـف حیثیـت و  کـه بـه نـام فرهنـگ در جامعـه بـروز  نمی پذیـرد؛ زیـرا هـر پدیـده و فعالیتـی 
گـر چـه در جذاب تریـن صورت عرضه شـود، فرهنگ  شـرافت و شـخصیت کمـال طلـب انسـانی باشـد، ا
اسـالمی بـا آن مخالفـت نمـوده و از عرضـه و ترویـج آن جلوگیـری می نمایـد.« )جعفـری،1373، صـص 

(113-118

3. انسان مداری:
انسـانی بـودن از جملـه ویژگی هـای فرهنـگ اسـت. مدیریـت سـازمان های فرهنگـی و تربیتـی نیـز 
بـه همیـن اعتبـار، مدیریـت انسـانی اسـت؛ البتـه مدیریت هـای انسـانی -در انسـانی بـودن خـود یعنـی 
ع ارتبـاط بـا انسـان ها و امـور انسـانی- شـدت و ضعف دارند. گسـترده تریـن، عمیق ترین  در میـزان و نـو
ع مدیریت انسـانی، مدیریت فرهنگی اسـت؛ زیرا هم گسـترۀ آن محدود به یک قشـر  و شـدیدترین نو
از انسـان ها مثـاًل نوجوانـان و جوانـان نمی شـود، بلکـه میـان سـاالن و پیـران از زن و مـرد بـا هـر قومیتـی 
را پوشـش می دهـد، و هـم بـه انسـان بمـا هـو انسـان و بـا لحـاظ همـه جوانـب و ابعـاد آن توجـه جـدی 
دارد، نـه ایـن کـه وجـه خـود را تنهـا بـه یـک بعـد و سـاحت انسـانی محـدود نمایـد. اصـل انسـان مـداری 
کار مدیریـت فرهنگـی بـا عمـوم اقشـار  در مدیریـت فرهنگـی ناظـر بـه معنـای یـاد شـده اسـت. سـر و 
گـر بـه ظاهـر یـک قشـر خـاص در معـرض برنامه هـای مسـتقیم آن باشـد، بـه  اجتماعـی اسـت و حتـی ا
طـور غیرمسـتقیم و چـه بسـا اساسـی تـر، سـایر اقشـار نیـز در دیـدرس و دامنـۀ برنامه هـا و فعالیت هـای 
او قـرار دارنـد. بـه همیـن جهـت در مدیریت هـای فرهنگـی مـدارس و مسـاجد و فرهنـگ سـراها، اثـر 
برنامه هایـی کـه بـرای نوجوانـان طراحـی می شـود، هیـچ گاه به خـود نوجوان محدود نمی شـود، بلکه 
خانـواده آنـان را نیـز متأثـر می سـازد؛ همچنـان کـه بـرای تأثیرپذیـری و شـرکت فعـال نوجوانـان در ایـن 

گونـه فعالیت هـا و برنامه  هـا، هماهنگـی و همراهـی خانواده هـا نقـش بسـیار مؤثـری ایفـا می کنـد.
وجه دیگر انسـان مداری در مدیریت سـازمان های فرهنگی، شـناخت ابعاد انسـانی و ساحت های 
اوسـت. مدیـر سـازمان فرهنگـی بایـد اطـالع درسـت و دقیـق و کافی از ماهیت انسـان و ابعـاد و نیازهای 
انسـانی او داشـته باشـد. برنامه هـای عبـادی -به معنای اخـص- برنامه های اجتماعـی، برنامه های 
ورزشـی، نقاشـی و اسـتفاده از زیبایی هـای طبیعـت، برنامه هـای تفریحـی و... همـاره باید در دسـتور کار 
مدیـران قـرار گیـرد. برنامه هایـی کـه در جهـت تقویت ابعاد جسـمی، زیبایی طلبی و جمـال خواهی و... 
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اسـت؛ گاه نادیـده انگاشـته می شـود و بیشـتر بـر برنامه هـای عبـادی بـه معنای اخص تکیـه می کنند و 
کارآمـدی و افـت تأثیـر عملکـرد مدیریت هـای فرهنگـی و تربیتی ما همین مسـئله  دقیقـًا یکـی از علـل نا
اسـت؛ در حالـی کـه مقتضـای روایـات و متـون اسـالمی توجـه جامـع و همـه جانبـه بـه انسـان حتـی در 

برنامه های فردی اسـت.
وجه دیگر انسان مداری در مدیریت سازمان های فرهنگی، شناخت مبانی و ساز و کار تأثیرگذاری 
بـر انسـان و بـه اصطـالح دقیـق هدایـت انسـان اسـت. ضـرورت شـناخت مبانـی و مبـادی رفتارهـای 
انسـانی و کیفیـت سـمت و سـو دادن بـه فعالیت هـای انسـانی، برخاسـته از همیـن اصل انسـان مداری 
اسـت، تـا کیفیـت و چگونگـی نحـوه شـکل گیـری باورهـا، احساسـات و عواطـف و افعـال و رفتارهـای 
گاه نباشـیم، هرگـز در دسـتیابی بـه اهـداف مدیریـت فرهنگـی  انسـانی را ندانیـم و از چنـد و چـون آن آ
موفـق نخواهیـم بـود. دقیقـًا از همیـن منظر اسـت که ماهیـت برخی از فعالیت هـا و برنامه های تربیتی 
و فرهنگـی بیشـتر شـباهت بـه مدیریت هـای صنعتـی و بازرگانـی دارد و از ایـن جهـت بـه شکسـت و 

کامـی می انجامـد.  نا
در ایـن جـا، بـه لحـاظ اهمیـت ایـن وجـه از انسـان مـداری، یکـی دو نمونـه از متـون اسـالمی را بیـان 
می داریـم. نمونـه اول، کاربـرد رفـق و مـدارا و مالطفـت و مالیمـت در فعالیت هـا و روش هـای مدیریـت 
سـازمان های فرهنگـی اسـت. ایـن امـر آن قـدر حائـز اهمیـت اسـت کـه خداونـد متعـال در قـرآن کریـم، 
پیامبـر خویـش را فرمـان می دهـد کـه بـرای هدایت انسـان ها بایـد از این اصل به حد کمـال بهره جوید 
کـه انسـان  ها، در مقابـل  و در مقـام تعلیـل، بـه یـک مبنـای انسـان شـناختی اشـاره می کنـد و آن ایـن 
درشـتی و خشـونت، سرسـختی و لجاجـت در پیـش می گیرنـد. خداونـد متعـال می فرمایـد: »فبمـا رمحـة 
نفظوا من حولک.«)آل عمـران آیه 159( به برکت رحمت   غلیـظ القلب ال

ً
مـن اهلل لنـت هلـم و لـو کنـت فظـا

کنده می شـدند. گر خشـن و سـنگدل بودی از اطراف تو پرا الهی در برابر ایشـان نرم و مهربان شـدی و ا
نمونۀ دوم توجه به مبادی رفتارهای انسـانی این اسـت که از نظر متون اسـالمی با فرض ارضای 
کـه می تـوان انتظـار رفتارهـای متعالـی برخاسـته  نیازهـای مـادی و اولیـه و جسـمی انسـان هاسـت 
گونـه رفتارهـا تأثیرگـذاری  کـه ایـن  از میـل و رضایـت مخاطـب را داشـت و در چنیـن صورتـی اسـت 
الزم خـود را خواهنـد داشـت. شـاید وجـه ایـن کـه در متـون اسـالمی انجـام فرایـض بـه هنـگام احسـاس 
گرسـنگی، ادرار شـدید و خسـتگی... )عـدم وجـود حالـت جسـمی و بدنـی مناسـب( منـع شـده اسـت، 
همیـن نکتـه باشـد. حـال می تـوان دریافـت کـه برنامه هـای فرهنگـی برخـی مـدارس کـه مثـاًل در اوج 
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سـرمای زمسـتان، آن هـم بـدون همـراه کـردن جذابیت هـای الزم، صـورت می گیـرد، چـه انـدازه مفید و 
کامـی مدیریـت برخـی از مسـاجد و هیئت هـای مذهبی که گاه جلسـات  مؤثـر اسـت. همچنیـن اسـت نا

مذهبـی را طوالنـی کـرده، همـه را بـه زحمـت می انـدازد. 
وجـه دیگـر انسـان مـداری در مدیریـت سـازمان های فرهنگـی، توجـه بـه ابعـاد، ریشـه ها و عوامـل 
روابـط و ارتباطـات انسـانی اسـت. مدیریـت فرهنگـی جـدا از آن کـه بـا انسـان ها ارتبـاط دارد، شـدیدًا در 
جهـت فرهنگـی کـردن روابـط انسـانی گام بـر مـی دارد و ایـن مسـتلزم شـناخت دقیق و کافـی از ماهیت 

روابـط انسـانی اسـت. )سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی،1369، صـص 86-91)

4. انعطاف و پویائی در عین پافشاری بر اصول:
ع  محتـوای فرهنـگ را می تـوان بـه دو دسـته ثابـت و متغیـر تقسـیم کـرد، کـه بخشـی از ایـن بـه تنـو
گـون پاسـخگویی بـه آنهـا بـاز می گـردد و بخـش دیگـر، ناشـی  و تکثـر نیازهـای آدمـی و شـیوه های گونا
از همجـواری یـک فرهنـگ بـا فرهنگ هـای دیگـر و تعامـل و تبـادل و گاه تزاحـم بـا فرهنگ هـای دیگر 
اسـت. از سـوی دیگر فرهنگ اساسـًا وجه مشـخصه و ممیزه یک جامعه از جامعه دیگر و عامل هویت 
کـه وظایـف مدیریـت فرهنگـی،  دهنـده بـه اعضـای آن جامعـه اسـت. بـا لحـاظ همیـن نـکات اسـت 
بسـیار دشـوار می نمایـد؛ زیـرا از سـویی وظیفـه حفـظ فرهنـگ و هویـت فرهنگی یک اجتمـاع را بر عهده 
دارد و از سـوی دیگـر بایـد در جهـت تکامـل و پویایـی آن بکوشـد. انجـام ایـن مهـم، از سـویی نیازمنـد 
پـای فشـاری بـر اصـول و ثابتـات فرهنـگ، از سـوی دیگـر، انعطـاف و پویایـی در قبـال عناصـر متغیـر 

فرهنگی اسـت.
بدیهـی اسـت عکـس ایـن رونـد )انعطـاف در مقابـل ثابتـات فرهنگـی و جمـود بـر بخـش متغیـر 
فرهنـگ( یـا اتخـاذ هـر رونـد افراطـی یـا تفریطـی دیگـر )جمـودورزی محـض بـر ثابتـات و متغیـرات، یـا 
اساسـًا رویکـردی انعطـاف پذیـر در همـه مـوارد( نتیجـه ای جـز نابـودی و اضمحـالل فرهنـگ، در پـی 
نخواهـد داشـت. از ایـن منظـر شـناخت دقیق ثابتات و متغیـرات فرهنگی برای مدیران سـازمان های 
فرهنگـی، بسـیار ضـروری اسـت. بـه همیـن جهت اسـت که در متون اسـالمی، نسـبت بـه آداب و اخالق 
دو رویکـرد متفـاوت را می تـوان مالحظـه کـرد. منظـور از اخـالق قواعـد بایدهـا و نبایدهایـی اسـت کـه 
از منبـع عقـل یـا وحـی سرچشـمه می گیـرد و تضمیـن کننـده سـعادت انسـان ها در دنیـا و آخـرت اسـت 
و بـه هیـچ وجـه نبایـد تـرک شـود؛ در حالـی کـه منظـور از آداب، قواعـد و سـنت هایی اسـت کـه بـه حکـم 
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ضرورت هـای اجتماعـی در یـک جامعـه پذیرفتـه می شـود. مثاًل رعایت عفت و حیا یـک قاعدۀ اخالقی 
ع لبـاس یـا مـو یـا  اسـت، همچنـان کـه داشـتن نظافـت و تمیـزی نیـز یـک قاعـده اخالقـی اسـت، امـا نـو
حتـی شـیوه های جزئـی انتظـام بـه امـور، بـر حسـب ضرورت هـا و نیازهـای زمانـی و مکانـی هـر جامعـه 
کیـد داشـت، امـا ایـن کـه آیـا  متفـاوت اسـت. بـه همیـن جهـت گرچـه بایـد همـواره بـر نظافـت ظاهـر تأ
کوتـاه باشـد، امـری اسـت متغیـر و  کـه لبـاس پشـمینه، بلنـد یـا  کوتـاه یـا ایـن  مـوی سـر بلنـد باشـد یـا 
همچنـان کـه نمی تـوان از انسـان عـادی انتظـار داشـت کـه در فصـل زمسـتان، همان لباس تابسـتانی 
کـرد مـورد سـؤال قـرار می گیـرد، در برخـی از امـور فرهنگـی متغیـر نیـز بایـد  گـر چنیـن  خـود را بپوشـد و ا

مطابـق رویـه و مـذاق اجتماعـی حرکـت کـرد. 
امـام علـیq بـه فرزنـد خویـش می فرماید: »فرزنـدم! هرگاه در میان قومی بـودی آداب آنها را پاس 

دار«. و در جـای دیگـر بـه عنـوان یـک قاعـده در تربیت و فرهنگی کـردن فرزندان می فرمایند: 
»فرزنـدان خـود را بـه رعایـت آداب خویشـتن وادار نکنیـد؛ زیـرا آنهـا بـرای زمانـی غیـر از زمـان شـما 

آفریـده شـده انـد«.
کـه فرهنـگ را بـه  تعبیـر وادار نکـردن در کالم امـام علـیq، بیانگـر آن دسـته از فعالیت هـا اسـت 
حالـت جمـود و رسـوب می کشـانند و نتیجـۀ آن، فرهنـگ گریـزی خواهـد بـود؛ بـه ویـژه آن کـه عملکـرد 
مدیریـت فرهنگـی بـه سـبب ایـن گونـه حرکت هـای قسـری زیـر سـؤال مـی رود و حتـی در آن بخـش از 
فعالیت هـای صائـب خویـش نیـز، موفقیـت را آن چنـان کـه بایـد و شـاید، در نمی یابـد. در نقطـه مقابل، 
توجـه دادن مخاطبـان بـه انعطاف هـای عقالیـی اسـالم و برخـوردی پویـا و انعطـاف پذیـر، از جملـه 
عوامـل جـذب افـراد بـه فرهنـگ اسـالمی و موفقیـت مدیریـت فرهنگـی اسـت. مدیریـت فرهنگـی از 
کـه مـردم در یـک زمـان  کـه هـر آنچـه را  کامـاًل سـیال، تابـع و پیـرو اسـت  منظـر اسـالمی نـه مدیریتـی 
بپسـندند، تجویز کند و نه آن گونه اسـت که هیچ رویکردی به تنوعات و خواسـت ها و امیال انسـانی 

نداشـته و بـه اصطـالح جامـد و ثابـت باشـد. )اسـدی، 1380، صـص 127-131)

5. مشارکت دادن همه افراد جامعه:
از جملـه اصـول مهـم مدیریـت سـازمان های فرهنگـی اسـتفاده مؤثـر از آحاد اجتمـاع در برنامه های 
فرهنگـی اسـت. ماهیـت برنامه هـا و فعالیت هـای فرهنگـی اقتضـا می کنـد کـه از تـوان اجتمـاع بـرای 
پیشـبرد اهـداف فرهنگـی اسـتفاده شـود. ایـن امـر از سـویی ریشـه در خـود فرهنـگ دارد؛ چـه، فرهنـگ 



52
یـک امـر اجتماعـی اسـت و بـدون دخالت خود اجتماع هیچ فعالیـت فرهنگی، به مقصد و مقصود خود 
نمی رسـد. بـه بیـان دیگـر فعالیت هـا و برنامه هـای فرهنگـی هیـچ گاه بـه حالـت یـک سـویه و از جانـب 
تعـداد محـدودی از افـراد -بـه ویـژه در قالـب متصدیـان دولتی- بـه مقصود و هدف خویش نمی رسـد. 
طـراوت، جذابیـت، پویایـی و نشـاط فعالیت هـای فرهنگـی، اقتضـای مشـارکت مخاطبـان، هـم در امر 
برنامـه ریـزی و هـم در اجـرای فعالیت هـا را دارد. از سـوی دیگـر مشـارکت اجتماعـی، فعالیت هـای 
ج می سـازد. افزون بر این، افراد و آحاد اجتماع،  فرهنگی را از حالت کلیشـه ای و خشـک و بی روح خار
مهـم تریـن منبـع و سـرمایۀ الزم بـرای فعالیت هـای فرهنگـی بـه شـمار می روند.)الوانـی،1374،ص 

(77
وقتـی بـه انبـوه فعالیت هـای فرهنگـی نظـر می کنیـم، لـزوم توجـه بـه مشـارکت اجتماعـی، بیشـتر 
گاه ایـن  گونـی امـکان پذیـر اسـت؛  گونا پدیـدار می شـود. البتـه مشـارکت اجتماعـی در قالب هـای 
مشـارکت در قالـب کار گروه هـای سـازمان یافتـۀ رسـمی و غیـر رسـمی انجـام می گیـرد و گاه، در قالـب 
حرکـت جمعـی و گاهـی بـه شـکل امـکان دخالـت هـر یـک از آحـاد اجتمـاع بـدون هرگونـه سـازماندهی 
گروهـی یـا جمعـی آنهـا امـکان پذیـر اسـت. البتـه آنچـه بیشـتر مطلـوب اسـت، مشـارکت های گروهـی و 
جمعـی خـود جـوش و تنهـا بـا حمایت هـای دولتـی اسـت. قـدرت و تـوان ایـن گونـه مشـارکت ها هرگـز 
قابـل مقایسـه بـا گونه هـای دیگـر نیسـت. بدیـن لحـاظ نقـش مدیریـت سـازمان های فرهنگی، بیشـتر 
کـه انگیختگـی و حمایـت الزم را بـرای تشـکیل جمعیت هـای  در قالـب فعالیت هایـی بـروز می کنـد 
سـازمانی مسـتقل فراهـم مـی آورد. پـس »اصـل امـر بـه معـروف و نهـی از منکر« بـه عنوان یکـی از اصول 
مسـلم اسـالمی، در مدیریـت سـازمان های فرهنگـی بایـد شـدیدًا مد نظـر قرار گیرد. ایـن اصل همگان را 
بـه دخالـت مؤثـر در ترویـج و تثبیـت نیکی هـا و پیرایـش و زدودن زشـتی ها از پیکر جامعـه، ملزم می کند 
و مفـاد آن مشـارکت اجتماعـی مؤثـر آحـاد اجتمـاع در فعالیت هـای فرهنگـی اسـت کـه با ایـن دو هدف، 

همخوانـی دارد. )سـمنانی،1380، صـص 79-80)
استاد مطهری در برداشتی بسیار زیبا چنین عنوان می کند که : 

»ایـن وظیفـه، جـز در قالـب گروهـی بـه اهـداف خـود نمی رسـد و درسـت اسـت که هر کـس می تواند، 
بایـد کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نمایـد، امـا هنگامـی ایـن فریضـه شـکل واقعـی بـه خـود می گیـرد 

کـه بـه صـورت گروهـی -و نـه فـردی- انجـام پذیـرد.« )مطهـری، 1380، ص 166)
بدیهـی اسـت کـه الزمـه پذیـرش اصل مشـارکت اجتماعی، آن اسـت که وظایف زیـر را برای مدیران 



53
سـازمان های فرهنگی به رسـمیت بشناسـیم: )افروغ، 1379، ص 55)

لحـاظ جایـگاه، نقـش و میـزان امـکان مشـارکت گروهـی در برنامـه ریـزی و فعالیت هـای  �
فـر هنگی.

تبلیـغ و زمینـه سـازی فرهنگـی- روانـی الزم بـرای تحریـک و ترغیـب آحاد اجتمـاع به این  �
فعالیت ها.

برداشتن موانع و محدودیت های مشارکت اجتماعی. �
هدایت و کنترل صحیح مشارکت های گروهی سازمان یافته و غیر سازمان یافته. �
ع فعالیت هایی که می تواند در قالب مشارکت اجتماعی صورت گیرد. � تعیین نو
تشویق و پاداش مشارکت جویان در فعالیت ها. �

6. تقویت فرهنگ ملی:
و  اقتضائـات  بـه  اهتمـام  و  توجـه  فرهنگـی،  سـازمان های  مدیریـت  در  مهـم  مسـائل  جملـه  از 
ویژگی هـای قومـی و ملـی اسـت. آیـا اساسـًا -و بـه ویـژه بـا رویکـرد دینـی- جایـی بـرای ملیـت گرایـی و 
ح مسـائل قومی و ملیتـی را مغایر با آموزه های اسـالمی  قومیـت محـوری وجـود دارد؟ برخـی اساسـًا طـر
می داننـد و معتقدنـد کـه آنـگاه کـه فرهنـگ، متصـف بـه »اسـالمی« می شـود، دیگـر ایـن گونـه مسـائل 
گر توجه داشته باشیم که فرهنگ، امری هویت ساز است و در زمینه های شفاهی،  جایی ندارد؛ ولی ا
جهـان شـناختی فلسـفی و ارزشـی، ضرورت هـا و اقتضائـات خـاص هـر منطقـه، پیشـینه، دیرینـه و 
وضعیـت محیطـی و جغرافیایـی خـاص خـود، ریشـه دارد، ایـن پنـداره باطل خواهد شـد. بـه بیان دیگر 
ع، فرهنـِگ انسـاِن مطلـق نیسـت، بلکـه انسـاِن قـرار گرفتـه در یـک حیطـۀ خاص بـا مؤلفه های  موضـو
اجتماعـی، روان شـناختی، زیسـتی و سیاسـی، دینـی و... خـاص آن محیـط اسـت. ایـن گونـه امور چنان 
کامـی در  در شـخصیت فـرد نفـوذ دارنـد کـه چشـم پوشـی از آنهـا و نادیـده گرفتـن آنهـا، نتیجـه ای جـز نا
برنامه هـای تربیتـی و فرهنگـی نـدارد. در حقیقت راه درسـت تربیت انسـان  ها، ورود از مجاری و ابواب 
اصلـی اسـت و فرهنـگ ملـی از جملـۀ ایـن مجـاری اسـت. وانگهـی نمی تـوان از جنبه هـای مثبـت و 
سـازندۀ فرهنگ هـای ملـی غافـل بـود. بـه بیـان دیگـر اسـتفاده از اسـتعدادها و پتانسـیل های فرهنگی 
کـه از جملـه آنهـا مواریـث فرهنگـی یـک جامعـه اسـت، در جریـان تربیـت و هدایـت انسـان ها ضـروری 
اسـت. از ایـن رو، حفـظ، تقویـت و اسـتفاده از جنبه هـای مثبـت فرهنگـی ملـی، در واقـع تسـهیل کننـدۀ 

جریـان تربیـت اسـت. )جعفـری، 1373، صـص 117-119)
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7. عقالنیت:

در جهـان بینـی توحیـدی اسـالم، عقـل و وحـی )دیـن( دو منبـع هدایـت بشـرند و هر کـس و هر گروه 
کـه خواسـتار سـعادت دنیـوی و اخـروی اسـت، بایـد بکوشـد تـا از هدایت هـا و راهنمایی هـای ایـن دو 
منبـع بهـره گیـرد. تمسـک بـه یکـی از ایـن دو بـه تنهایی جامعۀ بشـری را به سـر منزل مقصـود رهنمون 
نمی شـود و اساسـًا تمسـک بـه یکـی، بـدون دیگـری در واقـع تمسـک نکـردن به هر دو اسـت؛ زیرا کسـی 
کـه دیـن محـوری و عمـل بـه آموزه هـای دینـی را شـعار خویش قـرار می دهد، گریزی از تمسـک به عقل 
ح می کنـد، بـه  و آموزه هـای عقـل سـلیم نـدارد و هـر آن کـس کـه حقیقتـًا شـعار عقالنیـت مـداری را مطـر
خوبـی در می یابـد کـه بایـد بـه آموزه هـای اصیـل دینـی تن در دهد. جای خوشـبختی اسـت کـه امروزه، 
گیـر در جهـان و بـه ویـژه در حـوزه علـوم انسـانی در حـال  عقالنیـت مـداری بـه عنـوان یـک اصـل فرا
اسـتقرار اسـت؛ امـا متأسـفانه طراحـان اصلـی ایـن شـعار بـه تمامـی مفـاد و محتـوای آن پایبند نیسـتند. 

)منصـوری،1382، صـص 43-44)
پذیـرش عقالنیـت مـداری در مدیریـت سـازمان های فرهنگـی نیـز نـه صرفـًا یـک شـعار، بلکـه تـن 
دادن بـه تمـام لـوازم آن اسـت. برخـی از لـوازم عقالنیـت مـداری بدیـن قرارنـد: )افـروغ،1379، ص 90)

کنار گذاشتن تعصبات قومی، قبیله ای و فرقه ای و داشتن روحیه نقد پذیری �
در پیـش گرفتـن رویکـردی اندیشـمندانه و عاقالنـه در مواجهـه بـا پدیده هـا و جریانـات  �

فرهنگـی داخلـی و خارجـی؛  از ایـن منظـر نـه همـۀ آنچـه امـروز در جوامـع اسـالمی دیـده 
ح اسـت، قابـل رد و نقـد می شـود قابـل دفـاع اسـت و نـه همـۀ آنچـه در فرهنـگ غربـی مطـر

در پیش گرفتن روش ها و شیوه های مدبرانه و حکیمانه در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی  �
فرهنگی.

8. جذابیت بخشی:
در واقع جذابیت بخشـی و کاسـتن از سـختی ها و دشـواری  ها، عمل به آموزه های فرهنگی و دینی 
اسـت؛ بـه گونـه ای کـه مخاطبـان، بـه آموزه هـای فرهنگـی، اقبـال نشـان داده، بـه صـورت آزادانـه و از 
روی رغبـت و میـل آنهـا را پذیـرا می شـوند. ایـن امـر بـه ویـژه وقتـی بـا آموزه هـای فرهنـگ دینـی سـر و 
کار داریـم، بسـیار مهـم و کارسـاز جلـوه می کنـد؛ زیـرا آموزه هـای دینـی متضمـن تکلیـف اسـت و در قالـب 
حـالل و حـرام و وجـوب و حرمـت و اسـتحباب و کراهـت بـه نوعـی فـرد را بـه انجام کاری وا مـی دارد یا از 
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گـر بـا مکانیزم های جذابیت بخشـی همراه نباشـد، چندان قرین  انجـام کاری نهـی می کننـد. ایـن امـر ا
بـه موفقیـت نخواهـد بـود. ترسـیم چهـره و جلـوه زشـت اعمـال حـرام و در نقطـه مقابـل، ارائـه تصویری 
کتفـا نکـردن بـه بیـان حرام هـای خداونـدی و توجـه بیشـتر بـه بیـان  زیبـا و دلنشـین از اعمـال واجـب، ا
جایگزین هـا و حالل هـای خداونـدی، ترسـیم چهـره اخـروی نیکـوکاران، تبییـن دقیـق پیامدهـای 
شـوم اعمـال حـرام و تشـریح آثـار بسـیار مثبـت و سـازنده اعمـال واجـب و مسـتحب و دیگـر روش هایـی 
کـه در قـرآن و کتـب روایـی آمـده اسـت، می توانـد چهـره زیبـا و دلنشـین آموزه هـای فرهنگی اسـالم را به 

مخاطبـان عرضـه دارد. )لودیـن، 1380،  صـص 110-112)
افـزون بـر ایـن، در نحـوه و شـکل ارائـه آموزه هـا و معـارف دینـی نیـز بایـد جذابیـت بخشـی را مدنظـر 
قـرار داد؛ مثـال ارائـه قـرآن بـه قالب هـای شـکلی و صـوری بسـیار زیبـا، قرائت قـرآن و اذان توسـط قاریان 
و مؤذنانـی کـه صـوت دلنشـین دارنـد، تبلیـغ معارف و احکام دین، توسـط عالمانی که عالوه بر داشـتن 
سـیما و صـدای خـوش، عمـل بـه آموزه هـای اسـالمی را همـواره مدنظـر قـرار می دهنـد و... از جملـه 
راهکارهـای ایـن مهـم می باشـد. بدیهـی اسـت عـدم رعایـت ایـن گونـه جذابیت  هـا، فرهنـگ پذیـری 

آموزه هـای اسـالمی را بـا مشـکل مواجـه می کنـد. 
رعایـت جذابیـت بخشـی در ارائـۀ آموزه هـای فرهنگـی و دینـی در مدیریـت سـازمان های فرهنگی، 
عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده بـه تسـهیل و آسـان جلـوه دادن و آسـان گیـری در آموزه هـای دینی نیـز مربوط 
گیـری در عمـل بـه آموزه هـای دینـی  می شـود. مـراد از تسـهیل، سـهل انـگاری نیسـت، بلکـه آسـان 
کـه هیـچ  گاه دینـداری و فرهنـگ دینـی را آنچنـان سـخت و دشـوار می نمایاننـد  اسـت. متأسـفانه 
گونـه جذابیتـی بـرای مخاطبـان در بـر نـدارد. مثـاًل اصـرار و پافشـاری بـر عمـل بـه مسـتحبات، می توانـد 

جذابیـت الزم را از آموزه هـای دینـی بگیـرد. )بخشـنده،1381، صـص 106-108)

9. تأکید بر جذب و پرهیز از دفع:
مدیریـت سـازمان های فرهنگـی بایـد بکوشـند تـا هـر چه بیشـتر بر تعـداد عالقه مندان و شـیفتگان 
بـه فرهنـگ اسـالمی بیفزاینـد؛ حتـی از منظـری وسـیع تـر بایـد کوشـید تـا کلّیـه کسـانی کـه بـه فرهنـگ 
کـه دیـن آسـمانی و خـدای  ادیـان توحیـدی، اعتقـاد و بـاور دارنـد و وجـه مشترکشـان در ایـن اسـت 
واحـد را می پرسـتند، در کنـار هـم و یـار و همـکار قـرار داد و بـا هـر بهانـه کـه باعـث تضـاد و رویارویـی آنهـا 
ع در حـوزۀ داخلـی کشـور ما از چند جهت، حساسـیت بیشـتری دارد: می شـود، مقابلـه کـرد. ایـن موضـو
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کید می شـود و امری بسـیار  یکی بحث اتحاد شـیعه و سـنی اسـت که پس از انقالب شـدیدًا بر آن تأ
حیاتـی و ضـروری اسـت. از ایـن نظـر، مدیریـت سـازمان های فرهنگـی بایـد بـا هـر گونـه فعالیتـی کـه 

باعـث رویارویـی و دفـع افـراد از فرهنـگ اسـالمی می شـود، پرهیـز کننـد.
نکتـۀ مهـم تـر، در حـوزۀ فعالیت هـای سـازمان های فرهنگـی و تبلیغـی غالـب کشـور اسـت کـه بایـد 
گر در کمترین درجۀ دینداری- از نظر ما- باشـند. در روایات اسـالمی به  بنابر جذب افراد باشـد، حتی ا
کیـد شـده اسـت کـه مبـادا هـم دیگـر را بـه بـی دینی متهـم کنیـد و باعـث گریزان  شـدت بـر ایـن نکتـه تأ
شـدن دیگـران از خـود شـوید. در روایـات، ایمـان بـه نردبانـی تشـبیه شـده اسـت کـه هـر کـس فراخـور 
ج باالتـری  اسـتعداد و تربیـت خویـش بـر روی پلـه ای از آن ایسـتاده اسـت و کسـانی کـه در پله هـا و مـدار
ج پاییـن تـری هسـتند، نسـبت بـی دینـی دهنـد کـه  قـرار دارنـد، نبایـد بـه کسـانی کـه در پله هـا و مـدار

باعـث رنجـش خاطـر و دفـع آنهـا از دایـرۀ دینـداران گـردد. 
حتـی از منظـری عمیـق تـر و بـا مطالعـۀ روایات اسـالمی، می توان دریافت که اصـل جذب به عنوان 
ح اسـت، و  یـک اصـل مهـم فرهنگـی در مواجهـه بـا کسـانی کـه اندیشـه های التقاطـی نیـز دارنـد، مطـر
گـر مخاطبینـی از ایـن دسـت را بـه حـوزه دینـداران واقعـی نکشـاند،  ایـن امـر آن قـدر کارسـاز اسـت کـه ا
کـرد.  کـی و صداقـت و شایسـتگی های مسـلمانان و واالیـی اسـالم اعتـراف خواهنـد  کـم بـه پا دسـت 

)سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی،1369، صـص 86-89)

د( اهمیت نماز در زندگی و تأثیر سازمان های فرهنگی در تعامل مسجد و خانواده:

ع نمـاز و مسـجد کـه بخـش مهمـی از ایـن تحقیـق را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در پـی  موضـو
بررسـی تعامـل آن بـا خانـواده و نقـش سـازمان های فرهنگـی می باشـیم، با توجه به نـکات زیر اهمیت 

خاصـی می یابـد:
نمـاز خوانـدن، انسـان دارای ایمـان بـه خـدا را بـه اصـل فطرتـی کـه خـدا دردرون او قـرار  �

داده اسـت و خمیـر مایـه اورا بـا آن سرشـته اسـت، بـاز می گردانـد و ایـن امـر یعنـی بازگشـت بـه 
تعـادل، زیـرا انسـان از روزی کـه از اصـل خویـش جـدا شـد، از درد فـراق می نالـد، مگـر این که از 
ایـن جدائـی و فـراق رهائـی یابـد و بـا یـاد و فکـر روز وصل به خویش آرامش ببخشـد. )دشـتی، 

1378، ص 44)
هرقـدر کـه انسـان در دنیـای پیشـرفت فـن آوری، غـرق تظاهـرات زندگـی مـادی و رفـاه  �
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ظاهـری و ارضـای خواسـته های جسـمانی خـود گردیـده و از اندیشـه های اصیـل و عمیـق 
کـرد، افقـی مبهم تر از گذشـته فراروی خود مشـاهده نمود و خود  فطـری خویـش فاصلـه پیدا
ک و بـی  را تنهاتـر از همیشـه و جـدا از واقعیـات وجـودی و معنـوی خویـش در وادی هولنـا
پناهـی، رهـا و سـرگردان یافـت. ایـن احسـاس تنهائـی، سـردرگمی و سـرگردانی ازیـک طـرف و 
رو به رو شـدن با پوچی های ناشـی ازدوربودن از فطرت و طبیعت اصیل انسـانی، انسـان ها 
گـون روحـی و رفتـاری  گونا را دچـار انـواع درهـم ریختگـی فکـری و مسـائل و مشـکالت 
نمـوده اسـت، بـه طـوری کـه او مهـم تریـن و آشـکارترین ویژگـی زمـان را حالـت اضطـراب و 
تنـش عمومـی ارائـه می نمایـد. بـدون شـک نمـاز خوانـدن نیـز بـه منزلـه یکـی از مهـم تریـن 
جلوه هـای عبـادت و فرائـض مذهبـی نقشـی مهـم در ایـن زمینـه ایفـا می کنـد. انسـان بـا نمـاز 
خواندن، با کسـی آشـنا و مانوس می شـود که همواره و همه جا انیس و همراه اوسـت و هرگز 
گردر  احسـاس تنهائـی نخواهـد کـرد. در واقع خداوند نماز را انیسـی برای انسـان قـرار داد که ا

قلـه کوهـی تنهـا باشـد، وحشـتی نداشـته باشـد.  )مظلومـی، 1364، صـص 66-67)
انسـان بوسـیله نمـاز خوانـدن، امکانـات موجـود خـود را وسـعت می دهـد زیـرا بـدون نمـاز  �

کـه امکاناتـش  خوانـدن، انسـان محـدود و محصـور درایـن جهـان مـادی و دنیائـی اسـت 
محـدود اسـت، ولـی بـا ایمـان بـه خـدا و بـه جـای آوردن نمـاز، بـه منبع علـم، حکمـت، قدرت، 
عـزت، لطـف و رحمـت بـی انتهـای او متصـل می شـود، بطـوری کـه همـه چیـز را از او می طلبـد 

و از هیچکـس و هیـچ چیـز تـرس، نگرانـی و اضطرابـی نـدارد.
یکـی از مهـم تریـن نیازهـای انسـان، داشـتن اراده قـوی و متمرکـز بـرای پیشـرفت در یـک  �

ع بـرای پیشـرفت در زندگـی اسـت. انسـان بدالیـل مختلفـی از قبیـل  ع و در مجمـو موضـو
عـدم شـناخت کافـی نسـبت بـه امکانـات و محدودیت هـای خـود، عـدم اعتمـاد بـه خـود و 
اطرافیان؛ از اراده قوی و منسـجم برخوردارنیسـت و دچار تزلزل و ناپایداری متناوب اسـت. 
آنچـه کـه می توانـد انسـان را از ایـن وضعیـت رهائـی بخشـد، درآویختـن به ریسـمانی محکم 
همچـون ایمـان بـه خـدا و عبـادت اوسـت و زیباتریـن جلـوه عبـادت خـدا یعنـی نمـاز درایـن 

میـان نقشـی مهـم و حیاتـی ایفـا می کنـد. )مطهـری، 1374، صـص 88-89)
درحالـت شـک و تردیـد مانـدن در مـورد هـر چیـزی، اضطـراب آفریـن اسـت زیـرا در مفهـوم  �

شـک، دودلـی و تزلـزل خوابیـده و شـک همـان تـردد درونـی اسـت. هـم آرامـش و راحتـی در 
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یقیـن اسـت و هـم در برابـرش انـدوه و اضطـراب در شـک اسـت، چـون شـک و یقیـن ضـد هـم 

هسـتند و اضطـراب و آرامـش هـم ضـد یکدیگـر. 
ازایـن رو بایـد انسـان از مرحلـه شـک عبـور کـرده و بـه مرحلـه یقیـن رسـد. یقین علمی اسـت در درجه 
نهایـت، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه شـک و تردیـدی در آن راه نـدارد. کسـی کـه بـه یقیـن نائـل می شـود، 
هسـتی اشـیاء و موجـودات را بـه چشـم دیگـری می نگـرد. گرچـه دسـت یافتـن بـه چنین حالتی سـاده و 
راحـت نیسـت ولـی ایمـان بـه خـدا و عبـادت او بـه ویـژه فریضه نماز خوانـدن، تاحدزیادی در رفع شـک 
و شـبهه و ایجـاد یقیـن مؤثـر اسـت، چـرا کـه از ایـن طریـق انسـان بـه اطمینـان خاطر می رسـد و خـود را از 

دام شـک و شـبهه آزاد و رهـا می یابـد. )باقـری، 1379، ص184)
 از سـوی دیگـر نهادهـای فرهنگـی جامعـه و تأثیـری کـه بـر خانواده هـا دارنـد، بسـیار مهـم و کلیـدی 
ع پـرورش، بسـیار ضـروری اسـت و پرداختن به بعد پـرورش حتی  اسـت. پیونـد نمـاز و مسـجد بـا موضـو
در کشـورهای پیشـرفته نیز حائز اهمیت فراوان اسـت. مقام معظم رهبری بر همین مبنا می فرمایند:

کـه بـه مقولـۀ  کنـار قاعـده سـازى انجـام بگیـرد، ایـن اسـت  کـه بایـد امـروز در  کارى  »مهـم تریـن 
پـرورش- بـه هـر شـکلی- اهمیـت داده شـود؛ نـه چون ما مسـلمانیم، مسـئله فقـط این نیسـت. امروز در 
دنیاى غرِب از لحاظ دانش و فناورى پیشـرفته، مسـئلۀ پرورش در بسـیارى از کشـورها جزِو آن مبانی 
اصلـی اسـت؛ مسـئول و مأمـور پرورشـی وجـود دارد. بـه پـرورش اهمیـت می دهنـد. پـرورش فقـط دیـن 
دار شـدن و عمـق ایمـان یافتـن نیسـت کـه مـا دنبالـش هسـتیم. پـرورش تأثیـر خـودش را در رفتارهـا، 
برخوردهـا، رشـد شـخصیت، تقویـت اعتمـاد بـه نفـس و جوشـاندن چشـمۀ اسـتعداد نشـان می دهـد. 

بنابرایـن مسـئلۀ پرورشـی، یـک مسـئلۀ مهـم اسـت.« )خامنـه ای،1385، ج6، صـص 66-67)
گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز و مسـجد را می تـوان بویـژه  تأثیـر سـازمان های فرهنگـی جامعـه در 
کیـد قـرار  در تزکیـه جوانـان و نونهـاالن جسـتجو نمـود کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز بـه خوبـی مـورد تأ
می دهند: »تزکیه خیلی واالسـت. تزکیه، یعنی تربیت. گنجینه هاى ملت -یعنی کودکان و نوجوانان 
گـر از اسـتعداد اینهـا در راه پـرورش  و جوانـان- در دسـت شماسـت؛ هیـچ گنجـی از ایـن باالتـر نیسـت. ا
فکـرى و رشـد علمـی اسـتفاده نشـود؛ یـا رشـد علمـی پیـدا کننـد، امـا از لحـاظ انسـانی و اخالقـی و تربیتـی 
انسـان هـاى منحـرف و معوجـی بـار بیاینـد؛ انسـانی بی اعتقـاد و بی اعتنـاى بـه همـه موازیـن اخالقـی 
باشـند؛ نـه بـه ملـت، نـه بـه کشـور، نـه بـه مردم، نـه به اسـالم و انقـالب، نه بـه خدمت گزاران و مسـئوالن 
کشـور و نـه بـه سرنوشـت و تاریخشـان هیـچ اعتنایـی نداشـته باشـند؛ اینهـا هـر چـه هـم عالـم باشـند، 
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ایـن علـم ارزش منفـی دارد؛ یعنـی میـزان علـم هـر چـه بیشـتر شـد، ضربـه و ضـررش هـم بیشـتر خواهـد 
بـود. بنابرایـن بایـد بـراى تربیـت دانش آمـوزان هم خیلی اهمیت قائل شـد.« )خامنـه ای، 1385، ج2، 

ص89)
اهمیـت سـازمان های فرهنگـی در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد تربیـت جوانـان 
بیـدار و مؤمـن تـا آنجاسـت کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز بـا درایـت کامـل بـه ایـن مسـئله اشـاره دارنـد: 
»همـه تـالش شـما بایـد ایـن باشـد کـه جوان مسـلمان و مؤمـن و بیدار تربیـت کنید. هّمت شـما عزیزان 
گاه، روشـن بین در مسـائل دینـی و پایبند به  امـور تربیتـی در درجـه اّول ایـن باشـد کـه جـوان را مؤمـن، آ
معـارف و عمـل اسـالمی بـار بیاوریـد. آینـده کشـور این گونـه تأمیـن خواهـد شـد. وسوسـه دشـمنان براى 
ایجاد تشـکیک در اعتقادات جوانان را، زمزمۀ خصمانه به حسـاب آورید و نگذارید در کارشـان موّفق 
شـوند. سـرگرم کـردن جوانـان بـه چیزهایـی کـه جوانـان دنیا پیـش از جوانان ما به آنها سـرگرم شـدند و 
امروز تاوانش را پس می دهند، کمک به نسـل جوان این کشـور نیسـت. عّده اى سـعی می کنند جوان 
گون، به سـمت مسـائل سـرگرم کننده، موسـیقی هاى مضر، سـرگرمی هاى  ایرانی را با بهانه هاى گونا
جنسـی و از ایـن قبیـل سـوق دهنـد. ایـن همـان لجـن زارى اسـت کـه جـوان غربـی را در خـودش غـرق 
می کنـد؛ ایـن چیـز تقلید کردنی اى نیسـت. در مقابل این بایسـتید.« )خامنـه ای، 1385، ج3، ص45)
از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری سـازمان های فرهنگـی جامعـه در تعامـل بـا خانواده هـا و از جملـه 
گرایـش آنـان بـه نمـاز جماعـت و مسـجد، بایـد تربیـت نسـل جـوان را در محیطـی همـراه بـا سـوق دادن 
آنـان بـه اندیشـیدن، تعّقـل، اخـالق اسـالمی، حلـم، اجتنـاب از شـتابزدگی و عجلـه در امـور، اجتنـاب از 
کـه بخصـوص  کنـد. ایشـان می فرماینـد: »از جملـه چیزهایـی  تندخویـی و ِاعمـال خشـونت دنبـال 
در رابطـه بـا جوانـان، الزم اسـت بـه آنهـا گفتـه شـود و آنهـا بـه آن هدایـت شـوند، سـوق دادن آنـان بـه 
اندیشـیدن، تعّقـل، اخـالق اسـالمی، حلـم، اجتنـاب از شـتابزدگی و عجلـه در امـور، اجتنـاب از تندخویی 
و ِاعمـال خشـونت اسـت. در محیـط اسـالمی آن وقتـی می شـود حقایـق را به اعماق دل هـا نفوذ داد که 
زبـان لّیـن، رفتـار اندیشـمندانه و عاقالنـه در میـان باشـد و حلـم وجـود داشـته باشـد. جوانـان را جوانـاِن 
پرداختـه و سـاخته اّمـت اسـالم و اخـالق اسـالمی بـار آوریـد. اینهـا الزم اسـت.« )خامنـه ای، 1385، 

ج1،ص90)
ع تعامـل مسـجد و خانـواده ریشـه در نقـش و اهمیـت خانـواده در تربیـت فرزنـدان دارد.  موضـو
تربیـت دینـی در محیـط خانـواده دارای دو شـیوه اساسـی کالمـی و نمادیـن اسـت که هر یـک در تربیت 
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کودک نقش اساسـی دارد. به طور خالصه، به آن ها اشـاره می شـود: )سـادات، 1368، صص 87-90)

1.شیوه کالمی: 

منظـور از شـیوه کالمـی )دسـتوری - بیانـی( امـر و نهی هـای والدیـن و دیگـر اعضـای خانـواده اسـت 
کـه نسـبت بـه بایدهـا و نبایدهـای دینـی کـودک صـورت می گیـرد؛ یعنـی: بـه آنچـه پـدر و مـادر در مـورد 
گفتـه می شـود.  کالمـی« تربیـت  کـودک دسـتور می دهنـد »شـیوه  کارهـای دینـی بـه  انجـام احـکام و 
ع تربیـت بـه نوبـه خـود، در رشـد و شـکوفایی حـّس دینـی کـودک تأثیـر فـراوان دارد؛ زیـرا کودک  ایـن نـو
در دوره کودکـی وابسـتگی کامـل بـه والدیـن دارد و بـا دیـد مثبـت بـه آن هـا می نگـرد و هـر چـه از آنـان 
دریافـت کنـد، می پذیـرد. گفتارهـای والدیـن، اعـم از دسـتوری و غیر دسـتوری، حتی سـخنان معمولی 
آن هـا در شـکل گیـری رفتـار و افـکار کودک مؤثر اسـت و چه بسـیار سـخنان نامناسـب و احیانـًا دروغ  ها، 
سـرزنش ها و تهدیدهایـی کـه در محیـط خانـه جریـان می یابـد در روح کـودک اثـر منفـی می گـذارد. بـر 
ایـن اسـاس، پـدر و مـادر الزم اسـت درگفتـار و دسـتورات خود به کـودک، دقت نمایند تـا عامل بدآموزی 

فرزندانشـان نگردد.

2.شیوه نمادین )عملی(: 

بـه آنچـه کـودک از اعمـال و رفتـار والدیـن و دیگـر افـراد خانواده یاد می گیرد بدون ایـن که دعوتی از 
او شـده باشـد، »شـیوه نمادین )عملی(« تربیت گفته می شـود. این گونه یادگیری و تربیت به صورت 
پنهـان صـورت می گیـرد و در شـکل گیـری شـخصیت کـودک بسـیار مؤثـر بـوده و در عیـن حـال، دارای 

دامنه گسـترده ای است.
اساسـًا یکـی از شـیوه های تربیتـی انبیـاء، تربیـت از راه عمـل بـوده و بـرای تربیـت دینـی مـردم از آن 
اسـتفاده می کـرده انـد؛ یعنـی: پیـش از آن کـه بـه مـردم دسـتوری بدهنـد، خـود بـه آن عمـل می نمودند 
و بـرای مـردم الگـو قـرار می گرفتنـد. بیش تـر مـردم و بـه ویـژه کـودکان، از رفتـار ظاهـری دیگـران تقلیـد 
می کننـد و یـا پـس از مشـاهده رفتـار آن هـا دسـت کـم، زمینـه تربیـت کالمـی برایشـان فراهـم می شـود. 
کردنـد و  پیامبـر اعظـم نیـز در مـوارد متعـددی، ماننـد تعلیـم نمـاز و حـج، از ایـن شـیوه اسـتفاده 

فرمودنـد: »نمـاز بگزاریـد، آن گونـه کـه می بینیـد مـن نمـاز می گـزارم.«
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اسـتفاده از شـیوه غیـر کالمـی و عملـی در تربیـت دینـی کـودک نیـز بسـیار مؤثـر اسـت و بایـد در ایـن 
زمینه، از آن بهره گرفت. دوره کودکی دوره وابسـتگی و اعتماد کامل کودک به والدین اسـت و میزان 
تأثیرپذیـری او از پـدر و مـادر بسـیار عمیـق و پابرجاسـت. از ایـن رو بـرای تربیـت دینـی کـودک فرصـت 
مناسـبی اسـت. بیشـترین ارتبـاط کـودک در ایـن دوره بـا والدیـن اسـت و ارتبـاط در تمامـی ابعـاد پنهان 
و آشـکار و کالمـی و غیـر کالمـی آن زمینـه سـاز رشـد و تحـّول کـودک در جنبه هـای روحـی و بدنـی اسـت. 
تنهـا الگـوی مـورد اعتمـاد کـودک در ایـن دوره، پـدر و مـادر اسـت و تـا آن جـا کـه بتوانـد، خود را بر اسـاس 

رفتارهـای آنـان منطبـق می سازد.)عباسـی،  1371، ص89)
چشـمان ظریـف و تیزبیـن کـودک ماننـد دوربیـن حّسـاس از تمـام صحنه هـای زندگـی خانـواده و 
بـه خصـوص حـرکات و رفتـار والدیـن و دیگـر اعضـای آن، فیلـم بـرداری می کنـد. از لبخندهـا، زمزمه هـا 
و نوازش هـای والدیـن درس خـوش بینـی، امیـدواری، اعتمـاد و محّبـت می آمـوزد و بـه عکـس، از 
کـودک  تندی  هـا، بـد رفتاری هـا و عصبانیت هـای آن هـا درس تنـدی و بداخالقـی می گیـرد. معمـواًل 
سـخن گفتـن، آداب معاشـرت، رعایـت نظـم یـا بـی نظمـی، امانـت داری یـا خیانـت، راسـت گویـی یـا 
گـر پـدر و مـادر بـه دسـتورات  دروغ گویـی، خیرخواهـی یـا بدخواهـی را در محیـط خانـه فـرا می گیـرد. ا
دینـی اهمیـت دهنـد، اهـل عبـادت، نمـاز، دعـا، تـالوت قـرآن و توجـه بـه معنویـات باشـند، بدون شـک، 

بـر ابعـاد روحـی و دینـی کـودک تأثیـر می گذارنـد.) عباسـی، 1371، صـص 47-48)
 بـه همیـن دلیـل، کـودک سـه یـا چهـار سـاله هنگام مشـاهده نمـاز والدین بـه نماز ترغیب می شـود و 
ع و سـجده مـی رود. فرزنـدان کوچکـی کـه همراه پدر و مادر به مسـاجد و حسـینیه ها  ماننـد آنـان بـه رکـو
رفتـه در مجالـس عـزاداری امـام حسـینq شـرکت می نماینـد و ماننـد پـدر و مـادر خـود را بـه حالـت 
کـی از تأثیـر عملکـرد والدیـن بـر رفتـار دینـی فرزنـدان اسـت. اظهـار ایـن  گریـه در می آورنـد، همـه حا
گونـه رفتارهـا از کـودک ناشـی از تأثیـر عمیـق رفتـار والدیـن بـر جسـم و روح اوسـت کـه غالبـًا تبدیـل بـه 
ملکـه می شـود و تـا پایـان عمـر در او باقـی می مانـد. از میـان اعضـای خانـواده، مـادر نقـش بیشـتری در 
تربیـت کـودک دارد؛ چـرا کـه او نخسـتین کسـی اسـت کـه رابطـه ای مسـتقیم بـا کـودک دارد، نیازهـای 
کـودک از عواطـف، احساسـات،  او را تأمیـن می کنـد و بـه خواسـته هایـش پاسـخ می گویـد. از ایـن رو، 
نگرش هـا و اندیشـه های مـادر بیـش تـر متأثـر می شـود و بـر ایـن اسـاس، وظیفـه مـادر در قبـال تربیـت 

دینـی کـودک سـنگین تـر اسـت. )کریمـی، 1374، ص 113)
مأموریت هـای  اولیـن  از  جـوان،  نسـل  ویـژه  بـه  جامعـه  افـراد  روانـی  پـرورش  و  نفـس  تهذیـب 
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سـازمان های فرهنگـی در حکومـت اسـالمی اسـت کـه ایـن امر بـا اسـتفاده از ظرفیت های بـاالی نماز و 
مسـجد، بـه خوبـی قابـل اجراسـت. مقـام معظـم رهبری بـا تکیه بر لـزوم تهذیب نفس و پـرورش روانی 
افـراد جامعـه و برشـمردن ابعـاد سـه گانـه نمـاز در ایـن جهـت می فرماینـد: »سـه خصوصیـت عمـده در 
نمـاز هسـت کـه نقـش برتـر آن را در تهذیـب نفـس و پـرورش روانـی انسـان ها پدیـد مـی آورد:  نخسـت 
کـه در اسـالم بـراى آن معیـن گشـته یعنـی حـرکات و اذکار مخصـوص، بطـور  این کـه نمـاز، بـا شـکلی 
ع  طبیعـی نمازگـزار را بـه دورى از گنـاه و آلودگـی فـرا می خوانـد، دوم آن کـه در او روح پرسـتش و خضـو
در برابـر حضـرت بـارى تعالـی را کـه محبـوب حقیقـی و فطـرى هـر انسـان اسـت، زنـده می کنـد و غبـار 
فراموشـی از این حقیقت درخشـنده را که در ژرفاى فطرت او نهاده شـده اسـت می سـترد.  سـوم آن که 
بـه جـان و دل نمازگـزار، آن آرامـش و اطمینانـی را کـه شـرط اصلـی موفقیت در همـۀ عرصه هاى زندگی 
اسـت، هدیـه می کنـد و تزلـزل و اضطـراب را کـه مانـع بزرگـی در راه اقـدام مجدانـه براى پـرورش اخالقی 
اسـت، از او دور می سـازد.  هـر یـک از سـه خصوصیتـی کـه گفتـه شـد در خـور آن اسـت کـه بـا تدبـر و ژرف 
نگـرى دیـده و سـنجیده شـود و از ایـن راه، بسـیارى از معـارف نمـاز آشـکار خواهـد شـد.« )خامنـه ای، 

1381، ص 81)
خانـواده، عـالوه بـر تریبـت جسـمی و علمـی افـراد بویـژه جوانـان و نونهـاالن، پـرورش روح و آمـوزش 
ایجـاد آرامـش روانـی را نیـز بـر عهـده دارد کـه نمـاز و مسـجد در ایفـای ایـن وظیفـه، کمک های شـایانی 
بـه خانواده هـا می نمایـد و سـازمان های فرهنگـی بـا ایفـای نقـش مؤثـر خـود در ایـن زمینـه بـه بهتریـن 
وجـه می تواننـد، در مرحلـۀاول والدیـن و بـه تبـع آنهـا نونهـاالن و جوانـان را بـه نمـاز جماعـت و مسـجد 

سـوق دهنـد. در ایـن تحقیـق بـه برخـی از ایـن نقش هـا پرداختـه می شـود.

هـ( نقش سازمان های فرهنگی در گرایش خانواده ها به نماز جماعت و مسجد:

وش تحقیق: 1. ر
ع و هـدف تحقیـق و بـر اسـاس مـوارد موجـود درکتـب روش تحقیـق، روش ایـن  بـا توجـه بـه موضـو
تحقیـق پیمایشـی می باشـد. بـرای تجزیـه و تحلیـل آمـاری یافته هـای خـام تحقیـق از میانگیـن و 
آزمـون تـی اسـتفاده گردیـد. ایـن امـر بـه دلیـل تأییـد یـا رد فرضیـه صفـر در هـر فرضیـه و قـدرت بـاالی 
ایـن آزمـون آمـاری در انجـام چنیـن کاری صـورت گرفتـه اسـت.جامعه آمـاری پژوهـش فرهنگیـان 
شهرسـتان نجـف آبـاد می باشـند.اعضاء جامعـه در ایـن تحقیـق طبـق اطالعـات موجـود در آمـوزش 
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و پـرورش شهرسـتان نجـف آبـاد،  3000 نفـر می باشـد. تعـداد افـراد نمونـه بـر اسـاس جـدول مـورگان 
بـرآورد شـده انـد کـه در نتیجـه بـرای یـک جامعـه 3000 نفری حجـم نمونه 340 نفر خواهد شـد. برای 
دسـتیابی بـه نظـرات نمونـه تحقیـق و همچنیـن امکانـات محدود محقق، بهتریـن روش برای جمع 
آوری ایـن اطالعـات، اسـتفاده از پرسـش نامه محقـق سـاخته می باشـد. بـرای پنـج سـؤال موجـود کـه 
هـر کـدام پنـج متغیـر داشـته انـد، پرسـش نامه 25 سـؤالی طراحـی و بیـن اعضـای نمونـه توزیـع گردید.

2. سؤاالت تحقیق:
نقـش فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش در گرایش خانواده ها به نماز جماعت و مسـجد  �

چیست؟
نقـش فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت  �

و مسـجد چیسـت؟
نقـش فرهنگـی سـازمان صـدا و سـیما در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد  �

چیسـت ؟
گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد  � نقـش فرهنگـی حوزه هـای علمیـه در 

؟ چیسـت
نقـش فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری در گرایـش خانواده ها به نماز جماعت  �

و مسـجد چیست ؟
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3.یافته های تحقیق:

گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و  سـؤال یـک: نقـش فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش در 

چیسـت؟ مسـجد 

بـرای ایـن سـؤال متغیرهـای برنامـه ریـزی بـرای حضـور والدیـن در نمـاز جماعـت مـدارس، تبییـن 
جایـگاه نمـاز و مسـجد در زندگـی بـرای والدیـن بـه صـورت حضـوری و مکاتبـه ای، مواجـه نمـودن 
والدیـن و دانـش آمـوزان بـا خانواده هـای موفـق در تعامـل بـا مسـجد، برگـزاری ماهانـه نقـد و بررسـی 
تأثیـر تعامـل خانـواده و مسـجد بـر رفتـار فـردی و اجتماعـی دانـش آمـوزان، غنـی سـازی جلسـات 
آمـوزش خانـواده دربـاره اهمیـت نمـاز جماعـت و عملکـرد مسـجد از طریـق به کارگیـری متخصصین و 

ح شـده اسـت. کارشناسـان؛ مطـر
جدول یک، نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به متغیرهای مربوط می باشد:

جدول 1: وضعیت پاسخگوئی افراد نمونه به سؤال یک

درصدمتغیر

غنی سازی جلسات آموزش خانواده درباره اهمیت نماز جماعت و عملکرد مسجد از 

طریق به کارگیری متخصصین و کارشناسان
90

86تبیین جایگاه نماز و مسجد در زندگی برای والدین به صورت حضوری و مکاتبه ای

برگزاری ماهانه نقد و بررسی تأثیر تعامل خانواده و مسجد بر رفتار فردی و اجتماعی 

دانش آموزان
85

81مواجه نمودن والدین و دانش آموزان با خانواده های موفق در تعامل با مسجد

78برنامه ریزی برای حضور والدین در نماز جماعت مدارس

تحلیـل آمـاری یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد، غنی سـازی جلسـات آمـوزش خانـواده دربـارۀ 
اهمیـت نمـاز جماعـت و عملکـرد مسـجد از طریـق به کارگیـری متخصصین و کارشناسـان، مهم ترین 
نقـش در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد از سـوی آمـوزش و پـرورش بـه حسـاب می آیـد 
ع 84 درصـد اعضـای نمونـه، نقش هـای فرهنگـی آمـوزش و پـرورش در ایـن زمینـه را مهـم  و در مجمـو

می داننـد.
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سـؤال دو: نقـش فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت 

و مسـجد چیسـت؟

بـرای ایـن سـؤال متغیرهـای بهره گیـری از امکانـات سـمعی و بصـری خصوصـًا اینترنـت، کتـب و 
ج از کشـور، ارسـال رایـگان کتـب و نشـریات مربـوط  نشـریات و برگـزاری گردهمایی هـا در داخـل و خـار
کـز فرهنگـی، ایجـاد و توسـعه و حمایـت از مؤسسـات فرهنگـی مؤثـر  بـه نمـاز جماعـت و مسـجد بـه مرا
در تعامـل خانـواده و مسـجد، انجـام مطالعـات و تحقیقـات پیرامـون عوامـل مؤثـر بر جـذب خانواده ها 
بـه نمـاز جماعـت و مسـجد و اسـتفاده از نتایـج حاصـل در برنامـه ریزی هـای فرهنگـی، شناسـایی و 
حمایـت از مؤلفـان و ناشـرانی کـه بـه تألیـف و چـاپ کتـاب در زمینـه گسـترش فرهنـگ نمـاز جماعـت و 

ح شـده اسـت. مسـجد در بیـن خانواده  هـا، اشـتغال دارنـد؛ مطـر
جدول دو، نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به متغیرهای مربوط می باشد:

ه به سؤال دو جدول ۲: وضعیت پاسخگوئی افراد نموںݦݦݦݐ

درصدمتغیر

انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مؤثر بر جذب خانواده ها به نماز جماعت و 

مسجد و استفاده از نتایج حاصل در برنامه ریزی های فرهنگی
82

 اینترنت، کتب و نشریات و برگزاری 
ً
بهره گیری از امکانات سمعی و بصری خصوصا

گردهمایی ها در داخل و خارج از کشور
81

78ایجاد، توسعه و حمایت از مؤسسات فرهنگی مؤثر در تعامل خانواده و مسجد

کز فرهنگی 77ارسال رایگان کتب و نشریات مربوط به نماز جماعت و مسجد به مرا

کتاب در زمینه گسترش  که به تألیف و چاپ  شناسایی و حمایت از مؤلفان و ناشرانی 

فرهنگ نماز جماعت و مسجد در بین خانواده ها اشتغال دارند
72

تحلیـل آمـاری یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد، انجـام مطالعـات و تحقیقـات پیرامـون عوامل 
مؤثـر بـر جـذب خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد و اسـتفاده از نتایـج حاصـل در برنامـه ریزی های 
فرهنگـی مهـم تریـن نقـش فرهنگـی در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد از سـوی وزارت 
ع 78درصـد اعضـای نمونـه، نقش هـای  فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه حسـاب می آیـد و در مجمـو

فرهنگـی وزارت فرهنـگ وارشـاد اسـالمی در ایـن زمینـه را مهـم و مؤثـر می داننـد.
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سـؤال سـه : نقش فرهنگی سـازمان صدا و سـیما در گرایش خانواده ها به نماز جماعت و مسـجد 

چیسـت ؟

بـرای ایـن سـؤال متغیرهـای تهیـه و پخـش فیلم هـای سـینمایی، پویانمایـی و... مناسـب جهـت 
کـه نتایـج  مقاطـع سـنی مختلـف در راسـتای ترویـج نمـاز جماعـت و مسـجد، سـاخت برنامه هایـی 
نمـاز جماعـت و ارتبـاط بـا مسـجد را بـه صـورت ترویجـی و بـا شـیوه ای جـذاب انعـکاس دهـد، سـاخت 
برنامه هایـی در خصـوص آشـنا سـازی خانواده هـا بـا تأثیـر نمـاز جماعـت و مسـجد بـر عملکـرد اعضـای 
خانـواده بویـژه جوانـان و نوجوانـان، برگـزاری مسـابقاتی در خصـوص آشـنائی بـا فوایـد نمـاز جماعت و 
مسـجد، تصحیـح نگـرش برنامه هـای صـدا و سـیما از رویکرد مادی گرائی بـه معنویت و نماز جماعت؛ 

ح شـده اسـت.  مطر
جدول سه نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به متغیرهای مربوط می باشد:

ه به سؤال سه جدول 3: وضعیت پاسخگوئی افراد نموںݦݐ

درصدمتغیر

ساخت برنامه هایی در خصوص آشنا سازی خانواده ها با تأثیر نماز جماعت و مسجد 

بر عملکرد اعضای خانواده بویژه جوانان و نوجوانان
84

گرائی به معنویت و نماز  تصحیح نگرش برنامه های صدا و سیما از رویکرد مادی 

جماعت
82

تهیه و پخش فیلم های سینمایی، پویانمایی و... مناسب جهت مقاطع سنی مختلف 

در راستای ترویج نماز جماعت و مسجد
81

که نتایج نماز جماعت و ارتباط با مسجد را به صورت ترویجی و با  ساخت برنامه هایی 

شیوه ای جذاب انعکاس دهد
80

78برگزاری مسابقاتی در خصوص آشنایی با فواید نماز جماعت و مسجد

تحلیـل آمـاری یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد، سـاخت برنامه هایـی در خصـوص آشـنا سـازی 
خانواده هـا بـا تأثیـر نمـاز جماعـت و مسـجد بـر عملکـرد اعضـای خانـواده بویـژه جوانـان و نوجوانـان، 
مهـم تریـن نقـش فرهنگـی در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد از سـوی سـازمان صـدا و 
ع 81 درصـد اعضـای نمونـه، نقش های صدا و سـیما در این زمینه  سـیما بـه حسـاب می آیـد و در مجمـو

را مهـم و مؤثـر می داننـد.
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سـؤال چهـار : نقـش فرهنگـی حوزه هـای علمیـه در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد 

چیسـت؟

بـرای ایـن سـؤال متغیرهـای احیـای مفاهیـم قرآنـی و تفسـیر روشـن آیـات مربـوط بـه نمـاز جماعت 
و مسـجد، تفسـیر و تشـریح روشـن و دقیـق روایـات و احادیـث مربـوط بـه نماز جماعت و مسـجد، تبیین 
سـیره پیامبـر اعظـم و ائمـه اطهـار در زمینـه نمـاز جماعـت و مسـجد، گنجانـدن معیارهـای اسـالمی 
و قرآنـی نمـاز جماعـت و مسـجد در آمـوزش طـالب، اسـتخراج راهکارهـای گرایـش بـه نمـاز جماعـت و 

ح شـده اسـت. مسـجد از مباحـث اخـالق و رفتـار اجتماعـی و فـردی در اسـالم؛ مطـر
جدول چهار نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به متغیرهای مربوط می باشد:

جدول 4: وضعیت پاسخگوئی افراد نمونه به سؤال چهار

درصدمتغیر

74تبیین سیره پیامبر اعظم و ائمه اطهار در زمینه نماز جماعت و مسجد

72احیای مفاهیم قرآنی و تفسیر روشن آیات مربوط به نماز جماعت و مسجد

گرایش به نماز جماعت و مسجد از مباحث اخالق اجتماعی و  استخراج راهکارهای 

فردی در اسالم
71

70تفسیر و تشریح روشن و دقیق روایات و احادیث مربوط به نماز جماعت و مسجد

68گنجاندن معیارهای اسالمی و قرآنی نماز جماعت و مسجد در آموزش طالب

تحلیـل آمـاری یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد، تبییـن سـیره پیامبـر اعظـم و ائمـه اطهـار در 
زمینـه نمـاز جماعـت و مسـجد مهـم تریـن نقـش فرهنگـی در گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و 
ع 71 درصـد اعضـای نمونـه، نقش هـای  مسـجد از سـوی حـوزه علمیـه بـه حسـاب می آیـد و در مجمـو

حـوزه علمیـه در ایـن زمینـه را مؤثـر می داننـد. 

گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز  سـؤال پنـج:  نقـش فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در 

جماعـت و مسـجد چیسـت ؟

گرفتـن مجموعـه مباحثـی از نمـاز جماعـت و مسـجد در  بـرای ایـن سـؤال متغیرهـای در نظـر 
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سـرفصل های دروس دانشـگاهی تمامی رشـته ها به منظور آشـنایی تخصصی جوانان با این موضوع، 
تهیـه و ارائـه اولویت هـای پژوهشـی مطالعـات راهبـردی تعامـل خانـواده و مسـجد بـرای موضوعـات 
پایـان نامه هـای رشـته های علـوم انسـانی بصـورت فراخـوان بـه دانشـگاه  ها، شناسـایی اسـتعدادهای 
کـز تحقیقاتـی جهـت بهره گیـری از قابلیت  درخشـان در رشـته های مختلـف علمـی و معرفـی آنهـا بـه مرا
آنهـا در مطالعـات راهبـردی تعامل خانواده و مسـجد در کشـور، برنامه ریـزی برای جذب متخصصان و 
ج از کشـور جهـت تبییـن علمی گرایـش خانواده ها بـه نماز جماعت  صاحب نظـران ایرانـی داخـل و خـار
کـز علمـی-  و مسـجد، هماهنگـی برنامه هـای فرهنگـی نمـاز جماعـت و مسـجد در دانشـگاه ها و مرا

ح شـده اسـت. پژوهشـی بـا نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه هـا؛ مطـر
جدول پنج نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به متغیرهای مربوط می باشد:

جدول 5: وضعیت پاسخگوئی افراد نمونه به سؤال پنج

درصدمتغیر

تهیه و ارائه اولویت های پژوهشی مطالعات راهبردی تعامل خانواده و مسجد برای 

موضوعات پایان نامه های رشته های علوم انسانی بصورت فراخوان به دانشگاه ها
78

گرفتن مجموعه مباحثی از تعامل خانواده و مسجد در سرفصل های دروس  در نظر 

دانشگاهی تمامی رشته ها به منظور آشنایی تخصصی جوانان با این موضوع
76

برنامه ریزی برای جذب متخصصان و صاحب نظران ایرانی داخل و خارج از کشور جهت 

گرایش خانواده ها به نماز جماعت و مسجد تبیین علمی 
75

کز  شناسایی استعدادهای درخشان در رشته های مختلف علمی و معرفی آنها به مرا

تحقیقاتی جهت بهره گیری از قابلیت آنها در مطالعات راهبردی تعامل خانواده و مسجد 

در کشور

74

کز علمی- هماهنگی برنامه های فرهنگی نماز جماعت و مسجد در دانشگاه ها و مرا

پژوهشی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
72

تحلیـل آمـاری یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد، تهیـه و ارائـه اولویت هـای پژوهشـی مطالعـات 
راهبـردی تعامـل خانـواده و مسـجد، بـرای موضوعـات پایـان نامه هـای رشـته های علـوم انسـانی 
بصـورت فراخـوان بـه دانشـگاه ها مهـم تریـن نقـش فرهنگـی در گرایـش خانواده ها به نمـاز جماعت و 
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ع 75 درصد اعضای  مسـجد از سـوی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه حسـاب می آید و در مجمـو

نمونـه، نقش هـای ایـن وزارتخانـه در ایـن زمینـه را مهـم و مؤثـر می داننـد. 

و( نتیجه گیری و پیشنهادات :

از بین نهادهای فرهنگی یاد شده در این تحقیق، ترتیب زیر نشان دهنده اهمیت آنها می باشد.

اولویت بندی نهادهای فرهنگی مؤثر در گرایش خانواده ها به نماز جماعت و مسجد

درصدعنوان

84وزارت آموزش و پرورش

81صدا و سیما

78وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

75وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

71حوزه علمیه

جـدول بـاال نشـان می دهـد نقش هـای فرهنگی مربـوط به حیطه وظایـف وزارت آموزش و پرورش 
مهـم تریـن نقش هـا بـوده اسـت و پـس از آن نقش هـای مربـوط بـه حیطه وظایـف صدا و سـیما، وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، وزارت علـوم و تحقیقـات وفنـاوری و حـوزه علمیـه در ایـن رده بنـدی قـرار 

می گیرنـد.
گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز و مسـجد، پیشـنهاد  بـرای تحقـق یافتـن نقش هـای تربیتـی مؤثـر در 

می گـردد:
وزارت آموزش و پرورش:

آمـوزش و پـرورش از جملـه نهادهـای بسـیار مهـم در زمینـه ایجـاد و نهادینـه نمـودن نقش هـای 
تربیتـی نمـاز و مسـجد در بیـن کـودکان، نوجوانـان و جوانـان اسـت. از آنجـا کـه ایـن نهـاد مهـم تربیـت 
و آمـوزش نسـل آینـده را بـه عهـده دارد شایسـته اسـت کـه بـه تربیـت و آمـاده سـازی ایـن قشـر عظیم در 
گفتـه نمانـد که آموزش و پرورش در چند سـال اخیر فعالیت های  راسـتای فرهنـگ اسـالمی بپـردازد.  نا
ع نمازجماعـت آغـاز کـرده اسـت، امـا ایـن امـر بایـد بـه صورت ریشـه  زیـادی را در زمینـه گسـترش موضـو
گسـترده تـر ترویـج شـود و برنامـه و راهـکار ارائـه شـود. بدیـن منظـور ایـن نهـاد مهـم تربیتـی و  ای و 
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فرهنگـی می بایسـت؛ ایـن مهـم را بـا هـدف راهبـردی در برنامـه هایـش در نظـر گرفتـه و پیـاده کنـد. از 

ح اسـت: جملـه مـواردی کـه می بایسـت بـه آن توجـه کنـد بدیـن شـر
1. آموزش خانواده

خانـواده سـهم اصلـی و مهمـی را در تربیـت فرزنـدان بـه عهـده دارد و با توجه به پیونـد و ارتباط اولیا 
کـردن برنامه هـای آمـوزش و پـرورش در  و مربیـان، خانواده هـا می تواننـد کمـک بزرگـی در عملیاتـی 

زمینـه گسـترش نمـاز جماعـت و ارتبـاط با مسـجد داشـته باشـند.
تعلیـم خانواده هـا جهـت تربیـت فرزنـدان بـر مـدار نماز و مسـجد. در همین راسـتا می توان  �

بـه راهکارهـای ذیل اشـاره کرد:
برگزاری جلسات آشنایی با نماز و مفاهیم آن در مدارس؛ �
تشـویق فرزنـدان بـا هدایـای حـاوی مطالـب نمـاز جماعـت ماننـد: کتـاب، لـوح فشـرده  و  �

برچسـب های تشـویق و لـوازم التحریـر؛
ایجاد عادات خوب در فرزندان از جمله شرکت در نماز جماعت مدارس و مساجد. �
آمـوزش فرزنـدان در مجامـع فامیلـی و دوسـتانه: مجامـع و مجالـس گفتگوهـای فامیلـی  �

می توانـد محملـی مناسـب بـرای آمـوزش ارزش هـای فرهنگـی و اخالقی چون نمـاز جماعت 
و... باشـد. اقـوام و خویشـان می تواننـد بـه هـر بهانـه ای بـه دور از هـر گونـه حـب و بعـض دور 
هـم جمـع شـده و بـه جـای صحبت هـای لغـو و یـا غیبـت از دیگـر اعضـای فامیـل بـا برگـزاری 
جلسات با نشاط گفتگو خصوصًا محافل فرهنگی و اخالقی، این صفات نیکو را در فرزندان 
خـود پـرورش دهنـد. خانواده هـا می تواننـد در محافـل و مجالـس میهمانی های شـان مقـرر 
کننـد کـه مثـاًل هفتـه ای یـک بـار بـه صـورت دوره ای بـه دعـوت هـر یـک از فامیـل و دوسـتان 
جلسـات بررسـی و ارزیابـی نمـاز جماعـت و آثـار آن را برگـزار نماینـد. فایـده ایـن جلسـات ایـن 
اسـت کـه عـالوه بـر دیـد و بازدیـد و انجـام سـنت پسـندیده صلـه رحـم، مجموعـۀ مفیـدی از 

مطالـب اخالقـی و فرهنگـی را هـم خـود و هـم فرزندانشـان می آموزنـد.
تهیـه کتابخانـه ای بـا کتاب هایـی در خصوص نماز جماعت و مسـجد با توجه به مقاطع  �

سـنی فرزنـدان به منظور باال بـردن فرهنگ کتاب خوانی.
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صدا و سیما:

صدا و سـیما از با اهمیت ترین نهادهای تربیتی کشـور اسـت به طوری که عضوی فعال از اعضای 
خانـواده بـه شـمار می آیـد و حضـوری دائمـی در خانه هـا دارد. از طرفـی »چشـم و گـوش حسـاس کشـور 
اسـت« )مـاده 15- قانـون خـط مشـی کلـی و اصـول برنامه هـای صـدا و سـیما- مصـوب 1361 مجلـس 
شـورای اسـالمی( و پـل ارتباطـی میـان دیگـر ارگان هـا و مسـئولین کشـور بـا مـردم اسـت. لـذا بـه نظـر 
می رسـد مسـئولیتی خطیـر نسـبت بـه دیگـر نهادهـا بـه عهـده داشـته باشـد و بتوانـد بـار بیشـتری از این 

مهـم را بـه دوش کشـد.
از آنجا که مسـائل خبری و تهیه برنامه های تربیتی، آموزشـی و تبلیغی از جمله وظایف صدا و سـیما 

اسـت، لـذا بایـد در انعـکاس اخبـار و انتقـال فرهنـگ نماز جماعت و مسـجد به مـوارد ذیل توجه کند:
1. برنامه های اجتماعی

ساخت برنامه های مستند مرتبط با آثار نماز جماعت و مسجد. �
تهیـه و پخـش فیلم هـای سـینمایی، پویانمایی و... مناسـب جهت مقاطع سـنی مختلف  �

در راسـتای ترویج فرهنگ نماز جماعت و مسـجد.

2. برنامه های آموزشی

از آنجـا کـه هـر آنچـه در دوران کودکـی فـرا گرفتـه می شـود در ذهـن کـودک همچـون نقش بر سـنگ 
اسـت؛ می بایسـت در زمینـۀ آشـنایی خانواده هـا از تأثیـر فرهنـگ نمـاز جماعـت و مسـجد برنامه هایـی 

را تـدارک دیـد: 
برنامه هایی در خصوص آشنایی تمامی اقشار جامعه با نماز جماعت و مسجد. �
فیلم های انیمیشن در خصوص معرفی آثار نماز جماعت و مسجد. �
برگزاری مسابقات مربوط به نماز جماعت و حضور در مسجد برای کودکان و نوجوانان �
ع و جـذاب مربـوط بـه آثـار نمـاز جماعت و  � تولیـد و پخـش میـان برنامه هـای متعـدد، متنـو

حضـور در مسـجد جهـت پخـش در همـه شـبکه های رسـانه ای.

بیتی و اخالقی  3. برنامه های تر

از جملـه موانـع گسـترش فرهنـگ نمـاز جماعـت و مسـجد، مـرگ ارزش هـای اخالقـی و فرهنگـی در 
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جامعـه اسـت. سـازمان صـدا و سـیما می توانـد نسـبت بـه تهیـه برنامه هـای ذیـل اقـدام نمایـد:

 سـاخت برنامه هایـی کـه نتایـج نمـاز جماعـت و مسـجد را بـه صـورت ترویجـی و بـا شـیوه  �
ای جـذاب انعـکاس دهد.

کـه آثـار دنیـوی و اخـروی نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد را بـه  � سـاخت برنامه هایـی 
نمایـش بگـذارد.

جلوگیری از نمایش فیلم های مخالف فرهنگ اسالمی و نماز. �
 برنامه هایـی در خصـوص بررسـی آثـار نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد بـا اسـتفاده از  �

مفاهیـم قـرآن، نهـج البالغـه، صحیفـه سـجادیه و ادعیـه و زیـارات.

4. برنامه های فرهنگی
نحـوه عملکـرد و تأثیـر روزافـزون فرهنـگ بیگانـه در زمـان مـا یکـی از عوامـل زمینـه سـازی بـروز 
ناهنجاری هـا و اعمـال مخالـف بـا ارزش هـای دینـی و اسـالمی اسـت کـه ایـن خـود نمونـه ای از موانـع 
گسـترش فرهنـگ نمـاز جماعـت و مسـجد اسـت. برخـی از برنامه هـای پیشـنهادی در ایـن خصـوص 

عبارتنـد از:
سـاخت برنامه هایی در خصوص آشـنا سـازی مخاطبان خصوصًا نسـل جوان با فرهنگ  �

غنی اسـالمی در زمینه آثار نماز جماعت و حضور در مسـجد.
 سـاخت فیلـم، تئاتـر و مستندسـازی در خصـوص ارتبـاط تهاجـم فرهنگـی، نمـاز جماعـت  �

و مسـجد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: �

از جملـه اهـداف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی رشـد فضایـل اخالقـی، اسـتقالل فرهنگـی و 
گاهی هـای عمومـی در زمینه هـای مختلـف؛ از  مصونیـت جامعـه از نفـوذ فرهنـگ اجانـب، اعتـالی آ
طـرف دیگـر رواج فرهنـگ اسـالمی در جامعـه اسـت. لـذا ایـن نهـاد بـه عنـوان سـرخرگ حیاتـی فرهنـگ 
کشـور می توانـد کمـک شـایانی در تمهیـد شـرایط گسـترش نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد نمایـد. 

کـه می توانـد در ایـن راسـتا طراحـی و پیگیـری شـود از ایـن قرارنـد: برخـی راهکارهایـی 
1. شناساندن آثار نماز جماعت و حضور در مسجد از طریق:

بهره گیـری از امکانـات سـمعی و بصـری خصوصـًا اینترنـت، کتـب و نشـریات و برگـزاری  �
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ج از کشـور. گردهمایی هـا در داخـل و خـار

کز فرهنگی. � ارسال رایگان کتب و نشریات مربوط به نماز جماعت و مسجد به مرا
2. مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسـانه های جهانی و کشـف روش های عملکرد آنان و اتخاذ 
شـیوه مقابلـه بـا آنـان در جهـت پیشـگیری از موانـع گسـترش نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد. مصداق 

بـارز ایـن موانـع تهاجـم فرهنگـی اسـت. در همیـن راسـتا باید سیاسـت هایی از این دسـت اتخاذ شـود:
جلوگیـری ازترویـج فرهنـگ و اندیشـه غربـی، چـرا کـه فرهنـگ غربـی، فرهنگـی اسـت بـا  �

کـه بـه طـور جـدی تمامـی ابعـاد و  قدمتـی کمتـر از حـدود یـک سـوم عمـر فرهنـگ اسـالمی 
عرصه های فرهنگ اسـالمی را به همآورد طلبیده و با اسـتمداد از  زر  و زور  و  تزویر سـلطه ای 
بسـان کـف روی آب بـر جهـان یافتـه اسـت. نهادهـای فرهنگـی مسـلمان بایـد بـا طـی طریـق 

در همـان مسـیر مقابلـه بـا فرهنـگ غـرب در تمامـی عرصه هـا همـت گمارنـد.
نظارت بر ورود و خروج وسـایل سـمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشـریات و کلیه  �

مـوارد تبلیغی و فرهنگی و تجاری.
3. نظارت کامل بر فعالیت مطبوعات و نشریات کشور

جایـگاه مطبوعـات در جامعـه بـه لحـاظ اطـالع رسـانی، جهت دهـی و تنویر افکار عمومـی از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. وظیفـه ایـن نهـاد نسـبت بـه دیگـر نهادهـا خصوصـًا در ترویـج اندیشـه های 
غـرب زده و تهاجـم فرهنگـی خطیـر اسـت. لـذا می بایسـت در فعالیت هـای خود نهایت دقـت را مبذول 

نمایـد. در ایـن راسـتا وظیفـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی چنیـن اسـت:
تمرکـز و بررسـی اخبـار و اطالعـات مربـوط به نماز جماعت و مسـجد جهت آسـیب شناسـی  �

موضوعـی و اتخـاذ روش مقابلـه با آنان.
نظـارت بـر فعالیـت مطبوعات کشـور خصوصًا هفتـه نامه های اجتماعی بـرای جلوگیری  �

از ترویـج فرهنـگ ابتـذال و جریان هـای مخالـف با فرهنگ نماز و مسـجد.
4. تهیـه آمـار دقیـق از کتاب هـای چـاپ شـده در زمینه نماز و مسـجد و دسـته بنـدی موضوعی آنان 

جهت انتشـار و ارائه به مؤسسـات فرهنگی کشـور.
5. ایجـاد و توسـعه و حمایـت از مؤسسـاتی کـه در زمینـه فرهنـگ نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد 

فعالیـت می کننـد و تعییـن وظایـف و فعالیت هـای آنـان.
کز اسالمی و فرهنگی سایر کشورها خصوصًا کشورهای اسالمی به منظور: 6. همکاری با مرا
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اشاعه فرهنگ نماز جماعت و مسجد در سطح جهان اسالم. �
اتخـاذ تدابیـر مشـترک در جهـت مقابلـه بـا آسـیب های مـادی مخالـف فرهنـگ نمـاز و  �

مسـجد و نحـوه مقابلـه بـا آنهـا.
7. انعقاد قرارداد در زمینه مبادله دسـتاوردهای نماز جماعت و فعالیت مسـاجد و همکاری مشـترک 

ح هـای مربـوط در حوزه های هنری، سـینمایی، جهانگردی، خبری و مطبوعاتی. در انجـام طر
8. ایجـاد شـبکه جهانـی بـا همـکاری سـازمان های منطقـه ای اسـالمی جهـت ترویـج فرهنـگ نماز 

جماعت و مسـجد.
ع بهـره بـرداری از تأسیسـات ایرانگـردی و جهانگـردی جهـت ترویـج نمـاز جماعـت و  9. هـر نـو

مسـجد.
ارائـه نشـریات و کتاب هـای جـذاب و کارشناسـی شـده در زمینـه نماز جماعـت و حضور در  �

کن دیدنی به مسـافران. مسـجد بـه صـورت رایـگان در اما
تهیـه بروشـورهایی در خصـوص شـناخت تأثیـر نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد و آثـار  �

کـن دیدنـی جهـت ارائـه بـه مسـافران. چـاپ شـده در ایـن مـورد و توزیـع آن در تمامـی اما
10. تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه های نماز و مسجد از طریق:

داشـت  � گرامـی  و  مسـجد  و  جماعـت  نمـاز  زمینـه  در  نخبـه  محققـان  شناسـایی 
آنـان. بـه  مربـوط  آثـار  انتشـار  و  حمایـت  تشـویق،  جهـت  حـوزه  ایـن  محقـق  شـخصیت های 

ع نماز جماعت و مسجد. � ح های پژوهشی با موضو حمایت از طر
در نظـر گرفتـن فضایـی اختصاصـی در تمـام کتابخانه هـای عمومـی کشـور در حـوزه نمـاز  �

و مسـجد.
11. نظـارت و پیگیـری مسـتمر بـر فعالیت هـای مخالـف نمـاز جماعـت و مسـجد بـرای جلوگیـری از 

تبلیغـات سـوء در جهـت گرایـش جوانـان بـه ایـن فعالیـت هـا.
12. چاپ و انتشارات:

کتـاب در زمینـه نمـاز  � کـه بـه تألیـف و چـاپ  شناسـایی و حمایـت از مؤلفـان و ناشـرانی 
و مسـجد اشـتغال دارنـد و اختصـاص دادن تسـهیالت ویـژه ای بـه آنهـا در نمایشـگاه بیـن 

المللـی کتـاب و دیگـر عرصـه هـا.
اختصاص دادن غرفه ای به آثارمربوط به نماز و مسجد از ناشران مختلف. �
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حمایت از نویسندگان در زمینه نماز و مسجد جهت چاپ، خرید و توزیع آثار آنها. �

13. حمایت از مؤسسات، کانون ها و تولیدکنندگان آثار سمعی و بصری در زمینه نماز و مسجد.
14. حمایت از همایش های ترویجی نماز جماعت و حضور در مسجد.

15. تحقیـق دربـاره اثـرات وسـایل ارتبـاط جمعـی و سـنجش میـزان تأثیـر برنامه ها و آثار تولید شـده 
در خصـوص نمـاز جماعـت و مسـجد در افـکار عمومـی بـا همکاری دسـتگاه های مربوط.

16. انجـام مطالعـات و تحقیقـات پیرامـون فرهنـگ عمومـی در زمینـه نمـاز جماعـت و حضـور در 
مسـجد و اسـتفاده از نتایـج حاصلـه در برنامـه ریزی هـای فرهنگـی در جهـت بهبـود کیفـی و کمـی امـور 

محول شـده.
17. تنظیـم سیاسـت های کلـی در خصـوص مطالعـات راهبـردی نماز و مسـجد، خصوصًا آسـیب ها 

و آفـات و موانـع گسـترش ایـن فرهنـگ و ارائـه آنهـا به نهادهـای مختلف.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
آمـوزش و پـرورش کـه در مقطعـی بـه آمـوزش و تربیـت دینـی کـودکان و نوجوانـان و نهادینـه کردن 
ارزش هـای اخالقـی و اسـالمی اهتمـام دارد، در مقطعـی دیگـر ایـن سـرمایه عظیـم و جـوان را بـه وزارت 
علـوم می سـپارد تـا در دانشـگاه های کشـور، دانـش آموختگانـی مسـلمان، متّعهـد، متخّلـق، بـا هویـت 
و آمـاده بـه خدمـت پـرورش دهـد. برخـی از نقش هـای مربـوط بـه گسـترش نمـاز جماعـت و حضـور در 

مسـجد کـه می توانـد در ایـن نهـاد پـی گیـری شـوند عبارتنـد از:
1. در نظـر گرفتـن مجموعـه مباحثـی از نمـاز و مسـجد در سـرفصل های دروس دانشـگاهی تمامـی 

رشـته ها بـه منظـور آشـنایی تخصصـی جوانـان.
2. برگـزاری همایش هـا و سلسـله نشسـت های تخصصـی در خصـوص نمـاز جماعـت و مسـجد در 

دانشـگاه های سراسـر کشـور.
3. تهیـه و ارائـه اولویت هـای پژوهشـی مطالعـات راهبـردی نمـاز و مسـجد بـرای موضوعـات پایـان 

نامه هـای رشـته های علـوم انسـانی بصـورت فراخـوان بـه دانشـگاه های سراسـر کشـور.
کـز تحقیقاتی جهت  4. برنامـه ریـزی بـرای شناسـایی اسـتعدادهای درخشـان و معرفـی آنهـا بـه مرا

بهره گیـری از قابلیـت و اسـتعداد آنهـا در مطالعـات راهبـردی نمـاز و مسـجد در کشـور.
5. برنامـه ریـزی بـرای اسـتفاده از نتایـج و دسـتاوردهای مطالعـات علوم انسـانی و پایـان نامه های 
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دانشـجویان جهـت کاربـرد در پیشـگیری و مقابلـه بـا موانع گسـترش فرهنگ نماز و مسـجد.

ج از کشـور بـرای بررسـی راه هـای  6. برنامـه ریـزی بـرای جـذب متخصصـان ایرانـی داخـل و خـار
گرایـش خانواده هـا بـه نمـاز جماعـت و مسـجد. علمـی 

گسـترده نمـودن پژوهـش در زمینـه نمـاز  7. ایجـاد فرصـت و امـکان برخـورد سـالم اندیشـه ها و 
جماعـت و مسـجد بـه منظـور جلوگیـری از تهاجـم فرهنگـی.

- حوزه علمیه:
روحانیـت در نظـام اسـالمی از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت و در واقـع یکـی از عناصـر اصلی مولد 
فرهنـگ دینـی اسـت. حوزه هـای علمیـه و روحانیـان بـه عنـوان پـل ارتباطـی دولـت و مـردم می تواننـد 
نقـش تربیتـی مهمـی در گسـترش فرهنـگ نمـاز جماعـت و مسـجد ایفـا نماینـد خصوصـًا پایـگاه مرکـز 

حوزه هـای علمیـه کـه در شـهر مقـدس قـم اسـت می بایسـت تـالش بیشـتری نمایـد. 
1. آمـوزش تخصصـی طلبه هـا جهـت شـناخت آثـار نمـاز جماعـت و حضـور در مسـجد و تبلیـغ آن در 

جامعه. 
2. آمـوزش طلبه هـا بـه عنـوان تبییـن گـر مکتـب اسـالم و مرزبانـی از احـکام و قوانین دینـی و تعمیق 
فرهنـگ دینـی جهـت پیشـگیری از عمـل نکـردن بـه احکام و دسـتورات قرآن در زمینه نماز و مسـجد.

3. آموزش طلبه ها همگام با تحوالت روز و تجهیز به فناوری اطالعات از طریق :
- آشنایی با اینترنت و زبان های خارجی.

کارگاه هـا و نشسـت های تخصصـی در خصـوص تعییـن راهبـرد دقیـق و هدفمنـد در  - برگـزاری 
راسـتای پیشـگیری و مقابلـه بـا موانـع گسـترش فرهنـگ نمـاز و مسـجد.

4. حفظ وحدت حوزه و دانشـگاه با تعامل و بهره گیری از توانایی یکدیگر برای گسـترش فرهنگ 
نماز جماعت و مسـجد.

5. تربیت خطیبان مخلص و صالح برای تفهیم اهمیت وآثار نماز جماعت در مساجد جهت:
- تبیین سیره پیامبر اعظم  و ائمه اطهار در زمینه نماز جماعت و اهمیت مسجد.

- احیای مفاهیم قرآنی و تفسیر روشن آیات مربوط به نماز جماعت و مسجد.
- تفسیر و تشریح روشن و دقیق روایات و احادیث مربوط به نماز جماعت و مسجد.
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راهبردها و راهکارهای علمی و عملی جذب جوانان به مسجد

داریوش عشقی1

چکیده

جوانـان بـه عنـوان آینـده سـازان جامعـه اسـالمی از بـزرگ تریـن سـرمایه های ایـن کشـور بـه شـمار 
گـر  گاهی هـای دینـی آنـان از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت. ا می رونـد و تـالش در جهـت توسـعه آ
ل معـارف دیـن از رشـد و نمـو مطلوبـی بهـره منـد  میـزان معرفـت جوانـان بـه آموزه هـای دینـی و زال
باشـد، شـخصیت دینـی آنـان بـه گونـه ای شایسـته شـکل خواهنـد گرفـت و هنـگام ورود بـه جامعـه 
کرده از تربیـت الزم برخوردار  گر خدای نا اسـالمی تأثیـر بـه سـزایی در آن جامعـه پدیـد خواهنـد آورد، اما ا
نباشـند زمینـه اصـالح جامعـه فراهـم نخواهنـد شـد. یکی از مکان هایـی که می تواند شـخصیت جوان 
را مطابـق آموزه هـای دینـی بـارور سـازد و روح خداجویـی و عدالـت خواهـی را در اعمـاق وجـود آنـان 

ریشـه دار سـازد مسـجد می باشـد کـه کانـون انسـانی سـازی اسـت. 
در تأثیرگـذاری و قابلیـت مسـجد در ارتقـاء و آموزش هـای دینـی تردیـدی وجـود نـدارد امـا نکتـه 
کـه بـا وجـود تبلیغـات  گیـرد حضـور جوانـان در مسـجد اسـت،  کـه اینجـا بایـد مـورد توجـه قـرار  ای 

گستردۀدشـمنان اسـالم و موانـع موجـود در مدیریـت مسـاجد، امـری سـخت، امـا اجرایـی اسـت.  
پـس الزم اسـت راهکارهـای جـذب جوانـان و هدایـت آنـان بـه مسـاجد شناسـایی شـده و  مـورد 
اهتمـام قـرار گیـرد تـا رفتـه رفتـه زمینه هـای حضـور فعـال تـر جوانـان در مسـاجد فراهـم شـود. در ایـن 

یادداشـت تـالش گردیـده تـا بـه مهـم تریـن ایـن راهکارهـا بپـردازد.
ع آورده، سـپس بـه شـیوه ها و  بـرای ایـن هـدف ابتـدا مقدمـه ای در تبییـن و توصیـف موضـو
ع طراحی مسـجد، هیئت امنای مسـجد، امام  راهکارهـای عملـی جـذب جوانـان بـه مسـجد از قبیل نو
جماعـت، برنامه هـای فرهنگی-هنـری مسـجد، خانـواده، مدرسـه و دیگـر عوامل پیونـد دهندۀ میان 
مسـجد و جوانـان )همـراه بـا آسـیب شناسـی علـل ایجـاد فاصلـه بیـن مسـجد و جوانان( پرداخته شـده 

و در پایـان مقالـه بخـش نتیجـه گیـری ومنابـع و مآخـذ آورده شـده اسـت.
را در تربیـت دینـی، عبـادی، اجتماعـی،  آنـگاه خواهنـد توانسـت نقـش تاریخـی خـود  مسـاجد 
فرهنگـی وسیاسـی ایفـا کننـد کـه بتواننـد مخاطبـان خود، به خصوص نسـل نوجوان و جـوان را جذب 

1Email:ms.eshghi57@gmail.com. دانش آموختـۀ حوزۀ علمیـۀ قم, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی .
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و حفـظ نمایند.تقویـت مسـاجد از نظـر امکانـات ظاهـری ماننـد رسـیدگی بـه سـاختمان مسـجد، تغییـر 
در معماری مسـجد، نظافت و امکانات گرمازا و سـرمازا، افزودن بر جاذبه های مسـجد مانند برگزاری 
گـون، برگـزاری اردوهـای سـیاحتی و زیارتـی، نمایـش  کالس هـای هنـری و علمـی در رشـته های گونا
فیلـم و اجـرای تئاتـر و ماننـد آن بـا رعایـت موازیـن اسـالمی، تأسـیس مکان هـای ورزشـی و دعـوت از 
مربیـان مجـّرب بـرای آمـوزش، دقـت درانتخـاب امـام جماعـت مسـجد بـا ویژگیهـای خـاص )خـوش 
کافـی، توانایـی علمـی و...)، طوالنـی نشـدن نمازهـای  از تقـوای  بـا جوانـان، برخـورداری  رفتـاری 
جماعـت، تشـکیل و تقویـت کتابخانـۀ مناسـب بـرای مسـجد، برگـزاری مسـابقات کتابخوانـی، قصـه 
نویسـی، بیـان لطافت هـا و ظرافت هـای نمـاز، بیـان آثـار معنـوی نمـاز، تشـویق و تحسـین جوانـان 
ع و... از راهکارهـای عملـی بـرای جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه  نمازگـزار بـا اعطـاء جایزه هـای متنـو

مسـجد، نمـاز جماعـت و شـرکت در سـایر برنامه هـای فرهنگـی آن می باشـند.

واژگان کلیدی:

تربیت جوانان، پرورش روحی و هنری، فرق برنامه های فرهنگی، امکانات ظاهری مساجد.
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مقدمه

مسـجد بـه عنـوان اصلـی تریـن پایـگاه اسـالمی نقـش مهمـی در تربیـت، آمـوزش و ایجـاد نزدیکـی 
بیـن اعضـای خـود )مسـلمانان( دارد. پایگاهـی کـه همـواره در روایـات از آن بـه بزرگـی یـاد شـده اسـت. 
کـرم پـس از دریافـت وحـی الهـی و رسـانیدن آن بـه مـردم، ایجـاد  یکـی ازرسـالت های پیامبـر ا
پایگاهـی بـه نـام مسـجد بـود تـا مکانـی بـرای عبـادت و ذکـر حـق تعالـی و تشـکیل اجتماعـات اسـالمی 
و مردمـی باشـد. بعـد از آن بـود کـه مسـلمین در صفـوف وحـدت بخـش نمـاز جماعـات کـه در مسـاجد 
برگـزار می شـد، روح تربیـت ونشـاط را در جامعـه بـه وضـوح مشـاهده کردنـد. بـه طـوری کـه اینـک بعد از 
گذشـت قرن هـای متمـادی از پیدایـش اسـالم، مسـجد نـه تنهـا اعتبـار و ارزش خـود را حفظ کـرده بلکه 
همـواره در برهه هـای مختلـف زمانـی، نقـش مهمـی در تحـوالت اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی داشـته 
کشـور مـا مخصوصـًا در دوران انقـالب و هشـت سـال دفـاع مقـدس، مسـجد مکانـی بـرای  اسـت. در 
بسـیج نیروهـای مردمـی، آمـوزش، سـازماندهی و پشـتیبانی نیروهـای بسـیجی و مردمـی بـوده در ایـن 
میـان حضـور جوانـان در کنـار سـایر قشـرهای مـردم دیـده می شـود. حضـور آنـان در نمازهـای جماعـت 
کالس هـای  کمک هـای مردمـی، بسـیج نیروهـای اعزامـی بـه جنـگ، ایجـاد  و تشـکیل حلقه هـای 
آموزشـی و... نقـش مؤّثرتـری در رونـق مسـاجد داشـته اسـت، امـا بـا گذشـت زمـان و سـپری شـدن آن 
روزهـای سـخت، نـه تنهـا کارکـرد مسـجد در کشـور تفـاوت پیـدا کـرده، بلکـه بـا کـم رنـگ شـدن حضـور 

جوانـان در مسـاجد بـه علت هـای مختلـف رونـق روزهـای گذشـته را نـدارد.
متأسـفانه در سـالهای بعـد از جنـگ تحمیلـی بـه خاطـر سـهل انـگاری، نبـود برنامـه ریـزی صحیـح 
و بـی اعتنایـی بـه ایـن سـنگر اسـالمی، مسـجد در گرایـش و جـذب جوانـان ضعیـف عمـل کـرده اسـت. 
کانـون  امـروزه بـا تغییـر نیازهـای نسـل جـوان و تحـول روحیـات آنهـا، نقـش بـارز مسـجد بـه عنـوان 
تربیـت دینـی جوانـان بـه روشـنی مشـخص می گـردد. جوانـی کـه امـروزه در قـرن بیسـت و یکـم بـه سـر 
می بـرد، جوانـی اسـت کـه بـا بحران هویت دینی و فرهنگی روبرو اسـت و با هجمـه فرهنگی بیگانگان 
دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، دشـمن خامـوش در پشـت سـرش سـعی در القـای مفاهیـم و الگوهـای 
شـیطانی خـود بـه جوانـان دارد و ایـن هشـدار، » تهاجـم فرهنگـی « اسـت. ایـن زنـگ خطـری بـرای 
کـی جلوگیـری کنیـم. پـس از اینجاسـت کـه مسـجد  همـه ماسـت تـا از پیشـرفت چنیـن ویـروس خطرنا
می توانـد بـه روح پرسشـگر و کنجـکاو جـوان پاسـخی درخـور و متناسـب بـا نیازهایـش بدهـد و الگـوی 

شایسـته ای از دیـن و فرهنـگ ایرانی-اسـالمی بـه او معرفـی کنـد.



82
کـز دینـی کـه بارزتریـن  از جملـه موانـع جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد و گریـز از مکانهـا و مرا
دالیـل بـی عالقگـی بـه امـور مذهبـی و گرایـش بـه پوچـی و انحـراف در بیـن آنها نیز محسـوب می شـود، 
گـر باورهـا در  فقـدان جهـان بینـی مطلـوب و نداشـتن بینـش صحیـح در ایـن خصـوص می باشـد. ا
انسـان منفـی، سـراب گونـه و غلـط باشـد، طبیعی اسـت کـه اعمال و کـردار مبتنی بـر آن باورها صحیح، 
متکامل و سـعادت آفرین نخواهد بود. حرکات، سـکنات، کردار، کنشـهای رفتاری و جلوه های عملی 
فـرد، نمـودی از باورهـای درونـی اوسـت، مثـاًل کسـی کـه خـدا و معـاد را بـاور داشـته و در حقیقت انسـانی 
وارسـته و مؤمـن اسـت، ایمـان و باورهـای دینـی و مذهبـی اش حتـی در ظاهـر اعمـال، رفتـار، حـرکات، 
سـکنات، نگاه و برخوردهای او اثر می گذارد. برای نمونه از پوشـش نامناسـب و حضور در مجامع یا از 

ورود بـه مواضـع اتهـام و مـوارد احتمـال لغـزش و گنـاه، می پرهیـزد و خـودداری می کنـد.
بـرای جـذب جوانـان بـه مسـاجد و نمـاز جماعـت و شـرکت در سـایر برنامه هـای فرهنگـی مسـاجد 

شـیوه ها و عواملـی وجـود دارد کـه بـه برخـی از آن هـا اشـاره می شـود. 

الف( مسجد

گرایـش نوجوانـان و جوانـان بـه آن  مسـجد و ویژگی هـای آن می توانـد عامـل جذابـی بـه منظـور 
باشـد. ایـن ویژگی هـا و خصوصیـات عبارتنـد از:

یباسازی مساجد و نمازخانه ها( 1.فضای مناسب و ظاهر خوب آن )احداث و ز
مسـئوالن ذیربـط در عصـر کنونـی بایـد در احـداث مسـاجد تـا حـد زیـادی مداخلـه کننـد، انتخـاب 
محـل احـداث، نقشـۀ مـورد نظـر، امکانـات و فضـای سـبز آن و... بایـد حسـاب شـده و از روی اصـول 
کـم، بـدون دیگـر امکانـات سـوت و  کوچه هـا و بـا مسـاحت  کوچـه و پـس  باشـد؛ احـداث مسـجد در 
کـرد. مسـجد و نمازخانـه  کـور اسـت و رغبتـی در دل جوانـان و ناآشـنایان بـه مسـجد ایجـاد نخواهـد 
بایـد احساسـات و خاطره هـای زیبـا و بـه یادماندنـی را بـرای همـه بـه ویـژه نوجوانـان و جوانـان تداعی 
کنـد. لـذا بایـد تدابیـری اتخـاذ شـود کـه نوجوانـان و جوانـان، مسـجد را محـل آرامـش بخـش، زیبـا و 
دوسـت داشـتنی بداننـد تـا بـا انگیـزه و عالقمنـدی بیشـتر بـه آن روی آورنـد. اسـتفاده از ظرافت هـای 
خـاص معمـاری زیبـای سـنتی ایرانی-اسـالمی در فضـای درونـی و بیرونـی مسـاجد با توجـه به روحیه 
زیباپسـند جوانـان می توانـد احساسـات و خاطـرات خوشـایند را در نوجوانـان و جوانان زنـده کند و این 
خـود عاملـی بـرای جـذب جوانـان به سـوی مسـجد می باشـد. جـوان زیبایی را می پسـندد و بـا توجه به 
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ک خـود بـه سـوی آن گرایـش پیـدا می کنـد. یکـی از ضرورت  هـا، زیبایـی مسـاجد و توجـه بـه  فطـرت پـا
گـر در روح مسـجد دیـده شـود، جوانـان از آن  روح زیباشـناختی در معمـاری آن اسـت. ایـن حـس زیبـا ا

اسـتقبال می کننـد.
گاهـی دیـده شـده مسـجدی که حتی شـکل و بنـای قدیمی دارد، اما به لحـاظ موقعیت جغرافیایی 

مناسـب اسـت، مورد اسـتقبال عموم، خصوصًا جوانان قرار گرفته اسـت.

2. نظافت و پاکیزگی مسجد
ک بـودن از جملـه عواملـی به شـمار می رود کـه باعث گرویدن جوانان به مسـجد و نماز  تمیـزی و پـا
می شـود، لـذا مسـئوالن مسـجد بایـد در خصـوص غبارروبـی، نظافـت منظـم روزانـه یـا هفتگی، شسـتن 
کننـد. نظافـت دستشـویی، ایجـاد امکانـات بهداشـتی نظیـر صابـون،  فرش هـا و عطرافشـانی اقـدام 
مایـع ضدعفونـی کننـده، آب گـرم در زمسـتان ها و شستشـوی مرتـب و منظـم محیـط دستشـویی ها و 

بـه کار بـردن خوشـبوکننده های مناسـب از ضروریـات مسـاجد اسـت.
یکـی از عوامـل گریـز جوانـان و نوجوانـان از محیط هـای نمـاز، بـوی بـدی اسـت کـه بـه مـرور زمـان 
فرشـها و موکت هـای محـل نمـاز، بـه خـود می گـردد،  کـه این امـر به ظاهر سـاده، اما مهم بـرای جوانان، 

باعـث دوری جوانـان از ایـن محیط هـا می گـردد.
اسـتفاده از پاشـویه و یـا ایجـاد فرهنـگ شسـتن پـا، قبـل از ورود بـه مسـجد در کنـار شسـتن منظـم 

فرش هـای محـل نمـاز، می توانـد بـه از بیـن بـردن ایـن مانـع کمـک کنـد. 

3. وسایل صوتی، گرمازا و سرمازا
گـرم بـودن بیـش از حـد  مسـائل ناخوشـایندی مثـل نامناسـب بـودن صـدای بلندگوهـا، سـرد یـا 
مسـجد،  تنظیـم نامناسـب نـور در مسـجد و دیگـر عواملـی از ایـن قبیـل، ذهنـی منفی در اذهـان افرادی 
که به مسـجد می روند، باعث ایجاد سـابقه شـده و موجبات نارضایتی و گریز جوانان از مسـجد اسـت. 
رفـع ایـن مشـکل مدیریـت مدبرانـه هیئـت امنـای مسـجد و افـراد اداره کننـده امورات و مناسـبت های 

مسـجد را می طلبـد.
در واقـع بـا یـک برنامـه ریـزی منظـم در روشـن و خامـوش کـردن وسـایل گرمـازا و سـرمازا می تـوان 

اثـرات مخـرب ایـن دسـتگا  ها، در دوری جوانـان از مسـجد را کاهـش داد.
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ایـن بـاور بایـد در مدیـران مسـاجد ایجـاد شـود، کـه تهیـه وسـایل امـروزی و کارآمـد، حتـی بـا هزینـه 
زیـاد، امـری الزم و ضـروری اسـت. نمـاز خوانـدن و یـا انجـام فعالیت هـای دیگـر مسـاجد، بـا لرزیـدن از 
سـرما و یـا عـرق ریختـن از گرمـا بـه شـکل صحیحی انجام نمی شـود و می تواند باعـث دوری نوجوانان 

و جوانـان شـود، زیـرا تحمـل کمتـری نسـبت بـه ایـن موضوعـات دارنـد. 
کـه  کـه در مناطـق سـنی نشـین احـداث می شـود،  ضمـن اینکـه مـا شـاهد هسـتیم در مسـاجدی 
غالبـا در مناطـق گرمسـیر می باشـد، بـرای جـذب جوانـان بـه مسـاجد خـود، از بهتریـن وسـایل خنـک 
کـه جـوان در خانـه خـود از چنیـن سیسـتم خنـک کننـده ای  کننـده اسـتفاده می کننـد، بـه گونـه ای 
برخـوردار نیسـت و ایـن در مناطقـی کـه گرمای شـدید و آزاردهنـده دارد، می تواند عامـل جذب جوانان 

و نوجوانـان بـه مسـاجد شـود. 

4.تصمیم گیری متمرکز
مؤمنـان و نمازگـزاران و مسـئوالن مربـوط می تواننـد بـه منظـور تنظیـم برنامه هـا در امـور مسـاجد و 
کندگـی و تعـدد تصمیـم گیری  هـا، بـا انتخـاب تعـدادی از افـراد جـوان و متعهـد و حتـی  جلوگیـری از پرا
المقـدور متخصـص، همچنیـن ریـش سـفیدان بـا نظـارت امـام جماعـت در قالـب هیئـت امنـا، امـور 

مسـاجد را بـا صالبـت و برنامـه ریـزی منسـجم اداره کننـد.
کـه خـود از نظـم و قانـون خاصـی  جوانـان و نوجوانـان بـه دلیـل اشـتغال بـه تحصیـل در مدرسـه 
تبعیـت می کنـد، بـه ایـن امـر )نظـم( عـادت و دقـت الزم را دارنـد، بـه همیـن دلیـل، بـه هـم ریختـه گـِی 

برنامه هـا و نـا منظـم بـودن آنهـا می توانـد انگیـزۀ جـوان را از آمـدن بـه مسـجد کـم کنـد.

زشی 5. ایجاد امکانات فرهنگی ور
گرداننـدگان مسـاجد می تواننـد بـا تهیـه و تخصیـص امکانـات فرهنگـی از قبیـل:  مسـئوالن و 
کتابخانـه، کامپیوتـر، سـالن مطالعـه، تشـکیل گروه هـای تواشـیح، سـرود، هم خوانـی قـرآن و تشـکیل 
گـون، کالس هـای تقویتـی رایـگان و کالس هـای آموزشـی  گونا جلسـات آمـوزش قـرآن در دوره هـای 

دیگـر، باعـث جـذب جوانـان بـه مسـاجد شـوند.
ع و مختلـف هسـتند و عالقـه و کشـش آنها بـه مکان های مختلف  جوانـان سرشـار از نیازهـای متنـو
بـه سـبب میـزان بـرآورده شـدن ایـن نیازهـا در آن مـکان خـاص می باشـد، بـا یـک برنامه ریـزی دقیق و 
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کمـک از خـود جوانـان و نوجوانـان بـرای کشـف ایـن نیازهـا، می تـوان بـا احتسـاب امکانـات مسـجد در 
رفـع آن نیازهـا کوشـش الزم صـورت داد کـه ایـن می توانـد یکـی از بهتریـن راه هـای جـذب جوانـان بـه 

مسـجد باشد.
غ و مملـو از جوانـان، مسـجدی بـود کـه بهتریـن و بزرگ تریـن باشـگاه کاراتـه  یکـی از مسـاجد شـلو

محلـه بـا بهتریـن اسـاتید در زیـر زمیـن آن مسـجد تشـکیل می شـد. 

6. استفاده از افراد خوش صدا
اسـتفاده از قاریـان قـرآن و مؤذن هـای مسـن و افـراد بدصـدا در بعضـی از اوقـات در مسـاجد باعـث 
دفـع جوانـان از مسـاجد می شـود. مسـئوالن مسـجد در جهـت جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد 

بایـد از مؤّذنـان، قاریـان و مداحـان خـوش صـدا، جـذاب و جـوان اسـتفاده نماینـد.
 برخـی از اذان هـا کـه از صـدا و سـیما پخـش می شـود، جذابیـت الزم را داشـته و انسـان را بـه گـوش 
دادن آن وا مـی دارد، ایـن امـر برکسـی پوشـیده نیسـت کـه در صـدر اسـالم یکـی از ویژگی هـای مبلغانـی 
کـه رسـول خـدا بـرای شـهرهای مختلـف اعـزام می فرمودنـد داشـتن صـوت زیبـا بـوده اسـت و چـه 
تعـداد افـرادی کـه بـه واسـطه صـوت زیبـای قـرآن جذب اسـالم شـده و دین اجـدادی خـود را به همین 

واسـطه کنار گذاشـتند.
در نتیجـه قطعـًا ایـن مـورد می توانـد در جـذب جوانـان تأثیر خوبی داشـته باشـد، موردی کـه پیامبر 

اعظـم اسـالم هـم از ایـن روش بـرای جـذب مردم به اسـالم اسـتفاده می فرمودند.  

ب( هیئت امنای مسجد

ک مسـاعی  پیشـبرد امـور مسـجد و آبادانـی آن، هـم بـه لحـاظ معنـوی و هـم بـه لحـاظ مادی، اشـترا
و همـت واالی اعضـای هیئـت امنـا را می طلبـد، آنـان می تواننـد بـا همفکـری و همدلـی، از عهـدۀ ایـن 
وظیفـۀ شـرعی و داوطلبانـه بـه خوبـی برآینـد و ذخیـره ای بـرای آخـرت خـود بردارنـد؛ خصوصیـات 

ح ذیـل اسـت: ضـروری کـه می بایـد ایـن افـراد داشـته باشـند، بـه شـر
1. همکاری جدی

اعضـای هیئـت امنـای مسـجد می بایـد در ادای وظایـف خـود جدیـت داشـته باشـند و مصمـم 
حرکـت کننـد، در غیـر ایـن صـورت اختـالل در امـور مسـجد پیـش می آیـد. بـه همیـن دلیـل کـه کار بـرای 
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گـر فـردی از اعضـای هیئـت امنا احسـاس کـرد نمی تواند کار مثبتـی انجام دهد،  خـدا انجـام می شـود، ا
ولـو اینکـه سـالیان زیـادی در ایـن جمـع بـوده اسـت، بایـد اسـتعفاء داده و جـای خـود را بـه کسـانی کـه 
توانمنـدی بیشـتری دارنـد بدهـد. ضمـن اینکـه گاهـی بـرای پیشـبرد صحیـح کار الزم اسـت انسـان از 

مواضـع خـود پاییـن آمـده و همـراه بـا جمـع شـود.

2. تقسیم کار
بـه نظـر می رسـدکه امـور مسـجد می بایـد بـه تناسـب سـن، تخصص، عالقـه و دیگر عوامل شـخصی 
اعضـای هیئـت امنـا، تقسـیم شـود تـا فشـار کار بـر دوش فـرد یـا افـراد معینـی نباشـد؛ از طـرف دیگـر ایـن 
اعضـا می تواننـد از افـراد غیـر عضـو کـه عالقـه بـه کار دارنـد کمـک بجوینـد تـا در تسـریع کار مؤثـر باشـند، 
مراعـات مجموعـۀ امـور یـاد شـده باعـث بـروز حرکتـی منسـجم در امـور مسـاجد می شـود که بـرای افراد 

مرتبـط بـا مسـجد و خصوصـًا جوانـان دلپذیـر خواهـد بود.

3. عالقه به کار
افـرادی کـه در قالـب عضـو هیئـت امنـای مسـجد بـه کار مشـغول می شـوند بایـد در برابـر مسـئولیت 
پذیرفتـه شـده عالقـه داشـته باشـند و از نیـت غیـر تقرب الـی اهلل پرهیز کنند تا بتواننـد بدون هیچ گونه 
دلسـردی فعالیـت کننـد. در راه خـدا سـختی های زیـادی ممکـن اسـت بـرای انسـان پیـش آیـد و گاهـًا 
انسـان مجبـور می شـود کاری را انجـام دهـد کـه خـالف میـل باطنـی فـرد اسـت، امـا مسـئولین مسـاجد 
بایـد بداننـد کـه وقتـی قـرار اسـت بـرای خـدا کار انجـام شـود بایـد مسـائل جانبـی و سـختی های آن نیـز 

پذیرفته شـود.

4. تأمین بودجه
کیفیـت فعالیت هـای مسـاجد تـا حـد زیـادی بسـتگی بـه مسـائل مالـی دارد؛  پیشـرفت و بهبـود 
ج متفـاوت مسـجد را در  اعضـای گرداننـدۀ مسـاجد بایـد در ایـن خصـوص فکـر اساسـی کننـد و مخـار
ج معمولـی مسـجد از قبیل  نظـر بگیرنـد و بـه تناسـب آن بودجـۀ الزم را جـذب کننـد و از طرفـی بـه مخـار
کتفـا نکننـد و هزینـۀ جـذب جوانـان را نیـز بـه صـورت مسـئله ای مهـم در نظـر گیرنـد  آب، بـرق و گاز ا
و در ردیـف هزینه هـای خـود بگنجاننـد و از طـرف دیگـر بـه روش سـنتی جمـع آوری پـول در مسـجد 
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گرفتـن از افـراد متمّکـن و خیـر، جمـع آوری منظـم ماهیانـۀ وجوهـات  کمـک  کتفـا نکننـد، بلکـه بـا  ا
نقـدی از منـازل و عرضـۀ قبـض، در نظـر گرفتـن منابـع درآمـد از قبیـل خریـد مغـازه و اجـاره دادن آن، 

کننـد. مشـارکت های اقتصـادی و غیـره، مشـکالت مالـی مسـجد را رفـع 
ع زیـاد در مـأ نباشـد تا چهـره مسـجد و هیئت امنـا را منفی  ضمـن اینکـه بایـد دقـت شـود ایـن موضـو
جلـوه دهـد و  ایـن از آن نکاتـی اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و ممکـن اسـت بـه شـکل مخفـی و 

آرام مانعـی از حضـور جوانـان در مسـجد شـود.

5. توجیه جوانان و نوجوانان
بیـان حرمـت و احتـرام مسـجد می توانـد جنبـۀ معنـوی آن را تقویـت کنـد و ایـن ذهنیـت را کـه صرفًا 
مسـجد بـه مجلـس ختـم و امثـال آن منحصـر اسـت، محـو کنـد، ایـن جلسـات بـه صـورت رسـمی و غیـر 

رسـمی و همچنیـن بـه شـکل فـردی یـا جمعـی می توانـد در موقـع مناسـبی انجـام شـود.
ضمن اینکه نداشتن سختگیری های بی مورد، خود در توجیه جوانان کمک خواهد کرد.

6. اهتمام به مسئلۀ نوجوانان و جوانان و احترام گذاشتن به عقیده و شخصیت آنان
کـه مسـئوالن و  گـذاری بـرای آنهـا نیـز از امـور مهمـی اسـت  کـردن بـه جوانـان و سـرمایه  توجـه 
گرداننـدگان مسـجد بایـد بـه آن عنایـت داشـته باشـند. گردانـدن مسـجد و ادارۀ امور آن نباید به شـکل 
کثر کـودکان و نوجوانـان را به دلیل  سـنتی باشـد، یعنـی بـه شـکلی کـه گاهی اوقات مشـاهده می شـود. ا
غ کـردن، حـرف زدن و غیـره از مسـجد بیـرون می کننـد، یـا نسـبت به آنـان بدرفتاری می شـود، باید  شـلو
ع برخـورد بـا آنها سـابقۀ بدی در اذهانشـان باقـی می گـذارد. این نکته  توجـه داشـته باشـیم کـه ایـن نـو
بسـیار دیـده شـده اسـت کـه بـا بـی حرمتـی بـه جـوان و شـخصیت او از مسـجد رویگـردان شـده، نـه تنها 
ع رفتـاری کـه بـا او شـده اسـت بـه اسـالم نـگاه  از حضـور در مسـجد امتنـاع می کنـد، بلکـه بـه دلیـل نـو

بدبینانـه پیـدا می کنـد و ایـن معضلـی اسـت کـه در سـال های اخیـر، بسـیار مشـاهده می شـود.
گـر با صداقت و احتـرام با او برخورد نشـود، این  چـون جـوان موجـودی اسـت عاطفـی و زودرنـج کـه ا
کـرده و او را مجـذوب می کنـد و می توانـد بـه تحولـی شـگرف در  دوره از حیـات در عمـق روح او نفـوذ 
روحیه و اعتقادات او بی انجامد. بسـیاری از دسـت اندرکاران کانون های فرهنگی و مذهبی مسـاجد 
کنش هـای تنـد و افراطـی دسـت می زننـد و  بـدون توجـه بـه روحیـات و اقتضائـات سـنی جوانـان بـه وا
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چـه بسـا بـا یـک برخـورد ناسـنجیده و حتـی آمرانـه جـوان را بـرای همیشـه از مسـاجد دور می کننـد.

7. استفاده از تخصص های گوناگون
بـرای رفـع مشـکالت روزمـرۀ مسـاجد و تقلیـل هزینه هـای آن می تـوان از افـرادی کـه در شـغل های 
کارگیـری ایـن  گرفـت. بـه  کمـک  کـرد و در مواقـع لـزوم از آن هـا  گـون مهـارت دارنـد، اسـتفاده  گونا
تخصص هـا هـم در زمینـۀ امـور فنـی و حرفـه ای و اقتصـادی و هـم در امـور فرهنگـی و غیـر مـادی 

خواهـد بـود.

ج( امام جماعت

امـام جماعـت در هـر مسـجد عاملـی مهـم در پیشـرفت و ترقـی مسـجد بـه شـمار مـی رود و چنانچـه 
دارای شـرایط الزم باشـد، تأثیـری بـه سـزا در تحـوالت مثبـت در جوانـان و در نتیجـه گرایـش آنـان بـه 

مسـاجد خواهـد داشـت، ایـن صفـات از ایـن قـرار اسـت:
1. ثابت بودن

کـه در  شـناخت امـام جماعـت از مسـجد، مؤمنـان محـل و نمازگـزاران و.... از جملـه امـوری اسـت 
عملکـرد وی نقشـی مهـم دارد، خصوصیـات و اوضـاع خـاص هـر محـل و اهالـی آن باعـث می شـود کـه 
وی تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در راه اجرای آن گام بردارد که ثابت بودن امام جماعت در مسـجد 

محـل ایـن مسـئله را عملـی می سـازد.

2. توانایی علمی
کـه می توانـد در جذابیـت امـام جماعـت مؤثـر باشـد، توانایـی و اندوخته هـای علمـی  از عواملـی 
ح شـود تـا او بـا  کـه ممکـن اسـت سـؤالی از طـرف جوانـان در حیطـۀ تخصصـی او مطـر اوسـت، چـرا 
اسـتفاده از معلومـات خـود در زمینه هـای مختلـف از جملـه جامعـه شناسـی و روان شناسـی جوانـان 
و غیـره، پاسـخ دهـد. طبیعتـًا قـدرت علمـی روحانـی مسـجد باعـث اطمینـان و اعتمـاد مـردم، بـه 
خصـوص جوانـان می شـود و آنـان نیـز همـواره سـعی می کننـد در مواقـع لـزوم بـا او ارتبـاط برقـرار 
سـازند و بـا اطمینـان خاطـر و طیـب نفـس بـا وی معاشـر باشـند و از کمـاالت و معلومـات او بهـره منـد 

شـوند.
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3 نظم و انضباط

امـام جماعـت ضـرورت دارد کـه در کلیـۀ کارهـای مربوط به مسـجد نظم و انضبـاط را مراعات کند، 
بـه موقـع بـه مسـجد بیایـد، نمـاز را اقامـه کنـد و اوقـات سـخنرانی و ارشـاد مـردم را تنظیـم و بـا توجـه بـه 
حـال حضـار مطالـب خـود را بیـان کنـد و از ذکـر مطالب اضافی و اطالۀ کالم خـودداری ورزد. ما در زمانی 
زندگـی می کنیـم کـه معـروف بـه عصر فسـت فوتی اسـت، به ایـن معنا که زندگی با سـرعت و خالصه وار 
پیـش مـی رود، و مـردم حوصلـه و صبـر گذشـته را ندارنـد، بـه همیـن دلیـل توجـه بـه این نکتـه می تواند 

نقـش مؤثـری در جـذب جوانان و نوجوانان به مسـجد داشـته باشـد.

4. برخورداری مسجد از امام جماعت خوش خلق
رسول گرامی اسالم: با دیگران با گشاده رویی مواجه شود.1

امام باقر : تبّسم در برابر دیگران را حسنه دانسته اند.2
1. کینه توزی

کرم: خوش رویی کینه را می زداید.3 پیامبر ا
2. پایان دادن به دشمنی

امام علی : خوش رویی تو، آتش دشمنی را خاموش می کند.4
3. ایجاد الفت ومحبت

امام باقر : خوش رویی و گشاده رویی آوردگاه محبت است.5
4. قرب به خداوند

امام باقر : خوش رویی آوردگاه نزدیکی به خدای عزو جل می باشد.6
5. فرجام نیک

کرم: عدم  خوش رویی تو را از بهره دنیا و آخرت باز می دارد.7 پیامبر ا

1. الکافی، ج 2، ص 103 
2.  الکافی، ج 2، ص 188 

3. مستدرک الوسایل، ج 8، ص 104 
4. الکافی، ج 2، ص 103 

5.  همان.
6. الکافی، ج 2، ص 453 

7. همان. 
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کـرده و بـه ترویـج فرهنـگ نمـاز  کـه می توانـد جوانـان را بـه سـوی مسـجد جـذب  عامـل دیگـری 
کمـک کنـد، ویژگیهـای شـخصیتی و رفتـاری امـام جماعـت مسـجد اسـت. خلـق و خـوی نیکـوی امـام 
گـر  جماعـت مسـجد و مهـارت اجتماعـی او در برقـراری ارتبـاط بـا نمازگـزاران فـوق العـاده مؤثـر اسـت. ا
کـی از احتـرام مشـاهده نماینـد، بـه نمـاز عالقمنـد می شـوند. بـه فرمـوده پیامبـر عزیز  رفتـار مناسـب و حا
اسـالم امـام جماعـت زمانـی می توانـد امیـن مـردم باشـد و اعتمـاد مـردم را بـه خـود جلـب کنـد و 
جوانـان بـا آرامـش در کنـار او بنشـینند و رازهـای درونـی خـود را برایـش بگشـایند کـه دنیـا زده  و مـداح 
َمَنـاُء 

ُ
ُفَقَهـاُء أ

ْ
گـر چنیـن شـد مـردم بـرای حفـظ دیـن خـود، بایـد از او بگریزنـد. ال کـه ا سـالطین نباشـد. 

ـوا َذِلـَک 
ُ
َطاِن َفـِإَذا َفَعل

ْ
ـل َبـاُع الّسُ  اّتِ

َ
ْنَیـا َقـال

ُ
ـْم ِف الّد ُ

ُ
 اهلِل َو َمـا ُدُخول

َ
 َیـا َرُسـول

َ
ْنَیـا ِقیـل

ُ
ـوا ِف الّد

ُ
ُسـِل َمـا َلْ َیْدُخل الّرُ

 ِدیِنُکـْم. )کافـی:46/1)
َ

وُهـْم َعـى َفاْحَذُر
شـخص رسـول گرامـی اسـالم یکـی از ابزار هـای موفقیتـش در جـذب مردم به اسـالم اخـالق نیکوی 
ایشـان بـود، اخالقـی کـه دوسـت و دشـمن از آن بـه نیکـی یـاد می کننـد و ایـن اخـالق و سـعه صـدر باعث 

شـده بـود دشـمنان را  به زانـو در آورد. 
و قولو للناس حسنا )سوره بقره/ آیه 83)

لقاب )سوره حجرات/ آیه 11) وا باال و ال تنابز
ویل لکل مهزه ملزه )سوره همزه/ آیه 1)

کیزه سخن گفتن است.1 امام صادق  فرمودند: یکی از مصادیق خوش اخالقی، پا

5. بیان ساده و شیوا
مطالبـی کـه امـام جماعـت بیـان می کنـد، بایـد حتـی المقـدور سـاده و شـیوا باشـد و از تلفـظ کلمـات 
و جمـالت عجیـب و غریـب و نـا مأنـوس بپرهیـزد، چـرا کـه عمـدۀ مخاطبـان وی بـی سـواد، کـم سـواد 
و ناآشـنا بـه کلمـات تخصصـی هسـتند، در غیـر ایـن صـورت بـا توجـه بـه روحیـۀ جوانـان و کـم ظرفیـت 

بـودن آنـان، خسـتگی و کسـالت بـر آنهـا عـارض می شـود.
داشـتن بیان زیبا و قشـنگ و آشـنایی با فنون سـخنرانی می تواند کمک بسـزایی به امام جماعت 

در جـذب جوانان به مسـجد کند.

1.  معانی األخبار، ص 253 
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6. ابتکار خالقیت

برخـی از امامـان جماعـت هنـگام سـخنرانی آموخته هـای علمـی خـود را همـان گونـه کـه فـرا گرفته 
انـد، بیـان می کننـد، در حالـی کـه می تواننـد بـا ذکـر مثال هـا و حکایت هـای تاریخـی، مطالـب و کلمـات 
قصـار، شـوخ طبعـی و داسـتان های شـیرین را بـا رعایـت نـکات روان شناسـی جوانـان بـه گونـه ای زیبـا 

و جـذاب تـر عرضـه کنند.
اسـتفاده از ابـزار روز و تـالش در ارائـه مطالـب در قالـب جدیـد می توانـد کمـک خوبـی بـرای جـذب 

باشـد. 

7. احترام و تواضع
همیشـه بـا احتـرام بـه دیگـران و داشـتن حالـت تواضـع در مقابـل همنوعـان، نوعـی ارادت قلبـی 
گـر تواضـع و احتـرام از جانـب روحانـی و رهبـر معنـوی،  دیگـران را در حـق خـود جـذب می کنیـم، حـال ا
ک و جویـای محبـت هسـتند، صـورت گیـرد، قطعـًا موفقیت های  آن هـم بـا جوانـان کـه دارای قلبـی پـا
چشـمگیری به دسـت خواهد آمد. این روش از جمله طرق تبلیغ عملی اسـت که در تاریخ صدر اسـالم 
خصوصـًا در وصـف پیامبـر گرانقـدر اسـالم نقـل شـده اسـت و نتایـج بسـیار خوبـی هـم در بـر داشـته 
اسـت. امامـان معصـوم نیـز در برخـورد بـا دیگـران و خطـاب قـرار دادن آنهـا کمـال احتـرام را رعایـت 

می کردنـد بگونـه ای کـه عالقـه خـود بـرای مناظـره بـا امـام را از خـود نشـان می داننـد.

8. آراستگی ظاهری
ح شـود بنابرایـن امام  روحانـی و رهبـر معنـوی در اجتمـاع بایـد در قالـب الگـو و نمونـۀ خوبی هـا مطـر
جماعـت بایـد بـه بهتریـن وجـه ممکن لباس بپوشـد، تمیز باشـد، محاسـن مرتب داشـته باشـد و از عطر 
ع  خوشـبو اسـتفاده کنـد، مواظـب نظافـت دهـان و دنـدان و احیانًا بوی بد دهان خود باشـد و در مجمو
مسـئلۀ نظافـت ظاهـری را فرامـوش نکنـد. رسـول گرامـی اسـالم در پشـت درب منـزل، کـوزه آبـی کـه 
دهانـه بزرگـی داشـت قـرار داده بودنـد و هنـگام خـروج از منزل چهره مبـارک را درون آن دیده و موهای 
سـر و محاسـن را مرتـب می کردنـد، ضمـن اینکـه بیشـترین سـفارش بـه خریـد و اسـتعمال عطـر را مـا از 

بیانـات حضرتـش سـراغ داریـم و همـه اینهـا دلیـل بـر اهمیـت نظافـت و خوشـبویی مبلغ دینی اسـت.
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9. توانایی جسمی

کهولـت سـن  در برگـزاری نمـاز جماعـت و سـخنرانی ها الزم اسـت مسـائلی نظیـر وقـت دیگـران و 
گـر امـام جماعت سـن باالیی داشـته باشـد، طبیعتًا نماز طوالنی می شـود  حاضـران مراعـات شـود حـال ا
و ممکـن اسـت مأمومـان خسـته شـوند. انـرژی امـام جماعـت می توانـد بـه مخاطبـان انـرژی دهـد و 

کسـالت و بیمـاری او نیـز روح مسـجد را درگیـر خواهـد کـرد.

10. درک موقعیت سنی نوجوانان و جوانان
گیـرد. الزم  موقعیـت سـنی جوانـان و نیازهـا و روحیـات آنـان در ایـن سـنین بایـد مـورد توجـه قـرار 
نیسـت همیشـه از آنان بخواهیم در کلیۀ مراسـم ادعیه و زیارات شـرکت و گریه و زاری را پیشـه کنند، 
کنارایـن مسـائل معنـوی، نیـاز بـه تفریحـات سـالم و بانشـاط، ورزش و  زیـرا نوجوانـان و جوانـان در 
ع  آموختـن دانـش روز را دارنـد. تحـرک و انـرژی زیـاد از خصوصیـات ایـن دوران اسـت و جوانـان بـه تنـو

بیشـتری نیازمندنـد.
مخاطـب شناسـی در عرصـه تبلیـغ حـرف اول را می زنـد، یعنـی امـروزه تـا مشـخص نشـود مخاطبـی 
کاری انجـام نمی گیـرد،  گیـرد، چـه خصوصیـات و عالیقـی دارد،  کـه قـرار اسـت مـورد خطـاب قـرار 
مخاطـب در هـر سـنی بایـد از چهـار لحـاظ مـورد توجـه امـام جماعت قـرار بگیرد: جنسـیت؛ تحصیالت؛ 

مـکان زندگـی و فرهنـگ آنجـا؛ سـن مخاطـب.
امـام جماعتـی موفـق عمـل می کنـد کـه بـه ایـن نـکات توجـه الزم را داشـته باشـد، این نـکات کمک 
ع برخـورد، محتـوا و شـیوه ارائـه محتـوا متناسـب بـا مخاطـب باشـد، کـه ایـن خـود احتمـال  می کنـد نـو

تأثیرگـذاری را بـاال می بـرد.
برخی از ویژگیهای دوران نوجوانی عبارتند از:

دوره انتقال از کودکی؛  �
خیال پردازی و رویا در بیداری؛ �
سن جستجوی هویت؛ �
افسردگی و هیجان؛ �
دوره مسئله آفرینی؛ �
دوستی های افراطی؛ �
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توجه به جنس مخالف؛  �
پرخاشگری؛  �
لجبازی؛ �
عیب جویی و سنت شکنی؛ �
رفتارهای متناقض و گرایش های متضاد؛  �
شروع اجتماعی شدن؛ �
ابتکار فوق العاده و ذهن فعال؛ �
کی.  � بی با

برخی از ویژگی های سن جوانی عبارتند از:

کسب استقالل کامل )مالی، فکری، گرایشی(؛ �
شکل دهی هویت؛ �
ایجاد و تحکیم موقعیت شغلی؛ �
انتخاب  همسر و سازش با ازدواج؛  �
ایفای نقش پدر و مادری و پرورش فرزندان؛ �

برخی از تفاوت های روان شناختی زن و مرد عبارتند از:

خانم ها جزئی نگرند، آقایان کلی نگر؛  �
آقایان بیشتر اهل احتیاط و خانم ها اهل اعتماد هستند؛ �
خانم ها احساس مدارند و آقایان اندیشه محور؛ �
لزوم دقت در الفاظ درجمع بانوان و لزوم دقت در مفاهیم در جمع آقایان؛ �
آستانه تحمل خانم ها باال و آقایان پایین است؛ �
در آقایان انگیزه سازی ابتدایی مهم است ولی در خانم ها انگیزه سازی میانی؛ �
در خانم ها اول تبشیر بعد انذار به عکس آقایان؛ �
اولویت خانم ها ماندگاری کالم است و اولویت آقایان رفتارسازی است. �

برخی از ویژگی های مشترک بین پسران و دختران عبارتند از:

انرژی زیاد؛  �
آمادگی باال برای شادی و خنده؛  �
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بی عالقگی ابتدایی نسبت به روحانی؛  �
برخالف تصور پذیرش باال نسبت به قرآن و روایات دارند؛ �
دوست مداری شدید؛  �
نوگرائی شدید نسبت به مطالب؛ �
عالقه به جنس مخالف.  �

گی های دختران  گی های  پسران ویژ ویژ

روزمرگی و شیطنت اهمیت دهی نسبت به آینده 

میل جنسی تحریک شده احساس و عواطف فوق العاده 

گرایش به ورزش گرایش به معنویت؛ به خصوص معنویت عاشقانه 

میل به خود برتربینی و قدرت میل به خودنمائی و محبوبیت 

11. دوستی با نوجوانان و جوانان
امـام جماعـت مسـجد می توانـد بـا کنـار گذاشـتن بعضـی از محدودیت هـای کاذب یـا غیـر ضروری، 
بیـن خـود و جوانـان، آن هـا را بـه خـود نزدیـک کنـد. بـه قـدر معقـول بـا آنـان صحبـت کنـد، احـوال آن ها 
را در حالـت عـادی و غیرعـادی جویـا شـود و حتـی المقـدور در همنشـینی ها و مجالسـت ها همـراه آنـان 
باشـد. ضمـن اینکـه برگـزاری اردوهـای پر نشـاط و همراه شـدن امـام جماعت با جوانـان در این اردوها 

می توانـد ارتبـاط خوبـی بیـن امـام جماعـت و جوانان فراهـم آورد.

ویکرد جوان گرایی در انتخاب امام جماعت مسجد 12. ر
معمـواًل جوانـان از همسـن و سـاالن خـود تأثیرپذیـری بیشـتری دارنـد تـا بزرگترهـا و ایـن بـه دلیـل 
نزدیکـی جهـان احساسـی و عاطفـی آنهاسـت. در حـال حاضـر بیشـتر ائمـۀ جماعـات مسـاجد افـراد 
مسـّنی هسـتند کـه بـا دنیـای پـر از نشـاط،  هیجـان و احساسـی نوجوانـان و جوانان بیگانه انـد، هرچند 
افـرادی هـم وجـود دارنـد کـه در جـذب جوانـان توانایی زیادی دارند. اما نیاز اسـت کـه در میان امامان 
جماعـت مسـاجد بـه جـوان گرایـی هـم توجه داشـته باشـیم. جوانان امروزی چـون نمی تواننـد با امام 
کننـد و جـواب پرسـش های خـود را از او بگیرنـد پـس بـه  جماعـت بزرگتـر از نظـر سـنی، رابطـه برقـرار 

ایجـاد فاصلـه می اندیشـند و از او می گریزنـد.
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وی تا نجات یابی « 13. » این پل راه نجات است و باید از آن بر

 وقتـی مبلـغ بـه مخاطـب خـود می گویـد امـام خـود از روی همـان پلـی کـه بـرای دیگـران توصیـف 
گـر ایـن پـل واقعـًا پـل محکمـی اسـت چـرا خـودت  کـرده عبـور نکنـد، مخاطبیـن او شـک می کننـد کـه ا
نمـی روی؟ انبیـاء و اولیـاء کسـانی بـوده انـد کـه ابتـدا خـود از روی پـل رد می شـدند، آن سـوی پـل کـه 
کـه بیاییـد و مبّلـغ  می رسـیدند بـه مـردم می گفتنـد: شـما نیـز بیاییـد. مبّلـغ صالـح بـه مـردم می گویـد 
دروغیـن بـه مـردم می گویـد: برویـد ایـن راه خیلـی خـوب اسـت، راه نجات در آن اسـت، به بهشـت ختم 

می شـود.

14. نداشتن تعصب بی مورد
تعصـب، جزمیـت و تحمیـل سـالیق شـخصی باعـث سـرخوردگی جـوان از مذهـب می گـردد. مبّلـغ 
قبـل از تبلیـغ و قبـل از آنکـه مطلـب مـورد نظـر خـود را بـه ذهـن مخاطـب برسـاند، می بایسـت فضـای 
ک سـازد و در این مرحله تصور شـخصّیت  ذهنـی خـود را از پیـش د اوری نسـبت بـه مخاطـب خویش پا

کافـر یـا منافـق از طـرف مقابـل، تلقـی ناصحیحـی می باشـد.

15. معنویت و علمیت امام جماعت 
کسـی کـه در مقـام تبلیـغ کننـده قـرار می گیـرد بایـد بـه نحـوی عمـل کنـد کـه مخاطـب و یادگیرنـده، 
منزلـت و پایـگاه علمـی و معنـوی او را بـه عنـوان مرجـع و منبـع مـورد اتـکاء و اطمینـان بپذیـرد. بـدون 
فراهـم کـردن چنیـن شـرایطی و بـدون توجـه بـه میـزان اقتـدار معنـوی، نـه قـدرت سیاسـی و فیزیکـی، 
امـکان تأثیرگـذاری بـر مخاطـب بسـیار ضعیـف و ناپایـدار خواهد بـود. امام جماعت خـود باید عامل به 
دسـتورات معنـوی دیـن و سرشـار از معنویـت باشـد و ایـن عاملـی زیبـا و کارآمـد بـرای جـذب جوانـان به 

محیـط مسـجد خواهـد بود. 

د( برنامه های فرهنگی مسجد

ذوق، سـالیق و افـکار قاطبـه نوجوانـان و جوانانـی کـه معمـواًل حضـور فعالـی در مسـجد دارنـد، مورد 
توجه قرار نمی گیرد. با توجه به شـرکت تعداد بیشـماری از نوجوانان و جوانان در مسـاجد، الزم اسـت، 
در اجـرای برنامه  هـا، سـلیقه های آنـان مـد نظـر قـرار گیـرد. امـا برنامـه ریـزی سـنتی موجـب شـده اسـت 
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تـا نظـرات و خواسـته های ایـن قشـر نادیـده انگاشـته شـود کـه ایـن امـر موجبـات دلخـوری و ناراحتـی 

آنـان را فراهـم می سـازد.
کـه در برنامه هـای فرهنگـی، تبلیغـی و دینـی مسـاجد وجـود دارنـد و باعـث  مسـائل و مشـکالتی 

ایجـاد فاصلـه بیـن جوانـان و مسـجد می شـوند، عبارتنـد از:
گرداننـدگان آن بـا  ع نبـودن برنامه هـای مسـاجد و نیـز روش هـای تبلیـغ و ناآشـنابودن  1. متنـو
ع و جـذاب بودن برنامه های  شـیوه های نویـن جـذب نوجوانـان و جوانـان به مسـجد و در مقابل متنو
کـن تفریحـی اجتماعـی نظیـر: باشـگاه های ورزشـی، کلوب  هـا، کافـی نت  هـا، ماهـواره و....  کـز و اما مرا
بایـد اذعـان داشـت کـه برنامه هـای بعضـی از مسـاجد اغلـب یکنواخـت، کسـالت آور و خسـته کننـده 

است.
2. اعمال روش های خشـک و مسـتبدانه در بعضی برنامه ها و آموزش های مذهبی و به کارگیری 
شـیوه های غلـط تعلیمـی و درخواسـت اطاعـت کورکورانـه و بـی قیـد و شـرط کـه موجـب بـی عالقگـی و 

کـز دینـی بـه خصـوص مسـاجد در میـان نوجوانان و جوانان می شـود. دلسـردی از دیـن و مرا
3. ملحـوظ نداشـتن شـاخص های مذهبـی، فرهنگـی، بومـی، نـژادی، زبانی و نیز عدم بـه کارگیری 
اولویت هـای اصلـی در برنامه هـای فرهنگی-تبلیغـی موجـب شـده اسـت تـا تعـدادی از برنامه هـا و 

فعالیت هـای اجرایـی بـرای نوجوانـان و جوانـان از نتایـج مثبـت و مطلوبـی برخـوردار نباشـد.
کـه در انجـام برنامه هـای مذهبـی و اسـالمی از وجـود اندیشـمند ان و  4. کمتـر مشـاهده می شـود 
صاحـب نظـران بزرگـوار اسـتفاده شـود. اسـتفاده از اسـاتید دانشـگاهی و حـوزوی مّطلـع، موجـب اقبـال 

نوجوانـان و جوانـان بـه مسـاجد خواهـد شـد.
کـه اینگونـه  کـم بـودن افـکار عـام نگـر، همـراه بـا اجـرای برنامه هـای عامـه پسـند و سـنتی  5. حا

برنامه هـا بیشـتر مـورد پسـند بزرگسـاالن و سـالخوردگان اسـت.
6. طوالنـی شـدن برنامه هـای اجرایـی مسـاجد، بـه ویـژه سـخنرانی و خطابه وعاظ، ائمـه جماعات 

و مبلغیـن و نیـز اقامـه نمـاز و اجـرای مراسـم دعـا و زیارت.
7. خالء برنامه ریزی منسـجم، مرتب و منعطف در مسـاجد موجب شـده اسـت تا اغلب مسـاجد ما 

دچـار برنامه هـای یکنواخت و کسـل کننده شـوند.
کـم نبـودن روحیـه جـوان گرایـی و تفکـر جوانی و در نظر نگرفتن سـالیق و نظرات جوانان، در  8. حا

برنامه ریزی فعالیت ها توسـط مدیریت مسـاجد.
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10. منطبـق نبـودن برنامه هـای مسـاجد بـا نیازهـای فکـری و فرهنگـی جوانـان و متناسـب نبـودن 

بـا شـرایط زمـان و مسـائل مبتـال بـه روز جامعه.
11. فقـدان تجهیـزات، لـوازم و ابـزار مناسـب نـرم افـزاری مـدرن و روز در مسـاجد )رایانـه، وسـایل 

کمـک آموزشـی و...) آموزشـی و 
12. فقـدان برنامه هـای زمـان بنـدی شـده و تعریـف شـده کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مدت در 

مساجد.

یزی هـای فرهنگی  بـوط به برنامه ر پیشـنهادات در رابطـه بـا رفـع کاسـتی ها و نواقصـات مر
مسـاجد:

1. استفاده از جوانان و نوجوانان.
2. در برنامـه ریـزی فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـه نیازهـا، عالیـق و سـالیق نوجوانـان و جوانان توجه 

شود.
3. انطبـاق محتـوای برنامه هـای فرهنگـی مسـاجد بـا نیازهـای فکـری جوانـان، مقتضیـات زمـان، 

و مسـائل مبتـال بـه روز جامعـه.
4. استفاده از تکنولوژی آموزشی روز در اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی، دینی و... مساجد.

گـروه ویـژه مطالعاتـی و تحقیقاتـی بـه منظـور  5. تشـکیل بانـک اطالعـات و مرکـز اطـالع رسـانی و 
انجـام پژوهـش در مـورد ارزیابـی برنامه هـای فرهنگـی مسـاجد.

6. بهره گیـری از وجـود اسـاتید و صاحـب نظـران مشـهور دانشـگاهی و حـوزوی در برنامه هـای 
فرهنگـی و دینـی مسـاجد.

ع، روش و اجرا. ع بخشیدن به محتوای برنامه های فرهنگی مساجد از نظر موضو 7. تنو
8. اسـتفاده از شـیوه های نویـن آموزشـی در ارائـه و انتقـال مفاهیـم و ارزش هـای دینـی و مذهبی به 

نوجوانـان و جوانان.
گیـری« و »اصـل اعتـدال و میانـه روی« در آمـوزش مسـائل و مفاهیـم دینـی بـه  9. »اصـل آسـان 

گـردد. نوجوانـان و جوانـان از سـوی مربیـان دینـی و مبلغیـن رعایـت 

10. پرهیز از اجرای برنامه های یکنواخت، تکراری و خسته کننده.
11. تجهیـز مسـاجد بـه امکانـات، لـوازم و ابـزار فرهنگـی روز دنیـا از قبیـل کتابخانه هـای تخصصـی، 
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سـالن مطالعـه، کامپیوتر، وسـایل آموزشـی و....

ح کـردن مسـائل و مشـکالت نوجوانـان و جوانـان محلـه و برنامـه ریـزی در راسـتای رفـع و  12. طـر
حـل مشـکالت آنـان.

13. عدم یکسونگری در اجرای برنامه های فرهنگی مساجد.
کـه سـعی شـود  14. داشـتن مدیریـت زمـان در برنامه هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـه طـوری 
برنامه هـای اجرایـی مسـاجد )سـخنرانی  ها، کالس هـای آموزشـی، همایش  هـا، مراسـم دعـا و...( کوتاه 
و متناسـب بـا ظرفیت هـای جسـمی، روحـی و روانـی، ویژگی هـای سـنی و ذهنـی مخاطبیـن طراحـی و 
اجـرا گـردد تـا از خسـتگی، دل زدگـی و در نتیجـه گریز جوانان از برنامه های فرهنگی مسـاجد جلوگیری 

شود.
15. برنامه هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـرای نوجوانـان و جوانـان جـذاب، مفیـد بـوده و هنـر و 

مهـارت را بـه آنـان بیامـوزد. » زیسـتن دینـی «
16. مشـارکت دادن نوجوانـان و جوانـان در امـر برنامـه ریزی هـای فرهنگـی و دینـی و اجـرای 

برنامه هـا در جـذب جوانـان بـه مسـجد مؤثـر اسـت.
17. بسـیاری از جوانان به این خاطر از مسـاجد دوری می کنند که آن را همیشـه مکانی برای گریه، 
موعظـه و عبـادت می داننـد در حالیکـه اسـالم نقـش مسـجد را عـالوه بر عبـادت، مکانی بـرای آموزش، 
گـر ایـن روحیـه شـادابی و طـراوت همـراه بـا  کـرده اسـت. ا تعلیـم و تربیـت و شـادابی جامعـه معرفـی 
حفـظ حریم هـای اسـالم بـه مسـاجد برگردانده شـود، مکانـی برای گرایـش جوانان خواهد بـود. اجرای 
برنامه هـای فرهنگـی، آموزشـی و هنـری و برگـزاری اعیـاد اسـالمی مثـل قربـان، نیمـه شـعبان، فطـر، 

غدیـر، میالدیه هـای ائمـه اطهـار و... روح نشـاط را بـه جامعـه برمـی گردانـد.
18. بررسی نیازهای روز جوانان و پاسخگویی به آنها در برنامه های مسجد.

ه( خانواده

یکی از عوامل مهم در راسـتای برداشـتن فاصله میان مسـجد و جوانان و ایجاد حلقه عاطفی بین 
آن دو خانـواده اسـت. ایـن وظیفـه پـدر و مـادر اسـت کـه کـودک را از همـان ابتـدای کودکـی بـا مسـجد و 
انجـام فرایـض دینـی مثـل نمـاز و روزه آشـنا کننـد کـه در دیـن اسـالم سـفارش زیادی به آن شـده اسـت. 
در روایـات آمـده اسـت فرزنـدان خـود را از کودکـی بـه نمـاز و روزه عـادت دهیـد تـا تقیـد بـه فرایـض در 
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بزرگسـالی بـرای آنـان دشـوار نگردد.

گـر پـدر و مـادر فرزنـد خـود را از کودکـی بـه حضـور در مسـجد و خوانـدن نمـاز و عبـادات عـادت دهـد،  ا
ایـن سـنت پسـندیده رفتـه رفتـه در ذهـن کـودک نقـش بسـته و بـا آن مأنـوس می گـردد. مسـاجد نیـز 
می تواننـد بـا برپایـی برنامه هـای آموزشـی و هنـری اولیـن قـدم را بـرای ایجـاد ایـن رابطـه عاطفـی 

بردارنـد.
گر خانواده با برخی از مباحث روان شناسـی رشـد  ح شـده ا در بحث خانواده نیز مانند مباحث مطر
آشـنا باشـد متوجـه می شـود کـه بـا فرزنـدان خـود در سـنین مختلـف، برخوردهـای خاصـی بایـد انجـام 
گیـرد و بـرای درگیـر نمـودن آنهـا بـا مسـائل تربیتـی و اخالقـی خصوصـًا نمـاز، روش هـای مخصـوص بـه 
کار گرفته شـود. برای مثال، کودکان در سـنین زیر چهار سـال شـدیدًا از پدر و مادر تقلیدپذیرند، در این 
زمـان بهتریـن راه تأثیرگـذاری بـر کـودکان ایـن اسـت کـه پـدر و مـادر اعمـال دینـی را در حضـور کـودک 
انجـام دهنـد، تـا او ایـن اعمـال را دیـده و سـعی کنـد آن را انجـام دهـد، کـه در ایـن صـورت بایـد والدیـن 
امکانـات الزم را در اختیـار کـودک قـرار دهنـد و در همیـن زمینـه و بـرای عالقـه منـد کـردن کـودکان بـه 
مسـجد بایـد خـود والدیـن مقیـد بـه نمـاز در مسـجد باشـند، تا ایـن عالقه منـدی در کودک ایجـاد گردد.
کار بـرای  کـه خانـواده عالقـۀ خاصـی بـرای حضـور در مسـجد نداشـته باشـند، مطمئنـًا  امـا زمانـی 
جـذب نوجـوان و جوانـی کـه در ایـن خانـواده رشـد پیـدا کـرده سـخت خواهـد بـود. بنابرایـن بایـد بـرای 
جـذب جوانـان و نوجوانـان بـه مسـجد از همـان ابتـدای زندگـی و کودکـی فرزنـدان، سـعی در جـذب 
خانواده هـا خصوصـًا خانواده هـای جـوان بـه مسـجد شـود، تـا با حضـور خانواده های جوان در مسـجد 
بـا همـۀ روش هـای ذکـر شـده و آموزش آنها در چگونگـی تربیت دینی فرزندان زمینـۀ حضور نوجوانان 
ع هم نقش بسـیار مهمی  و جوانـان در آینـده نزدیـک در مسـاجد  را فراهـم سـازیم. بنابرایـن ایـن موضـو
دارد کـه خانواده هـا هـم مـورد آمـوزش قـرار گیرنـد، کـه ایـن خـود بابـی جدید می طلبـد کـه خانواده ها را 
چگونـه بـه مسـجد بیاوریـم و بـا برنامه هـای کاربردی و جذاب، سـعی در آموزش آنهـا در عرصه برخورد 

بـا همسـر و چگونگـی تربیـت صحیـح و دینـی فرزندان داشـته باشـیم.  
در بحـث خانـواده امـام جماعـت می توانـد بـا درگیـر نمـودن خانواده هـا در مباحـث و همچنیـن 
آمـوزش خانواده هـا در ایـن رابطـه، یـک پـل ارتباطـی خوبـی بیـن خانـواده و مسـجد ایجـاد کنـد، تـا بـه 

ایـن واسـطه جوانـان و نوجوانـان را جـذب مسـجد کننـد.
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و( مدرسه

امـروزه، الزم اسـت مـدارس یـک عالقـه واقعـی و باطنـی بـرای حضـور مسـتمر و ارتبـاط نزدیـک 
دانش آموزان با مسـاجد در آنان ایجاد کنند. در این راسـتا، مدارس نباید فقط به سـاختن نمازخانه ها 
کتفـا کننـد. هرچنـد سـاخت و توسـعه نمازخانه هـا اقدامـی مثبـت و ارزنـده بـرای رسـیدن بـه ارزش هـا  ا
و مقدسـات واالی دینـی اسـت، امـا هیچـگاه جـای مسـاجد و اثـرات سـازندۀ آن را نمی گیـرد. الزم اسـت 
همـۀ تـالش دسـت انـدرکاران تعلیـم و تربیـت بـر ایـن باشـد کـه پیونـدی واقعـی بیـن خانـه، مدرسـه و 
جامعـه )ایـن مثلـث تربیتـی( ایجـاد کننـد. البتـه ایـن پیونـد بایـد مسـتمر باشـد نـه مقطعـی. فرهنـگ 
گاهانـه و مسـتمر بایـد از آغـاز  انـس گرفتـن بـا مسـجد و در رأس آن نمـاز بـه عنـوان یـک حرکـت ارادی، آ
دوران کودکـی در نظـام تربیتـی خانـه، مدرسـه و جامعـه بـه عنـوان یـک اصـل مهـم تربیتـی مـد نظـر 
قـرار بگیـرد. مدرسـه محـل آمـوزش و یادگیـری اسـت و غالبـا دبیـران موفـق الگـوی دانـش آمـوزان قـرار 
گـون را دارند،  می گیرنـد، در ایـن محیـط آموزشـی کـه دانـش آموزان آمادگـی دریافـت آموزش های گونا
بـا برنامـه ریـزی و مخاطـب شناسـی دقیـق می تـوان شـرکت در مسـجد و مکان های مذهبـی را آموزش 
داد، در ایـن مـورد هـم، پیونـد خـوب امـام جماعـت مسـجد محـل بـا مدرسـه و حضـور منظـم ایشـان در 
برنامه هـای فرهنگـی، اردویـی مدرسـه، می توانـد عامـل خوبـی بـرای جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه 

مسـجد باشـد. 
آنچـه تجربـه نشـان داده، حضـور روحانیـت در مـدارس و داشـتن ارتبـاط صمیمـی و دوسـتانه بـا 
دانـش آمـوزان توانسـته در جـذب جوانـان بـه مسـائل مذهبـی نقـش خوبـی ایفـا نمایـد، ضمـن اینکـه 
غالـب افـرادی کـه در دورۀ دبیرسـتان عالقـه منـد بـه تحصیـل در حـوزه علـوم دینی می شـوند، از شـروع 
ایـن فراینـد بـا ارتبـاط دوسـتانه بـا یـک روحانـی در مدرسـه یـاد می کننـد. بنابرایـن یکـی از مهم تریـن 
عوامـل عملـی جـذب جوانـان بـه مسـجد و محیط هـای مذهبـی، حضـور روحانـی پرنشـاط، باسـواد، 

جـوان و خـالق در مـدارس می باشـد.  

ز( سایر عوامل پیوند دهنده میان مسجد و جوانان

1. ترجمه و توضیح دعاها و اذکار
ح می شـود مثـل  بـه منظـور رفـع بعضـی شـبهات و ابهامـات کـه از سـوی نوجوانـان و جوانـان مطـر
کـه نمی دانیـم مخاطـب مـا  اینکـه چـرا یـک سـری عبـارات را بـه زبـان عربـی می خوانیـم در حالـی 
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کیسـت؟ حتـی المقـدور سـعی کنیـم بـه همـراه دعاهـا، ترجمـۀ آن هـا را نیـز بـه زبـان سـاده و روان بیـان 

کنیـم، تـا ارتبـاط بیـن خواننـدۀ دعـا و مخاطـب او، یعنـی خداونـد را محکـم تـر کنیـم.

2. استفاده از هنر 
بـدون شـک بیـان قصه هـای لطیـف و خاطـرات زیبـا و بـه یادماندنـی دربـاره نمـاز و اهمیـت آن در 
زندگـی در بـه تصویـر کشـیدن نگـرش و رفتـار پیشـوایان، رهبـران و الگوهـای »هنر نمایش« و اسـتفاده 
بهینـه از محبـوب در ارتبـاط بـا نمـاز می توانـد تأثیـرات بسـیار مؤثـر در گرایـش نوجوانـان و جوانـان بـه 
مسـجد و توسـعه فرهنـگ نمـاز داشـته باشـد. »صـدا و سـیما« نقـش اصلـی را می تواند ایفا نمایـد و نکته 
ای کـه در تهیـه، تولیـد، پخـش و ارائـه ایـن گونـه برنامه هـا بایـد رعایـت شـود، توجـه بـه ویژگی هـای 

سـنی، ذهنـی و شـرایط فرهنگی-اجتماعـی مخاطبـان اسـت.

3. الگو و همانندسازی 
 در رونـد توسـعه فرهنـگ نمـاز و ایجـاد پیونـد بیـن مخاطـب و مسـجد، الزم اسـت الگوهـای واالی 
نمازگـزاران واقعـی بـه افـراد جامعـه معرفی شـوند تـا نوجوانان و جوانان با بینش روشـنی بـه الگوگیری 
از آنهـا بپردازنـد. )اسـتفاده از روش الگویـی( افـرادی کـه عالقـه بـه نمـاز ندارنـد و یـا نمازگریز هسـتند نیز 
ع بـا افـراد بی نمـاز و  بـه خاطـر وجـود نداشـتن الگوهـای مناسـب و عـدم اهتمـام والدیـن بـه ایـن موضـو
نمازگریـز همانندسـازی نمـوده و آنهـا را الگـوی شـخصیتی خویـش قـرار داده انـد، بنابرایـن والدیـن و 
مربیان باید از نخسـتین دوران کودکی، هم خود به عنوان الگوی مناسـب برای کودکان و نوجوانان 
بـوده و هـم افـراد دیگـری را کـه اهـل نمـاز هسـتند بـه عنـوان الگـو معرفـی نماینـد و بالطبـع نوجوانـان 
و جوانـان هرچـه از الگوهـای مناسـب تـر و واالتـری بهـره منـد شـوند، کمتـر دچـار آسـیب نمازگریـزی 

می شـوند.

وش محبت 4. به کارگیری ر
از نیکوتریـن و اساسـی تریـن روش هـای تربیـت دینـی جامعـه و عامـل اساسـی توسـعه فرهنگ نماز 
اسـت. بـا توجـه بـه سرشـت آدمـی و تأثیرپذیـری انسـان از نرمـی و دوسـتی، و انزجـار فطـرت آدمـی از 
تنـدی و خشـونت گرایـی، نیکوتریـن راه و رسـم تربیـت مذهبـی کودکان و نوجوانـان و همچنان عامل 
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مؤثـر در ترویـج فرهنـگ نمـاز آنـان و ایجاد حلقه بین اقشـار جوان و مسـجد، بـه کارگیری روش محبت 

است.

5. بیان ویژگیهای اخالقی نمازگزاران
 یکـی دیگـر از روشـهای ترغیـب نوجوانـان و جوانـان بـه نمـاز و تشـویق آنان برای حضور در مسـاجد 
»ترسـیم چهـره ای زیبـا و جـذاب از نمازگـزاران و بیـان ویژگی هـای اخالقـی و رفتـاری انسـان های 
مسـجدی« اسـت تـا دیگـران بـا دیـدن جلوه هـای رفتـاری آنـان در عرصه هـای مختلـف بـه نمـاز و 

مسـجد گرایـش پیـدا کننـد.

6. بیان اهمیت و موقعیت واالی مسجد
اهمیـت مسـجد و تفـاوت فعالیت هـای انجـام شـده در مسـاجد و مکان هـای دیگـر می توانـد عامـل 

جـذب خوبی باشـد.

7.  بیـان رمـز و راز نمـاز و آثـار و فوایـد آن و آشـنا کـردن جوانـان بـا فلسـفه اعمـال عبـادی یکـی 
ویـج فرهنـگ نمـاز می باشـد. وشـهای جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد و تر دیگـر از ر

8. انعکاس فعالیت ها
فعالیت هـای مسـجد بایـد در بیـن مـردم منعکـس شـود )از طریـق صـدا و سـیما و...( تـا از آن مطلـع 
گـون باعـث تشـویق و دلگرمی مردم می شـود و سـامان  گاهـی از فعالیت هـای گونا شـوند ایـن اطـالع و آ

و نظـم امـور مسـجد را نمایـان می سـازد.

9. مساجد گره گشای مشکالت جوانان
گـر مـردم بـه ویـژه نوجوانـان و جوانـان بداننـد کـه برخـی از مشکالتشـان در مسـجد رفـع می شـود،  ا
گر کالس های رفع اشـکال و تدریس خصوصی به شـکل آسـان  طبیعتًا به مسـجد روی می آورند، مثاًل ا
در مسـجد تشـکیل شـود، یـا بـا تشـکیل صندوق هـای قرض الحسـنه بخشـی از نیازهای مالـی جوانان 
تأمیـن گـردد، آنـان بـا امیـد بـه آینـده و بـا حـس اینکـه مأمنی بـرای حل مشـکالت خود دارند به مسـجد 

خوشـبین شـده و بـه آن روی می آورند.
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10. خادمین و هیئت امنای مساجد

کثـر خـدام و اعضـای هیئـت امنـای مسـاجد از افـراد کهنسـال، بـاز نشسـته و بـی سـواد یـا کـم سـواد  ا
هسـتند، و این گونه افراد روحیۀ برخورد با تمام طبقات اجتماع را ندارند و از آنجا که خسـتگی روحی 
و پیـری در اعصـاب و روان انسـان تأثیـر می گـذارد، شایسـتگی الزم را بـرای ادارۀ مسـاجد ندارند و باعث 
گریـز نوجوانـان و جوانـان از مسـجد می شـوند. پـس باید خادمان مسـجد از افراد جـوان، تحصیل کرده 
گاه باشـند تـا اشـکاالت یـاد شـده پیـش نیایـد. الزمـۀ جـذب ایـن افـراد نیـز تأمیـن مسـائل اقتصـادی،  و آ

امنیتـی و رفاهی آنها اسـت.
11. متأسـفانه برخـورد بعضـی از نمازگـزاران بـا نوجوانـان و جوانـان در مسـجد بـه گونـه ای اسـت که 
آن هـا را از هـر چـه مسـجد و مسـجدی اسـت، متنفـر می سـازد، چـرا کـه طریقـۀ برخـورد بـا نوجوانـان و 
جوانان را نمی دانند در حالی که با اسـتفاده از شـیوه هایی مثل مسـئولیت دادن و مراعات شـخصّیت 

جوانـان،  می تـوان در جـذب ایشـان بـه مسـاجد مؤثـر عمـل نمـود.
12. بسـته بـودن مسـاجد در مواقـع بـه غیـر از برگـزاری نمـاز جماعـت و ایـام خـاص مثـل مـاه مبـارک 
رمضـان، مـاه محـرم و صفـر و... می تواند پیامدهای منفی داشـته باشـد. بـا هماهنگی ارگان ها و ادارات 
رسـیدگی کننـده بـه امـورات مسـاجد، دسـتورالعملی بـرای مسـاجد تدویـن و ارسـال گـردد تـا مسـاجد به 
عنـوان یـک مـکان عبـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، آموزشـی، سیاسـی و... در طـول روز باز بـوده و پذیرای 
نوجوانـان و جوانـان و مسـافرین باشـد. ایـن امـر می توانـد بـه تـداوم و اسـتمرار پیونـد جـوان و مسـجد 

منتهـی گردد.
  13. معمـواًل در فرهنـگ مـا بـرای برگزاری مراسـم عزاداری، سـوگواری و ایام شـهادت ائمه اطهار
بیشـتر اهمیـت داده می شـود تـا برگـزاری جشـن ها و مراسـمات شـاد و سـرور بـه مناسـبت میالدیه هـای 
گر در مسـاجد  بزرگواران دینی. با توجه به روحیه نشـاط طالب، هیجان و تحرک نوجوانان و جوانان ا
برنامه هـای میالدیه هـا در طـول سـال بـه صـورت مرتـب و منظـم و باشـکوه و عظمت برگـزار گردد، این 
ع  کنون از این موضو امر می تواند در گرایش نوجوانان و جوانان به مسـاجد مؤثر شـود که متأسـفانه تا

غفلت شـده است.
14. از نظـر سـخت افـزاری مسـاجد تقریبـًا مـا مشـکل نداریـم اما از لحاظ نرم افزاری مسـاجد مشـکل 
اساسـی داریـم. معمـواًل مسـاجد زیبـا در کشـور مـا سـاخته می شـود امـا متأسـفانه غافـل از اینکـه برنامـه 
ریـزی فرهنگـی بـرای مسـاجد نداریـم. باتوجـه بـه کارکردهـای فرهنگـی، عبـادی، سیاسـی، اجتماعی، 
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علمـی، دینـی، آموزشـی و... مسـاجد لـزوم برنامـه ریـزی فرهنگـی بـرای مسـاجد از سـوی مسـئوالن 
گرایـش  کـه ایـن امـر می توانـد در  فرهنگـی و نهادهـای ذیربـط از ضـرورت خاصـی برخـوردار اسـت 

جوانـان بـه مسـاجد تأثیـر بسـزائی داشـته باشـد.
15. از مسـاجد فعـال در روز جهانـی مسـاجد تقدیـر شـود و از آنهـا حمایـت شـود تـا یـک رقابتـی بیـن 
گـذار کردن  مسـاجد فعـال در جـذب جوانـان بـه مسـاجد ایجـاد گـردد. بـا تشـکیل شـوراهای محلـی و وا
بعضـی از موضوعاتـی کـه قـرار اسـت مـردم در آن خصـوص بـا مسـاجد ارتبـاط برقـرار کننـد، بـه مسـاجد، 

ارتبـاط بیـن مـردم بـه ویـژه جوانـان بـا مسـجد تقویـت می یابـد.

16. نظم
مسـجد بایـد منظـم باشـد. معلـوم باشـد چـه سـاعتی در مسـجد بـاز و چـه سـاعتی بسـته می شـود تـا 
مـردم سـرگردان و بالتکلیـف نباشـند و زمـان بـاز و بسـته بـودن مسـجد در تابلـو اعالنـات جلوی مسـجد 

اطـالع رسـانی گـردد. در همـه برنامه هـای مسـجد بایـد نظـم باشـد.

یزی 17. برنامه ر
مسـجد بـرای هـر سـلیقه و جمعیتـی بایـد برنامـه مناسـب داشـته باشـد. بـرای هـر یـک از کـودکان، 
بزرگسـاالن، دانشـجویان، جوانان و... باید برنامه خاصی داشـت. برای آنها که اهل دعا هسـتند برنامه 
دعـا، بـرای آنهـا کـه اهـل کتاب هسـتند، کتابخانه و برای جوانان آنچه مناسـب سـلیقه جوانان اسـت، 

برنامـه ریزی شـود.

18. عدم مزاحمت
مسـجد نبایـد بـرای همسـایه هایـش مزاحمـت ایجـاد کنـد. متأسـفانه بعضـی از مسـاجد بـه شـکلی 
گـر کسـی بخواهـد خانـه بخـرد، خانـه کنـار مسـجد را نمی خـرد بـرای اینکـه بلندگـو را روی  اسـت کـه ا
پشـت بام گذاشـته اند و تا سـاعت 12 شـب برنامه از آن پخش می شـود. مگر مسـتمعین روی پشـت بام 
هسـتند کـه ایـن کار الزم باشـد؟ مـا فقـط موقـع اذان می توانیـم صـدای اذان را بـا بلندگـو بـه همـه شـهر 
برسـانیم. بلنـد کـردن صـدای بلندگـو بـرای برنامه هـای مختلـف، عـدم وجـود پارکینـگ برای مسـجد، 

بـد بـودن وضعیـت فاضـالب مسـجد و... از عوامـل ایجـاد مزاحمـت بـرای مـردم اسـت.
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19. خوش رفتاری

گـر  امـام جماعـت، هیئـت امنـا، خـادم و همـه بایـد بـا احتـرام بـا نوجوانـان و جوانـان برخـورد کننـد. ا
گـر او را بگیرنـد و بـه صـف دیگـر پـرت کننـد، دیگـر  بچـه ای بـه صـف اول جماعـت آمـد اشـکالی نـدارد، ا
کـرد. متأسـفانه خشـونت در برخوردهـا و عـدم  مسـجد نمی آیـد. بچه هـا را می شـود بـا احتـرام جابجـا 

رعایـت آداب، باعـث فـرار بعضـی از مـردم از مسـاجد شـده اسـت.
امام علی ره آورد مسجد را برای مؤمنان چنین بیان می کند:

ج کمال  1. بـه دسـت آوردن دوسـتانی خداشـناس، پرهیـزگار و اهـل  یقیـن کـه انسـان را در طـی مـدار
انسـانی یـاری کنند.

کـه موجـب تقویـت مبانـی علمـی و عملـی توحیـد، اخـالق، مسـائل  2. بهـره منـد شـدن از دانشـی 
مسـتحدثه و... شـود.

3. برخـورداری از نشـانۀ محکمـی بـر آیـات الهـی کـه الگـوی آن در وجـود امام جماعـت و نمازگزاران 
تجلی یافته اسـت.

4. رحمتـی از خداونـد طلـب کـرده و در انتظـار تحقـق آن بـوده اسـت و بـه بـرکات تجمـع مؤمنـان در 
مسـجد بـه آن دسـت می یابـد. 

5. موعظـه ای دلنشـین و اثرگـذار از عالـم ربانـی و انسـان متقـی شـنیده و بـه موجـب آن از ارتـکاب 
عمـل یـا سـخن زشـتی دسـت شسـته و بـه گنـاه گفتـاری یـا عملـی آلـوده نمی شـود.

6. پنـد و انـدرز هدایـت گـری شـنیده و یـک درجـه از نردبـان هدایـت باالتر رفته و بـا حکمت و برهان 
جدیـدی در علم توحید آشـنا می شـود.

7. از ترس اینکه اعتبار و آبروی او در جمع مؤمنان نمازگزار کاسـتی نیابد و منزلت و شـأن او کاسـته 
نشـود، گناهی را ترک می کند.

8.  حیـا و آزرم ناشـی از اینکـه ممکـن اسـت برخـی نمازگـزاران در کوچـه و محلـه اعمـال او را ببیننـد، 
موجب شـده تا از عمل ناپسـندی دسـت بشـوید. 

هـر یـک از ایـن هشـت اثـر حضـور در مسـجد بـرای اصنـاف و طبقـات مـردم از زن و مـرد، کارسـاز و 
راهگشـا سـت و نقـش عظیـم و مأموریـت وسـیع مدیـران را بیـان می کنـد. ایـن مهـم زمانـی بـه نتیجـه 
مطلـوب خواهـد رسـید کـه مسـجد از جاذبـه کافـی برخـوردار باشـد و همـه طبقـات مـردم بـه ویـژه نسـل 
جـوان کـه از صفـای قلـب و معنویـت بیشـتری برخوردارنـد و بـه فرمـوده امـام خمینـی؟هر؟ جوانـان 

نزدیـک ترنـد بـه ملکـوت،) صحیفـه نـور: 45/21( حضـور چشـم گیـری در آن داشـته باشـند.
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ایجاد شبکه های اجتماعی 

فرصتی برای استفاده از ظرفیت های مساجد
سید سجاد میرغضنفری1

چکیده

گروهـی  یکـی از مسـائل مهـم در جوامـع، هویـت بخشـی اسـت. هویت هـا اغلـب در طـول فرآینـد 
حاصـل می شـوند و آنچـه می توانـد ایـن فرآینـد گروهـی را شـکل دهـد، رسـانه ها هسـتند. مسـجد نیـز 
یـک رسـانه جمعـی اسـت کـه بـرای رسـیدن به کارکردهای خود ورسـاندن پیـام خود، نیاز بـه ابزارهای 

ع و مناسـبی دارد کـه یکـی از آنهـا  شبکه سـازی اسـت کـه یـک نیـاز ضـروری اسـت.  متنـو
 شبکه دربردارنده مجموعه ای از کنشگران یا گره ها همراه با مجموعه ای از پیوندها با گونه های 
خاص از  رابطه )مثل دوسـتی( اسـت که آنها را به هم وصل می کند. باید توجه داشـت که شـبکه های 
اجتماعی نه کاماًل منظم اند و نه کاماًل تصادفی، بلکه همراه با کمی تصادفی بودن، کامال منظم شده 

اند و با ایجاد شبکه، اتصال انفصال یافته ها ممکن می شود. 
کارکردهـای مسـاجد، توسـط سـایر   نتایـج حاصـل از تحقیـق نشـان می دهـد بحـث اعظمـی از 
سـازمان ها در حـال انجـام اسـت و بـا توجـه بـه قـدرت و انسـجام آنهـا بـه نظـر می رسـد اسـتفاده از 
کارکردهـای مسـاجد بـه خودشـان نیازمنـد همـکاری  کارکردهـای مسـاجد و در بلندمـدت سـپردن 

ایـن سـازمان ها ونهادهـا می باشـد.  بـا  تنگاتنـگ مسـاجد 
در زمینه شـبکه سـازی نیز پنج عنوان اصلی به منظور ایجاد شـبکه ای منسـجم بیان شـد که سـه 
عنـوان آن )افـراد مرتبـط بـا یکدیگـر، محتـوای ارتبـاط و الگـوی ارتبـاط( بـه تفصیـل بیـان شـد و تبیین 
گشـت و تبییـن دو عنـوان باقیمانـده )ارتبـاط الگـو بـا رفتـار و ارتبـاط الگـو بـا سـایر عوامـل اجتماعـی( 

نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل و بـا تخصصـی در حـوزه جامعـه شناسـی می باشـد. 

کلیدواژه: 

مسجد، هویت، رسانه جمعی، شبکه سازی.

 . 1. کارشناسی ارشد مدیریت از  دانشگاه امام صادق Email:mirghazanfari@isu. ac. ir
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الف ( کلیات پژوهش

مقدمه

مسـجد، نخسـتین نهـاد عبادی-سیاسـی در جامعـه اسـالمی اسـت. جایـگاه علـم و دانـش، محـل 
عبـادت، جایـگاه قضـاوت، علمـا، مفسـران و پایـگاه تبلیغاتی اسـالم اسـت کـه قداسـت و حرمت واالیی 

دارد. 
فرق اساسـی بین نهاد و سـازمان آن اسـت که نهادها در روند تحوالت جامعه و کارکرد آن به وجود 
می آینـد و فـرد، مقـام یـا دولـت در پیدایـش آن دخالـت ندارنـد، بـه عبـارت دیگـر نهادهـای اجتماعـی از 
ح ریـزی شـده نیسـتند در حالـی کـه سـازمان ها یـا نظام هـای اداری و آموزشـی را مسـئولین،  پیـش طر
کـرده و سـازمان می دهنـد. )گلشـن  ح ریـزی  معتمدیـن، مدیـران، سـرمایه گذاران، دولت هـا و ... طر

فومنـی، 1379: 11)
در میـان کالم بـزرگان نیـز پرداختـن بـه اهمیـت ایـن نهـاد، مـوج می زنـد. رهبـر کبیر انقالب اسـالمی، 
مساجد را سنگر خواندند و از مردم خواستند به حفظ این سنگرها بپردازند. همچنین ایشان پیرامون 
مدیریـت مسـاجد نیـز می فرماینـد: »اسـتقامت هـر مسـجدی و اهـل هـر مسـجد بـه عهـده امـام مسـجد 
اسـت ... گوینده ها باید مسـتقیم باشـند تا بتوانند مسـتقیم کنند. ائمه جماعات باید مستقیم باشند تا 

بتوانند مستقیم کنند دیگران را. « ) امام خمینی، 1385، ج 9:479)
کیـد فرموده انـد. ایشـان در  مقـام معظـم رهبـری نیـز در سـخنان خـود مکـررًا بـر اهمیـت مسـاجد تأ
سـخنانی می فرماینـد: »مـن بارهـا گفتـه ام کـه با همه  این وسـایل ارتباط جمعی که وجـود دارد -البته 
روحانیـت بایـد از همـه  ایـن وسـایل ارتبـاط جمعـی اسـتفاده کنـد؛ از اینترنـت و تکنولوژی هـاى جدیـد 
ارتباطاتـی بایـد همـۀ روحانیـت بـراى دیـن اسـتفاده کنـد؛ همچنانـی کـه از رادیـو و تلویزیـون و بقیـۀ 
چیزهـا اسـتفاده می کنـد- در عیـن حـال، مسـجد، جلسـه  مذهبـی، نشسـتن روبـه روى مـردم، دهـان بـه 
دهـان و نفـس بـه نفـس بـا مـردم حـرف زدن، یـک نقـش بی بدیـل دارد و هیـچ چیـزى جـاى ایـن را 
نمی گیـرد و ایـن هـم مـال شماسـت. « )امـام خامنـه ای، بیانـات در دیـدار علمـا، طـالب و اقشـار مختلف 

مـردم شـهر مقـدس قـم بـه مناسـبت سـالروز 19 دی مـاه، 1375/10/19)
در سـال های اخیـر، حمـالت فرهنگـی زیـادی بـه نظـام مقـدس اسـالمی شـده اسـت کـه حاصـل آن 
هـدف قـرار دادن اسـالم نـاب محمـدی؟ص؟ و در نتیجـه تـالش بـرای جـدا کـردن مـردم ایـران از اسـالم 
اسـت. آنچـه در ایـن میـان حائـز اهمیـت اسـت، داشـتن سـنگری مناسـب بـرای در امان ماندن از سـیل 
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این تهاجمات مختلف اسـت. بهترین سـنگر به فرموده امام راحل؟هر؟ مسـاجد اسـت. )امام خمینی، 

1385، ج12:148)
مسـاجد بـا داشـتن قابلیت هـا و کارکردهـای مختلـف می توانـد بـه پایگاهـی مناسـب بـرای مقابلـه 
بـا جبهـه دشـمن و تربیـت نیروهـای خـودی تبدیـل شـود. بـرای تبدیـل ایـن پایـگاه بـه خـط مقـدم 

مسـتحکم مقابلـه بـا دشـمن، برنامـه ریـزی، سـازماندهی و بسـیج نیروهـا جایـگاه ویـژه ای دارد. 
گروهـی  یکـی از مسـائل مهـم در جوامـع، هویـت بخشـی اسـت. هویت هـا اغلـب در طـول فرآینـد 
گروهـی را شـکل دهـد، رسانه ها1هسـتند. تعاریـف  حاصـل می شـوند و آنچـه می توانـد ایـن فرآینـد 
کثـر آنهاسـت، ابـزار ارتباط بودن برای رسـاندن  متعـددی از رسـانه وجـود دارد امـا آنچـه وجـه مشـترک ا
گـر ایـن پیـام بـرای تعـداد زیـادی از افـراد ارسـال شـود بـه آن رسـانه جمعـی گوینـد. با  پیـام اسـت. حـال ا
توجـه بـه تعریـف بیـان شـده می تـوان گفـت مسـجد نیـز یـک رسـانه جمعـی2 اسـت. حـال ایـن رسـانه 
ع و مناسـبی  جمعـی بـرای رسـیدن بـه کارکردهـای خـود ورسـاندن پیـام خـود، نیـاز بـه ابزارهـای متنـو
دارد کـه یکـی از آنهـا و حتـی می تـوان گفـت مهم تریـن آنهـا شـبکه سـازی اسـت زیـرا مهم تریـن کارکـرد 
رسـانه  ها، کارکـرد اجتماعـی آنهاسـت و مهم تریـن کارکـرد اجتماعـی نیـز، بسـیج توده هـا و جـذب افـکار 

عمومـی اسـت. )بروگمـن )میرزایـی(، 1389: 17)
در حالـی کـه بسـیاری از دولتمـردان بـا دیـدۀ تردیـد و حتـی تهدیـد مهلـک بـه شـبکه های اجتماعـی 
کننـده اجتماعـی بـر  کشـورهای دنیـا، شـبکه های اجتماعـی نقـش اصـالح  می نگرنـد، در بسـیاری از 
عهـده دارنـد.  )میرمحمدصادقـی، 1391: 16( خوشـبختانه مسـئولین حوزه مسـجد بـا نگاهی فرصت 
محـور بـه ایـن ابـزار ارتباطـی می نگرنـد و نیـاز بـه شـبکه سـازی مسـاجد را حتـی در سـخنان ایشـان نیـز 

می تـوان یافـت. 3 
نهادهـای دولتـی ایـران بـه اهمیـت و قـدرت اثرگـذاری شـبکه های اجتماعی پی بـرده اند و بودجه 

1. Media.
2. چهـار عنصـر رسـانه کـه در مسـاجد نیـز بـروز و ظهـور دارنـد عبارتنـد از: پیـام، سـازنده پیـام، مخاطبـان و قالب پیـام و ابزار و شـیوه ارائه آن )شـجاعی زند، 

 .(4 :1387
کنون در حال پیگیری  کبری مدیر پایگاه حوزه نت، در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( بیان کرد: “هم ا 3. حجت االسـالم والمسـلمین ا
شـبکه  اجتماعی مسـجد هسـتیم.  قرار اسـت در این شـبکه  اجتماعی، کاربران با مسـائلی مربوط به عبادت آشـنا شـوند و این رفتارها را تمرین، آموزش 
و یـاد بگیرنـد.  مشـابه ایـن موضوعـات را می تـوان در شـبکه های اجتماعـی جسـتجو کـرد ...  بـه نظـر می رسـد هـر آنچـه کـه می تـوان در فضـای حقیقـی 
پیگیری کرد همان را می توان در فضای مجازی ادامه داد” ) http://iqna. ir/fa/News/1353548).  حجت االسـالم حمیدرضا ارباب سـلیمانی 
دبیـر سـتاد عالـی کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد کشـور نیـز در مصاحبه با خبرگـزاری مهر، از “ایجاد یک شـبکه هماهنگ بین مسـاجد” خبر داد.  

 .(2207609/http://www. mehrnews. com/detail/News)
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ای نیـز بـرای ایجـاد شـبکه های اجتماعـی )مجـازی( فارسـی زبـان اختصـاص داده انـد اما تنهـا ایجاد 
شـبکه های اجتماعـی بـه معنـای موفقیـت آن نیسـت. ایـن مهـم اسـت کـه بدانیـم عـالوه بـر مسـائل 

تکنیکـی و زیرسـاختی، درون یـک شـبکه اجتماعـی چـه می گـذرد.  )میرمحمدصادقـی، 1391: 16)
کارگیـری  شـبکه سـازی مسـاجد بـه معنـای اسـتفاده از ظرفیت هـای بالفعـل و شناسـایی و بـه 
کـه در بیانیـۀ مأموریـت مرکـز رسـیدگی بـه  ظرفیت هـای بالقـوه موجـود در مسـاجد اسـت. همانطـور 
امـور مسـاجد نیـز آورده شـده اسـت، »ایـن ویژگی هـا بیانگـر ضـرورت وجـود نظـام اجتماعـی اسـت که بر 
شـبکه هایی بنـا می شـود. در ایـن شـبکه ها بایـد امکان تصمیم سـازی و تصمیم گیـری در عرصه های 
مختلـف اجتماعـی بـه ویـژه در عرصـه فرهنگـی وجود داشـته باشـد تـا مسـاجد بتوانند کارکـرد ارتباطی 

و رسـانه ای خـود را بـه خوبـی انجـام دهنـد«. 
بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده، شـبکه سـازی مسـاجد، یـک نیـاز ضـروری اسـت. مـا نیـز در ایـن 
تحقیـق بـه دنبـال تبییـن نظـری شـبکه اجتماعـی مسـاجد بـه عنـوان ابـزار ارتباطـی میـان نهادهـا، 
سـازمان  ها، مسـئولین و افـراد مرتبـط بـا مسـاجد هسـتیم.  امـا آنچـه نبایـد مغفـول واقـع شـود، توجـه 
بـه جایـگاه ویـژه مسـاجد و کارکردهـای آن و همچنیـن اطـالع کامـل از مباحـث علمـی و فنـی مرتبـط 
ع و صرفـًا اسـتفاده از فنـاوری موجـود، می توانـد  بـا شـبکه سـازی اسـت. عـدم توجـه بـه ایـن دو موضـو
ضررهـای جبـران ناپذیـری را وارد کنـد کـه متأسـفانه امروزه شـاهد این آسـیب های وارد شـده از طریق 
شـبکه های اجتماعـی موجـود )حقیقـی و مجـازی( هسـتیم. می تـوان گفـت محقـق در ایـن پژوهـش 

بـه دنبـال یافتـن پاسـخ سـؤاالت ذیـل می باشـد:
1. مساجد چه کارکردها و ظرفیت هایی دارند ؟ �

2. شبکه اجتماعی چیست و جه ویژگی هایی دارد؟ �

3. شبکه سازی چیست؟ ایجاد یک شبکه منسجم چه نیازمندی هایی دارد ؟ �

ب( پیشینه موضوع
مبانی نظری

مسجد
یف مسجد تعر

کـه  کـه از فعـل »سـجد« می باشـد و بـه معنـای مکانـی اسـت  کلمـه »مسـجد« اسـم مکانـی اسـت 
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کـه بـه خاطـر سـجده بـرای خـدا سـاخته می شـود.  سـجده در آن انجـام می شـود، ماننـد خانـه ای 
)الویـری، 1386: 2( قـرآن نیـز بـر پایـه عـرف به مکانی که به اسـم مسـجد سـاخته می شـود این عنوان 
کـه از تمـام اهـداف عالیـه مسـجد تهـی بـوده و حتـی نمـاز خوانـدن در آن  را اطـالق می کنـد، هرچنـد 
ع و حتـی  تخریـب آن الزم باشـد، ماننـد مسـجد ضـرار کـه قـرآن بـا همین عبارت )مسـجد ضـرار( از  ممنـو

آن یـاد می کنـد. )باقـی و همـکاران،1381: 147) 

ارکان مسجد

کـرم دارای سـاختار سـاده ای بودنـد و پیامبـر نیـز مدیریـت ایـن  مسـاجد در زمـان پیامبـر ا
نهـاد را بـا کمـک نمازگـزاران بـر عهـده داشـتند. همچنیـن این نهاد در زمـان پیغمبـر دارای کارکردهای 
مختلفـی از جملـه عبادی، علمی-فرهنگی، سیاسـی- حکومتی، قضـاوت و داوری، پایگاه فرماندهی 
کـه بـا گذشـت  و بسـیج نیروهـای نظامـی و اطـالع رسـانی بـود. )جـوان آراسـته، 1386: 149-138( 
زمان، کارکردهای مختلف دیگری برای مسـاجد در نظر گرفته شـد و نهادها و سـازمان های مختلفی 
کارکردهـای  گرفتنـد تـا اینکـه سـاختار فعلـی مسـاجد بـه وجـود آمـد و برخـی از  در دل مسـاجد شـکل 

مسـاجد بـه نهادهـای ایجـاد شـده محـول شـد کـه در ادامـه بـه آنهـا پرداختـه خواهـد شـد. 
 در یـک تصویـر کلـی و بـه صـورت سـاختاری می تـوان گفـت آنچـه در ایـن تحقیـق با عنوان مسـجد 
مـورد بررسـی قـرار می گیـرد، مسـاجد برسـاخته شـده در جامعـه ایـران اسـت. مسـاجد امـروزی از نهـاد 
مسـجد )امـام جماعـت و هیئـت امنـا(، نهـاد بسـیج و کانـون فرهنگی هنری مسـاجد تشـکیل شـده اند 
و بـا  کنارهـم قـرار گرفتـن ایـن بخش هـای مختلـف، مسـجد ایجـاد می شـود. همچنیـن افـراد مختلفی 
نیـز در خـود مسـاجد مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه مهم تریـن آنهـا نمازگـزاران هسـتند و در کنـار آنهـا 

نیـز می تـوان بـه خـادم، مـوذن و مربیـان تربیتـی اشـاره نمـود. 

مطالعات موجود

گانه صـورت گرفته و در این  دررابطـه بـا مسـاجد و مبحث شـبکه سـازی، تحقیقاتـی به صورت جدا
ع مقالـه بیان  میـان کتـب و یـا مقاالتـی نیـز وجـود دارنـد کـه مطالبـی هرچنـد انـدک، در ارتبـاط بـا موضـو
نمـوده انـد. از میـان ایـن تحقیقـات می تـوان بـه کتاب دکتر رسـول عباسـی با عنوان »الگـوی مدیریت 
اثربخـش مسـجد« )1391)، کتـاب دکتـر فریبـا شـایگان بـا عنـوان »تبییـن جامعـه شـناختی مشـارکت 
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مردم در مسـاجد )1389)، کتاب حجت االسـالم و المسـلمین علی رضایی با عنوان »جایگاه مسـاجد 
در فرهنـگ اسـالمی« )1382)، کتـاب وایـن بیکـر کـه توسـط دکتـر سـید مهـدی الوانـی و محمـد رضـا 
ربیعـی ترجمـه شـده بـا عنـوان »مدیریـت و سـرمایه اجتماعـی« و کتـاب یـرون برگمـن که توسـط خلیل 
میرزایـی ترجمـه شـده بـا عنـوان »درآمـدی بـر شـبکه های اجتماعـی« اشـاره کـرد. همچنیـن مقـاالت 
ارزشـمندی ماننـد مقالـه دکتـر عابـدی جعفـری و همـکاران  بـا عنـوان »طراحـی مـدل مطلـوب کارکـرد 
و مدیریـت مسـاجد بـه عنـوان یـک سـازمان داوطلبانـه مذهبـی )1384)، مقالـه خانـم لیـال شـجاعی با 
عنـوان »کارکردهـای نویـن مسـجد در محله هـای شـهر تهران )1390)، مقاله آقای حسـین نقی زاده با 
عنـوان »بررسـی کارکردهـای مسـجد )1386)، مقالـه آقـای محمـد مهـدی فجـری با عنوان »آشـنایی 
بـا عنـوان »مسـاجد در افـق  کارکردهـای مسـجد )1388)، مقالـه آقـای محمـد مهـدی نجفـی  بـا 
چشـم انـداز 20 سـاله کشـور )1384)، مقالـه دکتـر محمد هـادی همایـون بـا عنـوان »تجزیـه و تحلیـل 
سیسـتمی فرآینـد پـرورش منابـع انسـانی در مسـجد؛ مطالعـه مـوردی: علـل پویایـی و حیـات مسـجد 
صنعتگـران مشـهد )1386)، مقالـه محمـد مصطفـی حسـینی بـا عنـوان »مدیریـت در شـبکه های 
اجتماعـی« و مقالـه دکترحمیـد ضیایـی پـرور بـا عنـوان »جنـگ نـرم سـایبری در فضـای شـبکه های 
اجتماعـی« و پایـان نامـه آقـای امیـر حسـین بنایـی با عنـوان »طراحی سـاختار نظام منـد مطلوب برای 
مسـاجد جمهـوری اسـالمی ایـران بـا بهره گیـری از الگـوی سـازمان یادگیرنـده« )1390( و همچنیـن 
پایـان نامـه نویسـنده بـا عنـوان » طراحـی مـدل ارزیابـی عملکـرد نهادهـای فرهنگـی- مذهبـی )مـورد 

مطالعـه: مسـجد(« اشـاره نمـود. 
در مـورد ارتبـاط میـان »شبکه سـازی«1 و »مسـاجد« نیـز هیـچ پژوهشـی صـورت نگرفتـه و تنهـا 

می تـوان بـه سـخنرانی ها و یـا مصاحبه هـای انجـام شـده پیرامـون ایـن مطلـب اشـاره نمـود. 

اسناد باال دستی

سند چشم انداز

سـند چشـم انداز 20 سـاله مسـاجد کشـور، حاصل جلسـه کمیسیون تخصصی مسـاجد و چشم انداز 
20 سـاله در سـومین همایـش بین المللـی گرامیداشـت هفتـه مسـاجد می باشـد. در ایـن سـند بـه بیـان 
ویژگی هـای مطلـوب مسـاجد پرداختـه شـده اسـت. چنـد بنـد آن که ناظر به بعد شـبکه سـازی مسـاجد 

1. Networking.
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می باشـند عبارتنـد از:

رشـد یافتـه و دارای سـاختاری متناسـب و کارآمـد در عرصه هـای مأموریـت و توانمنـد در  �
 .جذب و جلب اقشار مختلف مردم و مؤثر در عرصه نشر و گسترش اسالم ناب محمدی

فرهنگـی  � گیری هـای  تصمیـم  و  سـازی  تصمیـم  عرصـه  در  مؤثـر  حضـور  دارای 
کشور.  
بـا  � مرتبـط  عرصه هـای  صاحب نظـران  و  کارشناسـان  پیشـرفته  دانـش  از  برخـوردار 

مسـاجد.  رسـالت  و  فعالیت هـا 
توانمنـد در فراخوانـی مؤثـر مردمـی و بسـیج افـکار عمومـی در راسـتای اهـداف انقـالب  �

اسـالمی ایـران. 
برخـوردار از توانایی هـای مطلـوب، روزآمـد و بهره گیـری از فناوری هـای نویـن و کارآمد در  �

راستای مأموریت، رسالت و انجام وظایف.  
برخـوردار از ظرفیت هـای بـاال در امـور فرهنگـی و مذهبـی بـه عنـوان محـور محلـه و  �

شهر.  
بـه اقشـار  � از ظرفیـت تعـاون در حـل معضـالت اجتماعـی و خدمـت رسـانی  برخـوردار 

مختلف.  
حاضـر در متـن زندگـی مـردم و مرتبـط و مؤثـر در کلیـه امـور فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی،  �

اقتصـادی و ... از طریـق برقـراری پیونـد مسـتحکم و ارائـه آموزه هـای دینـی و در تعامـل بـا 
مدرسـه، دانشـگاه و محیـط پیرامـون )نجفـی، 84: 99-96). 

سخنان امام خمینی
مسجد مرکز انقالب و تداوم آن 

مسـجد محلـی اسـت کـه از آن بایـد امـور اداره بشـود، ایـن مسـاجد بود کـه این پیـروزی را برای ملت 
کـز حساسـی اسـت که ملـت باید به آن توجه داشـته باشـند، این طور نباشـد که  مـا درسـت کـرد، ایـن مرا
خیـال کنیـم حـاال دیگـر مـا پیـروز شـدیم، دیگـر مسـجد می خواهیـم چـه کنیـم؟ پیـروزی ما بـرای اداره 

مسـجد اسـت.  )امام خمینی، 1385، ج 13: 15)
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محوریت مسجد در جنبش ها و حرکت های اسالمی 

 مسـجد در اسـالم و در صـدر اسـالم همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت هـای اسـالمی بـوده ... از مسـجد 
کفـار و وارد  تبلیغـات اسـالمی شـروع می شـده اسـت، از مسـجد حرکـت قـوای اسـالمی بـرای سـرکوبی 
کـردن آنهـا در ]زیـر[ بیـرق اسـالم بـوده اسـت. شـما کـه از اهالـی مسـجد و علمـای مسـاجد هسـتید، بایـد 
پیروی از پیغمبر اسـالم و اصحاب آن سـرور کنید و مسـاجد را برای تبلیغ اسـالم و حرکت اسـالمیت 
و قطع ایادی شـرک و کفر و تأیید مسـتضعفین در مقابل مسـتکبرین قرار دهید. )امام خمینی، 1385، 

ج 7: 65)  
بایـد تمـام اسـلحه هایی کـه در دسـت مـردم اسـت، جمـع شـوند. هرکـس اسـلحه ای پیـدا کـرد، بایـد 
بـه مسـجد محلـه خـود ببـرد و بـه امـام جماعـت مسـجد تحویـل بدهـد، و بعد این اسـلحه ها از مسـاجد 

بـه کمیتـه آورده می شـود. ) امـام خمینـی، 1385، ج 6: 131)

نقش و اهمیت اجتماع در مسجد 
گر  گـر مـا بفهمیـم کـه ایـن اجتماعـات چـه فوائـدی دارد و ا مسـاجد بایـد مجتمـع بشـود از جوان هـا، ا
بفهمیم که اجتماعاتی که اسـالم برای ما دسـتور داده و فراهم کرده اسـت، چه مسـائل سیاسـی را حل 
می کنـد، چـه گرفتاری هـا را حـل می کنـد، ایـن طـور بـی حـال نبودیـم کـه مسـاجدمان مرکـز بشـود بـرای 

چنـد پیـرزن و پیرمـرد.  )امـام خمینـی، 1385، ج 13: 325)
نمـاز را در جماعـت بخوانیـد، اجتمـاع بایـد باشـد. اجتماعاتتـان را حفظ کنید. مسـاجدتان را محکم 

نگـه داریـد.  )امـام خمینـی،  1385، ج 12: 393 - 394)
مسـجد مرکـز تبلیـغ اسـت، در صـدر اسـالم از همیـن مسـجدها جیش هـا، ارتش هـا راه می افتـاده، 
ح می کردنـد صـدا می کردنـد:  مرکـز تبلیـغ احـکام سیاسی-اسـالمی بـوده، هـر وقـت یـک گرفتـاری را طـر
ح می کردنـد، صحبت هـا را می کردنـد،  گرفتـاری را طـر الصلـوه مـع الجماعـه اجتمـاع می کردنـد، ایـن 
مسـجد مرکـز اجتمـاع سیاسـی اسـت. اجتماعـات خـود را هرچـه بیشـتر در مسـاجد و محافـل و فضاهای 

بـاز عمومـی برپـا نماییـد. )امـام خمینـی، 1385، ج 10: 16 - 17)

ترس دشمن از مسجد 
گـر ایـن مسـجد و مرکـز سـتاد اسـالم قـوی باشـد، تـرس از فانتوم هـا نداشـته باشـید. تـرس از آمریـکا و  ا
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شـوروی و اینها نداشـته باشـید. آن روز باید ترس داشـته باشـید که شـما پشـت بکنید به اسـالم، پشـت 

کنیـد بـه مسـاجد. ) امـام خمینـی، 1385، ج 13: 21)
این یک توطئه اسـت که می خواهند مسـجدها را کم کم خالی کنند. شـما باید هوشـیار باشـید که 
مسـجدهایتان و محراب هایتـان و منبرهایتـان را حفـظ کنیـد و بیشـتر از سـابق ... . مسـجدها را محکـم 

نگـه داریـد و پرجمعیـت کنید. ) امـام خمینی، 1385، ج 13: 19)

سخنان مقام معظم رهبری )دام ظله(
مسجد منشأ حرکت های اسالمی

مسـجد، نـه فقـط در زمـان مـا و نـه فقـط در کشـور عزیـز اسـالمی مـا، بلکـه در نقـاط مختلف عالـم و در 
طـول تاریـخ، منشـأ آثـار بـزرگ و نهضت هـا و حرکت هـای اسـالمی بزرگـی شـده اسـت. مثـاًل قیـام مـردم 
کشـورهای شـمال آفریقـا کـه مسـلمان هسـتند ... . از مسـاجد شـروع شـد، کـه بـه پیـروزی هـم رسـید و 
کشـورها اسـتقالل پیـدا کردنـد. انقـالب در ایـن کشـورها هـم، آن روزی رو بـه شکسـت رفـت و دوبـاره 
ملت هـا اسـتقالل خودشـان را از دسـت دادنـد کـه رابطـۀ  خـود را بـا مسـاجد و بـا دیـن و ایمـان مسـاجد 

قطـع کردنـد. 
برکـت  بـا  زمـان حکومـت  اسـالم و همچنیـن در  نبـّی مکـّرم  زمـان  اسـالم هـم، در  در صـدر 
امیرالمؤمنیـن، مسـجد مرکـز همـۀ تصمیم گیری هـاى مهـم و کارهـاى بـزرگ بود.  )امـام خامنه ای، 
بیانـات در دیـدار علمـا، طـالب و اقشـار مختلـف مـردم شـهر مقـدس قـم به مناسـبت سـالروز 19 دی ماه، 

(1375/10/19

مساجد کانون حرکت های انقالبی

در همـه مراحـل ایـن تاریـخ پرافتخـار، مسـاجد همیشـه پایـگاه دیـن داری و حرکـت مـردم در جهـت 
دیـن بـوده اسـت. شـما خودتـان یادتـان اسـت کـه انقـالب از مسـاجد شـروع شـد؛ امـروز هـم در هنگامـی 
ح می شـود - چـه سیاسـی و چه نظامی-  باز مسـاجد کانوننـد؛ این برکت  کـه حرکـت و بسـیج مـردم مطـر
مسـاجد اسـت.  )امـام خامنـه ای، سـخنرانی در دیـدار بـا جمعـی از روحانیـون، ائمـه جماعـات و وعـاظ 

نقـاط مختلـف کشـور در آسـتانه مـاه مبـارک رمضـان، 1370/12/14)
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بسیج در مساجد

کـه دارد،  خودسـازی بایـد بکنیـد. مسـاجد را رهـا نکنیـد. نیـروی مقاومـت بسـیج، بهتریـن جایـی 
همین مسـاجد اسـت. منتها مسـاجد را مسـجد نگه دارید. با امام جماعت مسـجد، با عبادت کنندگان 
مسـجد و با مؤمنینی که در مسـجدند، برادرانه صمیمی باشـید ... برای مسـجد، جاذبه درسـت کنید تا 
بچه ها، جوانان و زن و مرد محله، مجذوب مسـجدی شـوند که شـما در آن هسـتید و بیایند. مسـجد، 

پایـگاه بسـیار مهمـی اسـت.  )امـام خامنـه ای، پیام بـه اجالس نمـاز، 1371/06/16)

کارکردهای مسجد

کـز انسـانی انبـوه، مسـجد می توانـد جایـگاه امـن و صفـا باشـد، و امـام  در دانشـگاه ها و دیگـر مرا
جماعـت، غمگسـارى و راهنمایـی و همدلـی را در کنـار اقامـۀ نمـاز، در آن مهبـط رحمـت و هدایـت الهی 
بـه نمازگـزاران هدیـه کنـد. مجامـع دانشـجوئی و دانش آمـوزى در آن صورت، جـذاب ترین مرکز تجمع 
خـود را مسـجد دانشـگاه و مدرسـه خواهنـد یافـت و پایـگاه تقـوا، پایـگاه فعالیت جوانان خواهد شـد. به 
مدیـران آمـوزش و پـرورش و علـوم یـادآورى می کنـم کـه سـهم مسـجد سـازی و مسـجد پـردازی بایـد 
در اعتبـارات فعالیت هـاى فـوق برنامـه، در ردیـف اّول و بیـش از سـهم دیگـر بخش های این سـرفصل 
باشـد.  )امـام خامنـه ای، بیانـات در دیـدار علمـا، طـالب و اقشـار مختلـف مـردم شـهر مقـدس قـم بـه 

مناسـبت سـالروز 19 دی مـاه، 1375/10/19)
کـز آموزشـی در هـر محـل، همـکاری و پیونـد تعریـف شـده و شایسـته  ای برقـرار  میـان مسـجد و مرا
گـردد. چـه نیکوسـت کـه دانـش آمـوزان برجسـته و ممتـاز در هـر محل، در مسـجد و در برابر چشـم مردم 
و از سـوی امـام جماعـت، تشـویق شـوند.  )امـام خامنـه ای، پیـام بـه نوزدهمین اجالس سراسـری نماز، 

(1389/07/18

بیانیة مأموریت مرکز رسیدگی به امور مساجد
طبق آنچه در بیانیۀ مأموریت مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد آمده اسـت یکی از مهم ترین وظایف 
ایـن مرکـز، شـبکه سـازی بیـان شـده اسـت. در توضیـح ایـن وظیفـه آمـده اسـت: »ایـن ویژگی هـا بیانگـر 
ضـرورت وجـود نظـام اجتماعـی اسـت کـه بـر شـبکه هایی بنـا می شـود. در ایـن شـبکه ها بایـد امـکان 
تصمیـم سـازی و تصمیـم گیـری در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی بـه ویـژه در عرصـه فرهنگی وجود 
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داشـته باشـد تـا مسـاجد بتواننـد کارکـرد ارتباطـی و رسـانه ای خـود را بـه خوبـی انجـام دهنـد. مطابـق 
بـا ایـن ویژگی  هـا، وجـود حلقه هـا و شـبکه ارتباطـی بیـن مسـاجد، ایجـاد و سـازماندهی سـاختارهای 
سلسـله مراتبـی از مرکـز تـا مسـاجد بـه منظـور تقویـت هـم افزایـی، ایجـاد جبهـه نورانی بـا محوریت این 
پایگاه  هـا، مواجهـه سـازمان یافتـه بـا فرصت هـا و تهدیدهـای محیطـی و گفتمـان سـازی بـه عنـوان 
ح می باشـد«.  )مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد، 1392/12/20)  ع راهبردی مطر یک ضرورت و موضو
در ادامـه نیـز در چهـار محـور و در قالـب سیاسـت های اجرایـی و اقدامـات اساسـی، راهکارهایـی بـه 

منظـور شـبکه سـازی بیـان شـده اسـت کـه در نوشـته دیگـری بایـد بـه آنهـا پرداختـه شـود. 

جایگاه مسجد
جایگاه مسجد در فعالیت های قبل از انقالب

در ایـن دوره فعالیـت مسـاجد عبارتنـد از: جمـع آوری نیروهـا و گفتمان هـای سیاسـی، اجتماعـی و 
تـدارک یـک انقـالب عظیـم. عملکـرد مسـاجد و موفقیـت آن هـا را در ایـن دوره می تـوان مثبـت ارزیابـی 
کـرد.  در ایـن دوره، مسـاجد بـا اسـتفاده از اصـول شـبکه سـازی، بـه خوبـی بـه سـازماندهی نیروهـای 
انقالبـی بـه منظـور مبـارزه بـا رژیـم پهلوی پرداختند. این شـبکه سـازی به گونه ای بود کـه مردم برای 
گزیـر از حضـور در مسـجد بودنـد. محور قرار گرفتن مسـجد  متصـل شـدن و ارتبـاط گرفتـن بـا یکدیگـر، نا
بـه منظـور انجـام فعالیت هـا و در مسـجد نیـز، محـور قـرار دادن امـام جماعـت، از نکات حائـز اهمیت در 

این دوره اسـت. 

جایگاه مسجد در فعالیت های بعد از انقالب

قبل از جنگ تحمیلی

در ایـن دوره متأسـفانه بـرای عملکـرد مسـاجد بعـد از انقـالب، درسـت اندیشـیده نشـده بـود اما خود 
را نشـان نـداد زیـرا در ایـن دوره مسـائل دیگـری پیـش آمـد کـه عملکـرد مسـاجد معطـوف به آن شـد. در 
ایـن دوره بـا توجـه بـه ظهـور گروهک هـای منافقین و درگیری های مختلف در کشـور و بروز مشـکالت 
کمـک رسـانی بـه مـردم، انجـام  اقتصـادی بـرای مـردم، بیشـتر فعالیت هـای مسـاجد، معطـوف بـه 
فعالیت هـای اقتصـادی و شناسـایی منافقیـن و یـا اعـزام نیـرو بـه مناطـق درگیـر بـود. در ایـن دوره نیـز 
عملکرد مسـاجد مثبت اسـت. شـبکه های فعال در این دوره همان شـبکه های ایجاد شـده در دوران 

قبـل از انقـالب هسـتند. 
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بعد از جنگ تحمیلی

کارهـای  در ایـن دوره فعالیت هـای مسـاجد معطـوف بـه تجلیـل از خانواده هـای شـهدا و انجـام 
پشـتیبانی بـوده و همچنـان جـای خالـی تحقیـق و بررسـی در مـورد عملکـرد مسـاجد در نظـام اسـالمی 
وجـود داشـته اسـت. در ایـن دوره بـا اضافـه شـدن پایگاه هـای بسـیج بـه مسـاجد، بـا توجـه بـه اینکـه 
مسـئولین بسـیج، رزمنده هـای جبهه هـای جنـگ بودنـد غالبـا بـه علـت عـدم تفکـر بـر کارکـرد مسـاجد 
و بـا توجـه بـه روحیه هـای نظامـی فرماندهـان، روح نظامـی گـری در مسـاجد رواج پیـدا کـرد و اغلـب 
ج از مسـاجد جسـتجو می کردنـد. ایـن رونـد تـا بـه امـروز ادامـه  متفکـران نیـز جایـی بـرای خـود، در خـار
یافتـه اسـت و همچنـان ایـن خـأ وجـود دارد و بـه علـت نبـود جنگ هـای داخلـی و خارجـی و معطـوف 
شـدن بر روی وضعیت موجود، این مشـکل خود را بیش از پیش نشـان می دهد. در این دوره عملکرد 
مسـاجد متوسـط اسـت زیـرا تنهـا پاسـخگوی بخشـی از نیازهـای مـردم اسـت. )ابراهیمـی، 1385: 5)

امـروزه مسـاجد، تنهـا بـه عنـوان جایگاهـی بـرای انجـام عبـادات )کـه البتـه اصلی تریـن کارکـرد آن 
نیـز می باشـد( بـدل شـده اسـت. البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه تعریف فعلـی از عبـادات فقط به خوانـدن نماز 
در مسـاجد معطـوف شـده اسـت حـال آنکـه مسـاجد دارای کارکردهـای عظیـم و چشـمگیری هسـتند 
و بایـد در کنـار کارکردهـای عبـادی، کارکردهـای اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی و ... را نیـز در 
نظـر گرفـت. آنچـه مهـم اسـت در نظـر گرفتـن مسـاجد بـه عنـوان یـک رسـانۀ عمومـی بـا کارکردهـای 

خـاص و منحصـر بـه فرد اسـت. 
در این عصر، شـاهد این مطلب هسـتیم که غرب برای پر کردن خأ به وجود آمده ناشـی از جدایی 
کارکردهـای  کلیسـا قائـل شـده اسـت و حتـی  نهـاد دینـی از نهاد هـای حکومتـی، چـه اهمیتـی بـرای 
تربیتـی، اقتصـادی و آموزشـی آن در مقـاالت معتبـری بـه چشـم می خـورد در حالـی کـه تنهـا یـک روز در 

هفتـه بـرای پرداختـن بـه امـور دینـی و رفتـن به کلیسـا اختصـاص دارد. 
از تحقیقـات انجـام شـده در ایـن حـوزه می تـوان بـه رسـاله دکترای آقـای دونالد نودسـن1، با عنوان 
گس2 با عنوان بررسـی  بررسـی تأثیـر تحـول آفریـن بـر رشـد تعـداد کلیسـا رونـدگان، مقاله آقای ویلیـام با
رابطـه ویژگی هـای فرهنـگ سـازمانی کلیسـا و شـاخص های اثربخشـی سـازمانی و همچنیـن مقالـۀ 

آقـای الزلـو لـوکاس3 بـا عنـوان جامعـه اطالعاتی و کلیسـا اشـاره نمود. 

1. Donald Nodson.
2. William Boggs.
3. László Lukács.
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نهادهـای فرهنگی-مذهبـی بـه دلیـل نقـش کلیـدی کـه در شـکل گیـری فرهنـگ جامعـه دارنـد از 
اهمیـت خاصـی برخوردارنـد. در میـان ایـن نهادهـا به نظر می رسـد مسـجد بـا توجه به سـوابق تاریخی 

موجـود بـه عنـوان کلیدی تریـن نهـاد بایـد مـد نظر قـرار گیرد. 

شبکه اجتماعی1

یف شبکه اجتماعی تعر
گـره هـا3 همـراه بـا مجموعـه ای از پیوندهـا بـا  کنشـگران2 یـا  شـبکه دربردارنـده مجموعـه ای از 
گونه هـای خـاص از رابطـه )مثـل دوسـتی( اسـت کـه آنهـا را بـه هـم وصـل می کنـد. بافـت پیوندهـا در 
شـبکه، سـاختاری خاص ایجاد می کند و گره ها موقعیت هایی را درون این سـاختار، اشـغال می کنند.  
)میرمحمدصادقی، 1391: 18( اما در یک نگاره منفرد عبارتسـت از توده ای از کنشـهای متقابل بین 
بسـیاری از مـردم کـه ممکـن اسـت در زمان هـا و مکان هـای مختلف روی دهنـد.  )بروگمن )میرزایی(، 

(35 :1389
کـه  گونـه ای از ایـن شـبکه  ها، اجتماعـی هسـتند. شـبکه های اجتماعـی سـاختاری اجتماعی انـد 
کـرده انـد تـا در موضوعـات و مقوله هـای از پیـش  افـراد و سـازمان های انسـانی، میـان خـود ایجـاد 
کننـد. سـاده تریـن شـبکه اجتماعـی را می تـوان خانـواده، بسـتگان،  تعییـن شـده بـا یکدیگـر تعامـل 
شـبکه های  این گونـه  می تـوان   )6  :1389 )علیمـرادی،  دانسـت.  همـکاران  و  دوسـتان  قبیلـه، 

اجتماعـی را »شـبکه های اجتماعـی حقیقـی« نامیـد. 
ع دیگـری از شـبکه های اجتماعـی نیـز وجـود دارند که به آنهـا »شـبکه اجتماعی مجازی«    نـو
گفتـه می شـود. در ایـن شـبکه  ها، روابـط اشـخاص، بـر پایـه رایانـه و اینترنـت و بـه صـورت برخط4 
ک اطالعـات، تصاویـر،  اشـترا بـه  کاربـران آن، ُمجـاز  کـه  انجـام می پذیـرد. جامعـه ای برخـط 
کشـف نشـانی ارتباطـی افـراد  فیلم  هـا، نـرم افزارهـا و همچنیـن برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران و 

جدیـد هسـتند. 

1. Social network.
2. Actors.
3. Nodes.
4. Online.
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برد واژه شبکه اجتماعی سابقه کار

شـایدایجاد مفهـوم شـبکه اجتماعـی همزمـان بـا پیدایـش بشـر باشـد، امـا کاربـرد و جعـل ایـن واژه 
در سـال 1945 صـورت گرفـت. جـی ای بارنـز1 بـرای نخسـتین بـار از اصطـالح »شـبکه اجتماعـی« بـرای 
بررسـی پیوندهـای اجتماعـی در روسـتایی در نـروژ اسـتفاده کـرد. او در ایـن مطالعـات بـه ایـن نتیجـه 
رسـید کـه همـه زندگی هـای اجتماعـی ممکـن اسـت بـه منزلـه مجموعـه ای از نقـاط دیـده شـوند کـه 
کلـی از روابـط را می سـازند.  )علیمـرادی،  برخـی از آنهـا بـا خطوطـی بـه هـم متصل انـد و یـک شـبکه 

(7 :1389
شـاید بتـوان گفـت ایجـاد فضایـی بـرای تعامـل انسـان ها بـه شـکل برخـط نیـز بـرای نخسـتین بـار 
در نظام هـای تابلـوی اعالنـات2، صـورت گرفـت. اولیـن بـار در سـال 1973 بـود کـه نظام هـای تابلـوی 
اعالنات، رایانه ای شـدند و در شـهر برکلی ایالت کالیفرنیا از پایانه های سـخت افزاری مسـتقر در شـهر 
سانفرانسیسـکو بـرای تبـادل اطالعـات اسـتفاده کردنـد. بـا عمومیـت یافتـن اینترنـت در سـال 1990 
گـون راه انـدازی شـدند )اینترنـت وارد عرصـه زندگـی عمومـی مردم شـد و پایگاه های  پایگاه هـای گونا
تجـاری، دانشگاهی-آموزشـی، در سراسـر وب رواج یافـت( امـا نخسـتین پایـگاه شـبکه اجتماعـی 
در معنـای مـدرن آن در سـال 1995 ایجـاد شـد )علیمـرادی، 1389: 10( و همچنـان ایجـاد چنیـن 

شـبکه هایی تـا بـه امـروز ادامـه دارد. 

ویژگی های شبکه های اجتماعی
در ایـن قسـمت بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از ویژگی هـای شـبکه های اجتماعـی در راسـتای شـبکه 

سـازی، بـا اسـتفاده از ماتریـس SWOT بـه بررسـی ایـن ویژگی هـا خواهیـم پرداخـت:
نقاط قوت:
هویـت: هویـت در شـبکه های اجتماعـی بـه سـمت واقعـی تـر شـدن پیـش مـی رود چـون  �

هیـچ کـس مایـل نیسـت فـرد ناشـناس را بـه لیسـت دوسـتان خـودش اضافـه کنـد. 
گـذاری و یادگیـری: افـراد عالقمنـد هسـتند هـر چـه سـریعتر اطالعـات یـا  � ک   بـه اشـترا

ک بگذارنـد. ایـن محتـوا ممکـن اسـت خبـر، فیلـم،  محتوایـی را کـه تولیـد کـرده انـد بـه اشـترا

1. J.  A.  Barnes.
2. Bulletin Board System )BBS(.
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عکـس، مقالـه، طنـز، دیـدگاه شـخصی یـا تجربیـات آنهـا باشـد. 

بسـیج کنندگـی و سـازماندهی: شـبکه های اجتماعـی قـدرت بسـیج کنندگـی دارنـد یعنی  �
گـرد هـم آورنـد یـا در محیـط  می تواننـد افـراد را در یـک زمـان و یـا مـکان در محیـط  واقعـی 

مجـازی بـه ایجـاد کمپیـن بپردازنـد. 
دوستی: تعمیق دوستی ها و دوستی با دوستان دوستان.  �
چـون  � سایتهاسـت  وب  از  بیـش  اجتماعـی  شـبکه های  بـه  اعتمـاد  قابلیـت  اعتمـاد: 

اطالعـات، فیلتـر نشـده و خـام منتقـل می شـود. قـدرت اعتمـاد بـه شـاخص بـودن یـا مشـهور 
کننـده اطالعـات بسـتگی دارد.  بـودن فـرد تولیـد 

از  � بـزرگ  و  کوچـک  حلقه هایـی  انبـوه،  مخاطبـان  جـای  بـه  مخاطبـان:  حلقه هـای 
مخاطبـان  شـکل می گیـرد. ایـن حلقه هـا در جاهایـی بـا یکدیگـر همپوشـانی دارد. تأثیـر 
گرایـش خـاص آن شـبکه اسـت. گـذاری هـر شـبکه بـر هـر حلقـه بـه تناسـب تخصصـی بـودن یـا 

قدرت کندو سازی: قابیلت لینک دهی، دنبال کردن و عالیق مشترک یعنی کندوسازی. �
اسـتناد و تعمیـم: فیلـم، عکـس، صـدا و متـون اصلـی رسـانه  ها، قابلیـت اسـتناد و تعمیـم را  �

باال برده اسـت.
ادغام فناوری ها: شبکه های اجتماعی محصول ادغام فناوری های جدید هستند. �
صحبت: شبکه ها قابلیت صحبت یا همان چت کردن1 را با خود به همراه دارند. �
دنبال کردن ودنبال شدن: این کار برای افراد امری لذت بخش است. �
بازنشر: در محیط شبکه ها خبرها پاالیش و انتخاب شده و سپس بازنشر می شوند.  �
گرایـش عمومـی را می شـود از ایـن فضاهـا  � خـرد جمعـی: همـه چیـز را همـگان داننـد. 

هسـتنند. سـنجی  افـکار  فضـای  بهتریـن  اجتماعـی  شـبکه های  سـنجید. 
کـه در  � گـوگل(: حـذف مرزهـای زبانـی مهمتریـم اتفاقـی اسـت  جهانـی بـودن ) مترجـم 

فضـای جدیـد وب اتفـاق افتـاده اسـت.
سرگرمی: سرگرمی، طنز، خنده، شوخی و ... از ویژگی های این شبکه هاست. �
جستجو شدن: از طریق ترکیب موتورهای جستجو با بسیاری از شبکه ها شما می توانید  �

در این فضاها همزمان جستجو کنید و جستو شوید. 

1. Chat.
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اطـالع رسـانی و خبـر رسـانی: رسـانه های شـهروندی، خبرنـگاران شـهروند. از سـونامی تـا  �

رخدادهـای انتخاباتـی تهـران. 
رسـانه نسـل جـوان: نـو بـودن، خـالق بـودن و ابتـکاری بـودن باعـث جـذب جوان هـا بـه  �

ایـن پدیـده شـده اسـت. 
رسـانه جایگزیـن: در مقابـل رسـانه های جریـان اصلـی، نقـش رسـانه های جایگزیـن را  �

ایفـا می کننـد. 
ترکیـب بـا موبایـل: اغلـب ایـن فناوری هـا یا نسـخه موبایل دارنـد، یا با اسـتفاده از موبایل  �

قابـل انتشـار و دسترسـی هسـتند. مسـتندات محتوایـی ایـن رسـانه ها نیـز توسـط موبایـل 
تولیـد می شـود. 

شـفاف شـدن بیش از گذشـته: درون خانه های شیشـه ای زندگی می کنند  از کوچکترین  �
رخدادهای همدیگر مطلع می شـوند. 

ابتـکار و خالقیـت: نـوآوری در ذات شـبکه هاسـت. ارتباطـات افقـی، پیشـنهادات خالقـه،  �
طوفانهـای مکـرر فکـری در ایـن محیط هـا اتفـاق می افتـد. 

گ هـا، فروم هـا و ...  � گـوگل زمیـن، وبال سـاختار دمکراتیـک: ماننـد باالتریـن، ویکـی پدیـا، 
همـه برابرنـد. 

کسـب وکار یـا فـردی در  � کـه از یـا درون شـبکه های  قـدرت سـرمایه اجتماعـی: منابعـی 
فرصت هـای  راهنمایی هـا،  اندیشـه  ها،  احساسـات،  شـامل  منابـع  ایـن  اسـت.  دسـترس 
کسـب وکار، سـرمایه های مالـی، قـدرت و نفـوذ، پشـتیبانی احساسـی، خیرخواهـی، اعتمـاد و 

می باشـد.  همـکاری 
تحـرک اجتماعـی: جنبش هـای اجتماعـی بـا تحـرک یـا تجمـع گروه هایـی از افـراد متولـد  �

می شـوند. ایـن تحـرک از یـک سـو بـه معنـای جابجایـی جمعیـت اسـت و از سـوی دیگـر بـه 
معنـای سـرعت یافتـن ایده  هـا، ارتباطـات و تماس هـا اسـت. در ایـن شـرایط افـرادی که کمتر 
محتمـل بـود بـا همدیگـر ارتباط داشـته باشـند یا پیوندی بین آن ها به وجـود آید، فرصت آن 
را خواهنـد یافـت تـا یکدیگـر را بیاینـد. تحـرک جغرافیایی یـا جابجایی جمعیـت، امکان فراتر 
رفتـن از محیـط سـنتی و قـرار گرفتـن در شـرایط جدیـدی را مهیـا خواهد کرد کـه ظرفیت های 

افـراد را افزایـش خواهد داد. 
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ج از نهادهای رسمی آموزشی، رسانه ای، حکومتی و سیاسی.  � ارتباطات غیر رسمی: خار
ج شـده اسـت، موجـب می شـود تـا  � دیـده شـدن: ارسـال مطلبـی کـه نـام نویسـنده بـر آن در

ایـن نـام بـه همـراه آن مقالـه در دنیـای وب بـه خوبـی دیـده شـود. 
ج عنـوان بـا نـام ارسـال کننـده موجـب ایجـاد این  � جزئـی از وب بـودن: ارسـال مطلـب و در

کنـون جزئی از وب هسـتند.  حـس می شـود کـه آن هـا ا
تولیـد کننـده محتـوا بـه جـای مصـرف کننـده صـرف: تولیـده کننـده بـودن حسـی اسـت  �

کـه حتـی در وب نیـز بـه عیـان دیـده می شـود؛ امـا در دنیـای وب کـه امـر تولیـد بسـیار پررنـگ 
تـر اسـت، کاربـران تولیـد کننـده انـد و بـدون دردسـرهایی کـه در وب  دارنـد، بـه تولیـد محتـوا 

می پردازنـد. 
کمـک گرفتـن از نظـرات دیگـران بـرای بهبـود آثـار: بازخـورد و نقـد و بررسـی دیگـران بـر  �

تولیـد آثـار بعـدی و تنقیـح اثـر ارسـالی می توانـد تأثیرگـذار باشـد. 
اسـتفاده از فضـای موجـود در پایـگاه: کاربـران می تواننـد فایلـی را ارسـال کننـد و دیـدن  �

فایـل را فقـط بـه خودشـان و یـا بـرای دوستشـان و یـا گروهـی محـدود ممکـن نماینـد. ارسـال 
فایـل در ایـن پایگاه هـای وب دویـی، یعنـی در اختیـار داشـتن منابـع در هر کجا که دسترسـی 

بـه اینترنـت وجـود دارد. 
گسـترش دیـن و فرهنـگ مثبـت یـا  � انگیزه هـای شـخصی و دینـی: انگیزه هایـی چـون 

منفـی، گسـترش علـم و آمـوزش، انتقـال تجربیـات، تبلیـغ فکـر و اندیشـه یـا مذهـب، از جملـه 
مـواردی اسـت کـه کاربـران را بـه این پایگاه ها می کشـاند تا از این طریق، اندیشـه و فکرشـان 

را منتشـر سـازند. 

نقاط ضعف:
کاهـش احساسـات: بـه دلیـل اینکـه اغلـب ارتباطـات در ایـن فضـا، بـه صـورت نوشـتاری  �

اسـت، اغلـب فاقـد احساسـی اسـت کـه در فضـای واقعـی، از طریـق قـدم زدن، سـخن گفتـن و 
... بـه دسـت می آیـد. افـراد بـا وجـود امکانـات ارتباطـی در فضـای مجـازی، دیگـر اهمیتـی بـه 

کیفیـت روابـط نمی دهنـد و ایـن مسـئله، بـه کاهـش بیشـتر احساسـات منجـر می شـود. 
متـن گرایـی: علـی رغـم امکانـات چنـد رسـانه ای موجـود در فضـای مجـازی، هنـوز هـم  �
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قسـمت عمـده ای از ارتباطـات در فضـای مجـازی را ارتباطـات متنـی در قالـب ایمیـل و چـت 
تشـکیل می دهـد. ارتباطـات متنـی می توانـد شـکل جدیـدی از هویـت مجـازی را شـکل دهـد. 

انعطـاف پذیـری هویتـی: افـراد در فضـای مجـازی، بـه دلیل نبـود راهنماهـای چهره ای،  �
می تواننـد بازنمایی هـای متفاوتـی از خـود ارائـه دهنـد. 

دریافت هـای جایگزیـن: در ارتباطـات مجـازی، شـما می توانیـد دیوارهـا را بشـکنید، بـه  �
حـوزه خصوصـی دیگـران وارد شـوید و حرف هایـی را کـه حاضـر نیسـتند، در ارتبـاط چهـره بـه 

چهـره بـه شـما بگوینـد، بشـنوید. 
عـدم توانایـی شـبکه های اجتماعـی بـرای نهادسـازی سیاسـی در جریـان اعتراضـات و  �

پـس از آن.
به میزان قابل توجهی، شانس کنترل سیاسی و مردم فریبی را باال می برد، زیرا پیشرفت  �

تکنولـوژی، چنـان از ارتقـای بصیرت افراد پیشـی می گیـرد که افراد هنگام رویارویی با تکثیر 
سریع اطالعات کاماًل بی دفاع می مانند. 

ج شدن سیاست از فرآیند عقالنی. � خار
وارونه شدن برخی نظریه های مدرن در عرصه های سیاست و اجتماع. �
یکسان سازی فرهنگی. �
تقویت گرایش های گریز از مرکز )فروملی و فراملی( و اخالل در روند وحدت ملی. �
 ایجـاد اختـالف و شـکاف میـان ملت هـا بـه دلیـل ملـی گرایـی افراطـی، ایدئولوژی هـای  �

متضـاد و در نهایـت بـروز شـکاف فرهنگـی.
 یکپارچگی افقی گروه ها و طبقات و تشدید دوقطبی. �
تضاد با ارزش  ها، باورها. �
تضعیف پیوندهای سنتی از طریق تقویت و تبلیغ ارزش های غربی و کمک به استحالۀ  �

فرهنگی.
بهره برداری تبلیغاتی و انتشار اخبار غیرواقع تحریف شده. �
ایجاد نخبگان سیاسی و فرهنگی وابسته به جریانات خود ساخته از طریق شبکه ارتباط. �
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فرصت ها:
گسترش زبان فارسی؛ �
ارتباطات بین نسلی میان ایرانیان و حوزه تمدنی فارسی زبان ها؛ �
ترویج مبانی مذهب تشیع؛ ) پیام جهانی اسالم و ایران( �
دفاع از حقوق بشر؛ �
تغییر تصویر عمومی ایران نزد دنیا؛ �
شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به دنیا؛ �
گ ها( � قدرت بسیج کنندگی رسانه های خرد سایبری؛ )وبال
استفاده های آموزشی؛ �
ایجاد شبکه های اجتماعی بومی )تبیان(؛ �
جبهه سازی فرهنگی؛ �

تهدیدها:
گرایی اقوام ایرانی در فضای سایبر؛ � وا
گرایی ادیان و مذاهب و فرقه ها؛ � وا
ترویج ملی گرایی افراطی؛ �
ترویج سبک زندگی غربی؛ �
ترغیب و گرایش به مظاهر فرهنگ بیگانه؛ �
برقراری ارتباطات کنترل نشده؛ �
انتقال هنجارهای نامتعارف؛ �
ترویج ابتذال و خشونت؛ �
نقض حریم خصوصی افراد و خانواده ها؛ �
امکانات فناورانه برای جاسوسی مدرن؛ �
تشویق به فرار مغزها، سرمایه ها و نیروی کار؛ �
زمینه سازی برای افکار سازی و اعتماد سازی به رسانه های خارجی؛ �
تضعیف مبانی دینی و اعتقادی ایرانیان؛ �
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گرایی سیاسی و بی اعتماد کردن مردم به دولتمردان؛ � وا
سایبر تروریسم؛ �
تضعیف مبانی خانواده؛ )ارتباط های غیر متعارف میان جوانان( �

شبکه سازی

مقدمه
کاال و خدمـات را مبادلـه  کـه در آن هـا  افـراد را می تـوان بـه عنـوان اتم هـای شـناور در بازارهایـی 
می نماینـد، بـه حسـاب آورد. انسـان ها تـا حـدودی ترجیـح می دهنـد خودشـان را بـه سـایر افـراد در 
گروه هـا و اجتماع هایـی نظیـر خانواده هـا، سـکونتگاه  ها، مذاهـب، سـازمان ها و گاهی نیـز اجتماع های 

مجـازی پیونـد بزننـد. 
کـه از دیگـران می داننـد از طریـق  گرایـی خـود، بیشـتر آنچـه را  آنهـا بعنـوان بخشـی از جامعـه 
کـه ممکـن اسـت ایـن دیگـران اسـتفاده نماینـد، یـاد می گیرنـد. آنهـا قادرنـد بـه صـورت  رسـانه هایی 
جمعـی از یکدیگـر پشـتیبانی نماینـد. مـردم بـه دلیـل بهتـر و بدتـر شـدن آنچـه می داننـد، آنچـه دارنـد و 

آنچـه انجـام می دهنـد عمیقـًا تحـت تأثیـر دیگـران قـرار دارنـد. 
بـدون مطالعـه روابـط اجتماعـی، پدیده هـای اجتماعـی نظیـر اعمـال مذهبـی، خشـونت جمعـی، 
نوآوری هـای فنـی، منابـع جسـتجو و ذائقه هـا در زمینـه مـد و موسـیقی قابـل درک نخواهنـد بـود چـون 
آن هـا را نمی تـوان بـه سـطح ویژگی هـای افـراد تقلیـل داد، درسـت همانگونـه که نمی توان موسـیقی را 

از طریـق دریافـت مجموعـه ای از نت هـای منفـرد احسـاس کـرد. 
ایـن تکنولوژی هـا آمـده انـد کـه تصویـر جدیـدی از جامعـه بدهند کـه در آن تعریف مرزهـای جامعه 
کـه میلیونهـا تـار ارتباطـی  بـه روش سـنتی دیگـر امکانپذیـر نیسـت. مـا بـا جامعـه ای روبـرو هسـتیم 
نامرئـی تـار و پـود آنـرا تنیـده اسـت و بزرگتریـن لذتـش، لذت در ارتبـاط بودن با دیگران اسـت و این لذت 

نبایـد از میـان بـرود.  )بیکـن )الوانـی و ربیعـی(، 1382: 105)
شـبکه های اجتماعـی را می تـوان همچـون زیرمجموعـه ای از جامعـه در نظـر گرفـت کـه افـراد در 
آن بـه زندگـی ای مـوازی بـا زندگـی بیرونـی خـود در جامعـه واقعـی می پردازنـد و بـا افـراد دیگـر ارتبـاط 
برقـرار می کننـد. افـراد بـا حضـور در شـبکه های اجتماعـی و اسـتفاده از گونه هـای مختلـف رسـانه های 
اجتماعـی، از مزایـای حضـور در ایـن اجتمـاع مجـازی نظیـر حمایـت اطرافیـان، اطالعـات، عواطـف و 
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احساسـات برخـوردار شـده و اغلـب جوانـب زندگـی واقعـی خـود را کـه نیازمنـد حضـور فیزیکـی افـراد در 

کنـار یکدیگـر نیسـت در ایـن اجتماعـات مجـازی دارا هسـتند. 
در شـبکه های اجتماعـی فضایـی ایجـاد شـده که کاربران بـه جبران محدودیت هـا و موانع فضای 
واقعـی زندگـی می پردازنـد. در ایـن شـبکه های مجـازی فرصتـی ایجاد شـده برای تعامـالت، ارتباطات 
و انتقـال پیـام و سـایر کارکردهـا کـه نسـل جـوان به خوبـی از آن اسـتفاده می کننـد. می تـوان گفـت کـه 
شـبکه های اجتماعـی، جماعتهایـی در وضعیـت مـدرن و واسـطه ای میـان جامعـه و دولتهـای مـدرن 

هسـتند کـه وارد مسـائل مربـوط بـه امـر عمومی می شـوند. 

نیازمندی های شبکه سازی
بهتریـن امکانـی کـه در اختیـار مـا قـرار دارد تـا بـا اسـتفاده از آن بتوانیـم بـه شـبکه سـازی بپردازیـم، 
کـه فضـای عمومـی شـهری  اسـتفاده از فضـای مجـازی و قابلیت هـای متعـدد آن اسـت. از آنجایـی 
بـرای گفتگـو بـه نـدرت وجـود دارد، فضـای مجـازی بـه عرصـه ای بـرای گفتگـو تبدیـل شـده اسـت و 
ویژگـی اصلـی آن، پویایـی ایـن فضاسـت کـه بـا توجـه بـه ابزارهایـی کـه در اختیـار کاربران قـرار می دهد 

سـبب می شـود تـا افـراد بهتـر بتواننـد گرایش هـای خـود را نشـان دهنـد. 
کثـر مـردم،  ایجـاد شـبکه یـک اتفـاق اسـت نـه انتخـاب زیـرا شـبکه سـازی یـک مهـارت اسـت  بـرای ا
کـه بایـد آن را بـه دسـت آورد. ایجـاد شـبکه یعنـی پدیـد آوردن پیونـد از طریـق افـرادی کـه ما می شناسـیم 
و افـرادی کـه آنـان مـا را می شناسـند بـه روشـی کامـال سـازماندهی شـده و بـرای هدفـی خـاص در حالی که 
تعهد خود را نسبت به انجام وظیفه خویش رعایت می کنیم و در قبالش هیچ انتظاری نداریم.  )یعنی 
بخشـش، کمـک و حمایـت از دیگران بدون هیچ چشـم داشـتی( )بیکـن )الوانی و ربیعـی(، 1382: 100) 
بایـد توجـه داشـت کـه شـبکه های اجتماعـی نـه کامـاًل منظـم انـد و نـه کامـاًل تصادفـی، بلکـه همراه 
کامـاًل منظـم شـده انـد و بـا ایجـاد شـبکه، اتصـال انفصـال یافته هـا ممکـن  بـا کمـی تصادفـی بـودن، 

می شـود.  )بروگمـن )میرزایـی(، 1389: 40)
حـال بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده می تـوان گفـت بـه منظور ایجـاد یک شـبکه منسـجم نیازمند 

درک پاسـخ سـؤال های ذیـل می باشـیم: 
1. چه کسی با چه کسی ارتباط دارد )حقیقی یا حقوقی(؟

ارتبـاط موجـود در شـبکه اجتماعـی مسـجد را می تـوان بـه دو بخـش حقیقـی و حقوقـی تقسـیم 
نمـود. ارتبـاط حقوقـی بـه معنـای ارتباط مسـاجد با یکدیگر می باشـد که بیشـتر ناظر به بعد زیرسـاخت 
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گـر از ایـن منظـر بـه شـبکه سـازی مسـاجد نـگاه کنیـم  مسـجد و ارتبـاط گیـری میـان آنهـا می باشـد. ا
)کـه متأسـفانه در حـال حاضـر برخـی سـازمان ها این گونـه بـه شـبکه سـازی مسـاجد نگریسـته انـد( راه 
انـدازی پرتـال مسـاجد نیـاز مـا را بـرآورده خواهـد کـرد امـا نکتـه اینجاسـت کـه بخـش حقیقـی مسـجد، 
بخش اساسـی و کلیدی اسـت که بدون در نظر گرفتن آن، مسـجد دیگر هویتی ندارد.  )مسـجد بدون 

امـام و مأمـوم، تنهـا یـک نـام اسـت(
کـه بـه خودشـان شـباهت دارنـد معاشـرت می کننـد. ارتبـاط مـردم  مـردم تمایـل دارنـد بـا کسـانی 
بـا یکدیگـر بـه منظـور دسـتیابی بـه منابـع می باشـد. آن هـا بـرای اهـداف جمعـی بـا یکدیگـر همـکاری 
می کننـد کـه ایـن مسـئله باعـث پیدایـش یـک اجتمـاع )اجتمـاع مسـجدی هـا( می شـود. نکتـه قابـل 
تأمـل در ایـن قسـمت تعییـن وجـه تشـابه میـان مـردم اسـت. در ایـن قسـمت هـر تعریفـی از مسـجد و 

کارکردهـای آن ارائـه گـردد، اجتمـاع را نیـز همانگونـه شـکل می دهـد. 1

2. محتوای ارتباط چیست ؟

کـه محتـوای  اسـت  در مسـاجد  موجـود  کارکردهـای  ایـن  گفـت  کلـی می تـوان  پاسـخ  یـک  در 
ارتبـاط میـان آنهـا و مـردم را تعییـن می کنـد. هـر انـدازه محتـوای کامل تـر، پربارتـر، مفیدتـر، بـه روزتـر و 

گفـت شـبکه منسـجم تـری تشـکیل شـده اسـت.  ارزشـمندتری باشـد، می تـوان 
در نـگاه جزئـی تـر بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه افرادی کـه حول محور مسـجد گرد هـم می آیند 
قطعـًا بـه دنبـال کسـب رضایـت حضـرت حـق و عمـل به دسـتورات الهی می باشـند بنابر ایـن محتوای 

موجـود در ارتبـاط میـان ایـن افـراد نیز  قطعـًا صبغه دینـی و الهی دارد.2
یکـی از وظایـف مهـم مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد و یـا سـایر سـازمان ها کـه خـود را مرتبـط بـا امـر 
مسـاجد می داننـد تولیـد محتـوا بـه منظـور غنـای بیشـتر ارتباطـات میـان افراد در این شـبکه می باشـد. 
ایـن کار از طریـق شـناخت صحیـح پیام هایـی اسـت کـه بایـد بـه ذهن مردم منتقل شـود، سـپس تولید 
آنهـا و در نهایـت مدیریـت صحیـح در توزیـع و پخـش محصـوالت محقـق می شـود.  )خامنـه ای، دیـدار 
کـز صـدا و سـیما،  1381/11/15( در صـورت انجـام صحیـح ایـن فعالیـت، مدیریـت افـکار  مدیـران مرا

عمومـی در اختیـار مسـاجد قـرار خواهـد گرفـت. 

1. برخـی مشـکالت موجـود در مسـاجد ناظـر بـه همیـن بخـش اسـت.  بـه عنـوان مثال سیاسـی کاری ها و جنـاح و باند بازی هـا که منجر به خـروج برخی از 
مردم از مسـجد و یافتن مشـابهان خود در مکان های دیگر شـده اسـت. 

2. توجه به این مهم بسـیار ضروری اسـت چرا که آنچه شـبکه مسـاجد را از سـایر شـبکه های موجود جدا می سـازد، کسـب رضایت الهی اسـت حال آنکه 
کثرا به منظور سـرگرمی و تفریح و یا صرفا پرداختن به امور مادی و دنیوی جمع می شـوند.  در سـایر شـبکه ها ا
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3. الگوی شکل گیری 

نخسـتین مطلب مهم، حضور روحانی شایسـته در مسـاجد اسـت.  )خامنه ای، پیام به نوزدهمین 
اجـالس سراسـری نمـاز، 1389/07/20( شبکه سـازی در مسـاجد، حـول محـور امـام جماعـت )امامی 
کـه دارای شـروط الزم باشـد( تعریـف می شـود. در واقـع می تـوان گفـت امـام، در نقـش رهبـری بـرای 
کـه بـه پیونـد معنـوی  پیروانـش ظاهـر می شـود امـا رابطـه او بـا مأمومیـن بـه قـدری اسـتوار می شـود 
عمیق و رابطه عارفانه و عاشـقانه تبدیل شـود. اطاعت محکم و عمیق از رهبر نشـانه چنین پیوندی 
اسـت. ایمان و عشـق و شـناخت، نقش اساسـی را در اسـتحکام این پیوند دارد.  )محمدی اشـتهاردی، 

(175 :1384
ویژگی های اساسی )شروط الزم( امام جماعت عبارتند از:

غ؛ � بلو
عاقل بودن؛ �
داشتن عدالت؛ �
شیعه دوازده امامی؛ �
حالل زاده؛ �
قادر به ادای صحیح نماز؛ �
دارای محبوبیت و مقبولیت. )فالح زاده، 1383 :48) �

آنچـه در ایـن میـان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، اعتمـادی اسـت کـه مأمـوم بـه امـام دارد امـا ایـن 
کـه امـام دارای شـروط مذکـور باشـد، ایـن اعتمـاد  اعتمـاد مبتنـی بـر عملکـرد امـام اسـت. تـا زمانـی 
پابرجاسـت امـا بـه محـض سـلب شـدن یکـی از آنهـا، خـود بـه خـود ایـن سـمت از وی سـاقط می شـود. 
الگـوی شـبکه ای، الگـوی فکـری اسـت و مربـوط بـه زاویه دید اسـت بنابر این، الگوی شـکل گیری 

ارتبـاط میـان امـام و مأمـوم را می توان در میان الگوهای شـبکه ای جسـتجو نمود. 
شبکه های ارتباطی از حیث شکل، ساختار و عملکرد بر دو نوعند:

کـه بـر اثـر تعامـل بـا افـراد ایجـاد می شـوند.  )رضائیـان،  1. شـبکه های غیـر رسـمی و سیسـتم هایی 

)480 :1382

بـا توسـعه روابـط غیـر رسـمی در میـان اعضـای سـازمان، شـبکه های ارتباطی خاصی شـکل می گیرند 
کـه سیسـتم های غیررسـمی نامیـده می شـوند. اینگونـه سیسـتم ها بـه 4 نوع کلی تقسـیم میشـوند:
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شـبکه رشـته ای: عوامـل انتقـال اطالعـات در امتـداد یـک خـط قـرار می گیرنـد و هریـک  �

از آنهـا بـه ترتیـب، اطالعـات دریافتـی از عامـل ماقبـل خـود را بـه عامـل مابعـد خـود انتقـال 
کـم اسـت.  می دهنـد. دقـت انتقـال اطالعـات در ایـن شـبکه ها بسـیار 

نگاره 1- شبکه رشته ای

شـبکه انشـعابی: یکـی از عوامـل انتقـال اطالعـات، اطالعـات را بـه دسـت مـی آورد و آنها را  �
بیـن اعضـا نشـر می دهـد. این شـبکه ها به ویژه برای انتشـار اطالعات مفیدی کـه با کار افراد 

مرتبط نیسـتند بـه کار می روند. 

نگاره ۲- شبکه انشعابی

شـبکه تصادفـی: عوامـل انتقـال دهنـده بـه طـور تصادفـی اطالعـات را دریافـت می کنند و  �
همیـن ترتیـب منتشـر می سـازند. ایـن شـبکه ها هنگامـی بـه کار می روند که اطالعـات، ناچیز 

و کـم اهمیـت باشـند و مانعـی در مسـیر انتشـار آنها موجود نباشـد. 

نگاره 3 – شبکه تصادفی

شـبکه خوشـه ای: هـر عامـل انتقـال اطالعـات، عوامـل دیگـری را انتخـاب می کنـد و  �
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اطالعـات مـورد نظـر را بـه آنهـا می دهـد. آن عوامـل انتقـال دهنـده جدید نیز بـه همین منوال 

اطالعـات خـود را منتقـل می کننـد.  )رضائیـان، 1382: 482)

نگاره 4- شبکه خوشه ای

بـا توجـه بـه اهمیـت انتقـال مطالـب، شـبکه های خوشـه ای می تواننـد الگـوی مناسـبی بـه منظـور 
گیـری شـبکه های غیررسـمی و تبـادل اطالعـات میـان افـراد مسـجدی باشـد. خروجـی مـورد  شـکل 

انتظـار از ایـن شـبکه، نشـر گسـترده اطالعـات، همـراه بـا دقـت زیـاد می باشـد. 

گردهـای رسـمی بـه وجـود می آینـد.  )رضائیـان،  2. شـبکه های رسـمی و سیسـتم هایی کـه در اثـر فرا
)480 :1382

گردهایـی بـه کار گرفتـه می شـوند کـه نحـوه ارتباطـات میـان افـراد را  در سیسـتم های رسـمی، فرا
معیـن می کننـد و بـه 6 گونـه کلـی تقسـیم می شـوند:

شـبکه متمرکـز: ارتباطـات سـریعتر و دقیقتـر صـورت می پذیـرد، در حالیکـه احتمـاال در  �
شـبکه غیرمتمرکـز، روحیـه افـراد بهتـر اسـت. سـاختار ارتباطی به صورت سـریع و پایدار شـکل 
می گیـرد و جایـگاه رهبـری بـارز و نمایـان اسـت و ارتباطـات، ماهیـت سلسـله مراتبـی دارد. 

نگاره 5- شبکه متمرکز

شـبکه سـتاره ای: سـاختار ارتبـاط بـه گونـه ای اسـت کـه یـک فـرد بـا تمـام افـراد در ارتباط  �
اسـت و سـایرین نمی تواننـد بـا یکدیگـر ارتبـاط مسـتقیم برقـرار کننـد و ایـن فـرد، رابـط بیـن 
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آنهاسـت. سـرعت و دقـت در برقـراری ارتباطـات خـوب اسـت. سـاختار ارتباطـی پایـدار و 

متشـکل اسـت. جایـگاه رهبـر، مشـخص و بـارز اسـت ولـی روحیـه افـراد ضعیـف اسـت. 

6- شبکه ستاره ای

شـبکه زنجیـره ای: افـراد بـه صـورت زنجیـره ای بـا یکدیگـر در ارتباطنـد. در ایـن حالـت  �
جایـگاه رهبـر، مشـخص اسـت، سـرعت نسـبتًا زیـاد اسـت، دقـت خوب اسـت. سـاختار ارتباط 

نسـبتًا پایـدار و در حـال شـکل گیـری اسـت ولـی روحیـه کارکنـان ضعیـف اسـت. 

نگاره 7- شبکه زنجیره ای

شـبکه سـه شـاخه: طرحی شـبیه به Y دارد. سـرعت ارتباطات متوسط اسـت، دقت نسبتًا  �
خـوب اسـت، سـاختار ارتباطـی در حـال شـکل گیـری اسـت، جایـگاه رهبـر، نسـبتًا مشـخص 

اسـت، سیسـتم نسـبتًا متمرکـز اسـت و روحیـه افـراد ضعیف اسـت. 

نگاره 8- شبکه سه شاخه
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شـبکه دایـره ای: هریـک از افـراد تنهـا بـا 2 نفـر دیگـر در ارتبـاط اسـت. در ایـن حالـت دقـت  �

و سـرعت ارتباطـات بسـیار کـم و جایـگاه رهبـر نامشـخص و سـاختار ارتباطـی نسـبتًا ناپایـدار 
اسـت امـا افـراد از روحیـه خوبـی برخوردارند. 

نگاره 9- شبکه دایره ای

شـبکه همـه جانبـه: همـه افـراد می تواننـد بـا هـم در ارتباط باشـند. سـرعت و دقـت ارتباط  �
کارکنـان عالـی اسـت ولـی جایـگاه رهبـر مشـخص نیسـت و  نسـبتًا خـوب اسـت، روحیـه 

هیچگونـه سـاختار ارتباطـی بـرای آن تعریـف نشـده اسـت.  )رضائیـان، 1382: 484)

نگاره 10- شبکه همه جانبه

در مـورد ارتباطـات رسـمی درون مسـجد، همانگونـه کـه بیان شـد، محور قرار گرفتـن امام جماعت، 
نکتـه بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد در نحـوه شـکل گیـری شـبکه نیـز مد نظـر قرار گیـرد اما می تـوان این 

مطلـب را از 3 منظـر مـورد بررسـی قرار داد:
شـبکه ارتباطـات رسـمی درون مسـجد: بـا توجـه بـه جایگاه ویـژه امام جماعـت و اهمیت  �

گفتـن وی، شـبکه ارتباطـی متمرکـز می توانـد الگـوی مناسـبی بـرای ارتباطـات  محـور قـرار 
رسـمی درون مسـجد باشـد. 

شـبکه ارتباطی بین مسـاجد: به دلیل اهمیت سـرعت انتقال اطالعات و همچنین لزوم  �
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اسـتفاده از خالقیـت و ابتـکار افـراد در ارتبـاط میـان مسـاجد، می تـوان الگـوی شـبکه همـه 

جانبـه را الگـوی مناسـبی دانسـت. 
شـبکه ارتباطی بین مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد و سـایر سـازمان ها و نهادهای مرتبط:  �

گرفتـن مسـاجد، الگـوی ارتباطـی سـتاره ای، الگویـی مناسـب  نظـر بـه اهمیـت محـور قـرار 
اسـت کـه بـا توجـه بـه آن تمـام سـازمان ها بـه منظـور فعالیـت در حـوزه کارکردهـای مسـاجد، 

ملـزم بـه واسـطه قـرار دادن مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد می باشـند. 

4. رابطه بین الگو و رفتار )مفهوم سازی عقاید در قالب گفتگو(

سـاختار هـر جامعـه ای حـول محـور اسـطوره های آن )علـی الخصـوص اسـطوره های فرهنگـی( 
گسـترش عقایـد و اطالعـات  می چرخـد. عمـاًل افـراد محـوری، جامعـه را اداره می کننـد. آنـان باعـث 
می شـوند و قسـمتهای مختلـف و منـزوی جامعـه را بـه هـم وصـل می کننـد. محوریـت، انـواع مختلفـی 

کـه عبارتنـد از: دارد 
الـف. محوریـت زمانـی: مـردم را در طـول زمـان و نسـلها بـا یکدیگـر مرتبط می سـازد به عنـوان مثال: 

 .ائمه
ب. محوریـت فرهنگـی: فرهنگ هـای مختلـف را بـه یکدیگـر مرتبـط می سـازد بـه عنـوان مثـال: 

امـام خمینـی، مقـام معظـم رهبـری و ائمـه جماعـات.
ج. محوریـت گونـه ای: موضوعـات مختلـف را بـه یکدیگـر مرتبـط می سـازد بـه عنـوان مثـال:  دکتـر 

.رحیـم پـور ازغـدی، آیـت اهلل جـوادی آملـی
د. محوریت جغرافیایی: جوامع دورافتاده را به یکدیگر مرتبط می سازد. 

5. رابطه بین الگو و سایر عوامل اجتماعی

کامـل آن نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل اسـت تـا  ایـن مقولـه از مقـوالت اجتماعـی می باشـدو تبییـن 
عوامـل اجتماعـی و ارتبـاط میـان آنهـا بـا الگـو بـه درسـتی بررسـی و تبیـن گردنـد. 

ج( نتیجه گیری

هـدف اصلـی از انجـام ایـن تحقیق، تبیین نظری شـبکه اجتماعی مسـاجد به عنـوان ابزار ارتباطی 
میـان نهادهـا، سـازمان  ها، مسـئولین و افـراد مرتبـط بـا مسـاجد بـود، بـه همیـن منظـور ابتـدا بـه بررسـی 
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کارکردهـا و ظرفیت هـای موجـود در مسـاجد پرداختـه شـد. در ایـن میـان سـازمان ها و نهادهایـی 
وجـود داشـتند کـه در طـول سـالهای پـس از انقـالب )بـه اقتضـای زمـان( ایجـاد شـدند کـه بخشـی از 
کارکردهـای مسـاجد را برعهـده گرفتنـد و موجـب کـم رونـق گشـتن مسـاجد شـدند. بـا توجـه بـه هـدف 
تحقیـق، شـناخت اجمالـی ایـن سـازمان ها نیـز در دسـتور کار قرار گرفـت تا تمامـی ظرفیت های موجود 
در سـازمان های مرتبـط بـا مسـاجد نیـز تبییـن گردنـد.1 در ادامـه نیـز مباحـث مرتبط با شـبکه اجتماعی 

و ویژگی هـای آن تبییـن گشـت تـا در نهایـت بـه شـبکه سـازی مسـاجد پرداختـه شـود. 
کارکردهـای مسـاجد، توسـط سـایر  نتایـج حاصـل از تحقیـق نشـان می دهـد بحـث اعظمـی از 
سـازمان ها در حـال انجـام اسـت و بـا توجـه بـه قـدرت و انسـجام آنهـا بـه نظـر می رسـد اسـتفاده از 
کارکردهـای مسـاجد بـه خودشـان نیازمنـد همـکاری  کارکردهـای مسـاجد و در بلندمـدت سـپردن 

ایـن سـازمان ها ونهادهـا می باشـد.  بـا  تنگاتنـگ مسـاجد 
در زمینه شـبکه سـازی نیز پنج عنوان اصلی به منظور ایجاد شـبکه ای منسـجم بیان شـد که سـه 
عنـوان آن )افـراد مرتبـط بـا یکدیگـر، محتـوای ارتبـاط و الگـوی ارتبـاط( بـه تفصیـل بیـان شـد و تبیین 
گشـت و تبییـن دو عنـوان باقیمانـده )ارتبـاط الگـو بـا رفتـار و ارتبـاط الگـو بـا سـایر عوامـل اجتماعـی( 

نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل و بـا تخصصـی در حـوزه جامعـه شناسـی می باشـد. 
برای دستیابی به اهداف مدنظر، راهکارهای زیر می تواند راهگشا باشد:

ایجاد زیرساخت های تکنولوژیک مناسب برای مساجد؛ �
رتبه بندی مساجد به منظور الگوسازی و تغذیه مناسب شبکه؛ �
بـا  � مرتبـط  سـازمان های  و  نهادهـا  رؤسـای  حضـور  بـا  سیاسـت گذاری  شـورای  ایجـاد 

مسـاجد؛
ادغام تشکیالت موازی؛ �
تعیین استراتژی کالن و تعیین بودجه؛ �
اهتمام دولت و تشویق مردم برای نوسازی مساجد؛ �
وضع قوانین الزم برای پشتیبانی حقوقی؛ �
اقدام الزم برای بازنشسته نمودن خادمان و ائمه جماعات؛ �

1. در پژوهـش حاضـر بـه شـناخت اجمالـی ایـن سـازمان ها و نهادهـا بسـنده شـده، حال آنکه شـناخت کامل آنها و تفکیـک آنها به سـازمان ها و نهادهای 
موازی، سـتادی و صفی نیاز به پژوهشـی مسـتقل دارد که به نظر می رسـد در دسـتور کار مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد قرار گرفته اسـت. 
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تأسیس دانشگاه مسجد برای آموزش نیروهای به روز و کارآمد؛ �
برپایی و تداوم همایش ها؛ �
احداث پژوهشکده ها؛ �
تشکیل شورای عالی مهندسین مساجد؛ �
طراحی سیستم ماهواره ای و استفاده مناسب از برنامه های آن؛ �
تالش برای حضور مسجد در متن زندگی مردم. �
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نگاهی گذرا به سیمای مسجد طراز اسالمی

عسکری اسالم پورکریمی1

چکیده

ایـن نوشـتار، بـا روش توصیفـی)Descriptive( و  کتابخانـه ای، بـه تبییـن جایـگاه و شـاخصه های 
مسـجد طـراز اسـالمی در صـدر اسـالم پرداختـه اسـت. در ایـن راسـتا، بعـد از بیـان مفهـوم واژه »طـراز« 
و پارادایم هـای مسـجد طـراز نظـام اسـالمی، مهم تریـن شـاخصه های مسـجِد طـراز اسـالمی تحـت 
عناوین: مسـجد، کانون عبادت؛ مسـجد، کانون فعالیت های سیاسـی؛ مسـجد، کانون فعالیت های 
کانـون فعالیت هـای اقتصـادی؛ مسـجد، مرکـز دادخواهـی و قضـاوت؛ مسـجد،  اجتماعـی؛ مسـجد، 
پایـگاه نظامـی؛ مسـجد، کانـون تربیـت و آمـوزش، مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت. در میـان ویژگی ها 
و کارکردهـای مسـجد در صـدر اسـالم، کارکردهـای تربیتـی و آموزشـی آن تبلـور شـایان توّجهـی داشـته 
اسـت؛ ازایـن رو، در ایـن نوشـتار بـه طـور مبسـوط، کارکردهـای آموزشـی و تربیتـی ایـن مـکان مقـدس 

مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. 

واژگان کلیدی: 

کارکـرد عبـادی، فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی مسـجد، فعالیت هـای  مسـجد طـراز اسـالمی، 
کانـون تربیـت و آمـوزش. اقتصـادی مسـجد، پایـگاه نظامـی، مرکـز قضـاوت، 

1Email: karimi_ae@yahoo.com. محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم.
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مقدمه

امـروزه، جامعـه اسـالمی مـا هماننـد دیگـر جوامـع، از ویژگی هـا و کارکردهـای حقیقی مسـجد در صدر 
اسـالم فاصلـه دارد کـه بـرای رسـیدن بـه الگـوی مسـجد طـراز اسـالمی نیـاز  اسـت ایـن فاصله هـا کـم 
شـود،  زیـرا مسـجد طـراز اسـالمی عهـده دار نقش هـای مهمـی در زمینـه عبـادی، سیاسـی، اقتصـادی و 

اجتماعـی و نظامـی و... اسـت.
 بـرای تبییـن جایـگاه و شـاخصه های مسـجد طـراز اسـالمی بایـد بازگشـتی بـه صـدر اسـالم داشـت 
کـه در آن زمـان هـدف از تشـکیل بنـای »مسـجد« چـه بـوده و نّیـات و خواسـته  های  کـرد  و بررسـی 
پیامبـر در مـورد مسـجد چیسـت؛ زیـرا مشـخص کـردن کارکـرد مسـجد در  صـدر اسـالم می توانـد 
بهتریـن الگـو در تهیـه و تدویـن مسـجد جامـع طراز اسـالمی باشـد. با الگوبرداری از مسـاجد صدر اسـالم 

می تـوان بـه مسـجد طـراز اسـالمی در جامعـه کنونـی دسـت یافـت.
مطالعـه ویژگی هـا و کارکردهـای مسـجد در صـدر اسـالم، سـیمای مسـجد طـراز اسـالمی را بـرای مـا 
کارکـرد تربیتـی  کارکردهـا مسـجد در صـدر اسـالم،  بـه خوبـی روشـن می کنـد؛ در میـان ویژگی هـای و 
و آموزشـی آن تبلـور شـایان توّجهـی داشـته اسـت؛ از آنجـا کـه تزکیـه و تعلیـم دو بـال پـرواز در آسـمان 
کمال انسـانی اسـت، مسـاجد در کنار انسـان سـازی و پرورش ُبعد اخالقی، همواره جایگاه و مهد علوم 
مختلـف بـه ویـژه علـوم دینـی بـوده اسـت. در ایـن نوشـتار، فرازهایـی از ایـن ویژگی هـا و کارکردهـای 

مسـجد در صـدر اسـالم، بـه ویـژه کارکـرد تربیتـی و آموزشـی آن را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.

الف( مفهوم »مسجد طراز اسالمی«

واژۀ »طـراز« در اصـل کلمـه ای پارسـی و » تـراز« بـوده و سـپس معـّرب شـده اسـت. بـه لبـاس ویـژه ای 
کـه بـرای سـلطان بافتـه می شـود، طـراز گفتـه  شـده اسـت و از همانجـا بـر هـر چیـزی کـه خـوب و عالـی 
بـوده، ایـن واژه اطـالق گردیـده اسـت و در نهایـت، بـه تقدیر مسـتوی؛ یعنی چیزی که در انـدازه و قواره 

مـورد پسـند باشـد، طـراز می گویند.
 و 

ً
ـرُز: مـا ُینَسـُج ِمـن الّثیـاِب للّسـلطان، فـاریٌس أیضـا ابن منظـور در »لسـان العـرب« می نویسـد: »و الّطِ

ـه التقدیـُر امُلسـتوی بالفارسـیة«.1
ُ
ِ یشٍء و قیـل: هـو ُمَعـّرٌب و اصل

ّ
ـُد ُکل ـرُز و الّطـراُز: َجّیِ الّطِ

از کتاب هـای لغـت فارسـی این گونـه اسـتفاده می شـود کـه واژۀ »طـراز« یـا »تـراز« بـه معنـای قاعـده، 

1. لسان العرب، ج8، ص143.
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ع، هم شـأن، هم پایـه و هم سـطح اسـت.1 قانـون، روش، رتبـه، ِقسـم، نـو

مسجد طراز اسالمی عنوانی است که نخستین بار مقام معظم رهبری در پیامی که به نوزدهمین 
اجالس سراسـری نماز)18 مهرماه 89(  دادند، خواسـتار رسـیدن به چنین مسـجدی شـدند. منظور از 

مسجد طراز اسالمی، رسیدن به مسجدی است بر اساس قاعده و روش صدر اسالم.

ب( پارادایم های مسجد طراز نظام اسالمی

گرچـه در خصـوص تعریـف و مختصـات »مسـجد طراز نظام اسـالمی« غیر از چنـد پژوهش موردِی  ا
محـدود و یـک کتـاب کوچـک مسـتقّل کـه آن هـم عصـاره یـک رسـالۀ دکتـرا بـوده اسـت ،  تحقیقـات 
ع دیدگاه هـای منتشـره در خصوص  شایسـته و بایسـته ای صـورت نگرفتـه اسـت؛  اّمـا از بررسـی مجمـو

مسـجد و انتظـارات کارکـردی آن می تـوان سـه تلّقـی از مفهـوم »مسـجد طـراز اسـالمی« احصـاء نمـود:
1ـ دیدگاه تاریخی، سّنتی

عـّده ای مقصودشـان از »مسـجد طـراز اسـالمی« یـا »مسـجد طـراز نظـام اسـالمی«، همانـا مسـجدی 
کارکردهـای مسـجد در صـدر اسـالم و بـه خصـوص  کامـل منطبـق بـر ویژگی هـا و  کـه به طـور  اسـت 
گـر چـه از لحـاظ ابتنـاء بـر روش و  در زمـان حکومـت نبـوی در مدینـة الّرسـول باشـد.2 ایـن تلّقـی ا
کـرم بسـیار صـواب و قابـل تقدیـر اسـت و حّتـی گاهـی در ظاهـر منطبق با فرمایشـی از  سـیره پیامبـر ا
امـام راحـل اسـت کـه فرمودنـد: »امیـدوارم موّفـق بـه ایـن امـر بشـوید و مسـاجدمان برگـردد به حال 

مسـاجد صـدر اّول«3 اّمـا نگرشـی جامـع و پویـا نیسـت.
کارکردهـا و نقش هـای مسـجد در عصـر نبـوی، امـری بسـیار  بـه عبـارت دیگـر، احیـای تمـام 
ضـروری و شایسـته اسـت؛ اّمـا چنانچـه از فرمایـش حضـرت امـام راحـل و نظایـر آن چنین برداشـت 
شـود کـه سـقف و نهایـت نقش آفرینـی و کارکـرد مسـجد همـان اسـت کـه در صـدر اسـالم ظهـور و بـروز 
پیدا کرد و کسـی حّق ندارد کارکردی فراتر از آن را برای مسـاجد تعریف نماید، چنین برداشـتی به طور 

قطعـی ناصـواب و عامـل رکـود و ایسـتایی خواهـد بـود. 
کـه به طـور قطعـی   کـه سـخن حکیمانـه امـام راحـل نکتـه شـایان توجـه در اینجـا ایـن اسـت 
نمی توانـد بـه تنهایـی و بـدون توّجـه بـه سـایر مبانـی و دیدگاه هـای دیگـر ایشـان مـورد اسـتناد قطعـی 

1. - ر.ک: کتابهای لغت: فرهنگ معین، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه »طراز«.
2. ماهنامه مسجد،1391، شماره162؛ ص13.

3. صحیفه نور، ج17، ص41.
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قـرار گیـرد، ناظـر بـر مقایسـه دوران پیـش و اوایـل دوران پـس از انقـالب بـا دوران صـدر اسـالم اسـت. در 
واقـع، امـام راحـل در مقـام اعـالم عـدم  رضایـت از وضـع موجـود مسـاجد در ابتـدای انقـالب و فاصلـه 
بسـیار زیـاد آن از جایـگاه و کارکردهـا شایسـته آن اسـت و بـا ارجـاع اذهـان بـه اوضـاع مسـاجد در صـدر 
کـرم، قصـد داشـته اند این حقیقـت را یـادآوری و القاء کنند  اسـالم و عصـر حکومـت اسـالمی پیامبـر ا
کانون هـای اصلـی شـکل گیری  کننـد تـا مسـاجد بـه عنـوان  کارگـزاران نظـام اسـالمی تـالش  کـه بایـد 

انقـالب بـه تـراز الیـق خـود برگردنـد.
از طـرف دیگـر، در زمـان شـخص امـام راحـل  هـم مسـاجد بـه پایـگاه خدماتی تبدیل شـده بودند 
کـز  کـه شـاید هرگـز در طـول تاریـخ سـابقه نداشـته اسـت؛ نظیـر تمرکـز بسـیج اقتصـادی در مسـاجد، مرا

برگـزاری انتخابـات، محـّل اسـکان مسـافران نـوروزی و... .

2ـ دیدگاه حّداقلی

کارکردهـا و نقش هـای مسـجد در عهـد  کـه  گروهـی از صاحب نظـران و محّققـان بـر ایـن باورنـد 
نبـوی، بـر دوگونـه بـوده اسـت:

غ از اینکـه حکومـت و  کـه مربـوط بـه مسـجد، بمـا هـو مسـجد می شـود، فـار کارکردهایـی  الـف( 
کـم پیامبـر یـا امـام  کمّیـت اسـالمی  باشـد یـا نـه و صرف نظـر از اینکـه در حکومـت اسـالمی، حا حا

معصـوم یـا ولـی فقیـه غیرمعصـوم باشـد.
 - و ائّمه کـم معصـوم -  اعـّم از پیامبـر ب( کارکردهایـی کـه ناشـی از اختیـارات انحصـاری حا

اسـت و به طـور مسـتقیم بـه شـئون و اختیـارات ایشـان بازمی گـردد.
کم بهـره از تأثیـرات زمـان و مـکان  کـه اغلـب دارای مبانـی اسالم شـناختی غیرپویـا و  گـروه ـ  ایـن 
هسـتندـ  در سـایه دسـته بندی مذکـور، چنیـن نتیجـه می گیرنـد کـه مهم تریـن وظیفـه مسـاجد، برپایـی 
کثـر -    در ُبعـد اجتماعـی  - همـکاری مؤمنـان بـرای  نمـاز جماعـت، مجالـس ذکـر و دعـا و موعظـه و حدا

رفـع نیازهـای مـاّدی و مالـی نیازمنـدان محـّل و تسـکین آالم آنهاسـت.
گفـت ایـن دیـدگاه -  دانسـته و ندانسـته  - حاشـیه ای از تئـوری دشـمن سـاخته  متأّسـفانه بایـد 
گاهانـه از تریبون هـای روشـنفکران  »سکوالریسـم« و جدایـی دیـن از دنیـا و سیاسـت اسـت کـه گاه آ

گاهانـه بـر زبـان و قلـم متدّینیـن سـّنتی جـاری می گـردد. گاه ناآ ح می شـود و  دینـی مطـر
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 3ـ دیدگاه فقه پویا )حّداکثری(

بـه هـر حـال، بـا تکیـه بـر دو مبنـای اصولـی و عمـده در فقه شـیعه، معتقدیـم که کارکردهای مسـجد 
 ،کارکردهـای مسـجد در نظـام اسـالمی نبـوی کّلیـه  در دوران نظـام اسـالمی، عـالوه بـر شـمول 
می توانـد و بایـد بتوانـد -  ضمـن رعایـت اصـول و ارزش هـای بنیادیـن تفّکـر اسـالمی - شـامل کارکردها 

و نقش هـای نوینـی متناسـب بـا نیازهـا و مقتضّیـات جدیـد باشـد. 

ج( مهم ترین شاخصه های مسجِد طراز اسالمی
1. مسجد، کانون عبادت

از آیات شریف قرآن کریم این گونه استفاده می شود که یکی از اهداف آفرینش عالم و موجودات، 
»عبـادت«1و »تقـّرب الـی اهلل« اسـت.2عبادت در مـورد انسـان، دو معنـای عـاّم و خـاّص دارد؛ عبـادت 
در معنـای عـاّم، هـر رفتـار و کـرداری را شـامل می شـود کـه رضایـت و خشـنودی خداونـد در آن باشـد. 
عبـادت در معنـای خـاّص، راز و نیـاز بـا خداونـد، ذکـر و یـاد او و سـخن گفتن بـا اوسـت و عباداتـی چـون 

دعـا، ذکـر، تـالوت قـرآن و برپایـی نمـاز را شـامل می شـود.
بی شـّک، در پیدایـش توّجـه قلبـی بـه خداوند، عوامـل فراوانی نقش دارند کـه از جمله  آنها، »مکان 
عبـادت« اسـت. مسـجد، بـا ویژگی هـای خـاّص خـود، بهتریـن و مناسـب ترین مـکان بـرای حضـور و 

شـکرگزاری بـه درگاه الهی اسـت. 
در قـرآن کریـم، هـر جـا سـخن از مسـجد بـه میـان آمـده، بـه جنبه هـای عبـادی آن بـه عنـوان عنصـر 
محـوری و بنیادیـن در تعالـی فرهنـگ دینـی جامعـه اشـاره شـده و در آیـات متعـّددی از قـرآن کریـم، 
مسـجد، جایـگاه عبـادت و یـاد خداونـد شـناخته شـده اسـت کـه در ادامه برخـی از آنها به عنـوان نمونه 

بیـان می شـود:
 3.» ً

َحدا
َ
ساِجَد هلِلَِّ َفال َتْدُعوا َمَع اهلِل أ ّنَ امْلَ

َ
1. »َو أ

ُکـْم 
َ
َکمـا َبَدأ یـَن  ـُه الّدِ

َ
ِلصـ�نَ ل ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه ُمنْ

ّ
ُکل قیُمـوا ُوُجوَهُکـْم ِعْنـَد 

َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ّبِ ِبال َمـَر َر

َ
 أ

ْ
2. »ُقـل
َتُعـوُدوَن«.4

1. ذاریات، آیه56.
2. رعد، آیه 15.

3. و اینکه مساجد از آن خداست؛ پس، هیچ کس را با خدا نخوانید؛ جّن، آیه18.
4. بگـو: پـروردگارم امـر بـه عدالـت کـرده اسـت و توّجـه خویـش را در هـر مسـجد )و بـه هنـگام عبـادت( بـه سـوى او کنیـد و او را بخوانیـد، در حالـی کـه دیـن 

)خـود( را بـراى او خالـص گردانیـد )و بدانیـد( همان گونـه کـه در آغـاز شـما را آفریـد، )بـار دیگـر در رسـتاخیز( بـاز می گردیـد؛ اعـراف، آیه29.
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ـاَس َبْعَضُهـْم ِبَبْعـٍض  ـْو ال َدْفـُع اهلِل الّنَ

َ
َنـا اهلُل َو ل ّبُ ـوا َر

ُ
ْن َیُقول

َ
 أ

َ
ْخِرُجـوا ِمـْن ِدیاِرِهـْم ِبَغْیـِر َحـّقٍ ِإاّل

ُ
ذیـَن أ

َّ
3. »ال

َقـِوّیٌ 
َ
ّنَ اهلُل َمـْن َیْنُصـُرُه ِإّنَ اهلَل ل َیْنُصـَر

َ
 َو ل

ً
ـواٌت َو َمسـاِجُد ُیْذَکـُر فهَیـا اْسـُم اهلِل َکثیـرا

َ
َمـْت َصواِمـُع َو ِبَیـٌع َو َصل ّدِ ُ لَ

یـٌز«.1 َعز
ُغـُدّوِ َو اْلصـال ؛ )ایـن چـراغ پرفـروغ( 

ْ
ـُه فهیـا ِبال

َ
ُح ل ـُه ُیَسـّبِ ْن ُتْرَفـَع َو ُیْذَکـَر فهَیـا اْسُ

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
4. »ف  ُبُیـوٍت أ

در خانه هایـی قـرار دارد کـه خداونـد اذن فرمـوده دیوارهـاى آن را بـاال برنـد )تـا از دسـتبرد شـیاطین و 
هوس بازان در امان باشـد(؛ خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شـود و صبح و شـام در آنها تسـبیح 

او می گوینـد«.2 
ـه؛ کیسـت سـتم کارتر از آن کـس کـه از بـردن نـام  ْن ُیْذَکـَر فهَیـا اْسُ

َ
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهلِل أ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
»َو َمـْن أ

ـُه«، اسـتفاده می شـود کـه مسـاجد محـّل  ن ُیْذَکـَر ِفهَیـا اْسُ
َ
خـدا در مسـاجد او جلوگیـرى کـرد«.3از جملـه »أ

عبـادت و پرسـتش الهـی اسـت. 
عالّمـه طباطبایـی در تفسـیر گران سـنگ »المیـزان« می فرماینـد: »بـه طـور مسـّلم، معنـای بیـوت، 
همـان مسـاجد اسـت کـه جایگاهـی ویـژه بـرای ذکـر نـام خداسـت و بـه همیـن منظـور بنـا شـده و حّتـی 

خانه هـای پیامبـران و ائّمـه اطهـار نیـز از مصادیـق کلمـه بیـوت اسـت«.4
راز ایـن نام گـذاری آن اسـت کـه مـردم در ایـن مـکان بـه سـوی خداونـد متعـال تقـّرب می جوینـد و 
بـا عبـادت خالصانـه و جمعـی، بـه سـوی او ره می سـپارند و از همیـن رو، قـرآن کریـم کعبـه را کـه برتریـن 
 َبْیـٍت ُوِضَع 

َ
ل ّوَ

َ
خانـه خـدا بـر روی زمیـن اسـت، خانـه ای بـرای مردم به شـمار مـی آورد و می فرمایـد: »ِإّنَ أ

عامَلـ�ن «.5
ْ
 َو ُهـدًى ِلل

ً
ـَة ُمبـاَرکا

َ
ـذی ِبَبّک

َّ
ل

َ
ـاِس ل ِللّنَ

بـه هـر حـال، همان گونـه کـه مالحظـه می شـود، در ایـن آیـات وصفـی کـه بـرای مسـجد ذکـر شـده، آن 
اسـت که در مسـاجد نام خداوند برده می شـود و مردان خدا برای تسـبیح و سـتایش حّق تعالی در صبح 
و شـام بـدان روی می آورنـد و ایـن بـه روشـنی بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت کـه رسـالت اّولیـه و اساسـی این 

مـکان مقـّدس در اسـالم، آن اسـت کـه کانـون عبـادت و ذکر و تسـبیح خداوند متعال باشـد.

گـر خداوند، بعضـی از مردم را به  وسـیله  1. همان هـا کـه از خانـه و شـهر خـود، بـه ناحـّق رانـده شـدند، جـز اینکـه می گفتنـد: پـروردگار مـا، خـداى یکتاسـت و ا
بعضـی دیگـر دفـع نکنـد، دیرهـا و صومعه هـا و معابـد یهـود و نصـارا و مسـاجدى کـه نام خدا در آن بسـیار برده می شـود، ویـران می گردد و خداوند، کسـانی 

را کـه یـارى او کننـد )و از آیینـش دفـاع نماینـد(، یـارى می کنـد؛ خداوند قوى و شکسـت ناپذیر اسـت؛ حـّج، آیه40. 
2. نور، آیه36.

3. بقره، آیه114.
4. المیزان فی تفسیر القرآن ، ج4، ص126.

5. نخستین خانه اى که براى مردم قرار داده شد، همان است که در سرزمین مّکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است؛ آل عمران، آیه96.
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آری؛ نـام مسـجد یـادآور بندگـی در برابـر پـروردگار متعـال اسـت. مسـجد، جایـگاه سـجده اسـت و 

ـی الِعَبـاَده ِمـن َبـی آَدم.«1  ـجوُد ُمنَتَ سـجده اوج عبـادت و بندگـی انسـان بـرای خـدا: »الُسّ
ح  پیامبرگرامـی اسـالم  از نخسـتین روزهایـی کـه دعـوت بـه اسـالم را بـه صـورت آشـکارا مطـر
سـاختند، از کعبـه و مسـجدالحرام )اّولیـن مسـجد سـاخته شـده بـر روی کـره زمیـن( بـه عنـوان پایـگاه 
عبـادی اسـتفاده می کردنـد و در آن بـه قرائـت قـرآن و مناجـات بـا خـدا و اقامـه نمـاز می پرداختنـد. 
شـواهد تاریخـی بیانگـر آن اسـت کـه مسـلمانان را تشـویق و ترغیـب می نمودنـد تـا به مسـجد رفت آمد 

کننـد و از برگـزاری نمازهـای پنج گانـه در مسـاجد بـدون عـذر تخلـف نورزنـد. 
؛ هرکـس نمازهـای پنج گانـه  ً

ـوا ِبـِه َخْیـرا اَعـٍة َفُظّنُ ْمـَس ِف َجَ  اْلنَ
َّ

کـرم فرمودنـد: »َمـْن َصـى پیامبـر ا
خـود را در مسـجد بـه صـورت جماعـت اقامـه کنـد، پـس بـر او گمـان نیـک ببریـد«.2

َصـالة ِعبـادٌة؛ نشسـتن در مسـجد بـه انتظـار 
ْ
 ِلل

ً
لـوُس ِف امَلسـِجِد ِاْنِتظـارا ُ همچنیـن فرمودنـد: »الج

اقامـه نمـاز، عبـادت اسـت«.3
َبـاَذر! ِإّنَ اهلَل یْعِطیک َما 

َ
از ابـوذر غّفـاری نقـل شـده اسـت کـه پیامبـر بـه او چنیـن وصّیت کردنـد: »یـا أ

ـک 
َ
ِئکـُة َو یکَتـُب ل

َ
ال یـک امْلَ

َ
ِ َعل

ّ
ـِة َو ُتَصـى ّنَ َ ْسـَت ِفیـِه َدَرَجـًة ِف اْلج

َ
ِ َنَفـٍس َتَنّف

ّ
ْسـِجِد ِبـکل  ِف امْلَ

ً
ُدْمـَت َجاِلسـا

ْسـَت ِفیـِه َعْشـُر َحَسـَناٍت َو مْیَحـی َعْنـک َعْشـُر َسـیَئاٍت؛ ای ابـاذر، بـه درسـتی کـه خداونـد 
َ

ِ َنَفـٍس َتَنّف
ّ

ِبـکل
بـه تـو اعطـا می کنـد، مادامـی کـه در مسـجد نشسـته ای، بـه انـدازه هـر نفسـی که می کشـی، درجـه ای در 
بهشـت و مالئکه نیز بر تو درود می فرسـتند و برای تو به اندازه هر نفسـی که می کشـی، ده حسـنه ثبت 
کیدات تا بدان حد هسـتند که خودداری از حضور در مسـاجد از  ک می کننـد«.4 ایـن تأ و ده گنـاه تـو را پـا
روی بی اعتنایـی، نوعـی روی گردانـی از سـّنت پیامبـر و موجـب عـدم قبـول عبـادات بـه شـمار می آید.5 
در صـدر اسـالم، مسـلمانان بـه برپایـی نمازهـای جماعت  ـ کـه مظهر بندگی، ُشـکوه، حیات و وحدت 
اّمـت اسـالمی اسـت ـ  بیـش از امـروز اهّمیـت می دادنـد؛ اّمـا بایـد گفـت کـه در طـول تاریـخ 1400 سـالۀ  
گرچـه در زمینه هـای دیگـر بـا فـراز و  اسـالم، کارکـرد مسـجد در بعـد عبـادی، هرگـز افـول نکـرده اسـت؛ ا

نشـیب بسـیار همـراه بـوده اسـت. 

1. - بحاراالنوار، ج82، ص164.
2. وسائل الشیعة، ج 8، ص286.

3. بحاراالنوار، ج80، ص380.
4. وسائل الشیعه، ج4، ص117.

5. - تهذیب االحکام، ج3، ص24، باب فضل الجماعة.
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گزارشـی از جوامـع اسـالمی، چنیـن می نویسـد: »پیـش از  خ مشـهور غربـی، در  ویـل دورانـت، مـوّر
آفتـاب و نیمـه  روز و نزدیـک غـروب، مـؤّذن بـر گلدسـته بـاال مـی رود و بـه  وسـیله اذان، مسـلمانان را بـه 
ع آفتـاب  نمـاز می خوانـد. بـه  راسـتی، ایـن دعـوت چـه نیرومنـد و شـریف اسـت کـه مـردم را پیـش از طلـو
بـه بیـداری دعـوت می کنـد؛ چـه خـوب اسـت که انسـان بـه هنگام نیـم روز از کار باز ایسـتد و چه بزرگ و 

باشـکوه اسـت کـه ضمیـر انسـان، در سـکوت شـب بـه جانـب خداونـد جـّل  جاللـه توّجـه کنـد.«1

2. مسجد، کانون فعالیتهای سیاسی

یکی دیگر از کارکردهای مسـجد در صدر اسـالم، کارکرد سیاسـی بود. به  صراحت می توان اّدعا کرد 
که در کنار بعد عبادی مسـجد، وسـیع ترین و مهم ترین کارکرد مسـجد، کارکرد سیاسـی آن بوده اسـت. 
از آغاز اسـالم، این مکان مقدس با مسـائل سیاسـی آمیخته شـد. زیرا شـریعت اسـالم دینی اسـت که 
در آن رابطـه ای مسـتقیم بیـن فعالیت هـای عبـادی و سیاسـی وجـود دارد. ایـن ارتبـاط بـه روش هـای 
متعـدد قابـل تصـّور و درک اسـت کـه از آن جملـه، می تـوان بـه خطبه هـای نمـاز جمعـه و بیـان مسـائل 
کـرد. مسـجد، پایـگاه و  حکومتـی و سیاسـی و مسـائل مهـم اجتماعـی توسـط خطیـب جمعـه اشـاره 
مرکـز همـۀ  فّعالّیت هـای سیاسـی جامعـه  اسـالمی و در واقـع، »دارالحکومـة« آن بـوده اسـت. مالقـات 
رهبـران و نماینـدگان خارجـی و تصمیم گیری هـای مهـم در مسـاجد صـورت می گرفـت و حرکت هـای 
سیاسـی، اجتماعـی از مسـجد رهبـری و سـازمان دهی می شـد.2پیامبر  پیـش از هجـرت بـه مدینـه، 
کـم در مکـه بـا برخـی از گروه هـا، در مسـجدالحرام گفتگـو می کـرد. پـس هجـرت بـه  بـا وجـود فشـار حا
گون گفتگوی  مدینـه نیـز پیامبـر در مسـجد، بـا افـراد و گروه هـای اعزامی از قبیله هـا و طایفه هـای گونا
سیاسـی انجـام مـی داد. در مسـجدالنبی مکانـی بـه نـام »اسطوانةالوفود«)سـتون هئیت هـا( بـرای 
ایـن گفت و گوهـا در نظـر گرفتـه شـده بـود.3 همچنیـن در  زمـان خلفـای نخسـتین و امـام علـی همـۀ 
 مالقات هـای عمومـی در مسـجد انجـام می شـد و حّتـی نماینـدگان خارجـی، در مسـجد بـه حضـور 

پذیرفتـه می شـدند. مسـجد، محـّل بیعـت و اعـالم برنامه هـای حکومتـی نیـز بـود.
 ح نهج البالغـه می نویسـد: وقتـی مـردم هجـوم آوردنـد تـا بـا امـام علـی ابن ابی الحدیـد در شـر
بیعـت کننـد، آن حضـرت امتنـاع ورزیـد؛ ولـی اصـرار عمـوم در حـّدی بـود کـه حضـرت چاره ای نداشـت. 

1. تاریخ تمّدن، ج4، ص273.
ح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج11، ص9. 2. - ر.ک: فروع الکافی، ج8، ص341؛ شر

3. - ر.ک: سیمای مسجد، ص236-207.
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در ایـن مرحلـه کـه مشـروعّیت الهـی بـا مقبولّیـت عمومـی همـراه گشـته بـود و حّجـت بـر آن حضـرت 
گـر به ناچـار قـرار اسـت بـا  کمّیـت را پذیرفـت؛ ولـی بـرای انجـام بیعـت فرمودنـد کـه ا تمـام شـد، امـام، حا
مـن بیعـت کنیـد، پـس در مسـجد ]بـا مـن بیعـت کنیـد[؛ زیـرا بیعت بـا من، نبایـد به طور مخفـی و پنهان 
باشـد، بلکـه بایـد بـا خواسـت مسـلمانان و در مـأ عـاّم و محـّل اجتمـاع مسـلمانان انجـام بگیـرد. پـس، 
حضـرت بلنـد شـدند در حالـی  کـه مـردم در اطرافـش بودند، حرکت کردند تا داخل مسـجد شـدند؛ مردم 

از هـر طـرف بـر سـر حضـرت ریختنـد و بـا ایشـان بیعـت کردنـد.1
روشـن اسـت کـه امـروز بیعـت بـه انتخابـات، تغییـر نـام یافتـه اسـت و کارکـرد سیاسـی، بـا پیـروزی 
غرورآفریـن انقـالب اسـالمی، در مسـاجد احیـا شـده اسـت؛ به گونـه ای  کـه همـۀ  انتخابات های گذشـته 
)کـه در واقـع، هـر انتخـاب یـک بیعـت جدیـد بـا نظـام اسـالمی اسـت( در مجامـع عمومـی و مسـاجد 

صـورت گرفتـه اسـت.
مسـجد، در صـدر اسـالم همـواره مجلـس مشـورتی مسـلمانان در رویدادهـا نیز بوده اسـت. بر اسـاس 
کـرم در امـور مختلـف بـا افـراد دارای صالحّیـت  مشـورت می کردنـد.  کریم،2پیامبـر ا دسـتور قـرآن 
مهم تریـن ایـن مشـورت ها در حـوزه  نظامـی، غـزوات و تنظیـم سیاسـت های دفاعـی بـود. یکـی از 
مهم تریـن مشـورت ها، در جنـگ احـد بـود کـه پیامبرگرامـی بـا اصحـاب خـود دربـاره  نحـوۀ اجـرای 

جنـگ مشـورت کردنـد.3
گیر  در واقع، پر رنگ ترین نقش مسـاجد در دوران انقالب اسـالمی، نقش سیاسـی بوده اسـت. با فرا
شـدن انقـالب اسـالمی، مسـجدها جایگاهـی مؤّثرتـر در ایـن زمینـه یافتنـد. سـخنرانی های روحانیان و 
دانشـگاهیان در مسـاجد مـردم را بیـش  از پیـش بـا ابعـاد فسـاد، ظلـم، تبعیـض و بی عدالتـی سـاختار 
کـرد. مسـاجد، در طـرد رژیـم طاغـوت از سـوی  سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی کشـور آشـنا 
مـردم، بسـیار مؤّثـر بودنـد. پـس از تبعیـد امام خمینی، در سـال 1343، مبارزۀ ّفعال سیاسـی فروکش 
کـرد و مسـاجد رویکـردی دیگـر یافتنـد. امـام خمینـی، معمـار انقالب اسـالمی ایران، در ارتبـاط با این 
نقـش می فرماینـد: »مسـجد در اسـالم و در صـدر اسـالم، همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت هـای اسـالمی 
بـود و از مسـجد تبلیغـات اسـالمی شـروع می شـده اسـت و مسـجد محـّل حرکـت قـوای اسـالمی بـرای 

ح نهج البالغه، ج11، ص9. 1. ابن ابی الحدید، شر
2. آل عمران، آیه159.

3. فروغ ابدّیت، ج2، ص34ـ  37.
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سـرکوب کّفـار و وارد کـردن آنهـا در زیـر بیـرق اسـالم بـوده اسـت«.1

در واقع، سـخنان امام خمینی تالشـی برای معطوف نمودن توّجه به فرهنگ اصیل اسـالمی و 
سـامان دهی حرکت هـای اسـالمی از مسـاجد اسـت. مسـاجد کـه پایگاه هـای انقـالب بودنـد، به  صورت 
سـنگرهای مسـتحکم بـرای مبـارزۀ انقالبی هـا درآمدنـد. بـر این  اسـاس، امام خمینی بـا ژرف نگری 

خـاّص خـود می فرماید: 
»مسـاجد و محافـل دینّیـه را کـه سـنگرهای اسـالمی در مقابـل شـیاطین اسـت، هـر چـه بیشـتر گرم و 
مجّهـز نگـه دارید«.2همچنیـن ایشـان فرمودنـد: »مسـجد، یـک سـنگر اسـالمی اسـت و محـراب محـّل 

جنـگ اسـت و محـّل حـرب اسـت؛ ]دشـمنان،[ ایـن را می خواهنـد از دسـت شـما بگیرنـد«.3
»در صـدر اسـالم، مسـاجد، محافـل و نمازهـا جنبـه سیاسـی داشـته اسـت. از مسـجد راه می انداختند 
ح  لشـکر را بـه جنگـی کـه بایـد بکننـد و بـه آن جایـی کـه بایـد بفرسـتند؛ از مسـجد مسـائل سیاسـی طـر
ریزى می شـد... مع األسـف، مسـاجد را ما کارى کردیم که بکلی از مصالح مسـلمین دور شـد و با دسـت 

مـا، آن طرحهایـی کـه بـراى مـا ریختـه بودنـد، پیاده شـد«.4
گذاشـتند،  گذاشـتند، همان جایی که پا »ارتش اسـالم هر جا رفته اسـت و سـردارهاى اسـالم هر جا پا
اول مسـجد درسـت کردنـد؛ وقتـی بـه قاهـره رسـیدند، اّول خط کشـیدند براى مسـجد و هرجـا این طور 
ح بـود و ارتـش اسـالم بـراى آبـاد کـردن مسـاجد، محراب، کوشـش  ح بـود، معبـد مطـر بـود، مسـجد مطـر

می کردند«.
کـه از همیـن مسـاجد، از همیـن جمعیتهـا و  »اسـالم مسـاجد را سـنگر قـرار داد، وسـیله از بـاب ایـن 

کـه اسـالم را بـه پیـش می بـرد و قیـام را بـه پیـش می بـرد، مهیـا باشـد«.5 جماعـت... همـه امـورى 
کیدهـای رهبـر کبیـر انقـالب بـر اسـتفاده  هـر چـه  بیشـتر از مسـاجد و بازگشـت آنهـا بـه  در پـی ایـن تأ
گری در مسـاجد، آتـش مبـارزات را  گردان امـام، بـا افشـا نقشـی کـه در صـدر اسـالم داشـتند، یـاران و شـا
کارآمدتـر کردنـد. پایه هـای اصلـی و اّولیـه  انقـالب را  روز بـه  روز شـدیدتر و رژیـم منحـوس پهلـوی را نا
گرد مخصـوص تربیـت کـرده بودند  گردان، نزدیـکان و معتمـدان امـام بنـا کردنـد. امـام،400 نفـر شـا شـا

1. صحیفه نور، ج7، ص65.
2. همان، ج2، ص485.

3. همان، ج13، ص362.
4. - همان، ج18، ص 276.

5. همان، ج17، ص 60.
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کـه اثـر آنهـا در همـه  جـا دیـده می شـد. آیـت اهلل امامـی کاشـانی در شـرق تهـران، آقـای ایروانـی در جنوب 
تهـران، آیـت اهلل غیـوری در جنـوب شـرقی، آیـت اهلل ملکـی در مسـجد هّمت شـمیرانات، آیت اهلل شـهید 
مطّهـری در مرکـز تهـران کانـون توحیـد، امـام جمارانـی در شـمال و مسـجد شـهید بزرگوار دکتـر مفّتح به 

گردانی داشـتند.1 کار تبلیغـی و سیاسـی مشـغول بودنـد؛ ایشـان در شهرسـتان ها نیـز شـا
در محـور سیاسـی، مسـاجد و نهادهـای دینـی، بـه واسـطه  عملکردشـان و عملکـرد مبارزاتی شـان 
علیـه حکومت هـا، مـورد توّجـه خـاّص کارگـزاران دولـت بـود؛ چـرا کـه می دیـدم مسـئوالن بلندمرتبـه 
 رژیـم شـاه، چـه عکس العمل هـای تنـدی در مقابـل مسـجد و مسـجدی ها ابـراز می داشـتند و اعمـال 
کـه سـپهبد رزم آرا، مهـره  حلقه  به  گـوش شـاه، می گفـت: مسـجد را بـر سـر  می کردنـد. بـی  جهـت نبـود 
کاشـانی و مجلس را بر سـر مصدق خراب می کنیم؛ به این ترتیب، اهّمیت و حّساسـّیت سیاسـی بودن 

مسـاجد را بهتـر درک می کنیـم.2
در دوران انقـالب هـم به طـور طبیعـی و بـر اسـاس سـوابق تاریخـی، مسـاجد ایـران نقـش خـود را بـاز 
یافتـه و مرکـز مبـارزات ضـد رژیـم شـاه بودنـد. حملـه بـه مسـجد گوهرشـاد در زمـان رضـا شـاه و کشـتار 
مـردم، بـه تـوپ  بسـتن حـرم امـام رضا توّسـط روس هـا و همچنین، حمله و به آتش کشـیدن مسـجد 
جامـع کرمـان و کشـتار مـردم، نشـان دهنده اهّمیـت مسـجد در مبـارزات مزبـور و اسـتفاده از مسـجد بـه 
عنـوان سـنگر مبـارزه اسـت. همچنیـن، ایـن امـر بیانگـر عنادی اسـت که قدرت سیاسـی نسـبت به این 

مـکان مقّدس داشـته اسـت.3

3. مسجد، کانون فعالیتهای اجتماعی

مسـجد، محـل گردهمایـی مسـلمانان و تجلیـگاه پرشـکوه انسـجام و یـک پارچگـی ملـت مسـلمان 
اسـت. مسـجد، حافظ سـالمت دین و جامعه اسـت و نمایش وحدت و همدلی نمازگزاران، بقای اسـالم 

را تضمیـن می کنـد. حضـور نمازگـزاران در مسـجد، امید دشـمنان اسـالم را به ناامیدی بدل می سـازد.
وحـدت اجتماعـی، عنصـری اساسـی بـرای سـالمت و بقـای اصـل و اسـاس هـر جامعـه ای اسـت. 
مسـجد در تحکیـم ایـن عنصـر اساسـی، نقشـی بـس بـزرگ ایفـا می کنـد. افـراد مختلف، زن و مـرد، بزرگ 

1. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص88ـ  89.
2. همان، ص85.

3. محّمدى، منوچهر، تحلیلی در انقالب اسالمی، ص91.
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و کوچـک، صاحبـان افـکار و سـلیقه های مختلـف، همـه در یـک جـا گـرد هـم می آینـد. همـدل و همسـو 

و دوش بـه دوش یکدیگـر می ایسـتند.
مسـجد کانـون اّتحـاد و همبسـتگی، انـس و الفـت مسـلمانان بـا یکدیگر اسـت. مسـلمانی که به طور 
منّظـم و در زمان هایـی ویـژه، ماننـد نمازهـای روزانـه و نمـاز جمعـه و بـا آدابـی خـاّص، ماننـد بـا وضـو و 
گاه در معـرض تربیـت دینـی  گاه یـا ناخـودآ طهـارت بـودن، در اجتماعـی عبـادی شـرکت می کنـد، خـودآ
قـرار می گیـرد و آثـار مهـّم اخالقـی و رفتـاری و حـّس همبسـتگی اجتماعـی در وجـود او نمایـان می شـود. 
مارسـل بـوازار می گویـد: »مسـجد عامـل نیرومنـدى در همبسـتگی و اتحـاد مسـلمانان جهان اسـت 
و اهمیـت اجتماعـی و فرهنگـی آن را از ایـن بابـت، نمی تـوان نادیـده گرفـت، بـه خصـوص در روزگار 
معاصـر، کـه مسـلمانان شـور و حـرارت صـدر اسـالم را دوبـاره از خود نشـان می دهند، مسـاجد به صورت 
کـز تربیـت روحانـی و پایـگاه جنبـش اّمـت مسـلمان نسـبت بـه سـتمگران و سـلطه جویـان در آمـده  مرا
اسـت. اندک اندک مسـاجد موقعیت سـال هاى نخسـتین ظهور اسـالم را به دسـت آورده اند. تأسـیس 
کتابخانه هـا و تـاالر اجتماعـات در درون مسـاجد ایـن حقیقـت را آشـکار مـی سـازد کـه مسـاجد در اسـالم 
کـز  بـدان گونـه کـه بعضـی پنداشـته انـد، منحصـرًا بـراى اداى فریضـه نمـاز نیسـت و یقینـًا یکـی از مرا
سیاسـی و فرهنگـی مهـم اسـالم اسـت. اقامـۀ نماز جمعه وسـیله اى اسـت بـراى گردهمایی مسـلمانان 
کمبودهـاى رفاهـی؛ نظیـر  گفتگـو در بـاب  ح مسـائل مهـم اجتماعـی و بحـث و  در روز تعطیـل و طـر
بهداشـت، مسـکن، تصمیـم گیریهـاى سیاسـی، مسـائل حرفـه اى و غیـر آن. در حقیقـت، برپایـی نمـاز 
جمعـه بـه کار گرفتـن عبـادت خداونـد اسـت در راه خدمـت بـه اّمـت. گردهمایـی جمعـه، بـه ویـژه در 
سـالهاى اخیر، در ممالک آزاد شـده توسـط اسـالم، تأثیر و کارایی بسـیارى داشـته اسـت. در این سـالها، 
کندگی سیاسـی مردم، گردهمایی مسـلمانان ناخشـنود از حکومت هاى سـتمگر  علی رغم تفرقه و پرا
ح قیام عمومی و مبارزه علیه سـتمگران را ریخته و تزلزلی در ارکان  فاسـد، در درون همین مسـاجد طر
فرمان روایی دسـت نشـاندگان اسـتعمار غرب پدید آورده اسـت؛ کارى که احزاب و گروه هاى سیاسـی 

مخالـف در ممالـک غـرب از انجـام آن هنـوز ناتواننـد«.1
بـر پایـه چنیـن ترسـیمی از مسـجد اسـت کـه خداونـد متعـال، پیامبـر خویـش را از نمازگـزاردن و حّتی 
حضـور در مسـجدی کـه وحـدت جامعـه اسـالمی را دچـار آسـیب کنـد، نهـی می نمایـد.2 آن حضـرت نیـز 

1. - ویلفرد کنت ول اسمیت، اسالم در جهان امروز، ترجمه حسنعلی مهروى، تهران، دانشگاه تهران، 1356، ص 101 
2. - توبه، آیه 108.
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نـه تنهـا در چنیـن مسـجدی حضـور نیافتنـد، بلکـه جمعـی را فرمـان دادند تـا آن را به آتش کشـند. حّتی 

بنابـر نقلـی، زمیـن آن مسـجد بـه مزبله دان تبدیل شـد.1
کیـد بـر منّظـم بـودن  شـواهدی نشـان می دهـد کـه پـاره ای از مقـّررات نمـاز جماعـت، همچـون تأ
صفهـا و اّتصـال شـانه های نمازگـزاران، نهـی از ایـن کـه نمازگـزار تنهـا در یـک صـّف بایسـتد و یـا موقـع 
ج شـود2 و ... بدیـن منظـور تشـریع شـده تـا هـم وحـدت و هماهنگـی مسـلمانان  اذان، از مسـجد خـار

بیشـتر شـود و هـم بهتـر بـه نمایـش گذاشـته شـود.
ازایـن رو می تـوان گفـت: مسـجد هـر قدر وحد ت و یکپارچگی مسـلمانان را پایدارتر کند و قشـرهای 
بیشـتری از جامعـه را در برگیـرد، بـه مسـجد طـراز اسـالمی نزدیک تـر اسـت. حضـور پیـروان مذاهـب 
گـون در یـک مسـجد نیـز نشـانگر آن اسـت کـه اختالف هـای عقیدتـی و مذهبـی نتوانسـته صـف  گونا
کندگـی کنـد. پـس مسـجد طـراز اسـالمی در مناطقـی کـه پیـروان  واحـد مسـلمانان را دچـار تفرقـه و پرا
گـون زندگـی می کنند، مسـجدی اسـت کـه همگان با وجود اختالف هـای مذهبی، دوش  مذاهـب گونا

بـه دوش هـم در آن نمـاز بگزارنـد.
از نظـر امـام صـادق کسـی کـه در صـف اّول نمـاز جماعـت بـرادران اهل سـّنت حضـور یابـد و در 
صـف اّول بایسـتد، همچـون کسـی اسـت کـه شمشـیر خویـش را از نیـام برکشـیده و آمـاده نبـرد در راه 

خداسـت.3
راز این سـخن امام روشـن اسـت. در حقیقت نمایش وحدت و همدلی مسـلمانان، همان آرمان 
رسـول خداسـت و ارزش آن کمتـر از جنگیـدن بـا دشـمنان دیـن خدا نیسـت. پس مسـجد طراز اسـالمی 
در زمینـۀ وحـدت اجتماعـی، مسـجدی اسـت کـه اّتحـاد و یکپارچگـی جامعـۀ اسـالمی را اسـتوار نمایـد. 
نمازگـزاران آن بـه راسـتی همـدل و بـا صفـا بـوده، از کینه هـا و کدورت ها به دور باشـند و همدلی و اّتحاد 

خود را به دشـمنان آشـکار و نهان جامعۀ اسـالمی نشـان دهند.
گفتگـو پیرامـون مشـکالت اجتماعـی و چـاره اندیشـی بـرای رفـع آنهـا، هنگامـی بـه نتیجـه نهایـی 
می رسـد کـه اقداماتـی عملـی را نیـز در پـی داشـته باشـد. مسـجد، پایـگاه عمومـی مسـلمانان و محـّل 
گـون اسـت. ازایـن رو جایـگاه مناسـبی بـرای تعـاون اجتماعـی مسـلمانان و  گونا حضـور قشـرهای 

1. - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص110.
2. - وسائل الشیعه، ج3، ص513، باب 35 از ابواب احکام المساجد، روایات 1 و 3 و ج5، ص460 و 471، باب 58 و 70 از ابواب صالة الجماعه.

3. - همان، ج5، ص382، باب5 از ابواب صالة الجماعه، روایت7.
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مشـارکت آنـان در راسـتای رفـع نارسـایی های اجتماعـی.

در صـدر اسـالم توّجهـی همـه جانبـه بـه تهیدسـتان و محرومـان در مسـجد بـه عمل می آمـد که باید 
الگـوی مسـاجد در ایـن عصـر قـرار گیـرد ایـن توّجه عبـارت بود از:

الـف( کمـک مالـی؛ مسـجد تنهـا محـل خوانـدن نمـاز نبـود، بلکـه جایگاهـی بـرای دادن صدقـه و 
کمـک بـه مسـتمندان نیـز بـه شـمار می آمـد. 

ع انگشـتر خویش را به مسـتمندی بخشـید،  داسـتان معروف و تاریخی امام علی که در حال رکو
ع پیوست. در مسـجد به وقو

مسـجد بایـد باعـث برطـرف کـردن اندوه هـای دنیـوی، افسـردگی، و پنـاه گاه مسـلمانان باشـد.1 در 
روایـت آمـده کـه پیامبـر  در مسـجد بـا تهیدسـتان هـم غـذا می شـد و بـا آنـان افطـار می کـرد.2

امام رضا در گفتاری نورانی یکی از فواید و آثار سازنده نماز جماعت راـ  که معمواًل در مسجد برپا 
می شـودـ  همیاری و تعاون مسـلمانان بر »ِبّر و تقوا« بر شـمرده اسـت.3 این سـخن امام، باب علمی 
است که صدها باب علم دیگر از آن به روی انسان گشوده می شود. کارهایی مانند جمع آوری کمک 
بـرای نیازمنـدان، پرداخـت وام، اعطـای خدمـات درمانـی، اقدامـات بـرای تسـهیل ازدواج زوجهـای 
جـوان، برنامه ریـزی بـرای عیـادت و سرکشـی از بیمـاران و امـوری از ایـن دسـت، همگـی از مصادیـق 
تعـاون بر»بـّر و تقـوا« اسـت. اهـل مسـجد بایـد فقر را از میان خویـش برچینند با این همه، مسـاجد امروز 
سـنگینی ایـن رسـالت را کمتـر بـر دوش خـود حـس می کننـد در مسـاجد کمـک بـه تهیدسـتان فراموش 
شـده اسـت یـا حـد اقـل بـه سـمت و سـوی نادرسـتی کشـیده شـده اسـت. تهیدسـتانی کـه نقـاب تعّفـف 
برچهـره زده انـد و در هالـه ای از شـرم و نجابـت، فقـر را بی نیـازی جلـوه می دهنـد، مسـتحقان واقعـی 
کمک هـا در مسـاجد هسـتند؛ اّمـا ایسـتادن و سـرافکندگی و ذّلـت را روبـه روی جمعیـت تمریـن کـردن 
کاری ناشایسـت اسـت کـه متأسـفانه امـروزه رواج پیـدا کـرده و بـا مـرام اهـل مسـجد و حرمـت خانه خدا 

سـازگار نیست. 
ب( اسـکان مسـتمندان؛ اهـل صّفـه گروهـی از مهاجریـن و انصـار بودنـد کـه از تهیدسـتی، منـزل و 
سـرپناه نداشـتند پیامبـر  اینـان را در صّفـه مسـجدالنبی  )سـایبانی در آن مسـجد( جـای داد.
همچنیـن در زمینـه  مسـائل اجتماعـی، مسـجد در اوایـل ظهـور انقـالب، پایـگاه ترغیـب و تحریـک 

1. - وسائل  الشیعه، ج5، ص263.
2. - مستدرک الوسائل، ج3، ص38؛ بحاراالنوار، ج80، ص350.

3. - وسائل الشیعه، ج5، ص372، باب 1 از ابواب صالة الجماعه، روایت 9.
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از مشـکالت  بـود. در مسـجد، بسـیاری  بـرای همـکاری و همیـاری در زمینه هـای مختلـف  مـردم 
کـه فقـط جنبـه  اجتماعـی داشـتند  کارهایـی  اجتماعـی جامعـه، بـا همـکاری مـردم، حـّل می شـد. از 
می تـوان بـه کمک هـای مـردم در جریـان زلزلـه  طبـس و کمـک بـه خانواده هایـی کـه سرپرسـت آنها در 

زنـدان یـا بازداشـت بودنـد، اشـاره کـرد.
مسـاجد و ائّمـه  جماعـات نـه  تنهـا اختالفـات مالـی مـردم را حـّل  و فصـل می کردنـد، بلکـه اختالفـات 
خانوادگـی و حّتـی قومـی و محّلـی افـراد را فیصلـه می دادنـد؛ چـرا کـه متدّینیـن و مؤمنان، مجـاز نبودند 
کـم قضایـی مراجعـه نماینـد... در مـورد طـالق نیـز وضـع بـه همیـن صـورت  کـه بـه دادگسـتری و محا
بـود؛ چـون مراجـع، شـرط صّحـت طـالق را وجـود دو شـاهد عـادل بـرای جـاری  کـردن صیغـه  طـالق، 
می دانسـتند و دادگاه هـای زمـان قبـل از انقـالب، مصـداق وجـود این شـرط نبودند؛ بنابراین، بسـیاری 

از طالق هـا و صیغـه  آن در سـر نمـاز جماعـت و بـا شـاهد گرفتـن از متدّینیـن انجـام می شـد.1

4. مسجد، کانون فعالیتهای اقتصادی

از جملـه فعالیت هـای مسـجد در صـدر اسـالم، امـور اقتصـادی بـود. بنابـر شـواهد تاریخـی، امـوال 
عمومـی در مسـجد گـردآوری و از آنجـا در بیـن مسـلمانان توزیـع می گردیـد؛ غنائـم جنگـی نیـز پـس از 

جنـگ بـه مسـجد انتقـال می یافـت و در آنجـا بیـن رزمنـدگان تقسـیم می شـد. 
در صدر اسـالم، هرگاه مالی از ناحیه اى به مدینه می رسـید آن را به مسـجد پیامبر  می آوردند و 
گیر اسـالم در شکل گیرى  طبق نظر آن حضرت میان مردم تقسـیم می شـد. این دسـتورات و قوانین فرا
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادى جوامـع مؤثـر بـوده اسـت، چنانکـه تـا قرن هـا، بیشـتر فعالیت هـاى 
شـهرهاى اسـالمی بـر مـدار یـک مسـجد بـا موقعیـت مرکزى انجـام می گرفت و مسـاجد به ویژه مسـجد 
جامـع، بـه شـهرهاى اسـالمی چهـره اى کامـاًل خـاص می بخشـید، ایـن نقـش کانونـی )مسـجد جامـع و 
بـازار بـا محله هایـش( همـواره منشـأ تحرک هـاى اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادى در اسـالم و نیز روابط 

نزدیـک دانشـمندان بـا طبقه متوسـط شـهرى بوده اسـت.
در صحیـح بخـاری، نقـل شـده اسـت: امـوال فراوانـی را از بحرین به حضور رسـول خـدا  آوردند، 

وه ف املسـجد؛ آن را در مسـجد توزیع کنید«.2 حضـرت فرمـود: »انثـر

1. محّمدى، منوچهر، تحلیلی در انقالب اسالمی، ص74.
2. صحیح بخاری، ج1، ص108، ج4ف ص65.
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شـاید سـاختن مجموعـه ای متصـل بـه مسـجد بـه نـام »خزانـه« و محـل نگهـداری بیـت المـال در 
کتابهـای تاریـخ  کـه در  کـرم باشـد. چنـان  قرنهـای بعـد برگرفتـه از همیـن سـیره نورانـی پیامبرا
اسـالمی، فـراوان اشـاره شـده اسـت بـه جایـی در مسـجد به نام »قبه بیـت المال« که خلفـا ثروت نقدى 
عمومـی را کـه از طریـق زکات و مالیـات اسـالمی و غنایـم جنگـی به دسـت می آمـد، در آنجا جمع و حفظ 

می کردنـد.1
صاحـب کتـاب »الخطـط« دربـارۀ مسـجد جامعـی کـه عمروبـن العـاص در فسـطاط مصـر بنـا کـرد، 
می گویـد: بیـت المـال مسـلمانان در بـاالى فـّواره در مسـجد جامـع قـرار داشـت، کـه آن را »اسـامة بـن 
زیـد تنوخـی«، متّولـی مصـر در سـال )970هــ.ق( بنـا کـرد. در آن زمـان، امیـر مصر »عبدالملـک بن رفاعه 

الفهمـی« بـود.2
ابـن رسـته، از علمـاى قـرن سـوم هجرى، بیت المـال مذکور را در کتاب »االعالق النفسـیه« توصیف 
کـرده و گفتـه اسـت: ایـن مـکان، شـبیه قبـه اى بـود کـه داراى درهایـی از آهـن بـود و در سـمت جلـوى 

منبر قرارداشـت.3
همچنیـن مسـجد جامـع ابـن طولـون، کـه در سـال)263 هــ.ق( در قاهـره سـاخته شـد، بـه دسـتور 
خود وى، پس از عشـاء قفل و بسـته می شـد؛ زیرا بیت المال در آن قرار داشـت.4 این مسـئله، که خزانه 
دولـت یـا بیـت المـال در مسـجد جامـع شـهر نگهـدارى می شـد، نشـانگر ارتبـاط محکـم بیـن مذهـب و 
سیاسـت بـود. بیشـتر صاحـب نظـران معتقدنـد کـه ایـن رسـم از زمان هـاى اول حکومـت خلفـا شـروع 

شـد؛ آنهـا مسـجد را محـل امنـی بـراى نگهـدارى ثـروت ملـی می دانسـتند.
رابطه بین مسـجد و اقتصاد از منظر دیگری نیز مورد تأّمل اسـت. قرآن کریم به مسـلمانان دسـتور 
ْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضـِل اهلِل...؛ هنگامی که نماز پایان یافت، 

َ
وا ِف اْل ُة َفانَتِشـُر

َ
ـال می دهـد: »َفـِإَذا ُقِضَیـِت الّصَ

کنده شـوید و از فضل خدا بطلبید«.5 مفسـران در تفسـیر این آیۀ شـریفه می نویسـند: »أی:  در زمین پرا
ـراِء َو البیـع؛ پـس از  نمـاز جمعـه، در  َق ِف الّشِ ز طِلُبـوا الـّر

ُ
ُقـوا ِف الرِض َو ا غـُم َعهنـا َتفّرَ ُمَعـَة َو َفّرَ ُ ْیـُمُ اْلج

َّ
ِإَذا َصل

1. ر ک: تقـی الدیـن احمـد المقریـزی، الخطـط، ج2، ص249؛ الولـی محمـد طـه، المسـاجد فـی االسـالم، ص159؛ رازی فخرالدین، التفسـیر الکبیـر، ج16، 
ص9 و10. صحیـح بخـاری، ج1، ص108.

2. تقی الدین احمد المقریزى، الخطط،، ج2، ص249.
3. - االعالق النفسیه، ص116؛ طه الولی، المساجد فی االسالم، ص159.

4. - طه الولی، المساجد فی االسالم، ص159.
5. -جمعه، آیه 10.
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کنـده شـوید و بـا خریـد و فـروش، طلـب رزق کنیـد.«1 در برخـی از روایـات نیـز بـرای کسـب رزق  زمیـن پرا

حالل، به همین آیه شـریفه استشـهاد شـده اسـت.2 
در گذشـته، در کنـار مسـاجد شـهر، مسـجِد بـازار هـم وجـود داشـت کـه بیشـتر افـراد شـرکت کننده در 
ت بود. در این مسـاجد، بیشـتر بازاریان شـرکت 

ّ
آن، بازاری بودند. این مسـاجد، به غیر از مسـاجد محال

داشـتند و بیشـتر اخبـار تخّصصـی حـوزه تجـارت و گزارشـات مربـوط بـه بـازار و اوضـاع اقتصـادی، در 
ایـن مسـاجد بیـان می شـد. برخـی از کسـبه و بازاریـان، سـاعاتی را بـرای آموختـن احـکام معامـالت و 
کثـر تّجـار و بازرگانـان بـه محـض اینکه وارد شـهرها  بیـع و شـراء اختصـاص می دادنـد.3 برایـن اسـاس، ا
می شـدند بـه مسـاجد بازارمراجعـه می کردنـد. حضـور ایـن تّجـار و بازرگانـان در مسـجد بـازار، نشـان از 
کـره  کـه بـه محـض فراغـت از نمـاز، خریـداران کاال وارد گفتگـو و مذا ورود کاالهـاى جدیـدى داشـت 
گـر چـه بـه طـور مسـتقیم، خریـد و فـروش در داخـل مسـجد  بـراى خریـد و فـروش یـا مبادلـه می شـدند. ا
انجـام نمی گرفـت و هنـگام حضـور در مسـجد، اصـل همـه کارها بر محـور عبادت و نیایش بـود، اّما دید 
و بازدیـد و گفت وگـو بـراى تبـادل و خریـد کاالهـا، بعـد از انجـام اعمـال عبـادى صـورت می گرفـت. نکته 
قابـل توجـه ایـن کـه خدمـات بیـن مسـاجد و بازرگانـان متقابـل بوده اسـت. یعنی همچنان که مسـجد 
در امـر اقتصـادى بـه کمـک تّجار و بازرگانان می شـتافت، بازرگانان نیز نقش مهمی در گسـترش اسـالم 

و سـاخت مسـاجد در مسـیر حرکـت کاروانهـای تجـاری و دیگـر سـرزمین هاى دور دسـت داشـتند.
کاروان هـاى بازرگانـان مسـلمان در یـک محـل چنـد بـار فـرود می آمدنـد، در آنجـا مسـجدى  گـر  ا
کـه مـردم محـل بـه ایـن مسـجد روى  می سـاختند تـا محـل تجّمـع آنـان باشـد. چیـزى نمی گذشـت 
می آوردنـد و بـه اسـالم می گرویدنـد. راه هـاى بازرگانـی، راههـاى اسـالم در آسـیا بـود، چنانکـه در آفریقـا 

نیـز راه آشـنایی مـردم بـا اسـالم همیـن طـور بـود.
امـروزه فعالیت هـای اقتصـادی مسـاجد بـا مشـارکت و همیـارى مـردم، بیشـتر در قالـب تشـکیل 
صندوقهای قرض الحسـنه و حمایت و دسـتگیری از محرومان جامعه در مشـکالت صورت می گیرد.
گـذارى وام بـدون بهـره از طریـق شـوراى  ارائـه خدمـات مالـی اعـم از حفـظ سـپرده هاى مـردم و وا
صنـدوق قرض الحسـنه انجـام می پذیـرد. ایـن سـنت حسـنه قـرون متمـادى اسـت کـه بیـن مؤمنیـن 

نمازگـزار مسـاجد انجـام می شـود.

1. - فقه القرآن، ج1، ص135.
2. - عدة الداعی، ص92-91.

3. بی آزار شیرازی، عبدالکریم، فصلنامه فرهنگ کوثر، ش16، مقاله: مسجد قلب جامعه اسالمی، ص4-3.
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تشـکیل  ربـوی،  معامـالت  انجـام  منـع  دربـاره  روایـات  و  آیـات  فـراوان  کیـدات  تأ بـه  توجـه  بـا 
صندوق هـاى قرض الحسـنه از بهتریـن روش هـاى اقتصـادى براى رفع احتیاجـات مالی و اقتصادى 
ع صندوقهـاى خیریـه و قرض الحسـنه، مسـاجد  کـه خاسـتگاه اولیـه تشـکیل ایـن نـو مـردم اسـت 
بوده اند. انجام این عمل ارزشـمند اقتصاد اسـالمی، موجب توسـعه اقتصادی و تأمین نیازهای مالی 
و اقتصـادی مـردم شـهرها و محّله هـا می شـود. ایـن فّعالّیـت مسـجدی، انگیزه سـازی بـرای روحّیـه 
خودیـاری در مـردم و انجـام امـور داوطلبانـۀ اقتصـادی در سـطح جامعـه را باعـث خواهد شـد. توّجه به 
ایـن سـّنت حسـنه و آمـوزش تعالیـم آن بـه نمازگـزاران و حاضریـن در مسـجد، در دوران مقاوم سـازی 
گذشـتن از دوران ریاضت هـای اقتصـادی بسـیار مهـم اسـت. ایـن آمـوزۀ اقتصـادی در  اقتصـاد و 
درمـان بسـیاری از آفت هـا و اسـتثمارهای اقتصـادی جوامـع اسـالم، ماننـد ربـا بسـیار مؤّثراسـت؛ زیـرا 
وقتـی قـرض الحسـنه مـورد توّجـه قـرار نگیـرد، ربـا اقتصـاد جوامـع را فرامی گیـرد. در صورتـی کـه ربـا در 
آموزه هـای اسـالمی بـه شـّدت نکوهـش شـده اسـت.1 بنابرایـن، قـرض الحسـنه و اشـاعه و تبییـن آن 
کنـار فّعالّیت هـای مسـجدی، موجـب می شـود تـا اقتصـاد جامعـه اسـالمی از آسـیب های متعـّدد  در 
کارآمـدی منابـع اقتصـادی و... مصـون بمانـد. اقصـادی ماننـد ربـا، اسـتثمار مالـی و ذخیره سـازی و نا
همچنیـن دیگـر از فعالیت هـای اقتصـادی مسـاجد، امـور عـام المنفعـه بـا محوریـت مسـجد اسـت. 
تشـکیل برخـی فروشـگاه ها و تعاونی هـاى مصـرف محّلـه نیـز توسـط هیئـت امنـاء مسـاجد بـرای رفـع 

نیازهـاى ضـرورى جمعیـت، حوالـی مسـجد انجـام می شـود.
ع دیگـر کارهـاى اقتصـادى کـه عمدتـًا در مسـاجد صـورت می گیـرد و بیشـتر جنبـۀ خیرخواهانه و  نـو
بشـر دوسـتانه دارد، جمع آورى پول براى مسـتمندان و نیازمندان، خرید جهیزیه براى خانواده هاى 
کمـک و اعانـه بـراى سـاخت  کار بـراى بیـکاران و نیـز جمـع آورى  کـردن  کـم درآمـد و فقیـر، پیـدا 
کـز کوچـک اقتصـادى کـه در امـر کمک رسـانی و بـا هـدف خیرخواهانـه و فـی  کارگاه هـاى تولیـدى و مرا
کثر مسـاجد  سـبیل اهلل اسـت. در ادوار گذشـته که مسـاجد در مرکز شـهر و بازار در کنار آن ایجاد می شـد، ا
داراى حجره هـا و مغازه هایـی بوده انـد کـه درآمـد حاصـل از اجـاره یـا تجـارت آنـان براى مسـجد هزینه 
می شـد، ایـن درآمدهـا بخشـی از فعالیت هـاى اقتصـادى مسـجد را تشـکیل مـی داد کـه در راه کارهـاى 
عام المنفعه یا تعمیر، نگهدارى و توسـعه مسـاجد یا در امر کمک به ابن سـبیل و فقیران و مسـتمندان 

هزینه می شـد.

1. ر.ک: آل عمران، آیات125 و 126؛ بقره، آیات276، 277، 278، 279؛  من الیحضره الفقیه، ج3، ص274؛ بحاراالنوار، ج103 ص115.



159
 5. مسجد، مرکز دادخواهی و قضاوت

کرم در آن به قضاوت و دادخواهی   به گواهی تاریخ، مسجد نخستین مکانی است که پیامبرا
و حـّل و فصـل اختالفـات، منازعـات و صـدور احـکام قضایی پرداختند، مکان دیگری جز مسـجد برای 

قضاوت آن حضرت نقل نشـده است. 
یکـی از دالیلـی کـه پیامبـر اعظـم مسـجد را جایـگاه قضـاوت قـرار دادنـد، ایـن بـود که همـه  افراد 
از قـوی و ضعیـف، توانگـر و بینـوا و کوچـک و بـزرگ، شـاهد اقامـه  عـدل و اجـرای احـکام الهـی باشـند و 
ع، تهذیـب نفـوس را موجـب خواهـد شـد.1  از سـوی دیگـر، چـون در  بـه آن روی آورنـد کـه ایـن موضـو
سـرزمین های اسـالمی، آیین دادرسـی بر مبنای اصول و قواعد اسـالمی بود، تشـکیالت خاّص و مکان 
ممتـازی به جـز مسـجد بـرای قضـاوت وجـود نداشـت. ایـن رونـد در زمـان خلفـای راشـدین هـم ادامـه 

داشت.
 قضـاوت، پـس از نبـّی مکـّرمs همچنـان در مسـجد انجـام می شـد و ایـن امر، به قـدری رایج بود که 
بعـد از پیامبـر گرامـیs ایـن سـیره در زمـان خلفـای راشـدین ادامه داشـت تا جایی کـه در مورد قضاوت 
وفـة بدّکـة  ـُه ِبـِه دکـة معر

َ
 َذِلـک ِف َمسـجِد الُکوفـة، َو ل

ُ
َکاَن َیفعـل ـُه 

َ
امـام علـی چنیـن آمـده اسـت: »أّن

الَقضـاء؛ در مسـجد کوفـه، محّلـی بـرای قضـاوت امـام علـی بـود کـه معـروف بـه »دّکةالقضـاء« بـوده 
اسـت«.2

 در روایتـی  بـه نقـل از امـام علـی چنیـن آمـده اسـت: »بـه آن حضـرت گـزارش رسـید کـه شـریح 
یح! إجلـس ف املسـجد، فاّنـه أعـدل  قاضـی امـر قضـاوت را در خانـه اش انجـام می دهـد، فرمـود: »یـا ُشـَر
لـس ف بیتـه؛ ای شـریح، در مسـجد قضـاوت کـن که ایـن عمل برای  بـ�ن النـاس و اّنـه َوْهـٌن بالقـایض أن یج
اجـرای عدالـت بیـن مـردم بهتراسـت. نشسـتن در خانـه و قضاوت کـردن موجب وهن قاضی اسـت«.3

قـرار دادن مسـجد بـه عنـوان محـّل قضـاوت تـا مّدت هـا ادامـه داشـت و بیشـتر قاضیـان  �
در مسـجد بـه داوری می پرداختنـد تـا ایـن کـه »ملـک عـادل نورالدیـن زنکـی« محّلـی را در 
دمشـق بـه قضـاوت اختصـاص داد و نـام آن را »دارالعدل« نهـاد. پس از این، اّیوبیان در مصر 

ایـن کار را تعقیـب کردنـد و مکان هایـی را بـه امـر قضـاوت اختصـاص دادنـد.4

1. عبدالوّهاب حموده، ره آورد مسجد در فرهنگ اسالمی، ترجمه  مهدی اسفندیاری، ص115.
2. عوالی الآللی، ج2، ص344 باب القضاء.

3. - مستدرک الوسائل، ج3، ص197)چاپ قدیم(؛ دعائم االسالم، ج2، ص534.
4. محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص157.
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با گسـترش جمعیت مسـلمانان و کثرت منازعات و اختالفات، سـازمان هایی به امر قضا  �

در جامعـه اسـالمی پرداختنـد. پـس از برقـراری جمهـوری اسـالمی ایـران، قـوه قضائیـه، یکـی 
از قـوای سـه گانـه نظـام حکومتـی، ایـن امـر برعهـده گرفـت. امـروزه، جلسـات شـوراهای حـّل 
اختـالف بـا نظـارت قـوه قضائیـه نیـز در مسـجد تشـکیل می گـردد. الزم به ذکر اسـت که برخی 

از علمـا قایـل بـه کراهت قضاوت در مسـجد هسـتند.1 
مـراد از قضـاوت در مسـجد، آن اسـت کـه قاضـی در ایـن مـکان مقـّدس که بیت اهلل اسـت،  �

بنشـیند و خصومـت بیـن دو طـرف دعـوا را حـّل  و فصـل کنـد. به طـور کّلـی دالیـل، حکایـت 
از آن دارد کـه اصـل »قضـاوت در مسـجد«، بـه همیـن معنـا، مـورد اّتفـاق همـه علمـا اسـت. از 
ایـن رو، هیـچ فقیهـی بـه حرمـت قضـاوت در مسـجد قائـل نیسـت و البّته قائل بـه وجوب هم 

نداریـم. همـه  فقهـا، قضـاوت در مسـجد را جایـز می داننـد.
افـزون بـر مطالـب بیـان شـده، قضـاوت در مسـجد از نظـر روانـی هـم بـرای طرفیـن دعـوا  �

و هـم بـرای قاضـی، آرامـش بیشـتری را بـه دنبـال دارد؛ زیـرا همـگان بـه مقـّدس  بـودن ایـن 
مـکان ایمـان دارنـد و فضـای مسـجد خـود به  خـود باعث می شـود افرادی کـه در آنجا حضور 
پیـدا می کننـد، از مسـائلی نظیـِر دروغ  گفتـن، شـهادت بـه باطـل و سـوگند دروغ پرهیـز کننـد. 

ایـن امـر باعـث می شـود کـه قاضـی بحـّق قضـاوت کنـد. 

6. مسجد، پایگاه نظامی

به گواهی تاریخ، مسـجد در صدر اسـالم، محل برافراشـته شـدن پرچم سـپاه اسـالم و اعزام آنان به 
کـرم ، خطبه هـاى آتشـین خـود را کـه بـراى اعـزام مسـلمانان  جبهه هـای نبـرد بـوده اسـت. پیامبـر ا
بـه جهـاد و مبـارزه بـا کفـر و شـرک بـود، در مسـاجد ایـراد می کردنـد و حّتـی آمادگی هـاى قبـل از اعزام هم 
در مسـجد شـکل می گرفتـه اسـت. در زمـان خلفـای راشـدین و حتـی امویـان هـم مسـجد از ایـن نظـر 

فعـال بود.
همـواره مسـجد، جایـگاه گفتگـو و مشـورت در رویدادهـا بـوده اسـت و مهم تریـن ایـن مشـورت ها در 

حـوزه نظامـی و غـزوات و تنظیـم سیاسسـت های دفاعـی انجام می شـده اسـت. 
شـواهد گویایـی نشـان می دهـد کـه مسـلمانان حّتـی در خصـوص مسـائل نظامـی نیـز در مسـجد به 

1. - شرایع االسالم، ج1، ص152.
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مشـورت می پرداختنـد. مسـجد، خانـه آشـنایی بـا دردهـا و مشـکالت اجتماعـی و چـاره اندیشـی بـراى 

رفـع آنها اسـت.
کرده انـد و فرموده انـد: »ایـن مسـجد  کیـد  گفتـاری بـه ایـن نقـش مسـجد تأ امـام خمینـی در 
کرم، مرکز جنگ ها و سیاسـت ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسـی  الحرام و مسـاجد در زمان رسـول ا
بـود. ایـن طـور نبـوده اسـت کـه در مسـجد پیغمبـر، همـان مسـائل عبـادى نمـاز و روزه باشـد؛ مسـائل 
گاهانـه بـراى مصالـح خودشـان و بـراى مصالـح  سیاسـی اش بیشـتر بـود. اسـالم می خواهـد کـه مـردم آ

مسـلمین در آنجـا فّعالّیـت کننـد«.1
بـدون تردیـد، جامعـه ای کـه در راه تحّقـق ارزشـهای اسـالمی گام برمـی دارد، هیـچ گاه از دسـتبرد و 
وُکْم 

ّ
وَنُکْم َحـَىّ َیُرُد

ُ
ـوَن ُیقاِتل

ُ
تجـاوز دشـمنان دیـن ایمـن نمی مانـد؛ این رهنمود قرآن اسـت کـه: »َو ال َیزال

َعْن ِدیِنُکْم؛ کافران همواره با شـما می جنگند، تا آن گاه که شـما را از دینتان برگردانند.«2 از سـوی دیگر، 
در جهـاد اسـالمی رسـیدن بـه پیـروزی، همـواره در گـرو برخـورداری از نیروهـای رزمنـده مؤمـن، معتقـد 
و مکتبـی اسـت. مسـجد در ایـن زمینـه، نقشـی حیاتـی را ایفـا می کنـد؛ زیـرا در حقیقـت رزمنـدگان مدافع 
اسـالم، پـرورش یافتـه مسـاجدند. ایـن مسـجد اسـت کـه در فضای قـدس و طهارت و شـکوفائی علمی، 
گاهـی و روشـن بینی را در جـان و دل جوانـان حقجـو می پـروَرد.  فرهنگـی و تربیتـی خـود، بـذر ایمـان، آ
دسـت پرورده هـای مسـجد، گاه چنـان بـه بـار می نشـینند کـه حّتـی مرّبیـان خـود را هـم دچـار شـگفتی 
می کننـد. آنـان در نهایـت، خـاِر چشـم دشـمنان دیـن و مایه عّزت و آبروی مسـلمانان می شـوند. خدای 
 اهلِل 

ُ
ـٌد َرُسـول ّمَ تعالـی ستم سـتیزی این گونـه مسـلمانان پارسـا و جهادگـر را چنیـن ترسـیم می نمایـد: »ُمَ

 سـیماُهْم 
ً
 َیْبَتُغـوَن َفْضـاًل ِمـَن اهلِل َو ِرْضوانـا

ً
دا  ُسـّجَ

ً
عـا

َ
ـْم َتراُهـْم ُرّک ـاِر ُرمَحـاُء َبْیهَنُ

َ
ُکّف

ْ
 ال

َ
اُء َعـى

َ
ِشـّد

َ
ذیـَن َمَعـُه أ

َّ
َو ال

َظ 
َ
ُه َفـآَزَرُه َفاْسـَتْغل

َ
ْخـَرَج َشـْطأ

َ
یـِل َکـَزْرٍع أ ج

ْ
ن ُهـْم ِف اْلِ

ُ
ـْوراِة َو َمَثل ُهـْم ِف الّتَ

ُ
ـُجوِد ذِلـَک َمَثل َثـِر الّسُ

َ
ف  ُوُجوِهِهـْم ِمـْن أ

ْم َمْغِفَرًة  اِلـاِت ِمهْنُ وا الّصَ
ُ
ذیَن آَمُنـوا َو َعِمل

َّ
اَر َوَعـَد اهلُل ال

َ
ُکّف

ْ
ـُم ال اَع ِلَیغیـَظ ِبِ ّرَ َفاْسـَتوى  َعـى  ُسـوِقِه ُیْعِجـُب الـّزُ

کافـران، سـخت گیر ]و[ بـا  کـه بـا او هسـتند، بـر  ؛ محّمـدs پیامبـر خداسـت و کسـانی  ً
 َعظیمـا

ً
ْجـرا

َ
َو أ

ع و سـجود می بینـی. آنـان فضـل و خشـنودى خـدا را  همدیگـر مهربـان هسـتند. آنـان را حـال در رکـو
خواسـتارند. عالمـِت ]مشـخّصه [ آنـان بـر اثـر سـجود، در چهره هایشـان مشـّخص اسـت. ایـن صفـت 
آنهـا در تـورات و َمَثـِل آنهـا در انجیـل اسـت کـه چـون ِکشـته اى اسـت که جوانه خـود بـرآَوَرد و آن را مایه 
دهـد تـا سـتبر شـود و بـر سـاقه هاى خـود بایسـتد و دهقانان را به شـگفت آورد تـا از ]انبوهـِی [ آنان ]خدا[ 

1. صحیفه  نور، ج18، ص67.
2. - بقره، آیه 217.
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کارهـاى شایسـته کرده انـد،  کـه ایمـان آورده و  کافـران را بـه خشـم درانـدازد. خـدا بـه کسـانی از آنـان 

آمـرزش و پـاداش بزرگـی وعـده داده اسـت«.1
بنابرایـن، مسـجد از یـک سـو، مهـد و پـرورش گاه نیروهـای مدافع اسـالم بوده اسـت و از سـوی دیگر، 
بـه هنـگام بـروز جنـگ و پیدایـش ناامنـی در جامعـه، مسـجد بسـان پایـگاه و سـنگری اسـتوار بـرای 
رزمنـدگان اسـالم در عصـر رسـول خـدا عمـل می کـرده اسـت. چنان کـه واقـدی در کتـاب مغـازی در 
ج، مانند سـعدبن عباده، سـعدبن معاذ  ح حـوادث جنـگ ُاحـد چنیـن می گوید: »بـزرگان اوس و خزر شـر
و اسـیدبن حضیر همـراه عـّده ای، در حالـی کـه مسّلح شـدن بودنـد، شـب جمعـه را در مسـجد کنـار خانه 
کـرم گذراندنـد. بـه دلیـل اینکـه از شـبیخون مشـرکان بیـم داشـتند، شـب جمعـه از مدینـه  پیامبـر ا

پاسـداری کردنـد تـا آنکـه صبح شـد«.2 
عـالوه بـر ایـن، در هـر مسـجدی، نقطـه ای بنـام محـراب سـاخته می شـود. محـراب از مـاّده حرب به 
ع بـه ایـن مناسـبت اسـت کـه مسـلمانان ایـن نکتـه را در مسـاجد در  معنـای جنـگ اسـت و ایـن موضـو
نظـر داشـته باشـند کـه بـرای نیـل بـه کمـاالت مـورد نظـر و تحّقـق ارزش هـای اسـالمی و دفـاع از کیـان 
اسـالم و حفـظ جامعـه اسـالمی، از گزنـد دشـمنان، گاهـی راه دیگـری جـز جنـگ بـا دشـمنان داخلـی و 
خارجـی وجـود نـدارد.3 البّتـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه اسـالم جنـگ طلـب باشـد؛ بلکـه اسـالم صلـح 
و صفـا و همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا بقّیـه مذاهـب و ادیـان را در قـدم اّول پیشـنهاد می کنـد. بنابرایـن، 
گـر به  َعلـُم؛ و ا

ْ
ـمیُع ال ـُه ُهـَو الّسَ

َ
 اهلِل ِإّن

َ
 َعـى

ْ
ل

َ
ـا َو َتـَوّک

َ
ِم َفاْجَنـْح هل

ْ
ـل در قـرآن کریـم می خوانیـم: »َو ِإْن َجَنُحـوا ِللّسَ

صلـح گراییدنـد، تـو ]نیـز[ بـدان گـراى و بـر خـدا تـوّکل نمـا کـه او شـنواى داناسـت«.4 
مسـئله جنگ و جهاد در اسـالم، احکام و شـرایط خاّص خودش را دارد که در شـرایط اضطراری به 
عنوان آخرین راه حل تشـریع شـده اسـت. تبلیغات مسـجد، مسـئله جنگ را در شـرایطی که راه دیگری 
غیـر از جنـگ وجـود نداشـته باشـد، بـه عنـوان یـک مسـئله فرامـوش نشـدنی در ذهن هـا زنـده نگـه 
کاری، جهـاد و شـهادت را که مایه عّزت و سـرافرازی مسـلمانان  مـی دارد و همزمـان، فرهنـگ ایثـار، فـدا

اسـت، شـکوفایی می بخشـد.
عبادت هـای  از  مسـجدیان  کـه  اسـت  جنـگ  و  جبهـه  بـا  مسـجد  تنگاتنـگ  رابطـه  خاطـر  بـه 

1. فتح، آیه29.
2. واقدی، المغازی، ص152  

3. فتحی و آجارگاه کورش، تأّملی بر کارکردهای مسجد )مسجد نقطه وصل(، ص27.
4. انفال، آیه61.
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عاشـقانه اش و ارتبـاط بـا خـدای تعالـی بهـره گرفتـه و بـا دعاهـای خالصانه شـان پشـتوانه عظیم برای 
جبهه هـای نبـرد را فراهـم می آورده انـد. آنـان بـا دعاهـای خـود از یـک طـرف، بـاران عنایت هـا و الطاف 
الهـی را بـر جبهه هـا نـازل می کردنـد و از طرفـی، بـا ایـن کار همراهـی و همدلـی خـود را با رزمندگان اسـالم 

نشـان می دادنـد تـا آنـان بـا شـور و دلگرمـی بـه جهـاد مقـّدس خـود ادامـه دهنـد.1
در عصـر حاضـر نیـز از آغـاز اوج گیـری انقـالب اسـالمی ایـران تـا کنـون، جلوه هـای پـر فروغـی از نقـش 
کـه مهـد و پـرورش گاه  گفـت: مسـجدی  خ نمـوده اسـت. بنابرایـن می تـوان  مسـجد در ایـن زمینـه ر
نیروهـای مدافـع اسـالم اسـت و نیروهـای بسـیج مردمـی در آن گـرد هـم می آینـد، تـا از امنّیت و آسـایش 

مـردم پاسـداری کننـد، در واقـع یکـی از شـاخصه های مسـجد طـراز اسـالمی را داراسـت. 

7. مسجد، کانون تربیت و آموزش

بیتی مسجد 7-1. کارکرد تر
در صـدر اسـالم و در طـول تاریـخ بـا توجـه بـه سـفارش مؤکـد قـرآن کریـم مبنـی بر لـزوم تقـدم »تزکیه« 

بـر »تعلیـم«، کارکـرد و قابلیت هـای تربیتـی مسـجد، در صـدر امـور قـرار می گرفت.
کیـزه کـردن اسـت. در اصطـالح، تربیـت عبـارت اسـت از تبدیـل  تربیـت، در لغـت بـه معنـای رشـد و پا
کـه سـبب شـکوفایی و پـرورده  قوه هـا بـه فعلیـت و اسـتخراج نیروهـا و اسـتعدادهای درونـی انسـان 

سـاختن است.2
تربیـت ، از ارکان  حیـات  اجتماعـی  انسـان  اسـت؛ از ایـن رو، توّجـه  بـه  ابعـاد مختلف  تربیتـی ، توّجه  به 
شـخصّیت  واالی  انسـان  اسـت . نکته دارای اهّمیت  در اصول  تربیتی  این  اسـت  که  »محیط  زیسـت«، 
یکـی  از عوامـل  تأثیرگـذار اسـت و می توانـد کفـه  تـرازوی  تربیـت  را بـه  نفع  خود سـنگین  نمایـد. بنابراین،  
»مسـاجد« یکـی  از محورهـای  تربیتـی  قابـل  توّجـه  هسـتند و از آنجایـی  کـه  امـور تربیتـی ، بیشـتر بـا روان  
انسـان سـر و کار دارنـد، حضـور در جمـع  تربیـت  شـده ای  کـه در مراسـم های مسـجد شـرکت  می کننـد، 
می توانـد راه  آسـانی  بـرای  کسـب  آداب  و اخـالق مقبـول  جامعـه  اسـالمی  باشـد.3بنابراین مسـجد عالوه 
بـر آثـار عبـادی بـا گسـترۀ فعالیت هـا و مفاهیـم حاشـیه ای، در امور تربیتـی نیز نقش مهمـی ایفا می کند.
»مسـجد«، بـه  عنـوان  یـک  مـکان  تربیتـی،  دارای  دو جلـوه  فـردی و جمعـی اسـت؛ یعنـی  اینکـه  دو 

1. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص75.
کر، ص 19.  2. - محمدمهدی پورعلی فرد، نکته هایی درباره روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان، ج، انتشارات شا

3. حسینی سّیدحمید، آثار، برکات و کارکردهای فردی و اجتماعی مسجد، مجموعه مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص202.
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کـه  در امـر تعلیـم  و تربیـت  و جهت دهـی  رفتارهـای  فـردی  و  ع  رفتـار می توانـد در آن  جلوه گـر شـود  نـو
جمعـی  افـراد بسـیار مؤّثـر اسـت . هنگامـی  کـه  انسـان ها به  صـورت  جمعی  بـه  برگزاری  مناسـک و انجام  
فرایـض  می پردازنـد، رفتارهـای  جمعـی  ظاهـر می شـوند و هنگامـی  که  به  صورت  غیرجمعی  و به  شـکل  
فـردی  در مسـجد حضـور پیـدا می کننـد، خودبه خود به  محاسـبه  و بررسـی  رفتارهای  شـخصی  و فردی  
می پردازنـد.1  گرچـه  می تـوان  گفـت  کـه عبـادت  در هـر مکانی،  نیاز روحی  انسـان  را به  طور نسـبی  تأمین  
می کنـد؛ ولـی  مسـجد و عبادتـگاه ، جایـگاه  بهتـری بـرای ایـن  امـر اسـت  و نیـاز انسـان  را کامل تـر تأمیـن  
می کنـد. بنابرایـن،  انسـان  بنـا بـه  فطـرت  خویـش،  معبـد و مسـجد را دوسـت  دارد و تاریـخ  هـم  نشـان  

می دهـد کـه  معبـد همـواره ، همـراه  و همـزاد انسـان  بـوده  اسـت .2
در دنیایـی کـه هـدف و فلسـفه زندگـی گـم شـده اسـت و پذیـرش حیـات پـوچ و بیهـوده، زمینه سـاز 
گون در زمینه هـای فردی و اجتماعی بروز  پیامدهـای نامطلوبـی شـده اسـت )کـه به  صورت های گونا
می کند(، فقط دین و تربیت دینی اسـت که عامل هدایت انسـان در مسـیر زندگی محسـوب می شـود. 
افـراد بسـیاری از شـکاف بیـن نسـل ها، دین گریـزی جوانان، بحـران هوّیت دینی و... سـخن می گویند؛ 
اّما بیان این سـخنان و حّساسـّیت ها و ایجاد ناامیدی کافی نیسـت و باید بیشـتر از گذشـته و جّدی تر 
بـه تربیـت دینـی درسـت اقـدام نمـود. بایـد فضاهـای مسـاعد بـرای پرورش حـّس دینی اقشـار مختلف 
جامعـه، به ویـژه جوانـان را مـورد تحلیـل قـرار داد تـا زمینـۀ مطلـوب تربیـت دینـی فراهـم شـود. یکـی 
از ایـن فضاهـا، مسـجد اسـت. تربیـت دینـی، فقـط بـا کمـک مدرسـه صـورت نمی گیـرد؛ در هـر جامعـه، 
نهادهـا و مؤّسسـه های مختلـف دینـی نیـز متوّلـی چنیـن امـر خطیری هسـتند کـه از آن جملـه می توان 
کـرد. نقـش مسـجد، میـان محافـل دینـی  کانون هـای مذهبـی و مسـجد نیـز اشـاره  بـه مؤّسسـه ها و 
برجسـته اسـت؛ زیـرا در چنیـن مکانـی، صحنه هـای حقیقی دین آشـکار می شـود و وابسـتگی و گرایش 

انسـان ها بـه مرزهـای عقیدتـی تذّکـر داده می شـود.3
گنـاه ، بعـد تربیتـی   آثـار تربیتـی، اخالقـی و رفتـاری مسـجد عبارت انـد از: ایجـاد آرامـش، پرهیـز از 
ارتبـاط  بـا دوسـت  خـوب، پـرورش  روح  جمع گرایـی ، پـرورش  روح  تعّهـد، پـرورش  روح  تواضـع  و فروتنـی.  

در ایـن بخـش، بـه اختصـار، بـه تشـریح هـر کـدام می پردازیـم:

1. موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص107. 
2. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص15و71.

3. جعفری نژاد، نقش مسجد، در تربیت دینی نسل جوان، ماهنامه مسجد، ش86.
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وح  7-1-1. ایجاد آرامش ر

گرفتـاری از نیازهـای اساسـی بشـر هسـتند.  غ از نگرانـی و  سـالمت روح، آرامـش خاطـر و زندگـی فـار
کـه باورهـا، عواطـف و رفتارهـای  روان شناسـان بـرای تأمیـن بهداشـت روانـی افـراد تـالش می کننـد 
نادرسـتی را بشناسـند کـه باعـث بیماری هـا و ناراحتی هـا می گردد. آنها در پی تغییـر این عامل ها و یافتن 
قاعده هایـی بـرای زیسـت بهتـر هسـتند. یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای ایـن مقصـود عمـل به فرمـان خالق 
کـم بـر جهـان را بهتـر از هـر کـس دیگـری می دانـد.  روح انسـان اسـت؛ زیـرا او نیازهـای انسـان و قوانیـن حا
بسـیاری از روان شناسـان به این نتیجه رسـیده اند که تنها روزنه  امید برای رهایی از ناراحتی ها، ایمان 
به خدا و اعتقاد به قدرت مافوق انسـان اسـت.1معبد در ادیان و به ویژه مسـجد در اسـالم، بهترین مکان 

بـرای حفـظ ایمـان، اعتقـاد بـه خـدا و ارتبـاط بـا مبـدأ قدرتمند و مافوق انسـانی اسـت.
مسـجد، نمـاد رابطـه انسـان بـا خداسـت و حضـور در آن نشـانه ای از ایمـان به خداوند اسـت. رسـول 
خـدا می فرمایـد: »وقتـی مـردی در رفت وآمـد بـه مسـجد مداومـت دارد، گواهـی دهیـد کـه او فردی 

مؤمن اسـت«.2
بـه یقیـن افـراد بـا ایمـان روحـی مطمئن تـر، اعصابـی آرام تـر و قلبـی سـالم تر دارنـد؛ زیرا انسـان مؤمن 
همـواره مـورد لطـف الهـی قـرار می گیـرد و خداونـد آرامـش بـر آنـان نـازل می کنـد قـرآن کریـم می فرمایـد: 
ـْم؛ او کسـی اسـت کـه آرامـش را در  ْؤِمِنـ�نَ ِلَیـْزَداُدوا ِإمَیاًنـا َمـَع ِإمَیاِنِ ـوِب امْلُ

ُ
ـِکیَنَة ِف ُقل  الّسَ

َ
ْنـَزل

َ
ـِذی أ

َّ
»ُهـَو ال

دل هـای مؤمنـان نـازل کـرد تـا ایمانـی بـر ایمان شـان بیفزایـد«.3
اسـتاد مطّهـری می نویسـد: »آمـار نشـان می دهـد کـه همـۀ بیمـاران روانـی یـا بیشـتر آنـان در میـان 
کـه از ایمـان بـه خـدا و اعتقـاد خالـص بـه مبـدأ متعـال بی بهره انـد. منشـأ ایـن  طبقـه  ای هسـتند 
بیماری هـای روانـی احسـاس محرومّیت هـا و مصونّیت هـای اجتماعـی اسـت. ایمـان، حکـم داروی 
پیش گیـری را دارد. بـا وجـود ایمـان، محرومّیت هـا انسـان را از پـا در نمـی آورد و تعـادل او را محفـوظ 

مـی دارد«.4
فضـای مسـجد، فضایـی نورانـی و الهـی اسـت و بـر همیـن اسـاس، بـر روح انسـان تأثیـر می گـذارد. 

1. صانعی صفدر، آرامش روانی و مذاهب، ص6.
مـا یْعُمـُر َمسـاِجَد  ّنَ اهلَل َیُقـوُل ِإّنَ

َ
یَمـاِن أِل ِ

ْ
ُجـَل َیْعَتـاُد اْلَمَسـاِجَد َفاْشـَهُدوا َلـُه ِبال ْیُتـُم الّرَ

َ
2. - مستدرک الوسـائل، ج3، ص362، ح3786؛ »َقـاَل النبـیJ: ِإَذا َرأ

اهلِل َمـْن آَمـَن ِباهلل «.
3. فتح، آیه 4.

4. مطّهری، مرتضی، بیست گفتار، ص228.
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کـه  کـس  اَحـِة؛ هـر  ْوِح َو الّرَ ـُه ِبالـّرَ

َ
َسـاِجُد َبْیَتـُه َضِمـَن اهلُل ل َکاَنـِت امْلَ پیامبـر اسـالم می فرماید:»َمـْن 

مسـاجد را خانـه خـودش قـرار دهـد، خداونـد آرامـش روحـی و روانـی را بـرای او ضمانـت می کنـد«.1
معصومـان در سـخنان  خویـش ، مسـجد را پناهـگاه  مؤمـن  دانسـته اند. پناهگاهی  که  انسـان  را از 
کـرم  می فرمایند: »َما  دغدغـه  و اضطـراب  نجـات  می دهـد و بـه  آرامـش  و سـکون  می رسـاند. پیامبرا
ـِکیَنُة  ُم الّسَ هْیِ

َ
ـْت َعل

َ
 َنَزل

َ
ـْم ِإاّل ـوَن ِکَتـاَب اهلِل َو َیَتَداَرُسـوَنُه َبْیهَنُ

ُ
ِلـٍس ِمـْن َمَسـاِجَد اهلِل َتَعـاَل َیْتل ْ ـَس َقـْوٌم ِف َمج

َ
َجل

َکَرُهـُم اهللُ  فیَمـْن ِعْنـَدُه؛ قومی ]با یکدیگر[ در مسـجدی از مسـاجد  ِئَکـُة َو َذ ال ـُم امْلَ ْتُ
َ

ـُة َو َحّف مْحَ ُم الّرَ َو َغِشـَیْتُ
خداونـد متعـال بـرای تـالوت و آموختـن قـرآن ننشـینند؛ مگـر آن کـه آرامـش بـر ایشـان نـازل و رحمـت 

الهـی شـامل حـال آنهـا شـود و خداونـد از آنهـا در میـان کسـانی کـه نـزد او هسـتند، یـاد می کند«.2 
نشـاط   و  شـادمانی   و  برطـرف  می کنـد  اسـت ،  روحـی   بیمـاری   یـک   کـه   را  »افسـردگی «  مسـجد، 
کـه  هنـگام  رویارویـی  بـا  را جایگزیـن  آن  می سـازد. امـام  صـادق بـه  مسـلمانان  سـفارش  می کننـد 

مشـکالت  و اندوه هـای  دنیـوی،  بـه  نمـاز و مسـجد پنـاه  ببرنـد.3
نقـل اسـت کـه شـیخ الرئیـس ابوعلـی سـینا بـرای ابـو سـعید ابوالخیر نوشـت: چـه لزومـی دارد، مردم 
ْقـَرُب 

َ
ـُن أ ْ َ

همـه در مسـجد اجتمـاع کننـد، بـا اینکـه خداونـد از رگ گـردن بـه انسـان نزدیکتـر اسـت. »ن
گـر رابطـه ات بـا خـدا  یـد؛ مـا از رگ گـردن هـم بـه او نزدیک تریـم«.4 هرجـا کـه باشـی ا َوِر

ْ
ْیـِه ِمـْن َحْبـِل ال

َ
ِإل

گـر  گـر چنـد چـراغ در یک جـا روشـن باشـد، ا برقـرار باشـد، نتیجـه خواهـی گرفـت. وی در پاسـخ نوشـت: ا
گر همـان چراغ ها هر کـدام در یک اطاق  یکـی از آنهـا خامـوش شـد، چراغ هـای دیگـر روشـن اسـت، ولی ا
گـر یکـی از آنهـا خامـوش شـد، آن اتـاق در تاریکـی فـرو خواهـد رفـت. انسـانها نیـز این گونه انـد؛  باشـد، ا
تربیـت سیاسـی کـه در مسـجد ارائـه می شـود، بـه دلیـل ماهیـت مذهبـی آن می تواند نسـلی را پدید آورد 
کـه پشـتوانه جامعـه دینـی باشـند و در برابـر حـوادث سیاسـی هوشـیاری الزم را داشـته باشـند. بعضـی 
گـر در جمـع باشـند،  گـر تنهـا باشـند، شـاید موفـق بـه کسـب فیوضـات الهـی نشـوند، ولـی ا گناهکارنـد، ا

شـاید خداونـد بـه برکـت افـراد دیگـر، آنهـا را هـم مشـمول بـرکات خـود سـازد.5
گـر بشـر خیـال کنـد کـه بـا رسـیدن بـه ثـروت و رفـاه بـه مقـام آسـایش  اسـتاد مطّهـری می گویـد: »ا

1. مستدرک الوسائل، ج3، ص363.
2. مستدرک الوسائل، ج3، ص363، ح3788.

3. طبرسی )رضی الّدین(، حسن بن فضل، مکارم االخالق، ص712.
4. ق، آیه 15.

5. مطهری، مرتضی، داستانها و پندها، ج9، ص58.
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می رسـد و از اضطـراب و ناراحتـی و شـکایت بیـرون می آیـد، اشـتباه کـرده اسـت. فقـط بـا یـاد خداسـت 
کـه دل هـا آرامـش پیـدا می کنـد. بسـیاری از مکتب هـا، تکیـه بـر دور مانـدن انسـان از اصـل خـود دارنـد. 
مکتب هـای دیگـری هسـتند کـه تکیـه انسـان، روی درد انسـان اسـت بـرای خلـق خـدا، نـه درد انسـان 
کـه خـدا و انسـان  بـرای خـدا. دیگـری می گویـد: انسـان و سـّومی می گویـد: خـدا و انسـان؛ در حالـی 
کـه در انسـان اسـت  از یکدیگـر جـدا نیسـت تـا خـدا نباشـد، انسـان هـم نیسـت، تـا آن درد، خدایـی را 
نشناسـد و تـا انسـان بـه سـوی خـدا نـرود، درد انسـانی او هـم بـه جایـی درمـان نخواهـد شـد. انسـانّیت، 
درد خداسـت؛ درد انسـان از درد خـدا ]داشـتن[ اسـت«.1بنابراین، چـون مسـجد محـّل ذکـر خـدا، قرائت 

قـرآن و نمـاز اسـت، بهتریـن مـکان نیـز بـرای آرامـش دل خواهـد بـود.
در اینکـه مسـجد، چگونـه آرامـش روح می آورد و روان انسـان را سـیراب می کنـد، راهکارهایی وجود 

دارد:

- راهکارهای معرفتی

منظور از معرفت، شناخت خود، خدا و نیز جهانی است که در آن زندگی می کنیم. شناخت صحیح 
و ارزشـیابی دقیـق انسـان از رویدادهـای زندگـی، می توانـد نقشـی بسـیار مهـّم در سـالمت روحی داشـته 
باشـد. دنیـا، همیشـه همـراه بـا گرفتاری هاسـت؛ اّمـا ایـن مشـکالت به طـور مسـتقیم انسـان را ناراحـت 
نمی کننـد؛ بلکـه طـرز تفّکـر و نحـوه برخـورد فـرد با مشـکل اسـت کـه اهمّیـت دارد و می توانـد زندگی فرد 
گـر فـرد بیمـار از خـوردن برخـی غذاهـا پرهیـز کنـد یا داروهـای تلخ و  را از مشـکل رهـا سـازد. بـرای مثـال، ا
تنـد را بخـورد، بهبـود می یابـد و چـه بسـا بـه جـای ناراحـت شـدن از تلخی دارو، خوشـحال هم باشـد که 

بیمـاری را از خـود دور کرده اسـت.
کـه می توانـد راه صحیـح زندگـی را بـه انسـان بیامـوزد و نیـز بـا تغییـر  ایـن همـان شـناختی اسـت 
شـناخت، از شـناخت مـاّدی بـه سـوی اعتقـاد بـه خداونـد و شـناختن ایـن کـه جهـان، فعـل خداونـد و 
ناشـی از اراده اوسـت، می تـوان بهداشـت روانـی افـراد را تأمیـن کـرد. رابطـه و أنـس فـرد بـا مسـجد، در 
بسـیاری از مؤّلفه هـای معرفتـی، ماننـد ایمـان و اعتقـاد صحیـح، کسـب دانـش و غیـره می تواند نقشـی 

اساسـی و تقوّیـت کننـده ایفـا کنـد.

1. همان، انسان کامل، ص96.
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- راهکارهای عاطفی

منظور از راهکارهای عاطفی، مؤّلفه هایی اسـت که احساسـات فرد را نشـان می دهد؛ مانند ترس، 
وحشـت، شـادی، غـم و رضایـت.1  گرایش هـای عاطفـی افـراد نیـز همـواره بـر نگرش های شـناختی آنها 
مبتنـی اسـت. بـرای مثـال، افـراد بـا ایمـان در آرامـش روحـی و روانـی به سـر می برنـد و همـواره نوعـی 
رضایـت در آنـان بـه چشـم می خـورد. ارتبـاط بـا مسـجد هـم، می توانـد نقشـی مسـتقیم و اساسـی در 

شـادی، نشـاط و امیـدواری افـراد داشـته باشـد.

- راهکارهای رفتاری

منظـور، رفتـار و اعمالـی اسـت کـه افـراد بـر اسـاس نگرش هـای شـناختی و عاطفـی انجـام می دهند؛ 
کـه  ک و حـالل  مثـل بسـیاری از وظایفـی ماننـد: اسـتعانت از نمـاز و صبـر، اسـتفاده از روزی هـای پـا

خداونـد بـرای افـراد مؤمـن مقـّرر می فرمایـد.2
با توّجه به عقاید انسـان و احساسـات صحیح عاطفی، ارتباط با مسـجد در این گونه موارد تأثیری 
ک بـا وجـود ارتبـاط بـا مسـجد و آموزه هایـی کـه در ایـن بـاره وجـود دارد،  مثبـت دارد. کسـب روزی پـا
بـا کسـب روزی از شـیوه های دیگـر متفـاوت خواهـد بـود. همچنیـن، حضـور زنـان در مسـجد بـا لباسـی 
خـاّص، نقشـی مهـّم در شـخصّیت آنـان دارد. بـه همیـن ترتیـب، آراسـتگی مـردان و لباس هـای نظیف 
و زیبـا پوشـیدن و اسـتعمال بـوی خـوش و نیـز روابـط اجتماعـی مناسـب بـا افـراد مسـجدی، می توانـد 

شـخصّیت رفتـاری انسـان را زیباتـر کنـد.

7-1-2. پرهیز از گناه 

بـر اسـاس  حدیثـی  متواتـر از امـام  علـی، مسـجد، در جایـگاه  اصیـل  خویـش ، روح  پرهیـز از گنـاه  و 
دوری  از سرکشـی  را در دل  و جـان  مؤمنـان  می دمـد و آنـان  را بـه  زیـور »حیـای  اسـالمی « آراسـته  می کنـد  
و جامـه  »خشـیت  از خـدا« را بـه  آنـان  می پوشـاند.  هنگامـی  کـه  مؤمـن  وارد مسـجد می شـود، فضایـی  
کنـده  از قـدس  و طهـارت  او را در برمی گیـرد. خانـه ای  سـاده  و بـه دور از پیرایه هـای  مـاّدی  کـه مملـّو از  آ
جاذبه هـای  معنـوی  و الهـی  اسـت. پـس،  فـرد مؤمـن  هنگامـی  کـه  در ایـن  مـکان  مقـّدس  قـرار می گیـرد، 

1. آذربایجانی، مسعود و دیگران، روان شناختی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، ص137.
2. همان، ص141.
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ح  خـود را از گنـاه  دور نگـه  دارد و ایـن  عمـل،   سـعی  می کنـد بـه  گنـاه  آلـوده  نشـود و تمـام  اعضـاء و جـوار
نوعـی  تمریـن  در انجـام  کارهـای  خیـر و دوری  از بدی هـا اسـت . پـس ، می تـوان  گفـت  حضور در مسـجد، 

تمریـن  توّجـه  بـه  خـدا  و آزمـون  تـرک  دنیاسـت .
برجـای  مسـجد  در  حضـور  کـه  رفتـاری  تأثیـرات  شـد،  نقـل   علـی امـام  از  کـه  روایتـی  طبـق 
ک کـرده و مسـلمانان را بـه سـمت یـک جامعـه  می گـذارد، می توانـد جامعـه دینـی را از فسـاد و گنـاه پـا
کـه او  ْو َحیـاًء؛ یـا کلماتـی می شـنود 

َ
ْو َیْتـُرُک َذْنبـا َخْشـَیًة ا

َ
ُه َعـْن ِردی ا

ُ
َکِلَمـًة َتـُرّد ْو 

َ
سـالم هدایـت کنـد: »ا

را از فسـاد و گنـاه بـاز مـی دارد. و یـا بـه خاطـر تـرس ]از خـدا[ یـا حیـا و آبـرو، گناهـی را تـرک می کند«.1بـر 
گناهـان اسـت. کارکردهـای مسـجد، نقـش بازدارندگـی آن در ارتـکاب جرایـم و   ایـن اسـاس، یکـی از 
علمـای  تربیتـی  نیـز معتقدنـد کـه  اجـرای  مناسـک  دینـی،  نوعـی  تمریـن  بـرای  خویشـتن  داری  و تحّمل  
قیـود اسـت  و می توانـد مقاومـت  در برابـر جاذبه هـای  نفسـانی  را افزایـش  دهـد و موانـع  زندگـی اخالقـی  
کنـد.2  آثـار سـازنده  و تربیتـی  حضـور در مسـجد، رفته رفتـه  بـه  دیگـر اعمـال  و احـوال  مؤمـن  کـم   را 
 نیـز سـرایت  می کنـد. حضـرت علـی در روایتـی فرمودنـد: خداونـد -  تبـارک و تعالـی - بـه حضـرت 
عیسـی بن مریم وحـی فرمـود کـه بـه َجماعـت ]و یـا َاشـراف[ بنی اسـرائیل بگـو کـه جـز بـا قلب هایـی 

کیـزه، بـه خانـه مـن وارد نشـوند«.3  کیـزه و چشـمان خاشـع و دسـت هاى پا پا
حیطـه  در  ایجـادی   و  تکمیلـی   نقشـی   نقـش  مسـجد،  کـه   گرفـت   نتیجـه   می تـوان   بنابرایـن،  
شـکل گیری  و تقوّیـت  رفتارهـای  مطلـوب  اسـت  و نـه  فقـط ایـن کـه تثبیت کننـده رفتارهایـی  باشـد کـه  

خ  می دهنـد. در مسـجد ر

7-1-3. ارتباط  با دوست  خوب 

از مهم تریـن روابـط اجتماعـی انسـان، روابـط دوسـتی اسـت. هیـچ فـردی در زندگـی اجتماعـی از 
دوسـتان خـوب بی نیـاز نیسـت. دوسـت خـوب، یـاور انسـان در مسـیر راه سـعادت و غم خـواری دلسـوز 
در هنـگام بـروز مشـکل ها و سـختی ها اسـت. داشـتن دوسـتان مناسـب باعـث سـالمت روحـی و هوّیـت 
اجتماعـی مناسـب انسـان می شـود؛ بـه خصـوص در دوره نوجوانـی و جوانـی، افـراد بـه شـّدت تحـت 
کانـون یافتـن دوسـت  کـه روایـات آن را  تأثیـر محیـط و دوسـتان خـود هسـتند. یکـی از مکان هایـی 

1. وسائل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.
2. حسینی، سّیدحمید، آثار، برکات و کارکردهای فردی و اجتماعی مسجد، مجموعه  مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص202. 

3. - ابن طاووس، علی بن موسی، ادب حضور )ترجمه فالح السائل(، ج1، ص80.
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خـوب و صمیمـی می داننـد، »مسـجد« اسـت. ازایـن رو یکی از نقش های  تربیتی  مسـجد، این  اسـت  که  
دلـدادگان  خـود را بـا انسـان های  صالـح  و برگزیـده  پیوند می دهـد. از نظر علمای  تربیتی ، دوسـتِ  خوب  
در سـعادت  انسـان  نقـش مهّمـی دارد؛ مسـجد، بسـتری  مناسـب اسـت  تـا میـان  صالحـان  و مؤمنـان  
جامعـه ، آشـنایی  و پیونـد ایجـاد شـود و شـرایط  تربیـت  و پـرورش  روحـی  و اخالقـی  انسـان  فراهـم  آیـد. 
مسـجد پایگاهـی دینـی و فرهنگـی اسـت کـه نمازگـزاران مؤمـن در آن رفـت و آمـد می کننـد و دوسـتی بـا 
ایـن افـراد، در بینـش انسـان مؤثـر اسـت. بـا ایجـاد پیوند و آشـنایی میـان مؤمنان، نخبـگان و صالحان 

جامعـه، بسـتری مناسـب بـرای پـرورش و تربیـت روحـی انسـان فراهـم می آیـد. 
در روایتی از امام علی برای حضور در مسجد هشت اثر نقل شده است:

ـًة  َ
َ

و آَیـًة ُمک
َ
 ا

ً
 ُمسـَتطَرفا

ً
و ِعلمـا

َ
 ِف اهلِل، ا

ً
خـا ُمسـَتفادا

َ
مـاِن؛ ا

َ
صـاَب ِاحـَدی الّث

َ
ـَف ِاَل امَلسـِجِد ا

َ
»َمـِن اخَتل

و َحیـاًء؛ 
َ
و َیتـُرَک َذنبـا َخشـَیًة ا

َ
ُه َعـن ردی، ا

ُ
َکِلَمـًة َتـُرّد و 

َ
و َرمَحـًة ُمنَتَظـَرًة، ا

َ
 َعـى ُهـدًی، ا

ُّ
َکِلَمـًة َتـُدل و َیسـَمُع 

َ
ا

کسـی کـه بـه مسـجد رفـت و آمـد می کنـد، یکـی از منافـع هشـت گانه نصیـب او می شـود: بـرادری مفید و 
بـاارزش در راه خـدا، یـا علـم و دانـش نـو، یـا دلیـل و برهـان محکـم ]بـرای تثبیـت عقایـد[، یـا کلماتـی که 
موجـب هدایـت شـود ]می شـنود[، یـا رحمـت مورد انتظاری ]شـامل حال او می شـود[، یـا مواعظی که او 
را از فسـاد و گنـاه بـازدارد، ]می شـنود،[ یـا بـه خاطـر تـرس یـا حیـا و آبـروی خـود گناهـی را تـرک می کنـد«.1 
ح می فرماینـد.  امـام علـی، اّولیـن اثـر ارتبـاط بـا مسـجد را یافتـن دوسـتان و بـرادران دینـی مطـر
دوسـتی ای کـه بـر محـور دیـن و بندگـی خدای متعال شـکل گیـرد، پایدار خواهد بود و بـه دور از هر گونه 
دغـل و انحـراف اسـت. ایـن دوسـتِی ایمانـی، در شـکل دادن بـه هوّیـت اجتماعـی نوجـوان و جـوان، 
ک هـای دینـی و الهـی را در فـرد ایجـاد می کنـد.  قابلّیـت زیـادی دارد و هوّیـت اجتماعـی بـا محورّیـت مال
گـر بـه  ایـن  درجـه  از تکامـل  هـم  نرسـیده  باشـد    کسـی  کـه بـا خوبـان  معاشـرت داشـته باشـد، حّتـی  ا
کـه  بـه  سـبب  تـرس  از خداونـد بـه  طـرف  گنـاه  نـرود، دسـت کم  بـه دلیـل شـرم  از بـرادران  دینـی  خـود، راه  

انحـراف  را در پیـش  نمی گیـرد. 
در ایـن مـکان مقـدس مؤمنـان فرصـت می یابنـد بـا جمعـی آشـنا شـوند که از نظـر دیـن و عبودیت با 
آنـان همرنـگ هسـتند و تـوان ایجـاد گروه هـای اجتماعـی هماهنـگ را دارند. بنابراین آنـان می توانند 
از بیـن اهـل مسـجد بـرادران یـا خواهـران مناسـبی، از حیـث دینـی، برای خـود بیابند که طبعـًا آثار آن در 

ابعـاد اجتماعـی بـروز خواهد کرد.

1. وسائل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.
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ٌخ 

َ
َوِاّمـا ا  ِمـْن ِاْحـدی َثـالِث ِخصـاٍل:... 

ّ
َقـل

َ
ْسـِجِد با َیْرِجـُع صاِحـُب امْلَ امـام صـادق فرمـود: »ال 

؛ اهـل مسـجد بـه کمتـر از یکـی از سـه چیـز از مسـجد بـر نمی گـردد کـه یکی از آنها دوسـتی  َیْسـَتفیُدُه ِف اهلل ِ
اسـت کـه از او در مسـیر خـدا اسـتفاده می کنـد«.

وتنی وحّیه  تواضع  و فر ورش  ر 7-1-4. پر

در نظـام تربیتـی اسـالم، تواضـع و فروتنـی یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای اخالقـی اسـت کـه در سـایۀ 
گـون سـبب تقویـت فروتنـی  غلبـه بـر هـوای نفـس و تکبـر، ایجـاد می شـود. مسـجد بـا شـیوه های گونا
می شـود؛ زیـرا مسـجد تنهـا بـه گـروه ویـژه ای از مسـلمانان بـا سـطح دانـش و ثـروت و جایـگاه اجتماعی 
بـاال تعلـق نـدارد، بلکـه همـه قشـرهای جامعـۀ اسـالمی می تواننـد بـرای اجـرای مراسـم دینـی خـود، در 
خانه خدا حاضر شـوند. حضور همۀ طبقه های اجتماعی در مسـجد و ارتباط آنان با یکدیگر به ایجاد 
و روحیـه فروتنـی در انسـان کمـک می کنـد. در مسـجد، ثروتمنـدان بـا فقیـران، عالمـان بـا بی سـوادان و 
گون ارتباط  جوانـان بـا پیرهـا در ارتباطنـد. بـی شـک، کسـی کـه در جریان روابـط اجتماعی با افـراد گونا
داشـته باشـد و از نشسـت و برخاسـت بـا قشـرهای متوسـط و ضعیـف خـودداری نمی کنـد، معمـواًل از 
رفتارهـای متکبرانـه بـه دور می مانـد.1 از سـوی دیگـر از نظـر مقـررات دینـی در مسـجد، همـۀ افـراد در 
یـک سـطح هسـتند و کسـی حـق نـدارد نسـبت بـه دیگـران تکّبـر ورزد. آداب و مقـررات مسـجد بـرای 
همـه یکسـان اسـت و کسـی امتیـازی بـر دیگـران نـدارد و همـه بایـد آداب مسـجد را رعایـت کننـد. در 
نمـاز جماعـت همـه بـه یـک شـکل و در یـک قالـب کلی نمـاز می گذارند و کسـی نمی تواند بـا تکبر و غرور 
ج از ایـن چارچـوب رفتـار کنـد. افـزون بـر اینکه نماز در مسـجد سـبب  خـود را از دیگـران برتـر بدانـد و خـار
افزایـش تقـوا می شـود و تقـوا نیـز در ایجـاد فروتنـی نقـش مهمـی دارد. بنابرایـن، بـا توجه بـه جنبه های 
آموزشـی و عبـادی مسـجد، بایـد گفـت مسـجد بـه عنـوان مهـم تریـن پایـگاه دینی بـا ایجاد و گسـترش 

مفاهیـم و تعالیـم دینـی در ایجـاد فروتنـی نقـش مؤثـری دارد.

وحّیه  جمع گرایی  ورش  ر 7-1-5. پر

اثـر سـازندۀ تربیتـی  دیگـر مسـجد، پـرورش  روح  جمع گرایـی  در مسـلمانان  اسـت . مسـجد بـا ایجـاد 
آشـنایی و پیونـد میـان مؤمـن بـا نخبـگان و صالحـان جامعـه، بسـترى مناسـب براى پـرورش و تربیت 

کی از نقاط ضعف آن مسـجد  1. البته در برخی موارد افراد مسـجد چنین نیسـتند. این امر به معنای نبود چنین کارکردی برای مسـجد نیسـت؛ بلکه حا
و فاصله آن از مسـجد طراز اسـالمی می باشد.
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روحی - اجتماعی وى فراهم می کند. »انزواطلبی « و»جمع گریزی «، بیماری  روحی  شناخته  می شود؛ 
در حالـی  کـه  »اجتماعـی  بـودن « و »جمع گرایـی « در ّحـد معقـول  و مطلـوب  آن ، نشـان  سـالمت  روح  و 
روان  انسان  به  شمار می آید. بر این  اساس ، مسجد با فراخوانی  پیوسته  مسلمانان  به  اجتماعات ، روح  

جمع گرایی ، انعطاف  و نظم پذیری  را در آنان  تقوّیت  می کند.

وح  تعّهد ورش  ر 7-1-6. پر

ح  مشـکالت ، دغدغه هـا و نارسـایی های  اجتماعـی   مسـجد، به طـور معمـول جایگاهـی  بـرای  طـر
اسـت . بنابرایـن،  حضـور فـرد در چنیـن  مکانـی   تقوّیـت  روح  تعّهـد و دردمنـدی  را در وی  موجب می شـود 
گـر در میـان  افـراد  و در مقابـل  نوعـی  مبـارزه  بـا روح  بی تعّهـدی  و بی تفاوتـی  محسـوب می شـود. ا
کـم شـود، آسـیب های  اساسـی  بـر پیکـر اجتمـاع   جامعـه ای،  به  ویـژه  نسـل  جـوان  ، روح  بی تعّهـدی  حا

وارد خواهـد شـد.1

7-2. کارکرد آموزشی مسجد
ُمـون ...؛ بگـو ای رسـول، آیـا 

َ
ِذیـَن اَل َیْعل

َّ
ُمـوَن َو ال

َ
ِذیـَن َیْعل

َّ
 َیْسـَتِوى ال

ْ
 َهـل

ْ
قـرآن کریـم می فرمایـد: »...ُقـل

آنـان کـه اهـل دانـش هسـتند بـا مـردم نـادان یکسـان هسـتند؟«2
ایـن آیـه شـعار بلنـد دیـن اسـالم، در اصالـت بخشـیدن بـه علـم و ارزش گـذاری صریـح بـرای دانایـی 
اسـت. همین یک شـعار حماسـی، کافی اسـت تا امّتی را به حرکت در آورد و آنان را در مسـیر علم آموزی 

تـا مرحلـه جانبازی پیـش ببرد. 
گاهـی و شـناخت هر فـرد، به عنوان مقّدمه  ایمان شـخصی و  در نظـام تربیتـی اسـالم، بـرای کسـب آ
اجتماعـی و بـه انـدازۀ عقـل او واجـب اسـت. بـر همین اسـاس، تحصیـل علم در میان مسـلمان، وجوب 
ع، غیـر از رشـته های تخّصصـی بـود کـه گاهـی وجـوب کفایـی و گاهـی  عینـی پیـدا کـرد و ایـن موضـو

وجـوب عینی داشـت.
عـالوه بـر آیـات قـرآن کریـم، سـیره  پیامبـر عامـل مهم دیگـری در رویکرد علمی و آمـوزش جامعه 
اسـالمی محسـوب می شـد. پیامبـر اسـالم رسـالت خـود را بـا خواندن و قلـم آغاز کرده بـود؛ آن هم در 

1. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص24.
2. زمر، آیه9.



173
محیطـی کـه سـابقه ای از علـم و دانـش بـه معنـای رایـج آن روز جهان در آنجا وجود نداشـت.1

دینـی کـه بـر امـر بـه خوانـدن و آمـوزش و مبـارزه با جهل و نادانی شـود طبیعی اسـت کـه در این باره، 
ابزارهـا و وسـایلی  را بـه خدمـت  بگیـرد؛ از جملـه ایـن ابزارهـا، اسـتفاده از فضـای مسـجد در اوقـات غیـر 

عبادی است. 
پژوهش هـای تاریخـی نشـان می دهـد کـه مسـجد نخسـتین مرکـز تعلیـم و تربیـت مسـلمانان بوده 
اسـت. ازایـن رو، نقـش آموزشـی  و فرهنگـی مسـجد پـس از جنبه هـای عبـادی آن، سـرآمد دیگـر ابعـاد 
اسـت. بـه  طـور اساسـی، پی ریـزی مسـجد در صـدر اسـالم، پی ریـزی بزرگ تریـن مدرسـه اسـالمی بـود. 
مسـلمانان تـا چنـد قـرن پیـش، بـا پدیـده ای بـه نـام مدرسـه  ـ بـه معنـای غربـی و امـروزی آن  ـ روبـه رو 
نبودنـد. پیـش از پیدایـش مدرسـه - کـه تاریـخ پیدایـش آن بـه دو قرن نمی رسـد  - مسـجد، یگانه مرکز 
مهّم آموزشـی و فرهنگی در کشـورهای اسـالمی بوده اسـت. تا جایی که روزگاری این مسـئله در میان 

ح بـوده کـه آیـا تأسـیس مدرسـه جایـز اسـت یـا نه؟!2 فقیهـان مطـر
در صـدر اسـالم، مسـجد افـزون بـر محـل برگـزاری مراسـم عبـادی، محـل دانـش آمـوزی نیز به شـمار 
می آمـد. پیامبـر  و یارانـش در مسـجدالحرام گردهـم می آمدنـد و از احـکام الهـی سـخن می گفتنـد.

پـس از هجـرت پیامبـر اسـالم بـه مدینـه و بنـا نمـودن مسـجدالّنبی، فصلـی نویـن در آمـوزش و 
فّعالّیت هـای فرهنگـی مسـلمانان آغـاز شـد. تعلیـم و تربیـت و آمـوزش احـکام دیـن در مسـجد صـورت 
گفتگوهـای علمـی  می گرفـت و پیامبـر بیشـتر اوقـات پـس از نمـاز صبـح و عشـا بـه سـخنرانی و 
کـه ایـن از آشـکارترین  می پرداخـت. ایـن جلسـه ها بـا حضـور مـردان و زنـان مسـلمان برپـا می شـد3 
جلوه های آموزشـی مسـجد در مدینه بود. تفسـیر قرآن و سـخن گفتن درباره معانی آن، بخش درخور 
توّجهـی از سـخنرانی های پیامبـر را تشـکیل مـی داد.4 افـزون بـر جلسـه های سـخنرانی پیامبـر، 

گونـی نیـز در مسـجد تشـکیل می شـد.5 کالس هـای آموزشـی گونا
در پرتـو ایـن گفتگوهـا و مناظـرات، حقایـق وحـی و آیـات الهـی روشـن می گردیـد و به شـبهات پاسـخ 

داده می شـد و پـرده جهـل و تردیـد فـرو می ریخـت. 

1. برومند اعلم عّباس، درآمدی بر جایگاه مسجد در تمّدن اسالمی، ص74 و75.
2. وسائل الشیعة، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزکاة و ما تستحّب فیه، ص217.

3. - صحیح بخاری، ج1، کتاب العلم، باب 75، ش96.
4. - التراتیب االدارّیه، ج2، ص222.

5. - همان، ج2، ص233.
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»مسـجد مدینـه«، از یـک سـو، بـه صـورت یـک مرکـز آموزشـی  ـ فرهنگـی و پایگاهـی بـرای مبـارزه بـا 
جهـل و از سـویی دیگـر بـه مکانـی بـرای اشـاعه فرهنـگ و ادب و دیگـر معـارف اسـالمی تبدیـل شـد. 
»حلقه هـای علمـی« بـا جنـب و جـوش خاّصـی در مسـجد بـزرگ مدینـه بـه صـورت رسـمی تشـکیل 
می شـد. پیامبـر اسـالم اصحـاب را در قـول و عمـل، بـه پیوسـتن و شـرکت فّعـال در ایـن حلقه هـا 
تشـویق می کردنـد و می فرمودنـد: »بـه سـوی باغ هـای بهشـت بشـتابید«. پرسـیدند ای پیامبـر خـدا! 

منظـور شـما از ایـن سـخن چیسـت؟ فرمودنـد: »حلقه هـای ذکـر«.1
کـرمs منحصـر بـه مسـجدالّنبی نبـود؛ بلکـه جلسـات  فّعالّیت هـای آموزشـی در زمـان رسـول ا
بحـث و بررسـی مسـائل علمـی در مسـاجد دیگـری نیـز انجـام می شـد کـه البّتـه مسـلمانان در سـطحی 

کار آمـوزش و تالش هـای علمـی مشـغول بودنـد.  محدودتـر بـه 
بدیـن  ترتیـب، مسـجد بـه عنـوان نخسـتین پایـگاه علمـی، رسـالت خـود را در جامعـه نوسـاخته 
اسـالمی بـرای ترویـج و اشـاعه دانـش و گسـترش فرهنـگ اسـالمی آغـاز کـرد و همچنـان مسـیر رشـد و 
ترّقی علمی را پیمود؛ به طوری که در عصر خلفا نیز مسـاجد نزد عموم به عنوان کانون اصلی آموزش 
قـرآن کریـم، مسـائل دینـی، احـکام و فقـه اسـالمی بـود. ایـن آموزش ها، نه فقـط در مرکز حکومت )شـهر 
مدینه(، بلکه در شـهرهای دیگر، مانند مّکه و سـایر نقاط شـبه جزیره و در تمام سـرزمین های پیوسـته 

بـه حـوزه قلمـرو اسـالمی انجـام می گرفـت. 
در عصـر خالفـت امـام علـی بـا انتقـال مرکـز خالفـت از مدینـه بـه کوفـه، مسـجد جامـع بـزرگ ایـن 
کـز علمـی آن روزگار، نقـش خاّصـی را در شـکوفایی نهضـت علمی  شـهر بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن مرا

و ارتقـاء فرهنـگ و تّمـدن اسـالمی ایفـا می نمـود. 
اختصـاص رونـد آموزشـی و علمـی در مسـجد، بـه صـدر اسـالم منحصـر نیسـت؛ بلکـه در دوره هـای 
بعـد از آن نیـز اندیشـمندان، متخّصصـان و دانش پژوهـان علـوم و معـارف اسـالمی، جلسـات خـود را 
گردان و  در مسـجد برپـا می کردنـد. ائمـه بزرگـوار شـیعه و بـزرگان تابعیـن، اصحـاب پیامبـر و نیـز شـا
تربیت یافتـگان مکتـب اهل بیـت، رسـالت تعلیـم و تربیـت و حـّل و فصـل مسـائل مهـم علمی و دین 
 و امـام صادق را در مسـاجد بـزرگ بـالد اسـالمی عهـده دار بودنـد. بـه خصـوص، در عصـر امـام باقر
کـه نهضـت و حرکـت فرهنگـی بزرگـی توّسـط ایـن دو رهبـران معصـوم آغـاز شـده بـود، مسـاجد بـه 
رشـد و شـکوفایی قابـل توّجهـی دسـت یافـت. حّتـی برخـی از آنهـا بـه دانشـگاه های بـزرگ اسـالمی در 

1. ر.ک به: نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص93.
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زمینه هـای علـوم مختلـف، نظیـر فقـه، حدیـث، تفسـیر و دیگـر علـوم اسـالمی تبدیـل شـدند و پیدایـش 
 نهضت هـای علمـی و عقالنـی در تاریـخ اسـالم را موجـب گردیدنـد.1 چنـان که »در عصـر امام صادق
مسـجد بـه دانشـگاه بزرگـی بـدل  گردیـد کـه قریـب بـه چهـار هـزار دانشـجو در آن آمـوزش می دیدنـد و 

طیـف وسـیعی از علـوم مختلـف در آن تدریـس می شـد کـه تـا آن زمـان بـی سـابقه بـوده اسـت«.2

 یت علمی مسجدالنبی 7-2-1. مرکز
کـرمs می بینـم کـه آن حضرت به ابعاد آموزشـی مسـجد اهتمام  بـا دّقـت در سـیره  نورانـی پیامبـر ا
ِکـٌر هلِلَِّ  ْو َذا

َ
ٍ أ

ّ
َثـًة: ِقَراَئـُة ُمَصـل ْغـٌو ِإال َثال

َ
ْسـِجِد ل ـوٍس ِف امْلَ

ُ
 ُجل

ُّ
ویـژه ای داشـتند. پیامبـر می فرماینـد: »ُکل

ـٍم؛ هرگونـه توّقفـی در مسـجد لغـو و بیهـوده اسـت، مگـر بـرای سـه دسـته: کسـی 
ْ
 َعـْن ِعل

ٌ
ْو ُمَسـاِئل

َ
َتَعـاَل أ

کـه پـس از نمـاز بـه تـالوت قـرآن می پـردازد، آن کـه سـرگرم ذکـر و یـاد خداسـت و کسـی کـه بـه مباحثـات 
علمی اشـتغال داشـته باشـد«.3

براسـاس روایـت، تشـکیل جلسـه های علمـی در مسـجد، نسـبت بـه جلسـه های دعـا، جایـگاه 
واالتـری دارد4و پـاداش آن، ثـواب عمـره کامـل یـا حـّج کامـل5و جهـاد در راه خدا اسـت6 کـه رحمت خدا 

ح مباحـث دینـی در مسـجد، فضیلـت بیشـتری دارد.  آنـان را فرا می گیـرد.7 در ایـن میـان، طـر
در منابـع روایـی اسـالم احادیـث و روایـات وارده در خصـوص مرکزیـت مسـجد بـرای تعلیـم و تعّلـم 
در عصـر نبـوی در مسـجد آن حضـرت تصویـر روشـنی را ارائـه می نماینـد کـه ذیـاًل بـه چنـد نمونـه 

اشـاره می شـود:
 اهلِل َفـِإَذا 

ُ
مـه مجلسـی در کتـاب »بحاراالنـوار« ایـن روایـت را بیـان کـرده اسـت: »َخـَرَج رسـول

ّ
عال

ـا َهُؤاَلِء  ّمَ
َ
ْجِلَسـْ�نِ ِإَل َخْیـٍر أ  امْلَ

َ
 ِکال

َ
وَنُه َفَقـال

ُ
ل

َ
ِلـٌس َیْدُعـوَن اهلَل َو َیْسـأ ْ ُهـوَن َو َمج

َ
ِلـٌس َیَتَفّق ْ ِلَسـاِن َمج ْ ْسـِجِد َمج ِف امْلَ

َّ َقَعـَد َمَعُهـم؛ رسـول  ُ
ُت ث

ْ
ْرِسـل

ُ
ْعِلـِم أ  ِبالّتَ

ُ
ْفَضـل

َ
 َهـُؤاَلِء أ

َ
اِهـل َ ُهـوَن اْلج ُمـوَن َو ُیَفّقِ

َّ
ـا َهـُؤاَلِء َفَیَتَعل ّمَ

َ
َفَیْدُعـوَن اهلَل َو أ

1. فراهتی عّباسعلی، نگاهی به تاریخ آموزش در مساجد، رسانه  دانشگاه، ص77.
2. حـاج سـیدجوادی، فریبـرز، »مسـجد- مدرسـه های قزویـن«، مجموعـه مقـاالت همایـش معماری)معمـاری مسـجد، گذشـته، حـال، آینـده(، ج اول، 

ص84. 
3. بحاراالنوار، ج٧٧، ص٨٦؛ وسایل الشیعه، ج٣، ص٨٦.

4. - منیة المرید، ص 26.
5. - همان.

6. - محمد بن عبداهلل زرکشی، اعالم المساجد باحکام المساجد، ص328.
7. - مستدرک الوسایل، ج3، ص363، روایت 20، از ابواب احکام المساجد.
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گانـه برپـا بـود. گروهـی در حـال یـاد دادن و  خـدا بـه مسـجد وارد شـدند؛ در مسـجد دو جلسـه جدا
 sگرفتـن دانـش بودنـد. جمعـی نیـز بـه دعـا و راز و نیـاز بـا خداونـد مشـغول بودنـد. پیامبـر اعظـم فرا

فرمودنـد: هـر دو گـروه بـه سـوی یـک هـدف گام برمی دارنـد؛ دسـته ای خـدا را می خواننـد و گروهـی نیز 
آمـوزش می بیننـد و نادانـان را تعلیـم می دهنـد؛ ولـی ایـن گـروه، کار برتـری انجـام می دهنـد. مـن نیـز 
بـه منظـور آمـوزش بـه مـردم مبعـوث شـده ام؛ از ایـن رو، پیامبـر اعظـم در میـان گروهـی کـه سـرگرم 

آمـوزش بودنـد، نشسـتند«.1
کـرمs ضمـن تشـویق عملـی بـرای برگـزاری جلسـات درس و آمـوزش در مسـجد،  حضـرت رسـول ا
ْجـُر ُمْعَتِمـٍر َتـاّمَ 

َ
ـُه أ

َ
َکاَن ل َمـُه  ِ

ّ
ْو ِلُیَعل

َ
 أ

ً
ـَم َخْیـرا

َّ
 ِلَیَتَعل

َ
یـُد ِإاّل ْسـِجِد اَلُیِر در حدیثـی فرمودنـد: »َمـْن َغـَدا ِإَل امْلَ

ـِة؛ پـاداش کسـی  ّجَ ْجـُر َحـاّجٍ َتـاّمَ اْلِ
َ
ـُه أ

َ
َمـُه َفل ِ

ّ
ْو ِلُیَعل

َ
 أ

ً
ـَم َخْیـرا

َّ
 ِلَیَتَعل

َ
یـُد ِإاّل ْسـِجِد اَلُیِر ُعْمـَرِة و َمـْن َراَح ِإَل امْلَ

ْ
ال

گرفتـن چیـز مطلوبـی بـه مسـجد می آیـد، همچـون پـاداش  کـه صبحگاهـان بـه قصـد یـاد دادن یـا فرا
شـخصی اسـت کـه یـک عمـره  کامـل را انجـام داده باشـد و پـاداش کسـی کـه شـبانگاهان بـه قصـد یـاد 
گرفتـن و یـاد دادن کار خیـری بـه مسـجد می آیـد، ماننـد پـاداش فـردی اسـت کـه یـک حـّج کامـل بـه 
جـای آورده باشـد«.2 از ایـن حدیـث روشـن می شـود کـه الزم نیسـت گفت وگـوی علمـی کـه در مسـجد 
انجـام می گیـرد، به طـور حتـم، دانش هـای دینـی باشـد؛ هـر دانـش سـودمندی را می تـوان در مسـجد 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار داد.
  کـرم کـه از ده نفـر از اصحـاب پیامبرا »مکحـول« از »عبدالرحمـن بـن غنـم« روایـت می کنـد 

می گفتنـد:   کـه  شـنیدم 
ُمـوا َمـا شـئُم ان تعلمـوا 

ّ
ُکّنـا ُنـّدرُس العلـَم ِف مسـجِد ُقبـا إذا َخـرَج َعلینـا رسـول اهلل فقـال: َتعل »إّنـا 

گاه  گیـری علـم بودیـم کـه نـا فلـن یأجرکـُم اهلل حـّى تعملـوا؛ مـا در مسـجد مدینـه مشـغول مباحثـه و فرا
پیامبـر وارد مسـجد شـد، و فرمـود: از علـوم آنچـه را کـه می خواهیـد یـاد بگیریـد، اّمـا بدانیـد کـه در 
کـه بـدان عمـل نماییـد.«3  قبـال ایـن یادگیـری مشـمول اجـر و پـاداش الهـی نخوایـد بـود، مگـر ایـن 

از َصَفـوان بـن عّسـال نقـل شـده کـه گفـت: بـه حضـور پیامبـر رسـیدم در حالـی کـه آن حضـرت بـه 
خ رنگ خویش تکیه زده بود. گفتم: یا رسول اهلل، من برای کسب علم به مسجد آمده ام،  ُپشتی ُبرد سر
َّ َیْرَکـُب َبْعُضُهـْم  ٌ

ـا، ث ْجِنَحِتَ
َ
ِئَکـُة ِبأ ـُه امَلال

ُ
ّف ٌ َ

ـِم ت
ْ
ِعل

ْ
ـِم، ِإّنَ َطاِلـَب ال

ْ
ِعل

ْ
 ِبَطاِلـِب ال

ً
حضـرت فرمودنـد: »َمْرَحبـا

1. بحاراالنوار،  ج1 ص207، ح3، باب4.
2. بحاراالنوار،  ج1، ص185، ح105.
3. محجة البیضاء، ج1، ص134.
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ـُب؛ آفریـن بـاد بر طالـب علم، همانا انبوه فرشـتگان با 

ُ
ـْم مِلـا َیْطل ِتِ

ّبَ ْنَیـا ِمـْن َمَ
ُ

ـَماَء الّد ٌغـوا الّسَ
ٌ
 َحـّىَ َیْبل

ً
َبْعضـا

گرد شـخص دانشـجو را فرامی گیرند تا جایی که آسـمان دنیا را از عالقه مندی و محّبت  بالهایشـان گردا
خودشـان نسـبت به دانشـجو و آنچه دانشـجو در تحصیل آن اسـت پر می سـازند«.1

ُث إذ َخرَج علینا 
َ

 َنتحّد
ً
قا

َ
همچنین از »ابی القمراء« نقل شـده اسـت: »ُکّنا ِف مسـجِد رسـول اهلل  ِحل

مـرُت؛ 
ُ
ـِق ّث،  جلـس ال اصحـاب القـرآن فقـال: بـذا املجلـس ا

َ
رسـول اهلل  ِمـن بعـض ُحجـره فنظـر ال اِلل

  مـا در مسـجد رسـول اهلل بـه صـورت حلقه هایـی نشسـته بودیـم و سـخن می گفتیـم کـه رسـول خدا
وارد مسـجد شـد و پـس از نگاهـی کـه بـه ایـن حلقه هـا کرد، در گـروه قاریان قرآن نشسـت و گفت من به 

حضـور در ایـن مجالس مأمور شـده ام«.2 
صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه

بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود؟

تا اختیار کردی از آن این فریق را
گفت آن گلیم خویش برون می برد ز موج

وین سعی می کند که رهاند غریق را)گلستان سعدی(
کـرم  بـا چنیـن ایـده بلنـد و رسـالتمندانه ا ی اسـت کـه در هـر فرصتـی تشـکیل حلقه های  پیامبرا

درسـی را مسـجد گوشـزد می فرمـود و اهمیـت تحصیـل علـم را تبییـن می  فرمودند.
کتـاَب اهلل و  ـَس قـوٌم ف بیـٍت ِمـن بیـوِت اهلل َیدرسـون 

َ
آن حضـرت در حدیثـی می فرماینـد: »َمـا َجال

وُضوا؛  ئکـُة ِبأجنَحِتا ماداُموا فیه حـّى َیحن ـت علهیُم املال
ّ
ضل

َ
ضیـاف اهلل تعـال و ا

َ
َیَتغاطوَنـُه بیهنـم إاّل کانـوا ا

هیـچ گروهـی در خانـه ای از خانه هـای خـدا بـرای آمـوزش کتـاب خـدا و آمیـزش بـا آن اجتمـاع نکردند، 
کـه غـرق در مباحثـات علمـی هسـتند  کـه بـه مهمانـی خداونـد تعالـی درآمدنـد و تـا زمانـی  مگـر ایـن 

مالئکـه آنـان را مـورد حمایـت و حفاظـت قـرار می دهنـد«.3
َکاَن  َمـُه،  ِ

ّ
ْو لیَعل

َ
ـَم َخْیـًرا أ

َّ
 َمْسـِجَدَنا َهـَذا، لَیَتَعل

َ
آن حضـرت در سـخنی دیگـر فرمودنـد: »َمـْن َدَخـل

َجاِهـِد ِف َسـِبیِل اهلل... ؛ هرکسـی بـرای تعلیـم یـا تعّلـم وارد مسـجد شـود، همچـون مجاهـد در راه  َکامْلُ

1. - همان، ص23.
2. االستیعاب، ج4، ص163.

3. مستدرک الوسائل، ج1، ص227.)چاپ قدیم(.
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 1 خداسـت«.

گیـری علم در تـوده مردم مسـلمان آن روز ایجاد کرده  بـه طـور کلـی عالقـه ای  کـه پیامبـر  بـه فرا
بـود آن را وامی داشـت کـه هـرگاه پیامبـر  در مسـجد حضـور پیـدا می کردنـد، آن حضـرت را چـون 

نگینـی در میـان گرفتـه و از فرایـض و سـنن اسـالمی سـؤال نماینـد.

ین مساجد آموزشی)مساجد دانشگاهی( 7-2-2. مشهورتر
- مسجد نبوى در مدینه

همچنـان کـه گفتـه شـد، »مسـجد النبـی«، کـه همزمـان بـا هجـرت رسـول خـدا  بـه مدینـه بنیـاد 
کهن تریـن دانشـگاه های عمومـی اسـالمی و پایـگاه اساسـی ترین  گردیـد، در واقـع از مشـهورترین و 
کرم ، بزرگان صحابه و سـپس  تعلیمات در تاریخ آموزش اسـالمی بوده اسـت. پس از رحلت پیامبرا
تابعـان در ایـن مسـجد بـه تدریـس و تعلیـم می پرداختند. تعلیـم مبانی فقه مالکی به دسـت بنیانگذار 
آن، امـام مالـک، در ایـن مسـجد آغـاز شـد. بـا آن همـه اعتبـار و عظمتـی کـه بـراى ایـن مسـجد فراهـم 
گردیـد، تدریـس و بحـث در زمینـه مسـائل دینـی و علمـی، حتـی در زمـان پیامبـرs  نیـز منحصـر و 
گرچه کوچک تر و محدودتر از مسـجد  محدود به این مسـجد نبود و در خود مدینه مسـاجد دیگرى، ا

بـزرگ نبـوى، فعالیـت آموزشـی داشـتند.2
بنـا بـه گفتـه سـهیلی، در شـهر مدینـه عـالوه بـر مسـجدالنبی ، ُنـه مسـجد دیگـر بـود کـه در همـه 
آنهـا بـا اذان بـالل، اقامـه نمـاز می شـد. همچنیـن بـه گفتـه »بکیـر بـن عبـداهلل بـن االشـجع« کـه داود و 
دارقطنـی بـه ترتیـب، در مراسـیل و سـنن خـود آن را روایـت کرده انـد، از جملـه آن نـه مسـجد، مسـجد 
»راتج«، مسـجد »بنی عبداالشـهل«، مسـجد »بنی عمروبن مندول« و مسـجد »جهنیه و اسـلم« بود.3
  تـا روزگار خلیفـه دوم، کـه مرزهـاى اسـالمی از حـدود جزیرة العرب فراتر نرفته بود، مسـجد النبی
کـز فّعـال تعلیمـات اسـالم  در مدینـه و مسـجدالحرام در مّکـه و گاهـی نیـز خانـه اصحـاب در آن دیـار، مرا
بود. در اواخر دهه دوم، با افزایش چشـمگیر دامنۀ فتوحات مسـلمانان، مرزهاى اسـالم از سـوى شـرق 
و غـرب گسـترش یافـت و جمـع کثیـرى بـه آییـن اسـالم گراییدنـد کـه در زبان و نـژاد، با اعراب مسـلمان 
مغایـرت داشـتند. از ایـن زمـان، آمـوزش زبـان عربـی بـراى درک معانـی آیـات قـرآن و تعالیـم اسـالم در 

1. - همان، ج1، ص166، ح310.
2. عبدالرحیم غنیمه، دانشگاه هاى بزرگ اسالمی، ص62-58.

3. ابن فضل اهلل العمرى، مسالک االبصار، ج1، ص131.
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سـرزمین هاى فتـح شـده آغـاز گردیـد و آن دسـته از اصحـاب پیامبـر  و تابعـان ایشـان، کـه دعـوت 
بـه اسـالم و تعلیـم مبانـی دیـن را بـر حضـور در صحنه هـاى پیـکار ترجیـح می دادند، در مسـاجد نوبنیاد 
بـه آمـوزش پرداختنـد. ایـن مسـاجد ابتـدا در شـهرهاى کوفـه، بصـره، حیـره و مدائـن بنیـاد گردیـد و بـه 
دسـتور خلیفـه دوم برخـی از صحابـه رسـول خـدا  مأمـور اقامـۀ نمـاز و آمـوزش قـرآن و مسـائل دیـن 

شدند.1
فاصلـه زمانـی آغـاز سـده دوم تـا پایـان سـده سـوم هجـرى را مـی تـوان از درخشـان تریـن دوره هاى 
تعلیمـات مسـجدى یـا بـه عبـارت دیگـر، عصـر فعالیـت آموزشـی دانشـگاه هاى عمومـی دانسـت؛ زیـرا 
گـون علمـی و فکـرى در ایـن دوره از تاریـخ اسـالم و نیـز آن  دسـتاوردهاى مسـلمانان در مسـائل گونا
کـه پـس از اسـتیالى عباسـیان بـه وجـود  قسـمت از پیشـرفت هاى اقتصـادى، اجتماعـی، عمرانـی، 
آمـد، تأثیـر قابـل مالحظـه اى در ایجـاد هوشـیارى و جنبـش علمـی در مسـاجد گردیـد. توجـه دقیـق بـه 
اجتماعـات و تشـکیل جلسـات علمـی در مسـاجد بـزرگ و مشـهور آن زمـان و مجامـع ممتـاز و مناسـبی 
کـز بـه وجـود آمـد، همـه دالیـل  کـه بـا شـرکت متفکـران و دسـت انـدرکاران مسـائل تعلیماتـی در آن مرا
کافـی و آشـکارى بـر میـزان پویایـی و بـارورى فکـرى و علمـی قابـل مالحظـه در آن دوره از تاریـخ اسـالم 

است.2 

- مسجدالحرام در مّکه

 ایـن مسـجد از مسـجدالنبی  در مدینـه کهن تـر اسـت. اّمـا تنهـا پـس از فتـح مکـه در سـال هشـتم 
هجـرى، در زمینـه اهـداف و اغـراض اسـالمی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. تمامـی دوران امویـان و نیمـه 
اول عصـر خالفـت عباسـىان از درخشـان ترین مراحـل تعلیماتـی ایـن دانشـگاه بـزرگ مّلـی بـوده اسـت. 
رازى بـه نقـل از حمیـدى گفتـه اسـت: بنابـر مشـهور، مجالـس حلقـه فتـوا در مسـجدالحرام بـه ترتیـب 
بـه »عبـداهلل بـن عبـاس« و پـس از وى بـه »عطـاء بـن ابـی رباج« و سـپس به »ابـن جریـج« ابوخالد، بعد 
بـه »مسـلم بـن خالـد ْرنجـی«، آن گاه بـه »سـعید بـن سـالم قـداح« و پـس از او بـه »محمـد بـن ادریـس 

شـافعی« اختصاص داشـت.3 

1. بالذرى، فتوح البلدان، ص71 و 78.
2. عبدالرحیم غنیمه، دانشگاه هاى بزرگ اسالمی، ص62-58.

3. مناقب االمام الشافعی، ص20.



180
- مسجد جامع بصره

ایـن مسـجد کـه بـه »مسـجد االمـام علی« شـهرت دارد، نخسـتین مسـجد سـاخته شـده در عراق 
اسـت. امـام علـی، پـس از واقعـه جمـل در ایـن مسـجد نمـاز گـزارد و در بـاره آن پیش گویـی نمـود1 کـه 
ع پیوسـت و جـزو غیب گویی هـای آن حضرت شـمرده می شـود. امـروزه از این  صدهـا سـال بعـد بـه وقـو

مسـجد، تنهـا قسـمتی از گلدسـته و بـاروی آن باقـی مانده اسـت.
 ایـن مسـجد در سـال 41 هــ.ق. بـه دسـت زیـاد بـن ابیـه، عامـل معاویـة بـن ابـی سـفیان بـر بصـره، 
تجدیـد بنـا یافـت. نهضـت معتزلـه، کـه در جریانـات فکـرى و سیاسـی عصـر اّول عباسـی تأثیـر بـزرگ و 

قابـل مالحظـه اى داشـت، نخسـت در جامـع بصـره پدیـدار گشـت.2

- مسجد جامع کوفه

 ایـن مسـجد در سـال 17 هــ.ق. بنـا نهـاده شـد. انتقـال امـام علـی بـه کوفـه و انتخـاب ایـن محـل 
بـه عنـوان مرکـز حکومـت اسـالمی از سـوى آن حضرت، در شـکوفایی و جنبش علمی این مسـجد تأثیر 

چشـمگیری داشت. 
کـز مهـم  مسـجد جامـع کوفـه، پیوسـته مسـیر رشـد و ترقـی را پیمـود تـا در آغـاز دولـت عباسـی، از مرا
حـل و عقـد علـوم و معـارف اسـالمی گردیـد و بـا جامـع بصـره بـه رقابـت برخاسـت و مسـائل و مبـادالت 
علمـی و ادبـی بیـن ایـن مرکـز دینـی و ادبـی اسـالمی در بـارور سـاختن علـوم عربی بـه مقدار زیـادى مؤثر 

افتاد.
عالمـه مرحـوم اسـتاد زکـی )پاشـا( دو دانشـگاه بـزرگ بصـره و کوفـه را از نظـر روابـط علمـی و ادبـی و 
رقابـت هـاى فیمابیـن و آثـار متبادلـی کـه بـا یکدیگـر داشـته اند با دو دانشـگاه بزرگ انگلیسـی - یعنی: 

کسـفورد و کمبریج - همانند دانسـته اسـت.3 آ

- مسجد جامع فسطاط )جامع عمرو(

 ایـن مسـجد بـزرگ در سـال 21 هــ.ق. بـه وسـیله عمرو بن العـاص )م. 42 ق( بنیـاد گردید و از همان 
روزهـاى نخسـت، بـراى مسـائل آموزشـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت و در طـول حیات خود، مـورد توجه 

1. حضرت فرمود: سیل عظیمی این مسجد را غرق خواهد کرد که صدها سال بعد از این، سیل به وقوع پیوست.
2. عبدالرحیم غنیمه، دانشگاه هاى بزرگ اسالمی، ص71.

3. همان، ص65.
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و عنایـت دولت هـاى طولونـی و اخشـیدى و فاطمـی بـود. روش آموزشـی معمـول در ایـن مسـجد غالبـًا 

مبتنـی بر مذهب شـافعی بوده اسـت.1 
اسـالمی  تقریبـًا در همـه سـرزمین هاى  را  آزاد  و  یـا دانشـگاه هاى عمومـی  مسـاجد دانشـگاهی 
می تـوان یافـت. معروفتریـن آنهـا عبارت انـد از: جامـع دمشـق در شـام )اواخر قـرن اول(، جامـع زیتونیه 
در تونـس، )اوایـل قـرن دوم(، جامـع منصـور در بغـداد )نیمـه اول قـرن دوم(، جامـع اعظـم قریـه در 
کـش )نیمـه اول قـرن سـوم(، جامـع االزهر در  اندلـس )نیمـه دوم قـرن دوم(، جامـع قزویـن در فـاس مرا

مصـر )نیمـه دوم قـرن چهـارم(.

7-2-3. مساجد دانشگاهی در ایران
نمونـه ایـن مسـاجد دانشـگاهی در ایـران اسـالمی فـراوان به چشـم می خـورد و ایرانیان در اسـتفاده 
کار  گرچـه فضـل تقـدم را از آن خـود نسـاختند، امـا بسـیار سـریع دسـت بـه  آموزشـی از ایـن مسـاجد، ا
شـدند. در قـرن اول هجـرى، مسـجد آدینـه سیسـتان سـاخته شـد و حسـن بصـرى در آن بـه آمـوزش 
پرداخـت.2 در اواخـر همـان قـرن، مسـجد جامـع بخـارا پـاى گرفـت و حلقه هـاى درس در آن تشـکیل 
شـد. در قرن هـاى بعـد، نمونـه ایـن مسـاجد در نیشـابور، همـدان، کرمـان، یـزد، قزویـن، شـیراز، اصفهان 
و حّتـی بخش هـا و شـهرهاى درجـه دوم، چـون: بردسـیر کرمـان تأسـیس شـد و مـورد اسـتفاده عالمـان 

و متعلمـان قـرار گرفـت.3
کـز معتبـر علمـی - اسـالمی در مرکـز ایـران، شـهر تاریخـی  صاحـب عبـاد می نویسـد: یکـی از مرا
کـه چهره هـاى درخشـان تاریخـی و ادبـی و شـخصیت هاى بـارز علمـی، همچـون:  اصفهـان اسـت 
ج اصفهانـی، حافـظ ابونعیـم اصفهانی، راغـب اصفهانی  حمـزه اصفهانـی، ابـن واضـح یعقوبـی، ابوالفـر
کـز متعـدد علمـی نـام ایـن شـهر را از همـان سـده هاى نخسـتین اسـالم در  و وجـود مسـاجد کهـن و مرا

تاریـخ فرهنـگ تمـدن اسـالمی بـه عنـوان »دارالعلـم شـرق« شـهرت داده اسـت.4
کز مهم سیاسـی و علمی  همچنیـن دیگـر از مسـاجد دانشـگاهی ایـران، نیشـابور اسـت که یکـی از مرا
کـه در آمـوزش و پـرورش از آنهـا اسـتفاده می شـد، فـراوان  خراسـان بـود، از این گونـه مسـاجد بـزرگ 

1. مبارک، علی باشا، الخطط التوفیقیة الجدیدیه، ج4، ص827.
2. - محمدباقر حجتی، اسالم و تعلیم و تربیت، ص 28 به نقل از: ادموند کلیفورد باسورث، تاریخ سیستان.

3. - محمدباقر حجتی، اسالم و تعلیم و تربیت، ص28.
4. - عبدالرحیم غنیمه، دانشگاه هاى بزرگ اسالمی، ص70.
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داشـت؛ ماننـد مسـجد »جامـع منیعـی« و مسـجد »مطـرزى« و مسـجد »قدیـم«.1

در بردسـیر کرمـان، مسـجد بزرگـی بـه نـام »جامـع تورانشـاهی« وجـود داشـت و در آن کتابخانـه اى 
کالنجـار، از امـراى دوره سـلجوقی،  کتـاب بنـا شـده بـود. در یـزد، عالءالدولـه  داراى پنـج هـزار جلـد 
مسـجدى داشـت کـه بـه »جامـع قدیـم« یـا مسـجد »قدیـم جمعـه« مشـهور شـده و تـا دیـرگاه - یعنـی: 

حـدود قـرن نهـم - مـورد اسـتفاده اهـل علـم بـود.2
اسـتفاده از مسـاجد بـه عنـوان دانشـگاه و تشـکیل کالس هـاى درسـی در زمینه هـاى فقـه، اصـول، 
کنـون در حوزه هـاى علمیـه بـزرگ و کوچـک رایـج اسـت و عـالوه بـر جنبه هـاى علمـی،  تفسـیر و کالم ا
جنبه هاى تربیتی و اخالقی در آنها مّد نظر اسـتادان و طالب اسـت. این سـنت در بسـیاری کشـورهای 
اسـالمی همچنـان باقـی اسـت و می تـوان بـه »مسـجدالحرام« در مّکـه مکّرمـه و »مسـجدالنبی« در 
مدینـة الرسـول و »مسـجد گوهرشـاد« در مشـهد مقـّدس و »مسـجد اعظـم« قـم در جـوار حـرم حضـرت 

معصومـه، کـه مهم تریـن مرکـز دروس عالـی حـوزه علمیـه قـم بـه شـمار می آیـد، اشـاره کـرد.3

7-2-4. تنوع آموزش و آموزشگران در مساجد
گونـی بـه مسـلمانان آمـوزش داده می شـد. مباحـث اعتقـادی و آمـوزش  گونا در مسـجد مسـائل 
مبانـی ایمـان بـه خداونـد، در شـمار اّولیـن مسـائلی بـود کـه بـه مسـلمانان و به ویـژه آنـان کـه تـازه بـه 
دیـن مبیـن اسـالم گرویـده بودنـد، آمـوزش داده می شـد. ابـوذر می گویـد: رسـول خـدا ایمـان را قبـل 
از آمـوزش قـرآن بـه مـا می آموخـت. حضـرت رسـول در کنـار آمـوزش مباحـث دینـی، مسـلمانان را بـا 
مسـائل تاریخـی نیـز آشـنا می کردنـد. راوی می گویـد: پیامبـر گاهـی شـب ها تـا دیـر وقـت پیرامـون 

تاریـخ بنـی  اسـرائیل بـرای مـا سـخن می گفـت.4 
عامه مردم که به تعلیم و آموزش فرزندان خود رغبتی داشـتند آنان را به مسـجدها می فرسـتادند؛ 
و در آنجـا حلقه هـای درس قـرآن و حدیـث فراهـم می شـد. بنابرایـن، قدیمی تریـن آمـوزگاران اسـالم، 
قاریان بودند. تدریس در حلقه، با مراسـم سـاده و نیز با نشـان دادن تقوا و فضیلت کامل آغاز می شـد. 
معّلـم، همیشـه کار خـود را بـا تمجیـد و تکریـم خـدا و بـا درخواسـت یـاری و هدایـت مـردم آغـاز می کـرد و 

1. - محمد سلیمان الراوندى، راحة الصدور، ص180؛ یاقوت الحموى، معجم االدباء، ص 415.
2. - تاریخ جدید یزد، ص 67.

3. - ر.ک: سیمای مسجد، ج2، فصل ششم.
4. همان، ص105.
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سـپس بـه درس خـود می پرداخـت. در مراحـل آغازیـن به عّلت نبـودن کتاب، با توّجه بـه اهمّیت متن 
تدریـس شـده، معّلـم مجبـور بـود همـه  متـن یـا قسـمتی از آن را بـرای دانش آمـوزان امـالء کنـد. عـالوه بر 
امـالء، معّلـم توصیـه می کـرد کـه دانش آمـوزان تمـام یـا قسـمتی از مطالـب بیـان شـده را حفـظ کننـد. در 
واقـع، یکـی از اصولـی کـه بـرای قبولـی و تأییـد دانش آمـوزان ضـروری بـود؛ اصِل حفظ کـردن مطالب و 

بیـان نمـودن آنهـا بـدون مراجعـه بـه متـن بـود و کیفّیـت و طـرز بیان نیز بـر قبولی تأثیر داشـت.1
»گرچه همۀ موضوعاتی که برای مسـلمانان آشـنا بود، در مسـجد تدریس نمی شـد،  اّما موضوعات 
کثـر حلقه هـای درسـی، عـالوه بـر تدریـس مهارت هـای اساسـی خواندن  ع  بـود. در ا درسـی، بسـیار متنـو
و نوشـتن، تبّحـر یافتـن در اصـول دیـن نیـز موضوعـی اساسـی بـود. ایـن امـر از طریـق تحصیـل دروسـی 
کیـد  چـون قرائـت و تفسـیر قـرآن، حدیـث، توحیـد و فقـه حاصـل می شـد. بـر آمـوزش ادب و زبـان نیـز تأ
می شـد. عـالوه بـر شـعر و ادبیـات، دروس مربـوط بـه جنبه های مختلـف زبان عربی بسـیاری از طالبان 

علـم را بـه خـود جلـب می کـرد و ایـن دروس عبـارت بـود از لغـت، نحـو، صـرف، بالغـت، انشـا و خط.«2  
عالوه بـر علـوم مذکـور، مطالـب علمـی و مسـائل اجتماعـی نیـز در آن تدریس می شـد و موضوعاتی، 
ماننـد تاریـخ، جغرافـی، اقتصـاد و حّتـی علـوم سیاسـی در آنجـا بحـث می شـد. علـم فلسـفه، موضوعـی 
بـود کـه بیشـتر مـورد توّجـه و انتخـاب بسـیاری از دانش آمـوزان بـود. در بین موضوعات مّهم درسـی، 
می تـوان منطـق، اخـالق، منطـق مناظـره و تصـّوف را نـام بـرد. جلسـات درس هایـی، ماننـد شـیمی، 
گرچـه علـوم علمـی و تجربـی یـا در دانشـکده های  فیزیـک، ریاضیـات، جبـر و هندسـه نیـز دایـر بـود. ا
مخصوص یا در منازل معّلمان به صورت خصوصی تدریس می شـد؛ ولی مدارک تاریخی در دسـت 
اسـت کـه آمـوزش این گونـه موضوعـات علمـی در بعضـی از مسـاجد بـزرگ نیـز دایـر بود. جلسـات علم 
کش طب تدریس می شد.  طّب در جامع االزهر و در جامع ابن طولون مصر دایر بود. در »َقَرّویین« مرا
در جامـع االزهـر و جامـع ابـن طولـون کالس هایـی در علـم نجـوم و مهندسـی برگـزار می شـد. بـه گفتـه 
»خولی« در مسجد بغداد طب، داروشناسی، مهندسی، نجوم و موضوعات دیگری تدریس می شد. 

طـالب سـوری، ایرانـی و هنـدی برای یادگیری این علوم بـه آنجا می رفتند«.3 
اسـتاد و مّدرس کالس هایی که در مسـجد تشـکیل می شـد، تنها حضرت رسـول نبود؛ حضرت 
کـه یـک پّلـه پایین تـر  گاهـی بـه فرمـان پیامبـر خـدا بـر منبـر آن حضـرت و در حالـی  علـی نیـز 

1. نظام آموزشی مسجد، نشریه ایران، ش31، ص1.
2. فیلیپ خلیل، حّتی، تاریخ عرب، ص327.

3. همان، ص53-52.
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گروه هـای مختلـف بـا اسـاتید  از جـای پیامبـر اسـالم می نشسـت، بـرای مـردم سـخن می گفـت. 
معّیـن در گوشـه و کنـار مسـجد، کالس هـای آموزشـی برگـزار می کردنـد و علـوم و فنـون مختلـف آموزش 
نـس می گویـد: اصحـاب پیامبـر پـس از نمـاز صبـح بـه گروه هـای مختلـف تقسـیم 

َ
داده می شـد. أ

می شـدند؛ برخـی بـه تـالوت قـرآن می پرداختنـد و گروهـی واجبـات و مسـتحّبات را فرامی گرفتنـد. بـه 
عنـوان مثـال، عبداهلل بن رواحـه در مسـجد جلسـات مربـوط بـه توحیـد و معـاد )مسـائل اعتقـادی( را 
اداره می کـرد. او در غیـاب حضـرت رسـول نیـز مسـائل فقهـی و اعتقـادی را بـه مسـلمانان آمـوزش 
مـی داد.1 خلیفـه دوم در سـال 17 هــ.ق. (638م( گروهـی از قاریـان را بـه نواحـی مختلـف فرسـتاد تـا 

روزهـای جمعـه در مسـجدها مـردم را تعلیـم دهنـد.2
نکتـه درخـور توجـه ایـن کـه موقعـی که دانشـجو تحصیـالت خود را بـا موفقیت به پایان می رسـاند، 
بـه او گواهینامـه ای داده می شـد کـه »اجـازه« نـام داشـت. گواهینامـه را مسـجد تأییـد نمی کـرد، بلکـه 
خـود اسـتاد آن را صـادر می کـرد. در گواهینامـه قیـد می شـد کـه دانشـجو علـم مـورد نظـر را مطالعـه کرده 
و آموختـه اسـت و می توانـد یافته هـای علمـی خـود را بـه دیگـران نیـز انتقـال دهـد. ایـن گواهینامه هـا 
کـه بـه خـط خـود اسـتاد نوشـته می شـد بـه دانشـجو اجـازه  تدریـس مـی داد. در گواهینامـه نـام اسـتاد، 
مهـر و امضـای او و محـل و تاریـخ نـگارش گواهینامـه قیـد می شـد. در مـواردی، اسـتاد نـام و امضـای 
خـود را در صفحـه  سـفید اول یـا آخـر کتابـی می نوشـت کـه خـود آن را یـاد داده بـود؛ بنابرایـن معمواًل هر 

غ التحصیـل گواهینامـه ای از طـرف اسـتادش داشـت. فار

ورت حفاظت از محتوای آموزشی مساجد 7-2-5. ضر
کـرم  مـورد اسـتفاده بـوده اسـت  مسـاجد، آن گونـه کـه در صـدر اسـالم و دوران رسـالت پیامبرا
کـز علمـی، دینـی، فرهنگـی و  گسـترش مرا گـر بـا  همچنـان بایـد پـا برجـا نگهـداری شـود. بنابرایـن ا
مؤسسـات مختلـف، موجبـات تخلیـه مسـاجد از محتـوای آموزشـی آن فراهـم شـود و برنامه هـای 
گـردد، در آن صـورت از مسـجد طـراز اسـالمی،  آن صرفـًا در  نمـاز و مراسـم عبـادی و نیایشـی خالصـه 
فرسـنگ ها فاصلـه گرفته ایـم. در حالـی کـه نمـاز همـواره در قالـب علـم، روح معنویـت  کسـب می کنـد 
و معـراج مؤمـن نمازگـزار بـا دو بـال ایمـان و معرفـت مصـداق عملـی می یابـد. ازاین روسـت کـه بـا وجـود 

1. سیمای مسجد، ص105و107.
2. فیلیپ خلیل، حّتی، تاریخ عرب، ص327.
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کـز و مؤسسـات علمـی در عصـر دولت کریمـه حضرت مهـدی، برنامه های  توسـعه نهایـی علـوم، مرا
اموزشـی مسـاجد بـه هیچ وجـه تعطیـل نمی گـردد، بلکـه بـر رونـق آن نیز افـزوده خواهد شـد. چنان امام 
علـی در سـخنان گهربـارش در تعریـف عصـر مهدویـت و جهان بعد از ظهور چنیـن می فرماید: »َکأّن 
؛ گویـا شـیعیان مـا  َ

ل نـِز
ُ
مـُوَن الّنـاَس الُقـرآَن َکمـا ا

ّ
ُبـوا الَفسـاطیَط ُیَعل أنُظـُر إل شـیَعتنا مبسـِجِد الُکوَفـة، َقـد َضَر

اهل بیـت را می بینـم کـه در مسـجد کوفـه گـرد آمده انـد و خیمه هایـی برافراشـته اند و در آنهـا قرآن را 
آن چنـان کـه نـازل شـده اسـت، بـه مـردم آمـوزش می دهنـد«.1    

همچنیـن آن حضـرت در روایتـی دیگـر می فرماینـد: »َکأّن ِبالَعَجـِم َفسـاطیُطُهم ف َمسـجِد الُکوَفـة 
؛ گویـی ایرانیـان را بـا چشـم خـود می بینـم کـه در مسـجد کوفـه خیمـه  َ

ل نـِز
ُ
ُمـوَن الّنـاَس الُقـرآَن َکمـا ا

ّ
ُیَعل

زده قـرآن را آن گونـه کـه نـازل شـده، بـه مردمـان آمـوزش می دهنـد«.2

7-2-6. نکاتی درباره آثار آموزشی مسجد 
1.  جنبه هـای آموزشـی مسـجد، رسـالت اساسـی ایـن نهـاد در تمامـی دوره هـا و مکانهاسـت. مسـجد 
کـه دارد، بـرای همیشـه آموزشـگاه مبانـی دینـی و معـارف اسـالمی اسـت. ازایـن رو  بـا ویژگی هایـی 
مسـجدی کـه نقـش مؤثـر خـود را در زمینه هـای فرهنگـی، آموزشـی ایفـا نکنـد، در حقیقـت در اجـرای 
بخـش مهمـی از رسـالت خویـش بـاز مانـده و از مسـجد طراز اسـالمی فاصله گرفته اسـت. بـر پایه همین 
ارزیابـی اسـت کـه امـام علـی، مسـجدی را کـه در آن خبـری از هدایـت، تبلیـغ و ترویـج دیـن نباشـد، 

مسـجد خراب برشـمرده اسـت.3 
گـون در آن، کمالـی بـرای مسـجد بـه  ح دانشـهای گونا 2. بـی تردیـد شـکوفایی علمـی مسـجد و طـر
شـمار می آیـد، ولـی پرداختـن بـه ایـن امور، نباید سـبب شـود تا رسـالت اولیۀ مسـجدی کـه پرداختن به 

دانشـهای دینـی اسـت، فراموش شـود. 
از نـگاه امـام علـی، یکـی از رسـالت های مهـم و اساسـی مسـجد آن اسـت کـه بـه معنـای حقیقـی 

کلمـه، کانـون هدایـت مسـلمانان باشـد.4 
3.  در میـان مباحـث و علـوم دینـی، پرداختـن بـه علـوم قرآنـی در مسـجد، اهمیت ویـژه ای دارد؛ زیرا 

1. - غیبت نعمانی، ص318؛ بحاراألنوار، ج52، ص366.
2. - همان. 

3. - نهج البالغه صبحی صالح، ص540، حکمت شماره 369.
4. - من الیحضره الفقیه، ج1، باب فضل المساجد و حرمت ها، ص237، ح 713. 
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قـرآن و مسـجد، پیونـد ویـژه ای بـا یکدیگـر دارنـد. پیامبـر  در این بـاره می فرمایند: 

»امنا ُنِصَبت املساِجُد ِللُقرآِن؛ مساجد را برای )خواندن و فهمیدن( قرآن بنا کرده اند«.1 
حـّبَ الُقـرآَن َفلُیِحـب املسـاِجد؛ دوسـتدار قـرآن، مسـجد را نیـز باید دوسـت 

َ
همچنیـن فرمودنـد: »َمـن ا

داشـته باشد«.2 
کـه در مسـجد النبـی جلسـه های قرائـت و تفسـیر قـرآن رونـق  شـواهد تاریخـی بیانگـر آن اسـت 
ویـژه ای داشـته اسـت. عبـادة بـن صامـت، از سـوی پیامبـر  مأمـور بـود تـا قـرآن را بـه مـردم آمـوزش 
دهـد.3 جلسـه ای مربـوط بـه قـرآن و علـوم قرآنـی حتـی شـب ها تـا دیـر هنـگام نیـز در مسـجدالنبی برپـا 

بـود.4
کنـون نشـان می دهـد کـه مسـجد و کتابخانه، همـواره در کنار  4.  مطالعـه تاریخـی مسـاجد از آغـاز تا

هـم بوده اند. 
از همـان آغـاز کـه قـرآن بـه صـورت مکتـوب درآمـد، مسـلمانان قرآن های نوشـته را به مسـجد هدیه 
و یـا وقـف می کردنـد. بـا افزایـش شـمار کتاب هـا، کتابخانه هـای مسـاجد نیـز، رشـد چشـم گیری یافـت. 
ایـن کتابخانه هـا نقشـی بـزرگ در شـکوفایی فرهنـگ و تمـدن اسـالمی داشـته اند. در شـرایط کنونـی، 
کتابخانـه باشـد، مسـجد نمونـه ای نامیـد. ازایـن رو، الزم اسـت در  کـه بـدون  نمی تـوان مسـجدی را 
زمینه تأسـیس و تجهیز کتابخانه مسـاجد، گام های مهمی برداشـته شـود. برای رسـیدن به این مهم 

بایـد بـه چگونگـی سـاختمان و بنـای مسـجد بسـیار توجـه کـرد.
کـه زنـان را از آمـد و شـد بـه مسـجد  کـه مسـجِد زن را، خانـه او دانسـته5 بـر آن نیسـت  5.  روایاتـی 
کید بـر لزوم رعایت  بـازدارد، بلکـه همان گونـه کـه بسـیاری از فقیهـان گفته انـد، مقصود ایـن روایات، تأ
گـر زنـان بتواننـد حجـاب اسـالمی و شـئون زن مسـلمان و عفاف و  کدامنـی اسـت. ازایـن رو ا حجـاب و پا
کدامنـی را رعایـت کننـد، می تواننـد بـا حضـور در مسـاجد از فضائـل و آثـار معنـوی ایـن مـکان مقـدس  پا

بهـره برنـد و فضیلـت نمـاز خوانـدن در مسـجد بـرای آنـان، همچـون مـردان اسـت.
گر ]زنـان[ بتوانند کاماًل خود را از نامحرم حفظ کنند،   امـام خمینـی در ایـن بـاره فرموده اسـت: »ا

1. وسائل الشیعه، ج3، ص493، باب 14 از ابواب احکام المساجد، روایت 1.
2. - مستدرک الوسائل، ج3، ص355، باب یک از ابواب احکام المساجد، روایت 2. 

3. التراتیب االدارّیة، عبدالحی الکتانی، ج 1، ص 48. 
4. همان، ص 477- 478؛ محمد بن عمر واقدی، مغازی، ص255.

5. وسائل الشیعه، ج5، ص237؛ بحاراالنوار، ج80، ص371؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص374، ح1088.
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بهتـر اسـت در مسـجد نمـاز بخواننـد.«1 همچنیـن حضـرت آیـت ا... مـکارم شـیرازی می فرمایند:»بـرای 
گـر خـود را از نامحـرم بـه خوبی حفظ کننـد، بهتر  زنهـا بهتـر آن اسـت کـه نمـاز را در خانـه بخواننـد، ولـی ا
اسـت در مسـجد بخوانند.«2 چنان که در تاریخ صدر اسـالم آموزش و یادگیری در مسـجدالنبی، امری 
همگانـی بـود و بـه گـروه و یـا قـوم خـاص و یـا مـردان اختصـاص نداشـت. بـه همیـن دلیـل، زنـان نیـز در 
ح و پاسـخ دریافـت می کردند.3 مسـجدالنبی و دیگـر مسـاجد حضـور می یافتنـد و سؤال هایشـان را مطـر

نتیجه گیری

ع و  از مطالـب یادشـده بـه روشـنی درمی یابیـم کـه مسـاجد، در طـول تاریخ اسـالم، کارکردهـای متنّو
متعـددی داشـته و همـواره تأثیرگـذار و سـازنده بوده انـد، اّمـا ایـن کارکردهـا، طـی سـال های أخیـر کمتـر 
کنـی بـرای عبـادت و  مـورد توجـه قـرار گرفتـه و شـرایطی ایجـاد شـده کـه بیشـتر مسـاجد تنهـا حکـم اما

اقامـه نمـاز پیـدا کنند.
کارکردهـای حقیقـی مسـجد در صـدر  کنـون جوامـع اسـالمی هماننـد دیگـر جوامـع از ویژگی هـا و  ا
کـردن ایـن  کـم  اسـالم بسـیار فاصلـه  دارد؛ بـرای رسـیدن بـه الگـوی مسـجد طـراز اسـالمی نیـاز بـه 
عبـادی، سیاسـی،  زمینـه  در  نقش هـای مهمـی  اسـالمی عهـده دار  طـراز  داریـم، مسـجد  فاصله هـا 
اقتصـادی، اجتماعـی، نظامـی، تربیتـی، آمـوزش و... اسـت. بـرای تبییـن جایـگاه و شـاخصه های 
کـه در آن زمـان هـدف از  کـرد  مسـجد طـراز اسـالمی بایـد بازگشـتی بـه صـدر اسـالم داشـت و بررسـی 
تشـکیل بنـای »مسـجد« چـه بـوده و نیـات و خواسـته  های پیامبـر  در مـورد مسـجد چیسـت؛ زیـرا 
مشـخص کـردن کارکـرد مسـجد در صـدر اسـالم می توانـد بهتریـن الگـو در تهیـه و تدوین مسـجد جامع 
طـراز اسـالمی باشـد. از جملـه کارکردهـای شـاخص و اثرگـذار مسـجد، کارکـرد تربیتـی و آموزشـی بـوده 
اسـت. از روزهـای نخسـت سـاخت مسـجد، مسـئله آمـوزش بـا مسـجد ارتباطـی تنگاتنـگ داشـت؛ زیـرا 
آموزه هـای وحیانـی در مسـجد آمـوزش داده می شـد. حفـظ و درک آیـات قـرآن آغـاز آمـوزش بـود و پـس 
گران بهـای پیامبـر . براین اسـاس، تبدیـل مسـجد بـه اولیـن  از آن مطالعـه و یادگیـری سـخنان 
مدرسـه مسـلمانان رویـدادی اتفاقـی نبـود؛ بلکـه پیامبـر  می خواسـت مسـجد به مرکـز مهم آموزش 

1. امام خمینی)ره(، رساله توضیح المسائل، مسئله 893.

2. - آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله817.
3. تاریخ دانشگاه های یزرگ اسالمی، ص48؛ تاریخ آموزش در اسالم، ص89.
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در جامعه اسـالمی تبدیل شـود. بنابراین، مسـجد نخسـتین مکانی بود که مسـلمانان در آن با خداوند 
نیایـش و رازونیـاز می کردنـد؛ ولـی از همـان نخسـتین سـال های ظهـور اسـالم، در ایـن مـکان مقـدس، 
ح می شـد. از زمـان رسـول خـدا ، تشـکیل حلقه هـای درس در  مسـائل علمـی و آموزشـی نیـز مطـر
مسـجد امـری طبیعـی بـوده اسـت. در تاریـخ اسـالم، مسـاجد و جوامـع علمـی بسـیاری تأسـیس شـد کـه 
برخـی از آنهـا بـه  دلیـل قـوت آموزشـی شـهرت بسـیار یافتنـد. باوجـود اینکـه پـس از ظهـور مـدارس و 
دارالعلم ها بیشـتر مسـاجد نقش آموزشـی و تعلیمی خود را از دسـت دادند؛ اّما برخی از آنها این وظیفه 

خطیـر را همچنـان حفـظ کردنـد.
کـه  گذشـته، همـان نقشـی را داشـت  کـه مسـجد در  گفتـه شـود  گـر  بـه هـر حـال، مبالغـه نیسـت ا
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کنونـی دارنـد. اسـاطین علمـا، کـه مسـلمانان بـه آنهـا مباهـات 
می کننـد، حیـات علمـی خـود را در رواق هـاى مسـاجد سـپرى می کردنـد و آن گاه کـه بهـره کافـی کسـب 
می نمودنـد، حلقـات درس تشـکیل می دادنـد و بـه تعلیـم می پرداختنـد. ازایـن رو می تـوان گفـت کـه 
مسـاجد مسـلمانان در هیـچ روزى از حلقـه درس علمـا و طـالب خالـی نبـوده، حتـی امـروزه نیـز در ایـن 
زمینـه، مسـاجد همچـون سـتارگان فروزانـی می درخشـند و همـه سـاله هـزاران اسـتاد از ایـن مسـاجد و 

ج می شـوند و بـه نشـر اسـالم و علـوم اسـالمی می پردازنـد.  مؤسسـات وابسـته بـه آنهـا خـار
از آنجا که تزکیه و تعلیم دو بال پرواز در آسـمان کمال انسـانی اسـت، مسـاجد در کنار انسان سـازی 
و پـرورش ُبعـد اخالقـی، همـواره جایـگاه و مهـد علـوم مختلـف بـه ویـژه علـوم دینـی بوده اسـت. ترغیب 
و تشـویق رهبـران دینـی بـه گسـترش تعلیـم و تعّلـم در مسـاجد، از یـک سـو دلیلـی بـر اهتمـام اسـالم بـه 
مسـئله علم آمـوزی و از سـوی دیگـر عاملـی بـرای توجـه دادن بـه مسـجد به عنوان نه فقـط یک پایگاه 
عبـادی بلکـه بـه عنـوان مرکـزی علمـی، فرهنگـی و آموزشـی اسـت. نکتـه پایانـی ایـن کـه، بـدون شـک 
بـا احیـای کارکـرد مسـجد در صـدر اسـالم و الگـو قـراردادن آن می تـوان بـه مسـجد جامـع طـراز اسـالمی 
دسـت یافـت. بـه یقیـن در شـرایط کنونـی »توسـعه« و »جهانـی شـدن« و عصـر انفجـار اطالعـات، دیگـر 
نمی تـوان در مسـاجد فقـط بـه تـالوت آیـات کریمـه و نقـل روایـات معصومیـن، توصیـه ای اخالقـی 
و احیانـًا مشـکالت مسـجد و یـا اهالـی محلـه، بسـنده کـرد و بهـره وری مسـاجد را بـه ایـن حـد محـدود، 
متوقـف سـاخت. بلکـه مسـاجد بایـد بتوانـد بـا رویکـرد و رهیافـت جدیـد و الگوگیـری از کارکـرد آغازیـن 
آن کامـاًل هدفمنـد نمازگـزاران را هدایـت کنـد. زیـرا، مسـجد ابزارهـا و موقعیتـی را در اختیـار دارد کـه بـه 
کمـک آن می توانـد بـه آمـوزش و افزایـش شـناخت دینـی نمازگـزاران بپـردازد. مسـجد مکانـی اسـت 
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کـه مسـلمانان بـرای برپایـی فرائـض الهـی و مجالـس مذهبـی در آن حاضـر می شـوند و ایـن فرصـت 

مناسـبی اسـت تـا معـارف و احـکام دیـن نشـر پیـدا کنـد.
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آسیب شناسی وجود رقیب برای مسجد
)ارائه راهکارهایی برای نیل به مسجد طراز انقالب(

حسین اسالم پور1

چکیده 

ایـن نوشـتار، بـا روش توصیفـی)Descriptive( و  کتابخانـه ای، بـه آسیب شناسـی وجـود رقیـب 
بـرای مسـجد پرداختـه اسـت. بدین منظـور، پـس از بیـان اهّمیـت و جایـگاه مسـجد در صـدر اسـالم 
کلیـدی و مکان هـا و نهادهـای رقیـب مسـجد تعریـف شـد و سـپس، فلسـفه و  و عصـر ظهـور، واژگان 
کـه ایـن رقیبـان عبارت انـد از: حسـینّیه، زینبّیـه و  گسـترش آنهـا تشـریح شـد  تاریخچـۀ پیدایـش و 
فاطمّیـه، تّکیـه، مهدّیـه، عزاخانه هـای موّقـت، مسـجدجامع، روضه خوانـی در منـازل، فرهنگ سـرا یـا 
خانه هـای فرهنـگ، مسـجد و تعـّدد آن، رسـانۀ جمعی و مسـجد مجـازی. عـالوه بـر تعریـف هـر یـک 
از رقیبـان مسـجد، برخـی از آسـیب های اختصاصـی اثرگـذار آنهـا بـر رونـق مسـجد و منزلـت معنـوی، 
 اعتقـادی، اجتماعـی، آموزشـی و فرهنگـی مسـجد بیـان گردیـده و راه حـل برون رفـت از ایـن آسـیب ها 
ح شـد. در ادامـه، فهرسـت برخـی از آسـیب های کّلـی و عمومـی رقیبـان مسـجد، بـا نـگاِه کاربـردی  مطـر
ح گردیـد. بـر اسـاس نتایـج ایـن تحقیـق، مدیریـت وضعّیـت حاضـر و بهبـود رونـق مسـاجد، تنهـا با  مطـر
سـبک مدیریت ُارگانیک )organic management( امکان پذیر بوده و مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد 
کشـور بایـد بـا ِاعمـال مدیریـت متمرکـز )management centralized( بـه طـور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 

دارای شـاخص ترین نقـش اثرگـذار در ایـن مـورد باشـد. 

کلیدواژه ها: 

آسیب شناسـی، مسـجد، مسـجد مجـازی، رقیـب، رقابـت، حسـینّیه، عزاخانه موّقـت، زینبّیـه، فاطمّیه، 
تّکیـه، مهدّیـه، مسـجدجامع، روضه خوانـی در منـازل، فرهنگ سـرا )خانه هـای فرهنـگ(، رسـانه ها.

1Email: eslampoor.karimi@yahoo.com. دانشجوی فوق لیسانس رشته الهیات و معارف اسالمی-علوم قرآن و حدیث.
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الف: کلیات

1. پیشینه تحقیق

در خصـوص عملکردهـای اعتقـادی و مذهبـی مسـاجد، مقـاالت متعـّددی نگاشـته شـده اسـت و 
اندیشـمندان عرصـه پژوهش هـای مسـجدی، بـه بیـان ویژگی هـای مسـجد طـراز اسـالمی و انقالبـی 
پرداختنـد. ایـن تحقیقـات، بسـیار متعـّدد هسـتند و بیـان آنهـا در ایـن مقـال نمی گنجـد. محّققـان و 
کـه توّسـط مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد  پژوهشـگران، در قالـب مجموعـه مقـاالت فـروغ مسـاجد 
ع مسـاجد پرداخته انـد.  کشـور انتشـار یافتـه و در حـال تجدیـد چـاپ اسـت، بـه همـه کارکردهـای متنـّو
برخـی بـه کارکردهـای عبـادی و گروهـی بـه کارکردهـای فرهنگـی و اجتماعی و بعضی بـه کارکردهای 
قانون گرائـی، آموزشـی، سیاسـی، نظامـی و... اشـاره کرده انـد. محّققـان ایـن مقوله ها با معیـار قرار دادن 
مسـاجد صدر اسـالم و اوایل انقالب به قلم فرسـائی پرداختند که بیان چکیده یا پیشـینه تحقیق این 
پژوهش هـا، خـود، تحقیقـی جامـع را می طلبد. با بررسـی تحقیقات انجام شـده، مشـّخص می شـود که 
پژوهشـی بـه طـور خـاّص بـه مسـئله رقیبـان مسـجد و آسیب شناسـی ایـن مقولـه اشـاره نکـرده اسـت. 
ع اقـدام نمـوده اسـت.  نظـر بـه ایـن خـالء پژوهشـی، نگارنـده بـه تتّبـع و تحقیـق در راسـتای ایـن موضـو

2.  مقّدمه

مسـجد، از دیربـاز در زندگـی مسـلمانان نقـش محـوری داشـته اسـت و زیربنـای شـکل گیری تمـّدن 
کارکـرد عبـادی و  اسـالمی محسـوب می شـود. مسـجد، در نظـام سیاسـی ـ اجتماعی مسـلمانان، فقـط 
مذهبـی نداشـته اسـت، بلکـه کارکردهـای سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و... نیز داشـته اسـت. 
با ظهور اسـالم، سـاختن مسـجد با اندک امکاناتی مورد عنایت مسـلمانان بود تا مسـلمانان بتوانند با 
داشـتن مسـجد در کنـار منازلشـان، از بـرکات آن بیشـترین بهـره را ببرنـد. بـه دلیل اینکه مسـجد متعّلق 
بـه شـخص یـا گـروه یـا حـزب خاّصـی نبود، هر مسـلمانی بـا آرامش خاطـر می توانسـت در آن حضور یابد 

و بـا مسـلمانان دیگـر ارتبـاط برقـرار کند.
مسـلمانان بـه سـاختن مسـجد گرچـه کوچـک، چنـان تشـویق شـده اند که در هـر گوشـه و محّله ای 
بـا رغبـت و امکانـات بسـیار کـم و دسـت  خالـی بـه این کار اقـدام می کردند و خالصانه در مسـاجد حضور 
ـِة؛  ّنَ َ  ِف الج

ً
ـُه َبیتـا

َ
ـو َکَمفَحـِص َقطـاٍة َبـَی اهلُل ل

َ
 و ل

ً
می یافتنـد. پیامبـر گرامـی فرمودنـد: »َمـن َبـی َمسـِجدا

هـر کـه مسـجدی، هـر چنـد بـه انـدازه النـه یـک پرنـده، بنـا کنـد، خداونـد بـرای او در بهشـت خانـه ای 
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می سـازد.«1  آن حضـرت همچنیـن در ترغیـب مسـلمانان بـه حضـور در مسـجد می فرماینـد: »َمـْن َمـَی 
ـَی َعْنـُه َعْشـُر  ِ ُخْطـَوٍة َخَطاَهـا َحـّىَ َیْرِجـَع ِإَل َمْنِزِلـِه َعْشـُر َحَسـَناٍت َو ُمِ

ّ
ـُه ِبـُکل

َ
ِإَل َمْسـِجٍد ِمـْن َمَسـاِجِد اهلِل َفل

ـُه َعْشـُر َدَرَجـاٍت؛ کسـی کـه بـرای رفتـن بـه مسـجد گام برمـی دارد، برای هـر یک قدمش، 
َ
َئاٍت َو ُرِفـَع ل َسـّیِ

ک و ده درجـه بـه مقامـش می افزایـد.«2 خداونـد ده پـاداش بـه او می دهـد و ده گنـاه را از پرونـده اش پـا
در ایـران، همزمـان بـا ورود اسـالم، مسـجدها شـکل گرفتنـد و پـس از آن، یکـی از نهادهـای تأثیرگذار 
دوره هـای  در  ایرانیـان  اجتماعـی  سیاسـی ـ  نهضت هـای  شـکل گیری  در  بودنـد.  مـردم  زندگـی  در 
مختلف نیز، مسـجدها نقش بسـیار مهّمی ایفا کردند؛ مانند: قیام سـربداران، نهضت مشـروطه، قیام 
گوهرشـاد و انقـالب اسـالمی. مسـجدها، هرچنـد کـه در جایـگاه یـک نهـاد سـّنتی بودنـد و قدمـت1400 
سـال داشـتند؛ اّما با ارائه کارکردهای متناسـب با نیاز روز جامعه، توانسـتند گوی سـبقت را از نهادهای 
مـدرن و وارداتـی ِبُرباینـد و همچـون سـتون فقـرات و سـازمان انقـالب ایفـای نقـش کننـد. در دوران 
جنـگ تحمیلـی هـم، اهّمیـت مسـاجد، بسـیار چشـم گیر بـوده اسـت. می تـوان گفـت کـه همـه شـهدای 
انقـالب و جنـگ تحمیلـی از جوانـان و افـراد مسـجدی بودنـد. با توّجه به ویژگی های ارزشـمند مسـجد 
طـراز اسـالمی و انقالبـی، امـروز برخـی نهادهـا بـه رقابـت بـا مسـجد پرداختـه و در برخـی مـوارد، رونـق 
آن را تضعیـف نمودنـد. ایـن نوشـتار بـا نگاهـی توصیفـی بـه آسیب شناسـی وجـود رقیـب بـرای مسـاجد 

پرداخته اسـت.

3. بیان مسئله 

گـر نگاهـی بـه عملکـرد  مسـجد از مهم تریـن نهادهـای فرهنگـی، اجتماعـی و مذهبـی اسـت. ا
مسـجد در صدر اسـالم بیندازیم، درمی یابیم که پیامبر اسـالم مسـجد را محور بسـیاری از کارهای 
تبلیغـی، فرهنگـی، آموزشـی، قضایـی و... قـرار داده بـود. آن حضـرت، بـه مسـجد، تنهـا بـه عنـوان پدیده 
جغرافیایـی و مکانـی نمی نگریسـت، بلکـه اندیشـه ای بسـیار فراتـر و باالتـر از دیدگاهـی صرفـًا مکانی به 
آن داشـت. در اوایل انقالب و دفاع مقّدس نیز مسـاجد نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند. در گذشـته 
کـز فرهنگـی و آموزشـی، مثـل کتابخانـه، مدرسـه، مکتب خانـه، دانشـگاه و... ابتـدا در مسـجد شـکل  مرا
گرفتـه و سـامان دهی می شـد. بـه محـض اینکـه مسـجد بنـا بـه دالیلـی همچـون افزایـش جمعّیـت و 
کز  بیشـتر شـدن متقاضیـان، گنجایـش ایـن امـور را نداشـت، در کنـار مسـجد بـه طـور مسـتقّل برخـی مرا

مه مجلسی، بحار األنوار، ج65، ص46.
ّ

1. عال
2. حّر عاملی، وسایل الشیعه، ج3، ابواب احکام المساجد، باب4، ح3.
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فرهنگـی و آموزشـی ایجـاد شـده اند. در واقـع، مسـاجد عامـل اصلـی و پیشـتاز در تأسـیس و راه انـدازی 
کـز مکّمـل و از اجـزاء و عناصـر وابسـته  کـز فرهنگـی و آموزشـی جدیـد بـوده اسـت و تمامـی ایـن مرا مرا
بـه مسـجد محسـوب می شـدند. ایـن در حالـی اسـت کـه امـروز، توّسـط نهادهـا و دسـتگاه های اجرایـی 
کز متعّددی در قالب پایگاه های فرهنگی و دینی در سـطح کشـور راه اندازی شـده و توّجه بسـیاری  مرا
کـز و نهادها،  از نوجوانـان و جوانـان و میانسـاالن را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت. در برخـی موارد، این مرا
موجب خالی شـدن مسـاجد از عموم مردم و غیرفّعال شـدن آنها گردیده اسـت. نمونه بارز آنها، برخی 
تکایـا، مهدّیه هـا، حسـینّیه ها، عزاخانه هـای موّقـت احداثـی، فرهنگ سـراها و ماننـد آن هسـتند. ایـن 
کـز بـه جـای اینکـه در دل مسـاجد و تحـت نظـارت معنـوی و اعتقـادِی آن سـاخته شـوند، در داخـل  مرا
کـن تعبیـه و اسـتقرار یافتـه اسـت. عـالوه بـر آن، وجـود برخـی نهادهـا و سـازمان های دینـی، بـا  ایـن اما
مـوازی کاری و هم پوشـانی اهـداف سـازمانی، مشـکالت را افـزون نمـوده اسـت و با تداخـل برنامه های 
غیرهماهنگ و تشـابه فّعالّیت ها، موجبات دل زدگی مردم و مخاطبان مسـجد را موجب شـده اسـت. 
کـه ایـن رقبـا بـه کمـک امکانـات و اعتبـارات و نیروهـای انسـانی آموزش دیـده، بـه  بـه نظـر می رسـد 
کنـون ایـن سـؤال  ح هسـتند. ا راحتـی جـای مسـاجد را گرفته انـد و بـه عنـوان رقیـب بـرای مسـاجد مطـر
ح اسـت کـه ایـن رقیبـان چـه آسـیب هایی بـرای مسـاجد طـراز اسـالمی و انقالبـی ایجـاد می کنند و  مطـر

راهـکار مدیریـت کـردن وضعیـت موجـود چگونـه اسـت؟

4. اهّمیت و ضرورت مسئله

در قـرآن کریـم بـه عمـران، آبـاد کـردن و بهسـازی و توسـعه و گسـترش مسـجد از همـه نظـر و در همه 
َیـْوِم الِخـِر َو 

ْ
ـا َیْعُمـُر َمَسـاِجَد اهلِل َمـْن آَمـَن ِبـاهلِل َو ال َ

ّ
جوانـب، سـفارش شـده اسـت؛ آنجـا کـه می فرمایـد: »ِإَن

ْهَتِدیـَن؛ مسـاجد خـدا را تنهـا   ِمـَن امْلُ
ْ
ن َیُکوُنـوا

َ
ــِئَک أ

َ
ْول

ُ
 اهلَل َفَعـَى أ

ّ
ـَش ِإاَل َکاَة َو َلْ َیحنْ َة َوآَت الـَزّ ـاَل َقـاَم الَصّ

َ
أ

کـه بـه خـدا و روز بازپسـین ایمـان آورده و نمـاز برپاداشـته و زکات داده و جـز از  کسـانی آبـاد می کننـد 
خـدا نترسـیده اند؛ پـس امیـد اسـت کـه اینـان از راۀافتـگان باشـند.«1 ایـن آیـه شـریف، ضمـن برشـماری 
شـرایط و ویژگی هـای متوّلیـان و مسـئوالن مسـجد، بـر اهّمیـت آبـاد کـردن مسـاجد نیـز اشـاره دارد. از 
طـرف دیگـر، قـرآن کریـم هـر گونـه ایجـاد مانـع و رقیـب در برابـر مسـجد را مـورد نکوهـش قـرار داده و 
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهلِل  ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
کـه می فرمایـد: »َو َمـْن أ کار را بزرگ تریـن ظلـم برشـمرده اسـت؛ آنجـا  ایـن 

1. توبه، آیه18؛ این آیه پس از آیه17 توبه که به عدم صالحّیت مشرکان در آبادساختن مساجد اشاره دارد، صفات آبادگران مساجد را تبیین می کند. 
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ـُه َو َسـعی  ف  َخراِبـا؛ و کیسـت بیدادگرتـر )ظالم تـر( از آن کـس کـه نگـذارد در مسـاجد  ْن ُیْذَکـَر فهَیـا اْسُ

َ
أ

خـدا، نـام وى بـرده شـود و در ویرانـی آنهـا بکوشـد؟«1در ادامـه برخـی از مصادیـق آبادکـردن مسـجد و 
بعضی از مصادیق خراب کردن مسـجد بر اسـاس تفاسـیر مختلف بیان می شـود تا اهّمیت و ضرورت 

پژوهـش، از منظـر آموزه هـای قرآنـی تبییـن شـود.

4-1. مصادیق آباد کردن مسجد 
آیـه 17 سـوره توبـه، بـه آبـاد کـردن مسـاجد اشـاره دارد. در ایـن آیـه، از کلمـه »یعمـروا« اسـتفاده شـده 
اسـت. ایـن کلمـه از »عمـارة« برگرفتـه شـده کـه ضـد خرابـی اسـت؛ وقتـی گفتـه می شـود »عمـر االرض«، 
یعنـی اینکـه زمیـن را آبـاد کـرده و در زمیـن بنائـی باال برده باشـد و »عمر البیت« وقتی گفته می شـود که 
نقـاط مشـرف بـر خرابـی خانـه را اصـالح کـرده باشـد. »تعمیـر« هـم از همین مـاّده و همچنیـن »عمر« نیز 
گر زیارت خانه خدا را »عمره«  به همین معناسـت؛ چون عمر عبارتسـت از تعمیر بدن به وسـیله روح. ا
می گوینـد، بـاز بـه خاطـر همیـن اسـت کـه زیـارت مـردم، مایـه آبادانـی بیت اهلل الحـرام اسـت.2تعمیر بـه 

مفهـوم آبادسـازی سـاختمان های آسـیب دیده، زیـارت و دیـدار دوسـتان نیز اسـت.3
تعمیـر صـوری و ظاهـری مسـجد، سـاختن آن مطابـق اصولـی اسـت کـه دیـن دسـتور داده و تعمیـر 
باطنـی آن بـا نـام و یـاد حـّق تعلیـم و تعّلـم و مباحثـه علمـی و عبـادت و ماننـد آن اسـت.4تعمیر مسـجد، 
شـامل مرّمـت، نظافـت و فـرش کـردن، روشـنایی، تدریـس و تبلیـغ می شـود.5برخی از مفّسـران، رفـت و 
آمد و حضور در مسـجد، رونق بخشـیدن به مسـاجد، انجام عبادت و فرمان برداری از خدا در مسـجد، 
آبادسـازی و تعمیر خرابی مسـاجد، محروم سـاختن مشـرکان از حضور در مسـجد، آماده سـازی مسـاجد 
برای خداپرسـتی، مبارزه با شـرک و بت پرسـتی، شایسـته کرداری و درست اندیشـی و تقواپیشـه کردن 
را از مصادیـق تعمیـر مسـاجد ذکـر نموده انـد.6روش و نحـوه نگهـداری مسـجد و اقبـال بـه عبـادت 
خداونـد و دوری از اشـتغال بـه امـور دنیـوی از مصادیـق دیگـر تعمیـر اسـت.7عدّه ای مصادیـق تعمیـر 

1. بقره، آیه114 
مه سّیدمحّمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص265 - ص266.

ّ
2. طباطبائی عال

ح واژه های قرآنی در ترجمه تفسیر مجمع البیان، ص517. 3. کرمانی فریدنی علی، شر
4. جوادی آملی عبداهلل، تفسیر تسنیم، ج6، ص237.

5. قرائتی محسن، تفسیر نور، ج3، ص393.
6. طبرسی ابوعلی الفضل بن الحسن، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج5، ص522-521.

کی محّمد، فرهنگ آیات فقهی قرآن کریم، ص359-358. 7. ارا
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ک کـردن و چـراغ روشـن کـردن، عبـادت کـردن، درس و علم گفتـن و حرف دنیا  مسـجد را بنـا کـردن، پـا
نـزدن ذکـر نمودند.1برخـی تفاسـیر، عمـارت را شـامل مصادیقـی ماننـد تزئیـن و انجـام و ادامـه عبادت و 
ذکـر و درس علـوم شـیعه و صیانـت مسـجد از آنچـه بنـای مسـجد بـه خاطـر آن بنـا نشـده )مانند سـخن 

ح کردند.2 گفتـن از دنیـا( مطـر

4-2. مصادیق خراب کردن مسجد
بـر اسـاس آیـه 114 بقـره، خـراب کـردن مسـجد شـامل از بیـن بـردن اصـل بنـا و فـرش و سـایر اسـباب 
مسـجد می شـود کـه بالمالزمـه وجـوب نگهـداری و عمـارت مسـاجد را فراهـم می سـازد.3 کلمـه »منـع« 
بـه مفهـوم خـودداری از انجـام کار و گاهـی بـه مفهـوم جلوگیـری از انجـام کار بـه وسـیله دیگـران اسـت 

کـه در ایـن آیـه مفهـوم دّوم مـورد نظر اسـت.4
عبـارت ارزشـمند »َسـعی  ف  َخراِبـا« عـاّم اسـت و شـامل هـر مانعـی می شـود.5خراب، مصـدر ریشـه 
»خـرب« و بـه معنـی ویـران کـردن و ضـّد آبادانـی و ضـّد سـاختن و مخالـف تعمیـر اسـت.6جلوگیرى از 
ورود بـه مسـجد و منـع ذکـر نـام پـروردگار و کوشـش در تخریـب آن، تنهـا بـه ایـن نیسـت کـه بـا بیـل و 
کلنـگ سـاختمان آن را ویـران سـازند، بلکـه هـر عملـی کـه نتیجـه آن تخریب مسـاجد و از رونـق افتادن 

آن باشـد، مشـمول همیـن حکـم اسـت.7
کـردن مسـجد، هرگونـه تبلیـغ سـوء علیـه مسـجد، سـاختن  بی توّجهـی برخـی بـه مسـجد، آلـوده 
مسـجد در کنـار مسـجدی دیگـر و هرگونـه تبلیـغ شـر در مسـجد مصـداق منـع یـا خـراب کـردن مسـجد 
ح گردید و بیان مباحث بیشـتر در  اسـت. در مطالب فوق، انواع مصادیق تعمیر و تخریب مسـاجد مطر
ایـن مقـال نمی گنجـد.8 از مقایسـه تطبیقـی بیـن دو آیه فوق و با اسـتفاده روش تفسـیری قرآن با قرآن، 
می تـوان گفـت کـه افـراد فاقـد ویژگی هـای مّدنظـر در آیـه 18 توبـه، خـود بـه نوعـی از ویران کننـدگان 

1. الشریف الهجی بهاءالّدین محّمد بن علی، تفسیر الهیجی، ج2، ص238.
فتح اهلل، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج2، ص847.

ّ
2. کاشانی مال

کی محّمد، فرهنگ آیات فقهی قرآن کریم، ص359-358. 3. ارا
ح واژه های قرآنی در ترجمه تفسیر مجمع البیان، ص249. 4. کرمانی فریدنی علی، شر

5. فیض کاشانی، ترجمه تفسیر شریف صافی، ج1، ص250.
6. برای مطالعه بیشتر ر.ک: خسروی حسینی سّیدغالمرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن راغب اصفهانی )متوّفی 502)، ج1، ص636.

7. مکارم شیرازی ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج1، ص411.
8. برای مطالعه بیشتر ر.ک: جوادی آملی عبداهلل، تسنیم، ج6، ص225- 254.
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مسـاجد محسـوب می شـوند. بـه عبـارت دیگـر، نداشـتن ایمـان بـه خـدا، عـدم اعتقـاد بـه روز بازپسـین، 
عدم حضـور در مسـجد و اقامـۀ نمـاز، عـدم پرداخـت زکات، ترسـیدن از غیرخـدا و... ویژگی هایـی اسـت 
کـه در صـورت وجـود در مبّلغـان فرهنگـی و افـراد مسـئول و متوّلیـان مسـاجد، خـود مصادیـق »َسـعی  ف  

َخراِبـا« خواهنـد بود.
 در دو آیـه فـوق بـه دو واژه یـا ریشـه متضـاّد هـم )عمـر، خـرب( در رابطـه بـا مسـجد اشـاره شـد.1»َیْعُمُر 
َمَسـاِجَد اهلِل« و »َسـعی  ف  َخراِبـا« دو عملکـرد متفـاوت و خـالف جهـت هـم و در تضاد هم هسـتند )البّته 
ج  روایـات متعـّددی وجـود دارنـد کـه بـه ایـن دو مقوله مربوط می شـوند و ذکر آنها از حوصلـه بحث خار
اسـت(.2در قـرآن، بارهـا بـه مشـتّقات ریشـه »عمـر« بـه مفهـوم آبـاد ساختن3اشـاره شـده اسـت. در ایـن 
شـبکه معانـی، تعابیـر دیگـری چـون عمردادن، قابل سـکونت نمودن، حّج عمره گزاردن هم اسـتفاده 
شـده اسـت؛ ولـی مشـتقات خـرب فقـط دو بـار آمـده اسـت.4به نظـر می رسـد کـه ایـن تفـاوت آمـاری در 
واژگان مذکـور بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه سـاختن و آبادکـردن مکانی مانند مسـجد، تـالش و زحمت 
بسـیاری را می طلبـد، ولـی ویـران سـاختن آن و از رونـق انداختـن مسـاجد سـهل تر از آبـاد سـاختن آنهـا 

بـه نظـر می آید.
 ظلـم فرهنگـی )تخریـب مسـاجد در همـه ابعـاد(، بزرگ تریـن ظلم هاسـت. خرابـی مسـجد تنهـا 
بـا بیـل و کلنـگ نیسـت، بلکـه هـر برنامـه اى کـه از رونـق مسـجد بکاهـد، تـالش در خرابـی آن اسـت. 
مسـاجدى مـورد قبـول هسـتند کـه در آنهـا یـاد خـدا زنـده شـود و مطالـب خداپسـند و احـکام خـدا بازگـو 
شـود. دشـمنان اسـالم از در و دیوار مسـجد نمی ترسـد، بلکه از زنده شـدن نام خدا و بیدارى مسـلمانان 
اسـت.5بر این اسـاس، هر اقدامی که مسـجد را به جایگاه حقیقی و طراز انقالبی - ـ اسـالمی آن نزدیک 
کنـد، بی شـّک از مصادیـق »عمـران« و هـر عملی که در جهت تضعیف مسـاجد صـورت پذیرد، مصداق 

»ظلـم بـزرگ« در مـورد مقام مسـاجد اسـت. 
کز بـا توّجه  امـروز، برخـی از مسـاجد بـه دلیـل عملکـرد رقبـای مسـجد واقعـًا غیرفّعـال شـدند. ایـن مرا

1. بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: خسروی حسـینی سـّیدغالمرضا، ترجمـه و تحقیـق مفـردات الفـاظ قـرآن راغـب اصفهانـی )متوفـی 502)، ج1، ص875-
.873

2. بـرای مطالعـه روایـات مربـوط بـه عمـارت و خـراب کـردن مسـجد ر.ک: ابـن بابویـه، مـن الیحضـره الفقیـه، ج1، ص169؛ محـدث نـوری، مسـتدرک 
الوسـائل، ج3، ص386 و385؛ حـر عاملـی، وسـائل الشـیعه، ج3، ص556 و ص484؛ عالمـه مجلسـی، بحاراألنـوار، ج83، ص282 و... .

3. توبه، آیات 17و 18 و 19؛ روم، آیه 9؛ طور، آیه4.
4. حشر، آیه2؛ بقره، آیه114.

5. قرائتی محسن، تفسیر نور، ج1، ص186-185.
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بـه امکانـات و اعتبـارات و نیروهـای انسـانی آمـوزش دیـده ای کـه دارنـد، بـه راحتـی جـای مسـاجد را 
کـز، بیشـتر مسـاجد بـه دلیـل نداشـتن نمازگـرار، امـام جماعـِت  گرفته انـد. در برابـر فّعالّیت هـای ایـن مرا
راتـب نـدارد. برخـی بـه حالـت نیمه فّعـال و حّتـی تعطیلـی درآمدنـد. رقبـای مسـجد در حقیقـت بـا 
کنـده و  کـه بـه صـورت پرا مجّوزهـای رسـمِی چنـد نهـاد دولتـی و سـازمان دینـی تأسـیس می شـوند 
مختلف ازهـم و بـدون هیچ گونـه هماهنگـی بـا یکدیگـر، در امـر نظـارت و مدیریـت و برنامه ریـزی امـور 
مسـجد فّعال هسـتند. تداخل برنامه های غیرهماهنگ و غیر هم راسـتا، تشـابه فّعالّیت ها و دل زدگی 
مـردم و مخاطبـان مسـجد را موجـب شـده اسـت. در ایـن خصـوص جوانـان و نوجونـان بیشـتر از سـایر 
گروه هـای سـّنی آسـیب پذیر هسـتند؛ چـون ایـن امـر باعث بدبین شـدن برخـی افراد، به ویـژه جوانان و 
نوجوانان شـده اسـت. بنابراین، بسـیار ضروری اسـت که آسـیب های وجود رقیب برای مسـجد مورد 
مطالعـه قـرار گیـرد و بـا برشـماری این آسـیب ها، توّسـط متّولیان امر و مهندسـان فرهنگـی، راه چاره ای 

اندیشـیده شود.

5. سؤاالت تحقیق

5-1. سؤال اصلی
رقبای مسجد چه آسیب هایی برای مساجد طراز انقالبی - اسالمی دارند؟

5-2. سؤاالت فرعی
رقبای مسجد کدام اند و چگونه به وجود آمده و توسعه یافتند؟

آسیب هایی که رقبای مسجد برای مسجد و آموزه های مسجدی دارند، چیست؟
سبک مدیریت بر نهادهای رقیب مسجد کدام  است و چگونه باید ِاعمال شود؟

6. روش تحقیق 

ع کتابخانـه ای و توصیفـی اسـت. نگارنـده بـا وسـعت نظـر و نگرشـی کل گـرا و بـا  ایـن تحقیـق از نـو
ح می نمایـد و از منظـر  ع، مباحـث را مطـر مراجعـه بـه کتـب و مقـاالت و منابـع مختلـف مرتبـط بـا موضـو
کیـد بـر کاربـردی بـودن، مباحـث را تبییـن می کنـد. نگارنـده، بـه عنـوان یکـی از  روایـی و قرآنـی و بـا تأ
فّعـاالِن دارای سـوابق اجرائـی در امـور فرهنگـی مسـجد و اشـاعه فرهنـگ نماز، از تجربّیـات و مطالعات 
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خـود در زمینـه وجـود رقبـا بـرای مسـجد، بهـره خواهـد جسـت.

7. تعاریف مفهومی کلیدواژه های تحقیق

7-1.مفهوم رقابت و رقیب
 رقیـب یعنـی نگهبـان، پاسـبان، مراقـب، مواظـب و در فارسـی بـه مفهـوم رقابت کننـده و آنکـه 
می خواهـد از کسـی پیشـی گیـرد و آنکـه بـا کسـی رقابـت می کند آمده اسـت و جمع آن رقیبان اسـت.1در 
قـرآن بـه واژه رقیـب و مشـتّقات آن بـه مفهـوم »نگهبان و مراقب« اشـاره شـده اسـت.2قرآن می فرماید: 
َدْیـِه َرقیـٌب َعتیـٌد؛ آدمـی، هیـچ سـخنی را به لفـظ درنمی آورد، مگـر اینکه مراقبی 

َ
 ل

َ
ِفـُظ ِمـْن َقـْوٍل ِإاّل

ْ
»َمـا َیل

آمـاده نـزد او، آن را ضبـط می کند«.3بـا توّجـه بـه ایـن آیـه شـریف می تـوان گفت که رقیب همان فرشـته 
نگهبـان اسـت کـه اعمـال انسـان ها را ثبـت می کنـد.

کـه بـه عنـوان مراقـب )رونـق و  کـزی هسـتند  در ایـن تحقیـق، منظـور از رقیـب مسـجد همـان مرا
توسـعه( و رقابت کننده با مسـجد هسـتند و برخی از فّعالّیت های مسـجدی در آنها انجام می شـود. این 
کـز در برخـی مواقـع و شـرایط، بـه دلیـل اینکه موجب عدم حضور مسـلمانان در مسـجد می گردند، به  مرا

عنـوان رقیـب مسـجد شـناخته می شـوند و رونـق و توسـعه و تعالـی مسـاجد را بـه خطـر می اندازنـد.
یکـی از مجـاری خسـارت های وارده بـر کشـور مـا، مـوازی کاری هـا و تداخـل در مأموریت هـا و اهداف 
دسـتگاه های مختلـف اجرایـی اسـت. بـه طـوری کـه برخـی از دسـتگاه ها در عمـل، از وظایـف و اهـداف 
ج از وظایف قانونی مصرف  اصلـی خـود منحـرف شـده و اعتبـارات و امکانات خود را بـه برنامه های خار
کز و سازمان ها، مانع از موازی کاری های  می نمایند. بنابراین، تعریف دقیق و روشن وظایف افراد و مرا

فرهنگـی در رابطـه بـا مدیریـت امور مسـاجد می گردد و رونق مسـاجد بهبـود  می یابد.

7-2.آسیب شناسی
کـه دانشـمندان بیـن بیمـاری عضـوی و   آسیب شناسـی )pathology( بـر تشـابهی مبتنـی اسـت 
انحرافـات اجتماعـی قائـل می شـوند. ایـن واژه از ریشـه یونانـی )path=patho( بـه معنـی رنج، محنت 

کبر، لغتنامه دهخدا، ج8، ص12202-12203؛ همچنین بیبنید، معین محّمد، فرهنگ معین، ج2، ص1668. 1. دهخدا علی ا
2. نساء، آیه1؛ مائده، آیه117؛ احزاب، آیه52؛ دخان، آیه 59؛ قمر، آیه27.

3. ق، آیه18.
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و غضـب و )logy( بـه  معنـای دانـش و شـناخت، ترکیـب یافتـه اسـت.1بر ایـن اسـاس، آسیب شناسـی، 
بـه معنـای ناخوشی شناسـی، مرض شناسـی و علـم تشـخیص امـراض و مطالعـه عـوارض و عالئـم 

غیرعـاّدی بـه کار مـی رود.2
هـدف از مطالعـات آسیب شناسـانه در حوزه هـای علـوم مختلـف تکمیـل و یـا تأمیـن فرآیندهـای 
سـه گانه شناسـایی، تشـخیص، پیشـگیری یا درمان اسـت که برآیند این فرآیند، پیشـنهاد راه کارهای 
مناسـب بـرای دفـع یـا رفـع آفـات و آسیب هاسـت.3به  عبـارت دیگـر، آسیب شناسـی فرآینـدی اسـت کـه 
بـا شـناخت آسـیب شـروع و بـا بیـان عّلـت و پیامـد آسـیب ها ادامـه می یابـد و سـرانجام، بـا ارائـه راهـکار 
پایـان می یابـد. در ایـن نوشـتار، مسـائل و مشـکالتی کـه رقیبـان مسـجد در راسـتای رونـق و محورّیـت 
ح و تشـریح می شـوند.  مسـجد ایجاد می کنند، به عنوان آسـیب و انحراف از مسـجد طراز اسـالمی مطر

7-3. مسجد و جایگاه آن در صدر اسالم 
نخسـتین مسـجد در نظام آفرینش، کعبه و مسـجدالحرام بوده اسـت.4پیامبر گرامی اسـالم، از 
نخسـتین روزهایی که دعوت به دین اسـالم را به  صورت آشـکار شـروع کرد، از مسـجدالحرام همچون 
پایگاهی اساسی بهره گرفت.5شواهد تاریخی، گواه این است که پیامبر اسالم، عالوه بر حضور در 
مسـجد و اقامـه  عبـادت در آن، دیگـر مسـلمانان را نیـز ترغیـب و تشـویق می کـرد تا به مسـجد رفت  وآمد 
کننـد. پیامبـر عظیم الّشـأن و ائّمـه  معصـوم بر اقامه  نماز، به  ویژه نماز جماعت، در مسـجد بسـیار 
کیـد می کردنـد و بـرای آن فضایـل بسـیاری نقـل فرموده انـد.6از سـوی  دیگـر، قـرآن کریـم هـر کسـی را  تأ
کـه بـه نقـش بنیادیـن مسـجد، یعنی »عبادت و پرسـتش« آسـیب برسـاند، ظالـم می دانـد و می فرماید: 
ُه َو َسـعی  ف  َخراِبا؛ کیسـت سـتمکارتر از آن کسـی که از  ْن ُیْذَکَر فهَیا اْسُ

َ
ْن َمَنَع َمسـاِجَد اهلِل أ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
»َو َمْن أ

بـردن نـام خـدا در مسـاجد او، جلوگیری کرده و سـعی در ویرانـی آن می نماید.«7

کسفورد، ص928. 1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: آ.اس. هورنای، فرهنگ پیشرفته آ
2. ر. ک: کاشـانی زاده امیرمسـلم، کرم الهـی نعمـت اهلل، تبییـن الگـوی مفهومـی آسیب شناسـی وضعیـت مسـجد در ایـران، نشـریه معرفـت فرهنگـی 

اجتماعـی،  ش3، ص31 ـ 48.
3. رضایی علیرضا، آسیب شناسی فرهنگی، تبیین مفهومی، نظری و راهبردی، مهندسی فرهنگی، سال دوم، ش17-18، ص81-74.

4. آل عمران، آیه96.
5. سبحانی تبریزی جعفر، فروغ ابدّیت، 457-438.

6. ر.ک: کلینی محّمدبن یعقوب، اصول کافی، ج3، ص373، باب فضل الصالة فی الجماعة.
7. بقره، آیه114.
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7-4.جایگاه مسجد در عصر انتظار

در انتظـار بـودن بـرای ظهـور امـام زمـان از بهتریـن عبادت هاسـت و کسـی کـه منتظـر امـام زمان 
باشـد، اجـر و مـزدش هماننـد اجـر و مـزد کسـی اسـت کـه همیشـه در حالـت صیـام، مشـغول نمـاز باشـد؛ 
ْنَتِظـَر  َنّ امْلُ

َ
ُمـوا أ

َ
یعنـی روزهـا روزه و شـب ها مشـغول عبـادت باشـد. امـام صـادق می فرماینـد: »اْعل

 ،(ج امـام زمان گاه باشـید کـه همانـا پـاداش منتظر ایـن امر )فر َقـاِئِ ؛ آ
ْ
ـاِئِ  ال ْجـِر الَصّ

َ
  أ

ُ
ـُه  ِمْثـل

َ
ْمـِر ل

َ
ـَذا اْل ِلَ

ماننـد پـاداش روزه داِر شـب زنـده دار اسـت.«1بهترین محـّل عبـادت مسـجد اسـت؛ پـس در مسـجد نیـز 
بایـد منتظـر امـام زمـان باشـیم تـا نوعـی عبـادت را انجـام داده باشـیم. اّولیـن نیروهایـی کـه وجـود 
مقـّدس امـام زمـان را یـاری و بـه ایشـان لبیـک می گوینـد، نیروهـای مخلـص و مؤمنـان هسـتند. 
طبـق روایـات اسـالمی، بعـد از اینکـه حضـرت بقیـه اهلل در بیـن رکـن و مقام می ایسـتد و بـه فریاد بلند 
صـدا می زنـد: ای جماعـت نقبـا و ای خاّصـان و آنـان کـه خداوند شـما را پیش از ظهـور برای من ذخیره 
کـرده اسـت، از صمیـم دل و اطاعـت کامـل نـزد مـن آیید. همه صـدای مبارک او را می شـنوند و دعوتش 
را اجابـت کـرده، رو بـه مّکـه می آورنـد و... .2افـراد مخلـص، تربیت یافتـه مسـجد و مؤمنـان مسـجدی 
َسـاِجَد   َیْعَتاُد امْلَ

َ
ُجـل ْیـُمُ الّرَ

َ
مصـداق ایـن گونـه افـراد هسـتند؛ چـرا کـه رسـول خـدا می فرماینـد:»ِإَذا َرأ

کـه دیدیـد مـردی بـر رفـت و آمـد بـه مسـجد مداومـت می کنـد، وی را  مَیـاِن؛ هنگامـی  ـُه ِباْلِ
َ
َفاْشـَهُدوا ل

ـا َیْعُمـُر َمسـاِجَد اهلِل َمـْن آَمَن ِبـاهلل ؛ تنها آنان کـه ایمان به 
َ

مؤمـن بدانیـد« و قـرآن کریـم نیـز می فرمایـد: »ِإمّن
خداونـد دارنـد، مسـاجد خـدا را آبـاد می کنند.«3بنابرایـن، بهره گیـری بهینـه از مسـاجد، زمینه سـاز ظهور 

مهـدی موعود اسـت.

7-5.بحث واژگانی و اصطالحی مسجد
مسـجد در اصـل اسـم مـکان از فعـل »َسـَجَد، َیسـُجُد« و در زبـان فارسـی بـه معنـای محـّل و جایـگاه 
 بالّسـجود؛ یعنی 

ً
عبادت به کار رفته اسـت. راغب اصفهانی می نویسـد: »امَلسـِجُد موِضُع الّصالِة اعتبارا

مسـجد، جایـگاه نمـاز اسـت و بـه اعتبـار اینکـه در آن سـجده وجـود دارد«4و سـجده، شـریف ترین رکـن 
ـی الِعَبـاَدة ِمـن َبـی  ـجوُد ُمنَتَ نمـاز و مظهـر تـاّم بندگـی و ُکرِنـش عبـد، در برابـر پـروردگار متعـال اسـت »الّسُ

1. کلینی محّمدبن یعقوب، اصول کافی، ج2، ص222، ح4.
2. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج13، ص190؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج3، ص362، باب 3، روایت 18.

3. توبه، آیه18.
4. راغب اصفهانی حسین بن محّمد، مفردات الفاظ القرآن، صص397-396.
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ً
گذاشـته اند.2صاحب جواهـر می نویسـد: »و امُلـراُد بامَلسـجد شـرعا آَدَم«.1از ایـن رو، اسـم آن را مسـِجد 

املکاُن امَلوقوُف عى کافة امُلسـلم�ن للّصالة؛ مسـجد در اصطالح شـرعی، مکانی اسـت که برای برپایی 
نمـاز عمـوم مسـلمانان وقف شـده باشـد.«3

8-5.مفهوم مسجد در آیات قرآن
هـر چنـد مسـجد از مـاّده »سـجد« برگرفتـه شـده کـه 95 بـار مشـتّقات این ریشـه در قرآن آمده اسـت، 
اّمـا خـود واژه مسـجد بـه صـورت مفـرد و جمـع، 28 بـار در قـرآن آمـده اسـت. برخـی از ایـن مـوارد، ایـن 
واژه بـه مسـجداالحرام منسـتب شـده و گاهـی بـه مسـجداالقصی و مسـجد ضـرار اطـالق شـده اسـت. 
کّلـی اطـالق شـده  در بعضـی مـوارد هـم مسـجد بـه معنـای معبـد و محـّل عبـادت، یعنـی بـه صـورت 
اسـت و برخـی از دسـتورات یـا احـکام الهـی و بعضـی هشـدارها و... بـه همـراه واژه مسـجد )در حالـت 
ح شـده اسـت؛ ماننـد: رو بـه سـوی قبلـه نمـودن، دوری از مسـجد ضـرار بـه عنـوان  جمـع یـا مفـرد( مطـر
گرامی داشـت مقـام  منشـأ تفرقـه بیـن مسـلمانان، مسـجد محـّل ذکـر خداونـد، مسـجد محّلـی بـرای 
اصحـاب کهـف، حفاظـت الهـی در برابـر انهـدام احتمالی مسـاجد، شـرایط و ویژگی هـای آبادکنندگان و 
محافظـان مسـاجد و برخـی از احـکام مربـوط بـه مسـجدالحرام و... . بـا بررسـی آیـات مربـوط بـه مسـجد 
و دّقـت در تفاسـیر مشـّخص می شـود کـه در قـرآن دو آیـه بـه تعریـف اساسـی مسـجد داللـت دارد کـه بـا 
ْن 

َ
جمع بسـتن مسـجد در قالب لفظ مسـاجد آن را تعریف نموده اسـت. قرآن می فرماید: »َمسـاِجَد اهلِل أ

«؛5بنابراین، بر 
ً
ُه«؛4همچنیـن در جائـی دیگـر می فرماید: »َمسـاِجُد ُیْذَکُر فهَیا اْسـُم اهلِل َکثیرا ُیْذَکـَر فهَیـا اْسُ

اسـاس آیـات شـریف قـرآن، می تـوان گفـت کـه مسـجد به صـورت کلی مکان هائی هسـتند کـه نام خدا 
)بـه هـر صـورت ممکـن( در آنهـا بسـیار بـرده می شـود. 

ب(رقبای مسجد

ح شـد. در ادامـه، رقبـای مسـجد بـه همراه  در مطالـب گذشـته مباحـث اّولیـه و کّلیـات تحقیـق مطـر
بحـث واژگانـی و نحـوه پیدایـش و توسـعه آنهـا بیـان خواهـد شـد و سـپس، آسـیب های هـر رقیـب و 

1. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص164. 
2. ر.ک: مرکز رسیدگی به امور مساجد، فرهنگ مسجد، ص219. 

3. نجفی محّمدحسن، جواهرالکالم، ج14، ص61.
4. بقره، آیه114.
5. حج، آیه40.
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راه حـل پیشـنهادی خـاّص همـان آسـیب ذکـر می شـود.

1-1.تّکیه، قدیمی ترین رقیب مسجد

کـه در آن روضـه  در فرهنـگ لغـات، تّکیـه بـه معنـای محـّل آسـایش، طـاق، قبـه، حسـینیه ای 
می خواننـد، جـای تعزیه خوانـی، جـای روضه خوانـی بـوده و جمـع آن، تکایـا اسـت.1همچنین، بـه 
مفهـوم پشـت دادن بـه چیـزی، جایـی وسـیع بـرای انجـام مراسـم عـزا و روضه خوانـی و اسـمی قدیمـی 
بـرای جـای نگـه داری مسـتمندان اسـت.2تّکیه، محـّل برگـزاری مراسـم روضه خوانـی و سـوگواری و 
کـردن یـا سـاختن تّکیـه بـه  جـای زندگـی درویشـان و زاهـدان اسـت.3تّکیه بسـتن بـه معنـی درسـت 

کـه در کوچـه یـا محّلـه مرسـوم بـود.4 کـردن چادرهائـی اسـت  صـورت برپا

یجی آن با مسجد یخچه به وجود آمدن تّکیه در ایران و رقابت تدر 1-2.تار
ح گردید و شـبیه »ربـاط«، »دویر« و »لنگر«  تّکیـه در جهـان اسـالم در ابتـدای حکومـت عثمانی مطر
بـود و اقامتـگاه صوفیـان بـود و برخـی افـراد ماننـد ابن سـبیل و نیازمنـدان در آن سـکونت داشـته و از 
آنـان پذیرائـی می شـد5و در آن زمـان بـه مفهوم زاویه، آسـتانه، درگاه و... بـود. پس از مّدتی تّکیه جایگاه 
عبادت و اقامت درویشـان گردید. تّکیه ها در آغاز در ایران کارکرد دیگری داشـتند و در دوره صفویان 
بـرای نخسـتین  بـار، تّکیه هـا کارکـرد عـزاداری بـرای امـام  حسـین پیـدا کردنـد. سلسـله صفویـان بـه 
دلیـل تبـار صوفیانـه ای کـه داشـتند، در تّکیه هـا بـه عبـادات و آیین هـای صوفیانـه می پرداختنـد. در 
آن زمـان تّکیـه نقـش آرامـگاه دراویـش و صوفیـان و نقـش خانقاهـی داشـت. تّکیـه در آن زمـان مکانی 
بـود کـه صوفیـان در آن پیرامـون شـیخ، گـرد آمـده و مراسـم ذکـر و نیایـش و آداب صوفیانـه را انجـام 
می دادنـد. پـس از مّدتـی، برخـی مشـکالت اصنـاف و مسـائل اقتصـادی و مشـاعره و مناظـره در تکایـا 
انجـام می شـد. کم کـم به خاطـر عالقـه و الفتـی کـه صفویـان بـه اهل بیـت داشـتند، کارکـرد تّکیه هـا 
دگرگـون و بـه مکانـی بـرای سـوگواری اهل بیـت، به ویـژه در مـاه محـّرم تبدیـل شـد. توّجـه بـه مقولـه 

کبر، لغتنامه دهخدا، ج5، ص6920. 1. دهخدا علی ا
2. معین محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص1128؛ همچنین ببینید: عمید حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص346.

3. انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج3، ص1861.
4. همان، ص1862.

5. حّدادعادل غالمعلی، دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص60، با تلخیص و تغییر الفاظ.
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عزاداری و فّعالّیت های مذهبی در تکایا بیشـتر در اواخر دوره صفویان و اوایل زندیان شـّدت گرفت.1

یخ ایران ین تّکیه در تار 2-2 . مهم تر
»تّکیـه دولـت« از مهم تریـن و بزرگ تریـن تکایـای اّولیـه ایـران بـود کـه در عصـر ناصرالّدیـن شـاه بنا 
شـده و دارای معمـاری ارزشـمند و رواج تعزیه خوانـی در دو نوبـت عصـر و شـب بـوده اسـت. ایـن تّکیـه 
سـه طبقـه و بـا سـقف چـادری از جنـس کربـاس بـر روی اسـکلت چوبـی بـوده کـه در آن اّتفاقـات مهـم 
سیاسـی و تاریخـی ماننـد تصمیماتـی در مـورد ضـرب سـکه، تشـییع ناصرالّدین شـاه و مظّفرالّدین شـاه 
و مجلـس مؤّسسـین و... در آن اّتفـاق افتـاد. پـس از ناصرالّدیـن شـاه ایـن تّکیـه رو بـه ویرانـی نهـاد و 

سـرانجام در محـّل آن بانـک مّلـی کشـور بنـا شـد.2

یخی تّکیه ها در ایران 3-2.خاستگاه تار
در ایـران همزمـان بـا گسـترش حسینّیه سـازی، تّکیه سـازی هـم گسـترش یافـت. در آن زمـان تّکیـه 
فقط جای شـبیه خوانی و تعزیه خوانی بود. بیشـترین تّکیه سـازی در دوران ناصرالّدین شـاه انجام شـد 
و در دوران وی 54 تّکیـه در تهـران دایـر بـود و در انتهـای سلسـله قاجاریـه تعـداد تکایـای تهـران بـه 95 
تّکیـه رسـید. بـا بررسـی اسـناد تاریخـی می توان خاسـتگاه تکایا را در این سـه مورد خالصـه نمود:3برخی 
تکایـا در ابتـدا بقعـه و آرامـگاه و مقبـره بـزرگان و مشـایخ و صالحـان بـود و سـپس بـه تّکیـه تغییـر یافـت؛ 
مثـل تّکیـه هفت تـن، تّکیـه پهلـوان شـریف. برخی تکایا در گذشـته کاروانسـرا بودند و کـم کم به مکانی 
بـرای تعزیه خوانـی و عـزاداری تبدیـل شـدند؛ مثـل تّکیـه حمام خانـه. گروهـی دیگـر از تکایـا در دوران 

زندیـان فقـط بـا هـدف تعزیه خوانـی سـاخته شـدند؛ مثـل تّکیه حـاج میرزا آقاسـی.

4-2.هّمیت اجتماعی وکارکردهای تّکیه در گذشته
تّکیه هـا بـر چهـار پایـه اساسـی سـاختار می یافتنـد. مرکـز شـهر، مرکز محّلـه، عنصر ارتباط دهنـده، گذر 
اصلـی و میـدان. برخـی از آنهـا در طـول سـال غیـر فّعـال بودنـد و از آنهـا بـرای خشـک کـردن و نگهـداری 
کردن و انبار نمودن برخی محصوالت کشـاورزی و خواربار اسـتفاده می کردند. در اّیام عزاداری محّرم 

1. موسوی بجنوردی سّیدمحّمدکاظم، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج16، ص102و103، با تلخیص مطالب.
2. همان، ص112- 115، با تلخیص مطلب.

3. برای مطالعه جزئیات بیشتر ر.ک: همان منبع، ص103 و 104.
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و صفـر بـا همبسـتگی اهالـی شـهر یـا محّلـه، تکایـا تمیـز می شـد و چـادر عـزا برافراشـته می گردیـد. اجـزای 
بیشـتر تکایـا شـامل سـّکو در وسـط، سـاختمانی بـدون سـقف و سـاختمانی مسـّقف، حیـاط آن دارای 
شـیبی مالیـم بـرای ورود و خـروج اسـب ها، جـای نشسـتن بّچه هـا و زنـان، چنـد مدخـل، طاق نماهـا، 
گر، غرفه هـای رختکـن برای تعزیه خوانان بود. از اسـباب درویشـی  جائـی بـرای نشسـتن مـردان تماشـا
مانند کشـکول، تسـبیح، منتشـا، پوسـت تخت، وصله ها و برخی اشـعار محتشـم کاشـانی، برای تزئین 
کارکـردی  تّکیه هـا اسـتفاده می کردنـد. تّکیه سـازی در دوران قاجـار رواج داشـت و برخـی تّکیه هـا 
سیاسـی داشـتند. برخـی تکایـا جنبـه شـاهی و دولتـی و برخـی جنبـه اعیانی و اشـرافی و برخـی عاّدی در 

شـهر و روسـتا بودند.
بـر اسـاس آمـار سـال 1375 تعـداد 1707 تّکیـه در ایـران وجـود داشـت کـه مازنـدران بیشـترین تعـداد 
1135 تّکیـه و اسـتان تهـران 58 تّکیـه را دارا بودند.1تّکیه هـای مازنـدران دارای یـک ویژگـی خاّصـی 
هسـتند کـه آنهـا را بـا دیگـر تکایـا متمایـز می کنـد. در تکایـای مازندرانـی، سـّقا نفار، سـّقا نپار یـا سـاقی نفار 
احـداث می شـد کـه بنـای بیشـتر آنهـا سـاده و چهارگـوش و از جنـس چوب بوده و بر اسـاس زندگی سـاده 
و بی پیرایـه دامـداری و کشـاورزی سـاخته می شـود و دارای پلـکان چوبـی و برخـی منّبت کاری هـای 
سـاده در اطراف آن اسـت. این بناها نذر حضرت ابوالفضل، سـّقای کربال، بوده و زیارتگاه محسـوب 
می شـوند و در پـای ایـن بناهـا قربانـی می کننـد. همچنیـن بیشـتر سـفره ها و مراسـم های منتسـب به آن 
حضـرت بـه قصـد قربـت در همیـن مـکان برگـزار می شـود. در ایـن مـکان برخـی امـور مربـوط بـه سـیراب 
نمـودن عـزاداران تشـنه در مراسـم های محـّرم و دسـتجات بـا طبـخ چـای، تهیـه و توزیـع شـربت و سـایر 

نوشـیدنی ها بـر حسـب وضعّیـت آب و هـوا، بـرای عـزاداران انجـام می شـود.2

5-2. آسیب ها و راهکارها
ح شـده، تّکیـه ازخاسـتگاهی بـه مراتـب ضعیف تـر از مسـجد برخـوردار اسـت و  بـر اسـاس مطالـب مطـر
منزلـت آن بـا مسـاجد بـه عنـوان بیـت اهلل قابـل مقایسـه نیسـت. عامـل اصلی توسـعه تکایـا بعـد از اعمال 
صوفی گری، تعزیه خوانی بوده اسـت. با تحلیل روند تاریخِی ایجاد و توسـعه و گسـترش تکایا مشـّخص 
می شـود کـه در بنـا نمـودن برخـی، نّیـات غیرمسـجدی دخیـل بوده اسـت. یکـی از آسـیب های تکایا این 

1. موسوی بجنوردی سّیدمحّمدکاظم، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج16، ص104و103، با تلخیص مطالب.
2. نگارنده بر اساس تحقیق میدانی و انجام مصاحبه حضوری و ساختاریافته، با متوّلیان تکایا و پیرغالمان اهل بیتD این مطالب را جمع بندی 

و نگاشته است. 
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اسـت کـه ضمـن کاهـش رونـق مسـاجد، برخـی فّعالّیت هـای غیرمسـجدی )بـه خاطـر تقـّدس کمتـر( در 
آن انجـام می شـود. همچنـان کـه برخـی احکام فقهی مسـجد و تخفیفاتی )حضور بانوان معـذور و حّتی 

حضـور افـراد غیرمسـلمان( کـه در نگهـداری تکایـا در نظـر گرفتـه شـده بـر این مطلب گواهـی می دهد.
گر، غرفه هـای رختکـن بـرای تعزیه خوانـان، اسـتفاده از  وجـود جایـی بـرای نشسـتن مـردان تماشـا
اسـباب درویشـی ماننـد کشـکول، تسـبیح، منتشـا، پوسـت تخت، وصله هـا بـرای تزئیـن تّکیه هـا و... بـه 
ع می توانـد بـه  کمتـر بـودن تقـّدس تّکیـه در مقابـل مسـجد در گذشـته و حـال داللـت دارد. ایـن موضـو
عنـوان دسـت آویزی، هرچنـد کم اهّمیـت تلّقـی شـود تـا برخـی دشـمنان فرهنـگ مسـجدی بـه بیـان 
توجیهاتـی بـرای رفتـار خـود در تکایـا اقـدام نماینـد؛ چـرا کـه تکایا از امـور صوفی گری برخاسـته و فقط با 
انجـام تعزیه خوانـی در اّیـام محـّرم و صفـر بـه صـورت تکایـای امـروزی در آمده انـد. اسـتفاده از تکایـای 
قدیمـی بـه عنـوان انبـار و فّعـال بـودن آنهـا فقـط در ماه  هـای محـّرم و صفر و داشـتن نگـرش قبیله ای و 
محّلـه ای بـه تکایـا و بسـیاری از امـور قابـل انجـام در تکایـا، امـروز از عوامـل آسـیب زا هسـتند کـه بایـد در 

مدیریـت آنها کوشـید.
ت و روسـتاها و برخـی شـهرها را تشـکیل 

ّ
تکایـا بخشـی از فرهنـگ و نگرش هـای اجتماعـی محـال

می دهـد و حـذف آنهـا خـود، آسـیب های متعـّدد دیگـری را ایجـاد می کنـد. در برخـی مـوارد شـاید اعتقاد 
ت کوچک به تکایا بیشـتر باشـد و احتمـال دارد وجود 

ّ
و تعّصـب مـردم بـه خصـوص در روسـتاها و محـال

بنـای تّکیـه در کنـار بنـای مسـجد خـود بـه رونـق و اعتبـار مسـجد در نظـر عمـوم بیفزایـد. 
 راه حـل کنونـی ایـن اسـت کـه نگرش هـای فرهنگـی متضـاّد بـا مسـجد در خصـوص تّکیـه  کـه در 
اذهـان مـردم وجـود دارد، بـا تبلیغـات مسـجدی توّسـط امامان جماعت و متوّلیان مسـاجد و بر اسـاس 
آموزه  هـای قرآنـی اسـالم اصـالح شـود و برحسـب مـورد بـا نگرش هـای اسـالمی غنی سـازی گـردد. بـه 
ع بـودن تّکیـه بایـد تبییـن شـود. سـپس بایـد تکایـا را در قالـب  عبـارت دیگـر، اصل بـودن مسـجد و فـر
مدیریـت مسـجدی اداره نمـود و تکایـا را جزئـی از زیرمجموعـه مسـاجد و تحـت لـوای آن و زیـر نظـر 
متوّلیـان مسـجدی )نـه در قالـب یـک متوّلـی خـود مختـار( و برحسـب قوانیـن و تفّکـرات مسـجدی 
مدیریـت نمـود. بـا این گونـه مدیریـت، تکایـا می توانـد محـّل برخـی از فّعالّیت هـای مسـجدی ماننـد 
کـه همزمـان و  مراسـم های زنانـه، مجالـس جوانـان و نوجوانـان و برخـی فّعالّیت هـای دیگـر باشـد 

همـراه بـا مـکان مسـجد برگـزار می شـوند.
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2.حسینّیه

کـه مخصـوص اقامـه عـزای امـام حسـین باشـد. حسینیه،1مسـافرخانه هایی  خانـه ای اسـت 
هستند که در شهرها، مخصوص زائران حسینی )زائرسرا( می سازند و جنبه انتفاعی ندارد.2حسینّیه، 
مکانـی بـرای برگـزاری مراسـم مذهبـی، به ویژه مراسـم سـوگواری حسـین بن علی است.3حسـینّیه، 
از نام سـّید و سـرور سـاالر شـهیدان گرفته شـده و در ابتدا هدف از تأسـیس حسـینّیه ها، برگزاری مراسـم 

و محافـل عـزاداری بـرای آن حضرت بوده اسـت. 
گاهـی نـام واقـف یـا بانـی را بـر روی حسـینّیه می گذارنـد یـا آنهـا را بـه  در نام گـذاری حسـینّیه ها، 
نـام اصنـاف می خواننـد. حسـینّیه هایی کـه اهالـی برخـی شـهرها در شـهرهای دیگـر بنـا می کننـد، بـه 
کـه در آن  گـروه مهاجـران یـا زائـران خوانـده می شـوند. برخـی حسـینّیه ها نیـز بـه نـام محّلـه ای  نـام 
واقـع شـده اند، خوانـده می شـوند. نام گـذاری حسـینّیه ها بـه نـام امامـان معصـوم و فرزنـدان آنهـا نیز 
مرسـوم اسـت.4بر اسـاس آمـار سـال 1375، تعـداد 8752 حسـینّیه در کشـور وجـود داشـت کـه از ایـن 
تعـداد، اسـتان خراسـان بـا 1158حسـینّیه، اّول بـود و تهـران دارای976 حسـینّیه بـود کـه همـه آنهـا در 
دوران قاجاریـه سـاخته شـدند.5برای روشـن شـدن رقیب بـودن حسـینّیه بـرای مسـجد در ادامـه بـه 

نحـوه شـکل گیری آن اشـاره می شـود.

یخچۀ شکل گیری حسینّیه در ایران 2-1.تار
دسـته های عـزاداری امـام حسـین در شـکل جدیـد، نخسـتین بـار در سـال 352ق بـه وجـود 
آمدند.6بـه دسـتور معّزالدولـه، در عاشـورای سـال 353ق عـزای عمومـی اعـالم شـد و از مـردم خواسـته 

1. حسینّیه در فرهنگ لغت حییم سلیمان، فرهنگ معاصر فارسی به انگیلسی، ص321، بدین صورت تعریف شده است:

.Place where the martyrdom of Imam hossein is mourned for theatre of passion-plays
کبر، لغتنامه دهخدا،ج6، ص9077. 2. دهخدا علی ا

3. انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج3، ص2531.
4. معتمدى حسـین، عزادارى سـنتی شـیعیان در بیوت علما و حوزه هاى علمیه و کشـورهاى جهان، ج1، ص151، 165، 168،180؛ محّمدى محمود، 
کـن و جغرافیـاى تاریخـی بیهـق )سـبزوار( بـر اسـاس معجم البلـدان یاقـوت و تاریـخ بیهـق، سـبزوار، ص261؛ همچنیـن ر.ک: سـلطان زاده،  فرهنـگ اما
کز مذهبی در ایران، ص30؛ رضائی، جمال، بیرجندنامه، بیرجند در آغاز سده چهاردهم خورشیدى، ص126ـ127؛  حسین، روند شکل گیرى شهر و مرا

انصاری قمـی، محّمدرضـا، موقوفـات ایرانیـان در عـراق، وقـف: میـراث جاویدان، سـال2، ش1، ص77، ش3، ص84، سـال3، ش1، ص101.
5. موسوی بجنوردی سّیدمحّمدکاظم، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج16، ص103 و 104.

6. شیبی کامل، تشّیع و تصوف، ص43؛ فقیهی علی اصغر، آل بویه و اوضاع زمان ایشان، ص467.
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کـه بـا پوشـیدن جامـه سـیاه، انـدوه خـود را نشـان دهنـد.1در عاشـورای سـال 352ق نیـز گریـه و  شـد 
کار  گردید.2بـا روی  ندبـه بـرای امـام حسـین و نوحه خوانـی و برپایـی ماتـم بـرای آن امـام برگـزار 
آمـدن دولـت صفوّیـه و تغییـر مملکـت به صورت کشـوری شـیعه و مقتدر، سـرودن شـعر در مـدح و رثای 
ائّمـه و شـهدای کربـال بـرای شـاعران افتخـاری بس بزرگ محسـوب می شـد و این تأثیـری فراوان بر 

آینـده  آییـن سـوگواری محـّرم گـذارد. 
در طـول دوره صفویـه شـکل مهـم و معـروف دیگـری از نمایـش مذهبـی پدیـد آمـد کـه در ارتبـاط بـا 
واقعـه  کربـال و شـهادت امـام حسـین و یارانـش بود. غالب این داسـتان ها از کتاب »روضةالّشـهداء« 
گرفتـه می  شـد و از اوایـل سـده  شـانزدهم در میـان شـیعیان بـه گونـه ای گسـترده انتشـار یافـت. از ایـن 
زمـان بـه بعـد تّکیه هـا و حسـینّیه ها و موقوفـات مربـوط بـه عـزادارى امـام حسـین در ایـران شـکل 
گرفـت و در سراسـر کشـور گسـترش یافتند.3بـا ایـن حـال حسـینّیه، از دوره قاجـار تثبیـت شـده اسـت، 
چنان کـه تاریـِخ بنـای حسـینّیه های مهـم و معـروف نیـز تاریخـی قدیم تـر از آن را نشـان نمی دهـد.4 

وزی به عنوان رقیب مسجد 2-2.حسینّیه های قدیم و حسینّیه های امر
در گذشـته حسـینّیه ها سرپوشـیده نبودنـد و در واقـع شـبیه تکایـا بودنـد. همچنیـن در برخـی مـوارد 
واژه حسـینّیه و تّکیـه بـه یـک محـّل واحـد و مشـابه اطـالق می گردیـد. متأّسـفانه در دهه هـای اخیـر 
حسـینّیه های سرپوشـیده بـا عملکـرد مشـابه مسـجد در برخـی شـهرها و روسـتاها سـاخته شـده اند. 
کنـون برخـی از  برخـی از حسـینّیه ها )مثـل حسـینّیه های شـهر کربـال( فقـط در حکـم زائرسـرا بودنـد. ا
کـه شـامل مسـجد، محـّل برپائـی اجتماعـات و  حسـینّیه ها بـه مجموعـه ای وسـیع اطـالق می شـود 
سـخنرانی، محـّل فّعالّیت هـای مختلـف فرهنگـی اسـت. معروف تریـن ایـن حسـینّیه ها، حسـینّیه 
ارشـاد تهـران و پـس از آن، حسـینّیه های یـزد، نائیـن، شـیراز و حسـینّیه های شـمال کشـور اسـت. همـه 
این حسـینّیه ها در دوران قاجاریه سـاخته شـدند. برخی از حسـینّیه ها دارای رواق، فضای سرپوشیده 

و فضـای روبـاز، غرفه هـا و ایوان هـای شاه نشـین بودنـد.5

1. الذهبی شمس  الّدین محّمدبن احمد، تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم، ج26، ص11.
ج عبد الرحمن بن علی بن محّمد، المنتظم فی تاریخ األمم و الملوک، ج7، ص15. 2. ابن الجوزى أبوالفر

3. ر. ک: جان نورمن هالیستر، تشّیع در هند، ص199ـ 202؛ پترچلکووسکی، اخالص کامل به امام حسینA، ص164.
4. ر.ک: صدر حاج سّیدجوادى احمد، فانی کامران، خّرمشاهی بهاءالّدین، دایرةالمعارف تشّیع، ج6، ص356 و 357، ذیل مدخل های حسینّیه.

5. بـرای مطالعـه جزئیـات بیشـتر ر.ک: صـدر احمـد حاج سـّیدجوادى، فانی کامران، خرمشـاهی بهاءالّدیـن، دایرةالمعارف تشـّیع، ج6، ص356 و 357، 
ذیـل مدخل های حسـینّیه.
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کارکردهـای زیـادی دارنـد.  متأّسـفانه بـا وجـود برخـی مسـاجد بـزرگ و فّعـال، امـروز حسـینّیه ها 
کارکـرد اختصاصـی حسـینّیه ها، برگـزارى مراسـم سـّنتی عـزادارى و روضه خوانـی، به ویـژه بـراى امـام 
حسـین و یارانـش و کارکـرد عمومی شـان، شـامل برگـزارى آیین هـاى مذهبـی و فرهنگـی، تشـکیل 
روحّیـه  تقویـت  زیارتـی،  شـهرهای  در  زائـران  موّقـت  سـکونت گاه  قرض الحسـنه،  صندوق هـای 
همدلـی و... اسـت. تهـران )در اواخـر دهـه 1340ش( حـدود 630 حسـینّیه داشـته است.1براسـاس آمـار 
کن دینی و مذهبی کشـور  (1375ش(، 7528 حسـینّیه در ایران وجود داشـته که بیش از 11% کل اما

را تشـکیل مـی داد.2 

2-3.آسیب های احتمالی حسینّیه و راهکارها
حسـینّیه، پـس از مسـجد، پرکاربردتریـن مـکان مذهبـی در میـان شـیعیان اسـت و از رقبـای جـّدی 
و قدرتمنـد مسـاجد بـوده و موجـب خالـی شـدن مسـاجد می گردنـد. بررسـی تاریـخ عـزاداری حسـینی 
و تحـّوالت و تطبیقـات عملـی آن در جامعـه نشـان می دهـد کـه هـر انـدازه ایـن مراسـم ها در فضایـی 
سـالم برگـزار شـود، بـه همـان مقـدار از افراط و خشـنونت و لغزش های احتمالی در رفتـار فاصله می گیرد 
و ضـرورت اسـتقالل عـزاداری امـام حسـین از عوامـل پیرامونـی خـود بـه نـدرت مـورد تردیـد واقـع 
شـده اسـت؛ به ویژه آنکه مراسـم عزاداری حسـینی، از سـوپاپ های اطمینانی در درون خود برخوردار 
بـوده و آن قداسـت نهضـت عاشـورا و ارزش هـای انقالبـی اسـت کـه مانـع هرگونـه سوء اسـتفاده از آن 
می شـود؛ بـا ایـن حـال، مراسـم عـزاداری حسـینی نیـز هماننـد هـر رسـم و سـّنت مّلی ـ مذهبـی در معرض 

تالش هایـی بـرای سوءاسـتفاده و تخریـب از ناحیـه سـودجویان و مغرضـان قـرار گرفتـه اسـت. 
کـه در نحـوه  کـه بـر اسـاس آن بـه سـاخت حسـینّیه ها اقـدام می شـود ایـن اسـت  یکـی از دالیلـی 
بنـای مسـجد، مکانـی بـرای عـزاداری زنان یا جائی برپائی برخی مراسـم های زنانه سـاخته نمی شـود. 
نامتناسـب بودن حجـم جمعّیـت تحت پوشـش برخـی مسـاجد بـا فضـای مسـاجد، عامـل دیگـر ایجـاد 
حسـینّیه ها بوده اسـت. برخی از مهندسـان و معماران در سـاخت مسـجد، جایگاهی برای زنان ضمن 
رعایـت مـوارد خـاّص زنانـه، در نظـر نمی گیرنـد. این امر موجب می شـود که پس از اتمام بنای مسـاجد، 
متوّلیـان بـه سـاخت حسـینّیه در کنـار مسـجد اقـدام نماینـد. ایـن عمـل مسـتلزم تحّمـل هزینه هـای 

کسفورد )The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic world )، ذیل مدخل های »حسینّیه«. 1. دایرةالمعارف جهان اسالم آ
کن مذهبی کشور در قالب استانی، مسجد، ش58، ص72-71. کندگی جغرافیایی اما 2. میرمحّمدى حمیدرضا، پرا
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مجـّدد و مضاعـف در عمـران و توسـعه بنـای مسـاجد اسـت. 

متأّسـفانه بـه دلیـل عـدم فّعالّیـت )مناسـب( مسـجد و به دلیل بسـته بـودن درب آن گاهـی اوقات، 
)برخـی فّعالّیت هـای خـاّص مسـجد، ماننـِد( کالس هـای اخـالق، قرآن و احـکام و... در سـرای محّله ها 
و یـا حسـینّیه ها برگـزار می شـود کـه ایـن امـر با »مسـجد تـراز اسـالمی« مغایـر است.1حسـینّیه ها به دلیل 
داشـتن فضای سرپوشـیده زیاد و پرحجم، کانون ارتباط و توّجهات اجتماعی در شـهرها و روسـتاها در 
ماه هـای محـّرم و صفـر هسـتند2و در بسـیاری از مـوارد، همزمان با برنامه های مسـجدی و عزاداری در 
مسـاجد، حسـینّیه ها نیـز بـه فّعالّیـت می پردازنـد و بدین ترتیـب بـا مسـاجد رقابـت می کننـد. بـرای حـّل 
ایـن مشـکل، بایـد مسـاجد بـر حسـب اصـول مهندسـی و معمـاری و بـر اسـاس چشـم اندازی از تخمیـن 
جمعّیـت شـرکت کنندگان و آحـاد جمعّیـت تحت پوشـش سـاخته شـود. در ایـن خصـوص، رعایـت 
کنان محّلـه یـا بخـش تحت پوشـش مسـجد الزامـی بـوده و متوّلیـان امر  ظرفّیـت مسـجد بـر حسـب سـا
کافی بودن ظرفّیت مسـاجد  باید رشـد نسـبی جمعّیت در سـال های آتی را مّدنظر داشـته باشـند؛ زیرا نا
بـرای جمعّیـت عـزاداران حسـینی از مهم تریـن دالیل برپائی حسـینّیه ها و عزاخانه های موّقت اسـت. 
بنابراین، به نظر نگارنده، باید با سـاخت مسـاجد مناسـب، مسـاجد را به حسـینّیه و عزاخانه واقعی )در 
اّیـام محـّرم و صفـر و فاطمّیـه و...( تبدیـل کنیم نه اینکه عزاخانه موّقتی یا حسـینّیه بسـازیم و مسـاجد 

را از رونـق بیندازیـم و رقیبـی برای مسـاجد ایجـاد نمائیم. 

2-4.قداست خاّص مسجد و تفاوت های بین مسجد، تّکیه و حسینّیه
گر مسـجد، مسـجدالحرام و یا مسـجدالّنبی   تفاوت اساسـی مسـجد با دو مورد دیگر در این اسـت که ا
ج شـود  گـر چـه از یـک در داخـل و از در دیگر خار باشـد، بـر شـخص جنـب حـرام اسـت کـه در آن وارد شـود ا
گـر از یـک در داخل  گـر مسـجد از نـوع دیگـر مسـاجد باشـد، توّقـف بـرای جنـب در آن حـرام اسـت، ولـی ا و ا
ج شـود یـا بـرای برداشـتن چیزی به مسـجد بـرود، مانعی ندارد.3در حالی کـه در دو مورد  و از در دیگـر خـار
ج یا توّقف کند، مانعـی ندارد.4نجس کردن  گر شـخص جنـب وارد و خار دیگـر، یعنـی حسـینّیه و تّکیـه، ا

www.farsnews.com  :کبری، محّمدجواد، مصاحبه با خبرگزاری فارس، 92/5/1، قابل دسترس در آدرس 1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: حاج علی ا
2. بـرای مطالعـه جزئیـات بیشـتر ر.ک: صـدر حاج سـّیدجوادى احمد، فانی کامران، خّرمشـاهی بهاءالّدیـن، دایرةالمعارف تشـیع، ج 6، ص356 و 357، 

ذیـل مدخل های حسـینّیه.
3. مکارم شیرازی ناصر، رساله توضیح المسائل، ص75؛ کنزالعمال، ج7، ص668..

4. خامنه ای سّیدعلی، رسالة اجوبة االستفتائات، ص87، س427.
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مسـجد حرام و تطهیر آن واجب فوری اسـت،1اّما تطهیر حسـینّیه واجب نیسـت.2عالوه بر آن، با تحّقق 
وقفّیت مسـجد، بانی و سـازنده آن با سـایر مردم در اسـتفاده از آن مسـاوی اسـت و حّق منع از ورود و نماز 

خواندن کسی را ندارد؛ اّما سازنده حسینّیه می تواند شرایط خاّصی را برای واردین قرار دهد.3 
کـه خاسـتگاه اصلـی تّکیه هـا پیونـدی بـا اهـل  گذشـته نیـز تفـاوت تّکیـه و حسـینّیه ایـن بـود  در 
گـرد آن تعزیه خوانـی و  تصـّوف و دراویـش داشـته و در تکایـا سـّکویی قـرار داشـت کـه برفـراز آن و گردا
شـبیه خوانی می کردنـد، ولـی در حسـینّیه بیشـتر بـه عـزاداری و روضه خوانـی سـرور و سـاالر شـهیدان 
در ماه هـای محـّرم و صفـر می پرداختند.4بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه تّکیـه معنـای اعـّم دارد و همـه 
مکان هایـی ماننـد خانقـاه، آرامـگاه، درویشـان و صوفیـان و مکان هـای شـبیه خوانی و تعزیه خوانـی 
ع کمتـری نسـبت بـه  را دربـر می گیـرد. حسـینّیه، برخـالف تّکیـه از ابتـدا بـر پایـه عـزاداری بنـا شـده و تنـّو
تّکیـه دارد. تکایـا بـه دوران قاجاریـه برمی گردنـد، ولـی حسـینّیه ها گاهـی بـه دوره ایلخانـی و بیشـتر بـه 

دوران صفویـه مربـوط می شـوند.5

 3.َمهدّیه

 َمهـدی نـام قائِم منتظـر در نـزد شـیعیان و بـه معنـی کسـی که خداوند او را به سـوی حـّق هدایت 
نمـوده و بـه مفهـوم هدایت شـده، ارشاد شـده اسـت.6َمهدّیه برگرفتـه از اسـم حضـرت َمهـدی و 
مؤّنـث )مجـازی( َمهـدی اسـت. در واقـع، َمهدّیـه محّلـی اسـت که خیمه عاشـقان و منتظـران حضرت 
مهـدی اسـت و برنامه هـای مذهبـی و دعـای ندبـه در آن برگـزار می شـود. سـاختن مکان هایـی 
تکایـا  و  دارالمهـدی و... هماننـد سـاختن حسـینّیه  بیت المهـدی،  منتظرّیـه،  قائمّیـه،  نام هـای  بـا 
ِبـّرِ َو 

ْ
 ال

َ
کـه محّلـی بـرای عـرض ارادت بـه اهل بیـت بـوده و مصـداق آیـه شـریف »َتعاَوُنـوا َعـى اسـت 

ى «7اسـت.8 ْقو الّتَ

1. همان، ص163-160 
2. ر.ک: یزدی، محّمد کاظم بن عبد العظیم، العروه الوثقی، ج١، ص78-71.

3. برای مطالعه بیشتر ر.ک: خامنه ای سّیدعلی، رساله اجوبة االستفتائات، ص87-86.
4. حاج سّیدجوادی احمد صدر، خرمشاهی بهاءالّدین، فانی کامران، دایرة المعارف تشّیع، ج6، ص356، با تلخیص مطالب.

5. مالزاده کاظم، محّمدی مریم، مدارس و بناهای مذهبی )تکیه، حسـینّیه، خانقاه، قدمگاه، مدرسـه، مصلی(، دایرة المعارف بناهای تاریخی ایران 
در دوره اسـالمی، ص15. 

کبر، لغتنامه دهخدا، ج14، ص21881. 6. دهخدا علی ا
7. مائده، آیه 2.

8. تونه ای مجتبی، موعودنامه  )فرهنگ الفبائی مهدویت(، ص720.
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یخچه بنای َمهدّیه 3-1.تار

اّولیـن بـار شـهری بـه نـام شـهر َمهدّیه در سـال 308 قمری توّسـط فاطمیان در کشـور تونـس در کنار 
خلیـج قابـس سـاخته شـد و سـپس مسـجدی بـه همیـن نام در آن شـهر )مسـجد َمهدّیه( بنـا گردید.1در 
ایـران، اسـتقبال گسـترده مـردم از جلسـات سـخنرانی مرحـوم حـاج شـیخ احمـد کافـی و مراسـم دعـای 
کمـک بازاریـان  کنـد. او بـا  کـه وی سـاخت َمهدّیـه در تهـران را پیشـنهاد  کمیـل و ندبـه، باعـث شـد 
خوشـنام تهـران و مـردم، در سـال 1348در خیابـان ولـی عصـر تهـران، َمهدّیـه ای بنا کرد که سـاختمان 
اّولیـه آن پانـزده هـزار نفـر را در خـود جـای مـی داد. مـردم تهـران و برخـی شهرسـتان ها، در محافـل ایـن 
َمهدّیـه، مشـتاقانه شـرکت می کردنـد. مهدیـه تهـران عـالوه بـر ایـن، منشـأ خدمـات و خیـرات ارزنـده ای 

کنـون نیـز ادامـه دارد.2 بـود کـه بسـیاری از آنهـا هم ا

یت کالن َمهدّیه های فعلی در سطح کشور 3-2. مدیر
امـروز در هـر شـهر، َمهدّیه هـای متعـّددی سـاخته شـده اسـت. در حـال حاضـر اّطالعـات َمهدّیه هـای 
 »www.mahdieha.ir« سراسـر کشـور در بانک اّطالعاتی »مجمع َمهدّیه های سراسـر کشـور« به آدرس
دسـته بندی و سـامان دهی و نگهـداری می شـود. مهدّیه هـا می تواننـد بـرای تحّقـق همبسـتگی بیشـتر 
و دسـت یابی بـه امـکان گفتگـو و تبـادل نظـر سـازنده و مؤّثـر بیـن مهدیه هـا در سـطح کشـور، پشـتیبانی 
کارشناسـی، تـالش بـرای جلوگیـری از انحرافـات، تـالش بـرای رسـیدن  از اجـرای برنامه هـای مؤّثـر و 
بـه مفهـوم واقعـی انتظـار، در ایـن سـایت ثبت نـام نماینـد. َمهدّیه هـا، بـا تکمیـل فـرم الکترونیکـی ثبـت 

مشـّخصات، َمهدّیه هـا در ایـن سـایت، ثبـت شـده و بـه شـبکه »مهـدی یـاران« می پیوندنـد. 
ین مهدّیه کشور 3-3.مسجد جمکران یا مهم تر

یکـی از مکان هـای ارزشـمندی کـه بـه حضـرت امـام مهـدی منتسـب اسـت و می توانـد نوعـی 
مهدّیـه تلّقـی شـود، مسـجد جمکـران واقـع در شـش کیلومتـرى شـهر مذهبـی قـم اسـت. ایـن مسـجد، 
بیـش از یـک هـزار سـال پیـش بـه فرمان حضـرت بقیة اهلل تأسـیس گردید و در طول قـرون و اعصار، 
پناهـگاه شـیعیان و پایـگاه منتظـران و تجّلـی گاه امـام زمـان بـوده اسـت. فردى به نام »حسـن مثله 
جمکرانـی« دسـتور امـام زمـان را بـرای بنـاى مسـجد )در بیـداری نـه در خـواب( دریافـت نمـود و 

1. حّدادعادل غالمعلی، دانشنامه جهان اسالم، ج1، ص6.
www.mahdiehtehran.ir :2. بخشی از زندگی نامه حّجت االسالم والمسلمین شهید حاج شیخ احمد کافی، برگرفته از سایت َمهدّیه تهران، به آدرس
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طبـق جزئیـات اوامـر حضـرت، آن اجـرا کرد.1جمکـران بـا محورّیـت مسـجد و بـا نـام مسـجد جمکـران 
کنـون بـا ایـن رویکـرد ارزشـمند، مدیریـت می شـود. همـه فّعالّیت هـای مسـجدی بـه  تأسـیس شـده و ا
نحو احسـن و مدیریت و درایت مسـئوالن و شـرکت مؤمنان سراسـر کشـور برنامه  ریزی و اجرا می شـود 

کـه می توانـد الگوئـی بـرای مدیریـت مهدّیه هـای کشـور باشـد. 

3-4.آسیب ها و راه حل ها
قدمـت َمهدّیـه از قدمـت حسـینّیه و تّکیـه کمتـر اسـت و ایـن مکان هـا بـرای تکریـم و تعظیـم مقـام 
حضـرت مهـدی تأسـیس و گسـترش یافتـه اسـت. فلسـفه وجـودی َمهدّیه هـا در ابتـدا انجـام امـور 
ج آن حضـرت بـوده اسـت. بـا ایـن حـال، امـروز  و ادعیـه منتسـب بـه حضـرت ولـی عصـر و انتظـار فـر
برخی فّعالّیت های مسـجدی در َمهدّیه ها انجام می شـود. امتیاز مهم َمهدّیه ها داشـتن فضای بزرگ 
و مسـّقف اسـت کـه ارائـه خطابه هایـی بـا شـنوندگان متعـّدد و انعقـاد مجالـس و محافـل پرجمعّیـت 
را امکان پذیـر می نمایـد. توّجـه بیـش از حـّد بـه بناهـای َمهدّیـه، صـرف هزینه  هـای مهدّیه هـا از محـّل 
مشـارکت خّیریـن و نیکـوکاران و تـالش در اسـتقالل یافتـن َمهدّیه ها و انجام فّعالّیت های مسـجدی در 
آنهـا، موجـب کاهـش منزلـت مسـاجد در انظـار عمـوم می شـود و مسـاجد را از رونـق می انـدازد. بـه عـالوه 
اینکـه انجـام امـور خـاّص و مقطعـی ماننـد دعـای ندبـه و کمیل و جشـن های نیمه شـعبان و نپرداختن 
بـه امـور عبـادی و اعتقـادی مسـتمر در َمهدّیه هـا، اهمیت آنها را در برابر مسـاجد کاهـش می دهد. ایجاد 
کشـور و ایجـاد یـک مرکـز رسـیدگی بـه امـور  بانک هـای اّطالعاتـی مسـتقل بـرای َمهدّیه  هـای سراسـر 
َمهدّیه هـا تحـت عنـوان »شـبکه مهـدی یـاران«، یـک فّعالّیـت شبیه سـازی شـده و مـوازی کاری بـا مرکـز 
رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کشـور اسـت کـه جامعّیـت عملکـرد و مدیریـت ایـن مرکـز را مخـدوش می کنـد.

کشـور و بـه عنـوان مرکـزی، تحـت  بایـد َمهدّیه هـا تحـت نظـارت مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد 
نظـارت و مدیریـت متوّلیـان و مسـئوالن مسـاجد بـه ادامـه فّعالّیـت بپردازنـد. در ایـن خصـوص بایـد بـا 
انجـام امـور فرهنگـی و تبلیغـی، نگرش هـای خّیریـن َمهدّیه سـاز را نسـبت بـه اهّمیـت سـاخت مسـاجد 
روشـن یـا اصـالح نمـود. در حقیقـت، بـرای رفـع هرگونـه آسـیب های احتمالـی َمهدّیـه بـرای مسـاجد، 
کاربـردی سـایر َمهدّیه هـا محسـوب نمـود تـا مسـاجد، محورّیـت  بایـد مسـجد جمکـران را الگـوی 
مسـجدی بودن برنامه هـای خـود را رعایـت نماینـد. نگارنـده بـر ایـن عقیـده اسـت کـه بایـد بـا انجـام 

http://www.jamkaran.info :1. وب سایت رسمی مسجد مقّدس جمکران به آدرس
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امـور معنـوی در راسـتای فرهنـگ انتظـار، مسـاجد را َمهدّیـه کنیم و بزرگداشـت این فرهنـگ به عنوان 

متمایزتریـن فرهنـگ شـیعه بـا سـایر مذاهـب، مسـاجد را رونـق دهیـم.

4. فاطمّیه و زینبّیه، رقیب هایی دیگر برای مسجد

زینبّیـه، برگرفتـه از نـام ارزشـمند حضـرت زینـب اسـت. ایـن بانوی بزرگوار از عصر عاشـورای سـال 
شـصت هجـری بـه بعـد رسـالت پیام رسـانی خـون شـهیدان و سرپرسـتی و رهبـری اسـیران نهضـت 
عاشـورا را بـر عهـده گرفـت و لحظـه ای از حمایـت امـام سـّجاد غافـل نشـد. حضـرت زینب بـا ایراد 
خطبه های آتشـین پایه های کاخ سـتم بنی امّیه را به لرزه در آورد و در یک کالم، با این همه تبلیغات 
گر تالش  و نقشـه های دشـمنان را خنثی و نفاق منافقان را رسـوا و غفلت غافالن را برطرف سـاخت و ا
کاری کامـل زینـب نبـود بـه یقیـن جریـان کربـال و بنی امّیـه یـا به فراموشـی می سـپردند یا  بی نظیـر و فـدا

از مسـیر حیات بخـش خـود منحـرف می کردنـد. 
حضـرت زینـب دارای مقامـی بـس گرانقـدر هسـتند. بـه گونـه ای کـه امـام زمـان در روز وفـات 
ایـن بانـوی گرامـی بـه همـراه سـوگواری مالئکـه در آسـمان ها، در مجالـس آنها شـرکت می کننـد. در این 
مجالـس مالئـک خطبـه آن حضـرت را می خواننـد و بـه گریـه و زاری می پردازنـد و آنقـدر بـه سـوگواری 
کت نماید.1زنـان مؤمـن در الهام گیـری و  ادامـه می دهنـد تـا اینکـه حضـرت ولـی عصـر آنـان را سـا
کربـال، بـا همـکاری برخـی مـردان مؤمـن، اقـدام بـه تأسـیس بناهایـی بـا نـام  تأّسـی جویی از شـیر زن 
گرانقـدر حضـرت زینـب کرده انـد. آنهـا بـا ایـن عمـل خـود، ایجـاد اسـتقالل مفـرط در مجالـس خـاّص 

زنانـه را مّدنظـر داشـته و بـا زینـب کبـری در مصائـب بـزرگ آن بانـوی گرامـی هم صـدا می شـوند. 
فاطمّیـه، برگرفتـه از نـام ارزشـمند حضـرت زهـرا بـوده کـه بیشـتر بـرای عـزاداری و سـوگواری آن 
حضـرت در اّیـام فاطمّیـه بنـا شـده اند. زنـان در فاطمّیـه، بـرای برگـزاری مجالـس عـزادری آن حضـرت، 
بـدون توّجـه بـه عـذر شـرعی از ایـن مکان بهره جسـته، برخـی برنامه های دیگر مذهبـی را در آن انجام 
کـه روحّیـه اسـتقالل طلبی زنانـه و اهّمیـت برگـزاری مجالـس خـاّص  می دهنـد. بسـیار روشـن اسـت 
سـوگواری حضـرت فاطمـه در تأسـیس و بنـای ایـن مکان هـا نقـش اساسـی داشـته و به تدریج سـایر 
امـور و فّعالّیت هـای مذهبـی ماننـد قرائـت ادعیـه، اقامـه نمـاز و عـزاداری یـا برپائـی جشـن در سـایر 
مناسـبت ها و برگـزاری مجالـس وعـظ توّسـط مبّلغـان و مّداحـان زن در این مکان ها رواج یافته اسـت. 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: جزایری سّیدنورالدین، خصائص زینبیه، ص115.
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4-1.آسیب ها و راه کارها

زینبّیه هـا و فاطمّیه هـا و برخـی مکان هایـی بـا اسـماء مشـابه )حسـنّیه، عباسـّیه و...( بـه هـدف 
تأّسـی از بـزرگان دیـن تأسـیس می شـوند کـه نوعـی همـکاری در امـور خیرّیـه اسـت. برخـی از زینبّیه هـا 
و فاطمّیه هـا و... بـه طـور منسـجم فّعالّیـت می کننـد؛ بـه گونـه ای کـه حّتـی مـّداح و سـخنرانان و امـام 
جماعـت راتـب ایـن بناهـا را از بانـوان روحانـی و تحصیل کـرده در حوزه های علمیـه انتخاب می کنند. 
آنهـا در مناسـبت های محـّرم و صفـر و اّیـام فاطمیـه و... بیشـتر به برگزاری مراسـمات متعّدد در راسـتای 
سـوگواری شـهدای کربـال و سـایر معصومـان اقـدام می کننـد. بـا بررسـی بیشـتر وضعّیـت فعلـی ایـن 
مکان هـا و انجـام مصاحبـه حضـوری بـا برخـی بانیـان و متوّلیـان ایـن مکان ها، مشـّخص می شـود که 
فلسـفه وجودی این بناها معذورّیت شـرعی بانوان برای شـرکت در مراسـمات مذهبی منعقد شـده در 
مسـاجد، عـدم همـکاری مدیـران مسـاجد یـا متوّلیـان مسـجد بـرای مراسـمات خـاّص و مسـتقل زنانه، 
ناتوانـی زنـان بـرای حضـور در مسـجد بـه دلیـل بعـد مسـافتی خانـه نسـبت بـه مسـجد، توّجـه و اعتقـاد 
داشـتن بـه برخـی خـواب دیدن هـا و رؤیاهـای برخـی عارفـان و زنـان مؤمنـه، فقـدان مـکان مناسـب 
کافـی بـودن امکانـات و تجهیزات فضای بخش زنانه در مسـاجد احداث شـده  بانـوان در مسـاجد یـا نا

و ... بوده اسـت.1 
در برخـی روسـتاهای کوچـک هنـوز مسـئله حضـور زنـان در مسـاجد و محافل مذهبی بـه طور کامل 
حـّل نشـده و ایـن نگـرش یـا آثـاری از ایـن طـرز فکـر در سـاختن مسـاجد یـا مرّمـت و توسـعه مسـاجد، 
اسـاس تصمیمـات متوّلیـان امـر اسـت. ایـن بناهـا موجـب دور شـدن بانـوان از مسـاجد می شـود و آنهـا 
در مراسـمات و مجالـس مسـاجد شـرکت نمی کننـد. بسـیاری از مسـاجد بـه ایـن دلیـل، خالـی از حضـور 
کـه متأّسـفانه بـا اعتقـادت هـم عجیـن  زنـان و دختـران اسـت و تعّصـب خـاّص و ترجیـح جنسـّیتی 
شـده، موجـب شـده اسـت کـه مجالـس زینبّیه هـا و فاطمّیه هـا ُپرازدحام تـر از محافل مسـاجد باشـد؛ به 
گونـه ای کـه در بیشـتر مـوارد افـراد بـه دلیـل ظرفّیت محدود ایـن مکان ها، از مّدت ها قبل از مراسـم، در 
آن حضور می یابند و به انتظار شـروع مراسـم می نشـینند. هرچند بیشـتر بانوان به دلیل معذورّیت به 
حضـور در ایـن مکان هـا ترغیـب می شـوند، ولـی ایـن عـدم توّجـه موجـب می شـود کـه در شـرایط عاّدی 
و رفـع معذورّیت هـای شـرعی بـاز هـم بـه مسـاجد توّجهـی نداشـته و مسـجد خالـی از حضور زنان باشـد. 

1. ایـن نـکات و مـوارد از دسـته بندی و مقوله بنـدی نظـرات برخـی متوّلیـان و بانیـان زینبیـه و بر اسـاس نتایـج حاصل از مصاحبه های کوتاه انجام شـده 
توّسـط نگارنده با آنها نگاشـته آمده اسـت. 
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ایـن در حالـی اسـت کـه در آموزه  هـای اسـالمی بـه حضـور بانـوان در مسـاجد سـفارش شـده اسـت. 

ونق بیشتر آن 4-2. تبیین اهّمیت حضور بانوان در مساجد، راه حلی برای ر
گذشـته، همیشـه زن هـا از حقوقـی  کـج فهمی هـای بـه وجـود آمـده در  بـه دلیـل فرهنـگ نـاروا و 
کمتـر از مردهـا برخـوردار بودند.1ایـن طـرز تفّکـر در دوران پیـش از اسـالم بـا شرمسـاری یـا خشـم پـدران 
ْنـی 

ُ
َحُدُهـْم ِباْل

َ
ـَر أ از توّلـد نـوزاد دختـر نمـود پیـدا می کرد؛2همچنـان کـه قـرآن کریـم می فرمایـد: »َو ِإذا ُبّشِ

ُبیوُت«4و»َصـالُه امَلرَئـِة 
ْ
ا َو ُهـَو َکِظٌم«.3هـر چنـد احادیثـی ماننـد »َخیـُر َمسـاِجِد ِنسـاِئُکْم ال

ً
 َوْجُهـُه ُمْسـَوّد

َّ
َظـل

 ِمـن َصالِتـا ِف الّدار«5بـه منـع حضـور 
ُ

فَضـل
َ
 ِمـن َصالِتـا ف َبیِتـا َو َصالُتـا ف َبیِتـا ا

ُ
فَضـل

َ
َدِعهـا ا ف ِمن

کـه بـرای بانـوان ناامنـی یـا  زن در مسـاجد اشـاره دارد؛ ولـی ایـن احادیـث مربـوط بـه دوره ای اسـت 
موانعـی وجـود داشـته باشـد یـا ناظـر بـه زمانی اسـت که شـوهران به زنان خـود، اجازه حضور در مسـجد 
را ندهنـد. البتـه در خصـوص بررسـی سـندّیت و تفسـیر جنبه هـای ایـن روایـات مباحـث مطّولـی الزم 
اسـت کـه در ایـن مقـال نمی گنجد.6آموزه هـای اسـالمی، بـه زنـان اجـازه داده تـا بـا حفـظ حریـم و عّفت 
کدامنـی در اجتمـاع حضـور یابنـد و بـرای رشـد و ترّقـی خـود و جامعـه گام بردارند.7حضـور زنـان در  و پا
مسـاجد بـرای انجـام فرایـض دینـی، مصـداق تعظیـم و بزرگداشـت و رونـق مسـاجد اسـت، ولـی شـرط 
حضـور رعایـت عّفـت، حجـاب و شـئون اسـالمی اسـت. در مسـتندات متعـّدد قرآنی یا روایی، شـواهدی 
در مـورد لـزوم و اهّمیـت حضـور زنـان در مسـاجد و شـرکت نمودن زنـان در سـخنرانی یـا مجالـس وعـظ 

پیامبـر یـا انعقـاد جلسـات اختصاصـی توّسـط آن حضـرت بـرای زنـان وجـود دارد.8
بـرای رفـع ایـن آسـیب ها، ابتـدا بایـد مسـئله حضـور بانـوان در مسـاجد و سـایر محافـل مذهبـی، بـه 
همـراه آقایـان توّسـط مبّلغـان مـرد و مبّلغـان زن در مجالـس مسـجدی یـا زینّیه هـا تبییـن شـود. باید به 

1. بسـیاری از کشـورها هنـوز ایـن حقـوق اجتماعـی را بـرای زنان قائل نیسـتند. برای مطالعه بیشـتر رجوع کنید بـه: سـایت http://fa.wikipedia.org و 
.http://www.women.gov.ir :همچنیـن، عظیـم زاده فائـزه، مطالعـه تطبیقـی حقوق زنان از منظر اسـالم و غرب، قابـل دسـترس در آدرس

2. مکارم شیرازی ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج11، ص272.
3. نحل، آیه58.

4. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج3، ص252-253؛ شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص358 . 
5. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج2، ص27. 

6. برای مطالعه تفصیلی در این خصوص ر ک به: حضور سبز زنان در خانه های خدا، مبّلغان، ش40، ص156-146.
7. برای مطالعه بیشتر در مورد آداب حضور زنان در اجتماع بر اساس قرآن ر. ک: نور، آیه 30ـ31؛ احزاب، آیات 59 و 53. 

8. عاملی حر، وسائل الشـیعه، ج1، ص376؛ همچنین ر ک به: طباطبائی محّمدحسـین، المیزان فی تفسـرالقرآن، ترجمه موسـوی محّمد باقر، ج16، 
ص509 و 510 و 517.
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مسـئله حضـور بانـواِن معـذور از نظـر شـرعی در مسـجد بیـش از پیـش توّجـه شـود و در خصـوص بنـای 
مسـاجد و معمـاری و مهندسـی آنهـا، از نظـرات بانـوان صاحب نظر کمک گرفته شـود. بـه نظر نگارنده، 
عضوّیـت تعـدادی بانـوان صاحب نظـر و اندیشـمند و عالقمند به امور اجرایـی و مدیریتی در مجموعه 

هیئت امنـای مسـاجد بـرای تصمیم گیری هـای مربـوط بـه مسـاجد الزامـی بـه نظـر می رسـد. 
یکـی از راه حل هـای رفـع مشـکل فضـای کافـی بـرای حضـور بانـوان در مسـاجد و توسـعه مسـاجد 
فعلـی، ایجـاد همبسـتگی اجرائـی و تعامـالت بیـن سـازمان هایی، در سـازمان هایی مانند اوقـاف و امور 
خیرّیـه، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، راه و مسـکن و شهرسـازی، سـازمان میـراث فرهنگـی و... اسـت تـا بـر 
اسـاس اهـداف سـازمانی مربـوط، بودجـه و تمهیـدات الزم بـرای مرّمـت و توسـعه و گسـترش مسـاجد 
بـه سـهولت و بـا سـرعت بیشـتر امکان پذیـر گردد.1نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه عـدم توّجـه بـه تسـهیل 
حضـور زنـان در مسـاجد موجـب می شـود کـه متوّلیـان زینبّیه هـا و فاطمّیه هـا، برنامه ریـزی منسـجم تر 

و گسـترده تری بـرای ایـن مکان هـا انجـام دهنـد و بـه رقابـت آشـکار بـا مسـاجد بپردازنـد.

5.مسجد جامع 

مسـجد جامع از دو کلمه مسـجد و جامع تشـکیل شـده اسـت. کلمه »جامع« به معنی فراهم آورنده، 
گردکننـده و جمـع آن جوامـع اسـت و بـه هـر چیـز تمـام و کامل اشـاره دارد.2بـه عبارت دیگر، جامع، اسـم 

فاعـل از جمـع، بـه معنای پیوسـتن اجزا به یکدیگر و گردآوردن اسـت.3
ترکیـب واژه جامـع بـا مسـجد بـه صـورِت وصفـی »المسـجد الجامـع« و اضافـی »مسـجد الجامـع« 
در متـون عربـی آمـده اسـت. در شـکل اّول، مقصـود مسـجدی اسـت کـه مـردم را بـرای ادای نمـاز، بـه 
ویـژه نمـاز جمعـه، گـرد آورده اسـت و در شـکل دّوم، می تـوان بـرای کلمـه جامـع موصوفی، ماننـد »امر«، 
»وقـت« یـا »یـوم«، در تقدیـر گرفت.4مسـجد جامـع، مسـجدی اسـت کـه در آن نمازجمعـه )و نمـاز عیـد 
فطـر و عیـد قربـان( برپـا می کننـد. مسـجد جامـع، همـان مسـجد آدینـه، مزگـت آدینـه، مسـجد جمعـه یـا 

1. البته در مصّوبه شـماره »56836ت17785 ه  « در تاریخ1376/4/22 هیئت وزیران، »آیین نامه سـامان دهی، بهسـازی و عمران مسـاجد کشـور« 
در 10 مـاّده تصویـب و بـه سـازمان ها ابالغ شـده اسـت )مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی بـه آدرس: 

)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/11776
2. عمید حسن، فرهنگ عمید، ص383. 

3. ابن درید، جمهرة اللغة، ج1، ص483؛ خلیل بن احمد، العین ج1، ص239.
4. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص97؛ ابن منظور، لسان العرب ج8، ص55.
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مصّلـی اسـت.1به عبـارت دیگـر مسـجد جامـع، مسـجدی اسـت کـه در هـر شـهر بـرای اجتمـاع همه اهل 

شـهر بنـا شـده اسـت و بـه گـروه یـا قشـر خاّصـی اختصـاص نـدارد.2
گردآمـدن مـردم، بـزرگان قـوم و رئیسـان خـود، در مناسـبت ها یـا  پیـش از اسـالم، هـر قبیلـه بـرای 
هنـگام ضـرورت، مکانـی را اختصـاص داده بـود. پـس از اسـالم حضـرت رسـول مسـجدالّنبی را بنـا 
کـرد کـه مرکـز اصلـی فّعالّیت هـای عبـادی، اجتماعـی، سیاسـی، اداری و تعلیمِی شـهر مدینه شـد. بعد از 
کـرم، بنـا به درخواسـت مردم و بـرای راحتی  آن، بـا توّجـه بـه اوضـاع و شـرایط جمعّیتـی و...، پیامبـر ا

آنـان، اجـازه بنـای مسـاجد دیگـر را می دادنـد.3
بـه نظـر می رسـد کـه اّولیـن مسـاجد جامـع در شـهرهای بصره و کوفه، بـا مصالح سـاختمانی ابتدائی 
گسـترش شـهرها لـزوم بازسـازی مسـاجد جامـع بـا مصالـح  کوچـک سـاخته شـد. بـا  و در مسـاحتی 
سـاختمانی محکم تر و اسـتفاده از خشـت، آجر و... ضروری گردید. پس از گسـترش جمعّیت مسلمانان 

در سراسـر جهـان، مسـاجد جامـع دیگـری بنـا شـد.

آسیب ها و راه حل ها
 بسـیار روشـن اسـت کـه مسـاجد جامـع در راسـتای اهـداف مسـجدی بنـا می شـود، ولـی خـود آنهـا، 
رقیبـی بـرای مسـاجد معمولـی یـا مسـاجد غیرجامـع هسـتند. مؤمنانـی کـه در همسـایگی مسـجد جامع 
سـکونت دارنـد، بـه دلیـل اهّمیـت بیشـتر انجـام امور مذهبی در این مسـاجد )ماننـد مجالس و محافل 
بـزرگ و اعتـکاف4و...( و ثـواب بیشـتر داشـتن اعمـال در مسـجد جامـع و مزّیـت آن در احـکام شـرعی و 
فقهی نسـبت مسـاجد غیرجامع، از حضور در مساجد5چشم پوشـی می کنند. چه بسـا مسـاجدی که در 

نزدیکـی مسـجد جامـع شـهر بنـا می شـوند و رونقـی نـدارد. 
کـه مسـاجد جامـع از ضرورّیـات هـر شـهر هسـتند و اعمـال عبـادی سیاسـی و  بسـیار روشـن اسـت 
معنـوی بی شـماری ماننـد نمـاز جمعـه و نمـاز عیدیـن و... در آنهـا برگـزار می شـود. در واقـع، این گونـه 

کبر، لغت نامه دهخدا، ص7379. 1. دهخدا علی ا
2. خامنه ای حاج سّیدعلی، رساله اجوبة االستفتائات، ص81. 

3. برای مطالعه بیشتر رک: ابن شّبه نمیری، تاریخ المدینة ج1،ص57ـ75.
4. برای مطالعه بیشتر ر.ک: ابن قدامه، المغنی، ج12، ص115؛ مّقری احمدبن محّمد، نفح الطیب، ج3، ص377 

5. بـرای بررسـی و مطالعـه بیشـتر ر.ک: شـیخ طوسـی، االسـتبصار، ج2، ص127؛ عالمـه حّلـی حسن بن یوسـف، مختلـف الشـیعة فـی احـکام الشـریعة، 
ج3، ص439ـ464؛ شـیخ کلینـی، اصـول کافـی، ج4، ص176 و همچنیـن ر.ک: مصدقـی امینـی فرشـید، تأّملـی در مفهـوم، مسـجد، و معنـای جامـع، 

ص222ـ226 
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مسـاجد بـر محورّیـت اّتحـاد و همبسـتگی و توّجـه اسـالم بـه اجتمـاع تأسـیس و بنـا می شـوند. قـرآن نیـز 
ُقـوا؛ و همگـی بـه ریسـمان خـدا  در ایـن خصـوص می فرمایـد: »َو اْعَتِصُمـوا ِبَحْبـِل اهلِل َجمیعـًا َو ال َتَفّرَ
کنـده نشـوید«.1برای اینکـه مسـاجد جامـع، مانـع یـا رقیبی بـرای رونق مسـاجد عاّدی  چنـگ زنیـد و پرا

)غیرجامـع( نشـوند، بایـد مـوارد زیـر توّسـط مسـئوالن امـر مـورد توّجـه قـرار گیـرد:
توّجـه بـه موقعّیـت مکانـی مسـجد جامـع، قبـل از احـداث و عدم نزدیکـی فاصلـه آن بـا  �

مسـاجد عـادی؛
ایجاد همبسـتگی و فرهنگ سـازی تفّکر و نگرش تجمیع بودن در بین متوّلیان مسـاجد  �

غیرجامع؛
مدیریـت مسـجد جامـع بـه عنوان یک مسـجد عاّدی در شـرایط و اّیام عـاّدی و جلوگیری  �

از کاهـش رونـق مسـجد جامـع و و تالش بـرای فّعال بودن آن؛
تشـکیل جلسـات و ایجـاد تفاهـم بیـن متوّلیـان مسـاجد عـاّدی شـهر بـه منظـور همـکاری  �

گیـر و جمعـی؛ در مناسـبت های فرا
تشـکیل هیئـت امنـای مسـاجد جامـع بـا همـکاری و مدیریـت مشـارکتی هیئـت امناهـای  �

مسـاجد عاّدی؛
کیـد بر رعایت حّق همسـایگی  � تبلیـغ و اشـاعه فرهنـگ حضـور در مسـاجد جامـع، ضمـن تأ

مسـاجد عاّدی. 

ت یا خیمه های سوگواری
ّ

6.عزاخانه موق

انتقـاد از نحـوه و سـبک عـزاداری سـّید و سـاالر شـهیدان از انتقاداتـی ا سـت کـه بـه دلیـل همه گیـر 
بـودن و همه پذیـر بـودن، در بسـیاری از مـوارد راه بـه جایی نبرده و حّتی با فشـار و برخوردهای قهرآمیز 
گاهـی فـرد منتقـد را مخالـف عـزاداری امـام حسـین و  کـه  برخـی افـراد همـراه می گـردد. تـا جایـی 
یارانـش می شـمارند. بـا وجـود ایـن، همـه آحـاد جامعـه و همـه عاشـقان سـرور و سـاالر شـهیدان و یـاران 
آن حضـرت، بـر ایـن نکتـه اّتفاق نظـر دارنـد که در همـه مراحل عزاداری آن حضرت و عزاداری در سـایر 
مناسـبت ها، بایـد منزلـت، شـأنّیت و مرتبـت ایـن حضـرات و اهّمیـت واقعـه عاشـورا توّسـط متوّلیان امر 

و همـه عـزاداران رعایـت شـود. 

1. آل عمران، آیه 103. 
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عزاخانـه  و ماتم خانـه، خانـه ای اسـت کـه در آن عـزا برپـا می کننـد. بـه عبـارت دیگر، جایـی که در آن 
ع عزاخانه های  مراسـم عـزا برپـا دارنـد، ماتم سـرا یـا مصیبت سـرا یـا عزاخانـه محسـوب می شـود.1موضو
ح می شـود. ایـن مکان هـا مخصـوص هیئت هـای  موّقـت، بـه طـور معمـول در اّیـام محـّرم و صفـر مطـر
تشـکیالتی و گسـترده خـاّص هسـتند و در کوچه هـای خلـوت یـا بـر روی محّوطـه میادیـن ُپرتـرّدد و بـه 
کمـک چـادر و داربسـت هایی خـاّص یـا سـایر ابزار اسـکلتی آمـاده، احداث می شـوند که در اّیـام محّرم و 

صفـر عـزاداری شـهدای کربـال در داخـل آن انجام می شـود. 

ت
ّ

6-1. خاستگاه عزاخانه های موق
خیمـه سـوگواری، رسـمی قدیمـی در بیـن مردمـان ایـران بوده اسـت. مـردم دوره آل بویه، به دسـتور 
معّزالدولـه دیلمـی در سـال 352ق، در عاشـورا خیمه هایـی بـرای عزاداری در خیابان هـا برپا می کردند. 
در برپایـی خیمـه، از داربسـت های چوبـی یـا فلـّزی اسـتفاده می شـد و روی آن را بـا پارچه هـای برزنتـی 

می پوشـاندند. این رسـم همچنان باقی اسـت.2

6-2. آسیب ها و راه حل ها
مقّدمـات  هیئت هـا،  خدماتـی  و  اجرائـی  مسـئوالن  از  برخـی  ذی الحّجـه  مـاه  آخـر  روزهـای  در 
کمـی  عزاخانه  هـای موّقتـی را در سـطح شـهر آمـاده می کننـد. بسـیاری از ایـن عزاخانه هـا بـا فاصلـه 
کـه بسـیاری از مسـئوالن  گیـر هسـتند  از مسـاجد برپـا می شـوند. البّتـه برخـی از آنهـا بسـیار مهـم و فرا
کشـوری و لشـگری و مسـئوالن شـهری در مراسـم های آن شـرکت نمـوده و در بیـن عـزاداران حضـور 
کـه بـه صـورت نمادیـن  کـه مراسـم عـزاداری و برپایـی خیمه هایـی  می یابنـد. بسـیار روشـن اسـت 
اسـت و انجـام دسـته روی ها در اطـراف میدان هـا و مسـیر خیابان هـا، در راسـتای وحـدت و هم صـدا 
شـدن، بـه نمایـش گذاشـتن مقـام تشـّیع و قـدرت ایمـان آنها، وحـدت و یکپارچگی، حفـظ فرهنگ ها و 
سـّنت های مربـوط بـه سـبک عـزاداری، ایجـاد پیونـد عاطفی و قلبی بـا اهل بیت، بـه خصوص امام 
کز عبارتسـت  حسـین و یارانش و... بسـیار مطلوب اسـت. با وجود این، برخی از آسـیب های این مرا
از: حرمت شـکنی احتمالـی توّسـط برخـی فرصت طلبـان بـه دلیـل فقـدان قداسـت مـکان، عـدم توّجـه 

کبر، لغتنامه دهخدا، ج10، ص15856. 1. دهخدا علی ا
2. فقیهی علی اصغر، آل بویه و اوضاع زمان ایشان با نمودارى از زندگی مردم در آن عصر، ص466.
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بـه اشـعار و مضامیـن و مفاهیـم نوحه ها توّسـط مّداحـان و نوحه خوانان، کاهش اعتبار مسـاجد، خالی 

شـدن مسـاجد از عـزاداران حسـینی و... . 
کـه از اشـعار  عـزاداری سـنتی، منبرهایـی پـر از آیـات قـرآن و حدیـث می خواهـد و مداحی هائـی را 
کاشـانی بهـره داشـته باشـد می طلبـد. امـروز، ایـن قبیـل عـزاداری  شـعرای بزرگـی همچـون محتشـم 
کندگی هـای غیـرالزِم  هـر چنـد کـم پیـدا می شـود، ولـی در غربـت و انـزوا قـرار دارد. بـرای جلوگیـری از پرا
محافـل عـزاداری، از قبیـل چادرهـای مکـّرری کـه در خیابان هـا و کوچه هـا دیـده می شـوند، تجمیـع 
نمـودن آنهـا در مسـاجد محـّل می توانـد یکـی از اقدامـات مؤّثـر در جهـت ممانعت از هرز رفتـن امکانات 
و نیروهـا و جلوگیـری از پدیـد آمـدن انحرافـات، خرافـات و آلودگی هـا در محافـل و مجالـس عـزاداری 
کندگی غیرالزم چادرهای عزاداری، متأّسـفانه در سـال های اخیر در حال رشـد اسـت و  باشـد. پدیده پرا
یکی از عوامل سـطحی شـدن و دور شـدن عزاداری ها از مسـیر صحیح، همین پدیده اسـت. خودداری 
کـز  کـز حمایتـی از دادن امکانـات بـه ایـن چادرهـا و هدایـت مشـفقانه آنهـا بـه ادغـام شـدن در مرا مرا
اصلـی محّله هـا از یـک طـرف موجـب رونـق مسـاجد می شـود و از طـرف دیگـر، بـه حـذف یکـی از عوامـل 

انحـراف در عزاداری هـا منجـر می گـردد.1
یکـی از سـازمان های اثرگـذار در خصـوص برپائـی مراسـم و محافـل مذهبـی و فرهنگـی، سـازمان 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـت. همان گونـه کـه ایـن سـازمان در صـدور مجـّوز برگـزارى جشـنواره ها، 
کنگره هـا و مراسـم فرهنگـی و ادبـی فّعالّیـت دارد، بهتـر اسـت کـه در امـور مربوط به مجالـس و محافلی 
ج مسـاجد و در فضـای غیررسـمی شـهر و در کـوی و بـرزن برپـا می شـود، وارد شـود تـا احتمـال  کـه خـار

کاهـش یابـد. گروه هـای سؤاسـتفاده کننده  فّعالّیـت برخـی 
کید بر محورّیت مسـاجد، محـّل فّعالّیت اصلـی هیئت های  سـازمان تبلیغـات اسـالمی نیـز بایـد بـا تأ
کاهـش رونـق مسـاجد و  کـردن بـا مسـجد و  کنـد و بـا هرگونـه رقابـت  مذهبـی را در مسـجد متمرکـز 
خالی شـدن آنها که از نحوه فّعالّیت برخی هیئت ها ناشـی می شـود، حسـب آئین نامه های سـازمانی، 

برخـورد و ارشـاد های الزم را ارائـه نمایـد.

7. عزاداری، روضه خوانی و برگزاری سفره های چند روزه در محّرم، صفر و فاطمّیه در منازل

روضه خوانـی و عـزاداری، از زمـان ائّمـه شـروع شـد و در زمـان آل بویـه، جهشـی در ایـن زمینـه 

1. روزنامه جمهوری اسالمی، حفاظت از میراث عاشورا، 92/08/14، کد خبر80890815، با اندکی تلخیص مطالب، قابل دسترس در: 
www.jomhourieslami.com
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کـه یکـی از مهم تریـن مراحـل عـزاداری امـام حسـین، بعـد از قـدرت یافتـن سلسـله  اّتفـاق افتـاد 
آل بویـه در قـرن چهـارم هجـری اسـت. صفوّیـه، دولـت شـیعی بود و از رسـوم دربـار آن روزگار این بود که 
شـاعران در رثـای امـام حسـین و ائّمـه شـعر می گفتنـد و صلـه دریافـت می کردنـد؛ همچنیـن زمانـی 
کـه روضه خوانـی رونـق یافـت، کتاب هـای مقتـل زیـادی نیـز نوشـته شـد. در ایـن زمـان کتـاب »روضـة 
الّشـهداء« بـه رشـته  تحریـر درآمـد و قـّوه  محّرکـه  ای بـرای پیدایـش مراسـم محـّرم شـد کـه از بطـن آن، 

سـبک تـازه ای از فّعالّیـت  بـه نـام روضه  خوانـی یـا قرائـت »روضة الّشـهداء«، بـه وجـود آمـد.1
در آموزه هـای اسـالمی بـه برگـزاری مجالـس عـزاداری در سـوگ معصومـان سـفارش شـده اسـت. 
 َو  َسـْ�نَ َیْنـُدِب اْلُ

ْ
َّ ل ُ

ْحـَراِء... ث َیـْوُم َبـَرَز ِإَل الّصَ
ْ
َکاَن َذِلـَک ال امـام باقـر در ایـن مـورد فرمودنـد: »ِإَذا 

ُبـَکاِء 
ْ
َقـْوَن ِبال

َ
ْیـِه َو َیَتال

َ
ـَزِع َعل َ ْیـِه َو ُیِقـُم ِف َداِرِه ُمِصیَبَتـُه ِبِإْظَهـاِر اْلج

َ
ُبـَکاِء َعل

ْ
ُمـُر َمـْن ِف َداِرِه ِبال

ْ
َیْبِکیـِه َو َیأ

؛ )شایسـته اسـت کـه شـیعه مـا( در  ِ َسـْ�ن َصـاِب اْلُ  ِبُ
ً
ُیَعـّزِ َبْعُضُهـْم َبْعضـا

ْ
ُبُیـوِت َو ل

ْ
 ِف ال

ً
َبْعُضُهـْم َبْعضـا

روز عاشـورا بـه سـوی صحـرا بـرود و سـپس بـر حسـین ندبـه و عـزادارى و گریـه کنـد و بـه اهـل خانـه 
 ،بگرینـد و در خانـه اش بـا اظهـار گریـه و نالـه بر حسـین )خـود دسـتور دهـد کـه بـر او )امـام حسـین
مراسـم عـزادارى برپـا کنـد و یکدیگـر را بـا گریـه و تعزیـت و تسـلیت گویی در سـوگ امـام حسـین در 

کننـد.2 خانه هایشـان مالقـات 

7-1. آسیب ها و راه حل ها
برگـزاری سـفره های عـزاداری چنـدروزه در محـّرم، صفـر و اّیـام فاطمّیـه و... در برخـی منـازل، بـه 
منظـور بـه جـا آوردن نـذر یـا قسـم مرسـوم اسـت. در ایـن مراسـم ها بـه طـور معمـول یـک فـرد حقیقـی 
یـا یـک شـخصّیت حقوقـی بانـی و برنامه ریـز اسـت و همـه امـور مربـوط بـه ایـن مجالـس را بـه عهـده 
می گیـرد. ایـن مراسـم ها در بیشـتر اوقـات، منطبـق بـا زمـان برگـزاری مراسـم ها عـزاداری محـّرم، صفر و 
اّیـام فاطمّیـه یـا لیالـی قـدر و سـایر شـب های مـاه رمضـان در مسـاجد اسـت کـه ایـن امـر موجـب کاهش 
رونـق مسـاجد می شـود. مبّلغـان یـا خطیبـان مراسـم های روضه خوانـی، قبـل از هـر سـخن و بیانـی باید 
ابتـدا بـه اهّمیـت مسـجد و جایـگاه معنـوی و منزلت اعتقادی و عرفانـی آن بپردازند تا بانیان این گونه 

مراسـم در دفعـات بعـدی، مراسـم های خـود را در مسـاجد برپـا نماینـد. 

1. ر. ک: جان نورمن هالیستر، تشّیع در هند، ص199ـ 202.
2. ابن قولویه، کامل الزیارات، ج1، ص579؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج10، ص316.
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در برخـی مـوارد، دلیـل اسـتفاده از منـازل بـه جـای مسـجد بـرای این گونـه مجالـس، فقـدان فضای 
کافـی یـا امکانـات و عدم تمایـل متوّلیـان مسـاجد به برگزاری این گونه محافل در مسـجد اسـت. برخی 
از ایـن مجالـس در قالـب مجلـس خـاّص زنانـه و بـا حضـور خواهـران روحانـی بـه عنـوان روضه خـوان 
و واعـظ برگـزار می شـود؛ چـرا کـه بعضـی از مسـاجد سـاخته شـده، فاقـد بخشـی بـه عنـوان قسـمت زنانه 
هسـتند و ایـن انگیـزه ای بـرای رقابـت بـا مسـاجد اسـت. متوّلیـان و معمـاران مسـاجد و مسجدسـازان 
باید با رعایت عدالت و عدم تبعیض جنسـّیتی، مسـجد را طوری بسـازند که همه گروه  های جمعّیتی 
و جنسـّیتی، بتواننـد در مسـجد شـرکت نماینـد و مجالـس مذهبـی و اعتقـادی را برپـا نماینـد. بـه نظـر 
کارآمـد و دارای عملکـرد ضعیـف )بارعایـت احـکام  می رسـد کـه در ایـن خصـوص تخریـب مسـاجد نا
مسـاجد و اسـتعالم فقهـی از علمـای دینـی در صـورت نیـاز( بـرای توسـعه فیزیکـی و رفـع کمبودهـای 

امکانـات الزم وضـروری باشـد.

8. مساجِد مصداق مسجد ضرار، رقیبی دیگر برای مساجد واقعی

کـه در حـال حاضـر در برخـی شـهرها و برخـی مجتمع هـای مسـکونی، دچـار  بسـیار روشـن اسـت 
کمبـود مسـجد هسـتیم و مؤمنـان بـرای اسـتفاده از مسـجد، ملـزم بـه طـی مسـافت طوالنـی و صـرف 
زمـان و انـرژی نامتعـارف هسـتند. مقولـه کمبـود مسـاجد در برخـی از شـهرها، مانند تهران بسـیار جّدی 
کندگـی جمعّیـت سـرانه در هـر محـدوده جمعّیتـی متناسـب باشـد. اسـت. سـاخت مسـجد بایـد بـا پرا

ت، برخـی مسـاجد یافت می شـود کـه برای  ّ
بـا ایـن حـال، بـا بررسـی برخـی روسـتاها و شـهرها و محـال

تفرقه یا با نّیت غیردینی بنا  شده اند. زیاد بودن تعداد مساجد نسبت ظرفّیت جمعّیت تحت پوشش، 
عامـل دیگـری اسـت کـه رونـق مسـاجد را نسـبت بـه یکدیگـر کاهـش می دهـد. گاهـی اوقـات در ابتـدا و 
کن در کوچه های ُمشـرف به این  انتهای یک خیابان کوچک، دو مسـجد احداث می شـود و افراد سـا
خیابـان در تصمیم گیـری بـرای حضـور در این مسـاجد، مرّدد هسـتند. در برخـی از واحدهای کوچک تر 
ت و دهکده هـا، بـه دلیـل مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی خـاّص بیـن 

ّ
جمعّیتـی، ماننـد روسـتاها و محـال

گروه  هـای جمعّیتـی و وجـود نگـرش قبیلـه ای، تعـّدد مسـاجد بیشـتر بـه چشـم می خـورد کـه بسـیاری 
از خاسـتگاه آنهـا، درگیری هـا یـا اختالفـات احتمالـی بیـن افـراد بـوده اسـت. چنین مسـاجدی مصادیق 
 
ً
یقـا  َو َتْفر

ً
ُکْفـرا  َو 

ً
 ِضـرارا

ً
ـُذوا َمْسـِجدا نَ َّ

ذیـَن ات
َّ
مسـجد ضـرار هسـتند. قـرآن در ایـن مـورد می فرمایـد: »َو ال

ـْم  ُ ْسـی  َو اهلُل َیْشـَهُد ِإّنَ  اْلُ
َ
َرْدنـا ِإاّل

َ
َیْحِلُفـّنَ ِإْن أ

َ
 َو ل

ُ
ُه ِمـْن َقْبـل

َ
ـْن حـاَرَب اهلَل َو َرُسـول  مِلَ

ً
ْؤِمنـ�نَ َو ِإْرصـادا َبـْ�نَ امْلُ
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کندگی میان مؤمنان اسـت، و  کاِذُبـون ؛ و آنهایـی کـه مسـجدى اختیـار کردنـد که مایـه زیان و کفر و پرا

َ
ل

نیز کمینگاهی اسـت براى کسـی که قباًل با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسـته بود و سـخت سـوگند یاد 
می کننـد کـه جـز نیکـی قصـدى نداشـتیم؛ ولـی  خـدا گواهـی می دهد کـه آنان قطعـًا دروغگو هسـتند«.1
سـازمان اوقـاف و امـور خیرّیـه )بـه همـراه سـایر سـازمان های اثرگـذار( بایـد در صـدور احـداث 
مسـاجد، ضمـن بررسـی نّیـات افـراد و مطالعـه فرهنـگ محـّل مـورد تقاضـا، بـا کمـک مبّلغـان محّلـی 
مسـتقر بـه انگیـزه معنـوی یـا غیرمعنـوی افـراد پـی برده و بر حسـب مقـررات و آیین نامه های سـازمانی 
خـود، مانـع از سـاخت احتمالـی مسـاجدی بـا مصادیـق مسـجد ضـرار گـردد و در صـورت نیـاز بـا یـاری 
ت و حّتـی روسـتاهای دورافتـاده و 

ّ
سـازمان تبلیغـات اسـالمی بـه توسـعه فرهنگـی و اجتماعـی محـال

کوچـک کمـک نمایـد. البّتـه امـروز بـا رشـد فرهنگـی و اشـاعه آموزه  هـای فرهنـگ اسـالمی ایـن تفّکرات 
ج از آیـات شـریف قرآنـی،  و این گونـه مسـاجد کمتـر مشـاهده می شـود. بـر اسـاس احـکام فقهـی مسـتخر
سـاختن مسـجد در نزدیـک مسـجدی دیگـر بـرای ایجـاد تفرقـه، احـداث دو مسـجد جامـع در درون 
یـک شـهر، امامـت دو امـام در یـک مسـجد و انعقـاد دو جماعـت همزمـان در یک مسـجد جایز نیسـت.2 

8-1. آسیب ها و راه حّل ها
تعـّدد مسـاجد و مسـافت غیرمنطقـی و انـدک بیـن مسـاجد مشـکالت متعّددی را دامـن می زند. زیاد 
بودن مسـاجد در برابر همدیگر و سـاختن مسـاجد بر اسـاس چشـم و هم چشـمی، نگرش های تعّصبی 
ع، مشـکل  و قبیلـه ای و بـدون نّیـت دینـی و... رقیبی دیگر برای مسـجد محسـوب می شـود. این موضو
مدیریـت بـر آنهـا و سـازمان دهی را مشـکل می کنـد. آسـیب ها و کشـمکش هایی ماننـد رقابـت شـدید 
و توّسـل بـه راه هـای مختلـف در جـذب افـراد، خالـی شـدن یکـی از آنهـا یـا خالـی شـدن مسـاجد دارای 
مدیریـت ضعیف تـر، تفرقـه بیـن افـراد و کاهـش وحـدت  اهالـی محـّل، تغییـر نّیـات خالـص بـه نّیـات 
شـخصی یـا گروهـی یـا قبیلـه ای و مشـکالت متعـّدد دیگـر در صـورت تعـّدد بی مـورد مسـاجد بـه وجـود 

می آید.
راه حـل ایـن اسـت کـه این گونـه مسـاجد کـه شـاید در برخـی مـوارد انـدک، مصادیـق مسـجد ضـرار 
باشـد، باید با دّقت، بر اسـاس تحقیقات فرهنگی و اجتماعی محّلی شناسـائی شـوند تا ضمن بررسـی، 

1. توبه، آیه 107.
2. انصاری قرطبی، الجامع الحکام القرآن، ج1، الجزءثانی، ص75.
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ع به طور دقیـق از نظر فقهای اندیشـمند  انگیـزه بانیـان از سـاخت آنهـا مشـّخص گـردد. سـپس، موضـو
و بر اسـاس احکام ثانوّیه و دسـتورات حکومتی مورد مطالعه قرار گیرد تا اقدام شایسـته شـأن مسـاجد 
معمـول گـردد. روشـن اسـت کـه در صـورت وجـود مسـجد مصـداق مسـجد ضـرار، مسـئوالن محّلـی و 
مؤمنـان راسـتین بایـد بـر حسـب دسـتورات قرآنـی و سـّنت نبـوی عمـل کننـد و تکلیـف خـود را تمـام و 

کمـال انجـام دهند.
به عـالوه، در صـورت ضـروری شـدن دو مسـجد نزدیـک هـم، راهـکار دیگـری بایـد اّتخـاذ شـود. در 
برخـی مـوارد الزم اسـت کـه دو یـا چنـد مسـجد رقیـب در کنـار بـه فّعالّیت بپردازنـد؛ البّته نکتـه مهم این 
اسـت کـه حداقـل فّعالّیت هـای مسـجدی بـه طـور مسـتمر بایـد در هـر مسـجدی برگـزار شـود و مسـجد، 
بـه مسـجد غیرفّعـال تبدیـل نشـود. بـا رعایـت ایـن نکتـه مهـم، برخـی از راهکارهـای مدیریـت بهینـه 

ح زیـر اسـت: مسـاجد نزدیـک بـه هـم و رونـق دادن بیشـتر مسـاجد رقیـب بـه شـر
تقسـیم تعـدادی و تسـهیم جمعّیتـی همسـایگان این گونـه مسـاجد بـه کمـک مسـئوالن  �

محّلی؛
ع مراسم ها؛ � تقسیم مجالس و محافل مذهبی و دینی بین دو مسجد بر اساس نو
بـا مدیریـت فرهنگـی  � نسـبی  اسـاس وظایـف تخّصصـی  بـر  تقسـیم بندی دو مسـجد 

فرهنگـی؛ فّعـاالن  و  کارشناسـان مذهبـی  و  متوّلیـان  توّسـط  توانمنـد 
تضعیـف یـا حـذف احتمالـی سـایر رقبـای مسـاجد نزدیـک کـه آن رقبـا قداسـت و معنوّیت  �

کمتـری نسـبت بـه مسـجد دارنـد )ماننـد حذف یک خانه فرهنگ روسـتایی یا یـک عزاخانه 
موّقـت دیگر(. 

بـا مطالعـات میدانـی، ضمـن مدیریـت آسـیب های فرهنگـی و اجتماعـی و بررسـی تبعـات امـور و 
تـالش فرهنگـی شـخصّیت  های نافـذ می تـوان ایـن رقبـا را حـذف نمـود. 

9. هر مسجد، رقیب خودش

در ابتـدا، شـاید ایـن سـؤال در اذهـان خواننـده محتـرم تداعـی شـود کـه مسـجد می توانـد چگونـه 
رقیـب خـودش باشـد. مفهـوم مسـجد در برابـر خـودش بـا تأّمـل در عبـارت »تیشـه بـه ریشـه خـود زدن« 
بیشـتر آشـکار می شـود. همه رقبای مسـجد وجود خارجی ندارند تا رقابت آنها با مسـجد برای کاهش 
رونـق مسـاجد بـه طـور آشـکار، مشـهود باشـد. برخـی از رقبای مسـجد نامحسـوس یا نامشـهود هسـتند. 



230
ح هسـتند. البّتـه تـا  عناصـر داخلـی مسـجد بـه عنـوان یـک رقیـب نامحسـوس بـرای خـود مسـجد مطـر
زمانـی کـه عملکـرد عناصـر مسـجد مطلـوب باشـد، خود مسـجد، رقیب دیگـر نهادهـای مقابل خودش 
محسـوب می شـود و رونـق خوبـی دارد، ولـی در صـورت بـروز مسـائل خـاّص و وجـود ضعـف یـا نقـص 
ایـن عناصـر، هـر مسـجد، رقیبـی بـرای خـودش محسـوب می شـود کـه باعث می شـود تا افراد از مسـجد 

و برنامه هـای مسـجدی بیـزار  شـوند. 

یتی آسیب ها و راه حّل های مدیر
ح هسـتند کـه در بهبـود یـا کاهـش رونـق هـر مسـجد نقـش دارد؛  عوامـل و عناصـر متعـّددی مطـر
برخـی از آنهـا عبارت انـد از: زرق و بـرق بی مـورد مسـجد، بـه روز نبـودن مسـاجد از همـه نظـر، نحـوه 
مدیریـت مسـاجد توّسـط عوامـل مسـجد )امـام جماعـت، متوّلیان، مسـئوالن اجرایی(، تعـّدد مدیریت 

و عـدم تمرکـز مدیریـت، نداشـتن بودجـه کافـی، سـایر مسـائل و مشـکالت مسـاجد.
کـه عبـارت مسـجد در مقـام رقابـت بـا خـود، بـه  گفـت  ح شـده می تـوان  بـر اسـاس مطالـب مطـر
»مدیریـت مسـجد« اشـاره دارد. بـرای تعریـف مدیریـت مسـجد ابتـدا بایـد مفهـوم مدیریـت مشـّخص 
شـود. برخـی از تعاریـف مدیریـت عبارت انـد از: »هماهنـگ کـردن منابـع انسـانی و مـاّدی بـرای نیـل به 
هدف«؛1»فـّن بهتـر بسـیج کـردن و بهتـر سـامان دادن و بهتـر کنتـرل کـردن نیروهـای انسـانی و بـه کار 
گـرد به کارگیـری مؤّثـر و کارآمـد منابع  بـردن آنهـا.«2در یـک تعریـف کّلـی، مدیریـت عبـارت اسـت از: »فرا
مـاّدی و انسـانی بـر مبنـای یـک نظـام ارزشـی پذیرفته شـده کـه از طریـق برنامه ریـزی، سـازمان دهی، 
بسـیج منابـع و امکانـات، هدایـت و کنتـرل عملیـات بـرای دسـت یابی بـه اهـداف تعیین شـده صـورت 

می گیـرد.3 
مدیریـت مسـجد، زیرمجموعـه مدیریـت فرهنگـی و تربیتـی اسـت و بـا توّجـه بـه اهـداف مدیریـت 
کـه اصـول و قواعـد مدیریـت در عرصه هـای فرهنگـی،  گرفـت  فرهنگـی و تربیتـی، می تـوان نتیجـه 
تربیتـی و نیـز اجتماعـی و سیاسـی از پیچیدگـی و گسـتردگی های بسـیاری برخـوردار اسـت. مدیریـت 
مسـجد )که هدف غایی آن رسـاندن بشـر به کمال مطلوب دنیوی و اخروی اسـت(، عبارت اسـت از: 

1. جاسبی، عبداهلل، اصول و مبانی مدیریت، ص128.
2. ابراهیمی، محّمدحسین، مدیریت اسالمی، ص37.

3. صالحی امیری، مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص63.
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»اداره یـک سـازمان معنـوی از طریـق هماهنگ سـازی منابـع انسـانی، مالـی و مـاّدی، در جهـت تحّقق 
کـردن  از: مشـّخص  الهـی و معنوی«.1بنابرایـن، محورهـای مدیریـت مسـاجد عبارت انـد  اهـداف 
ع مدیریت مسـجدی؛  وظایـف و اختیـارات مدیـر مسـجد؛ تعریـف موقعّیـت و جایـگاه اجتماعـی موضـو
تعییـن هـدف یـا اهـداف مسـجدی؛ برنامه ریـزی فّعالّیت هـای مسـجدی؛ ایجـاد انگیـزه در مجریـان 
کنتـرل و  و شـرکت کنندگان در مسـاجد؛ سـازمان دهی و اجـرای برنامه هـا و فّعالّیت هـای مسـجدی؛ 

نظـارت بـر برنامه هـا و بررسـی اشـتباهات و اجـرای اصالحـات الزم.
ح اسـت، مدیریـت بهینـه  راه حـل همـه آسـیب های مربـوط بـه مسـجد کـه در برابـر رونـق آن مطـر
و مطلـوب مسـاجد اسـت. مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد و برخـی سـازمان های اثرگـذار بایـد نظـارت 
دقیق تـری بـر عملکـرد مسـاجد و مسـئوالن مسـاجد داشـته باشـند. البته بحـث در مورد نحـوه مدیریت 
اثربخـش مسـجد و تبییـن جزئیـات آن، مباحـث متعـّددی را شـامل می شـود کـه ذکـر آن در ایـن مقـال 

نمی گنجـد.2

10. فرهنگ سرا )خانه فرهنگ( 

فرهنگ سـرا از دو واژه »فرهنـگ« و »سـرا« تشـکیل شـده اسـت؛ فرهنـگ بـه معنـی علـم، دانـش، 
ادب و معرفـت، تعلیـم و تربیـت، آثـار علمـی و ادبـی یـک قـوم یـا مّلت اسـت. گاهی به مجموعـه عقاید و 
افسـانه ها و ترانه هـای محّلـی یـک قـوم فرهنـگ می گوینـد3 وگاهـی بـه آن فرهنـج هـم گفتـه می شـود 
کـه بـه همـان معنـی علـم، ادب و دانـش اسـت.4فرهنگ یـا تمـّدن، بـه مفهـوم قوم نـگاری عـاّم خـود، 
مجموعـه پیچیـده ای اسـت مشـتمل بـر معـارف، معتقـدات، هنـر، حقـوق، اخـالق، رسـوم و تمامـی 
توانایی هـا و عاداتـی کـه بشـر بـه عنـوان عضـوی از جامعـه دریافـت می نماید.5سـرا یا سـرای بـه مفهوم 
خانـه، بیـت، کوشـک، قصـر، بـارگاه، منزلـگاه و... است.6فرهنگ سـرا، مؤّسسـه ای بـا امکانـات آموزشـی 

1. موظف رستمی محّمدعلی، آیین مسجد، ص20؛ همچنین ببینید: محّمدی آشنایی، علی، سازمان و مدیریت مسجد، ص19.
2. بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: عابـدی جعفـری حسـن و دیگـران، طراحـی مـدل مطلـوب کارکـرد و مدیریـت مسـاجد بـه عنـوان یـک سـازمان داوطلبانـه 
مذهبـی، نشـریه مصبـاح، ش60، ص73-126؛ عباسـی رسـول، ابوالحسـن فقیهـی، غالمرضـا طالقانـی، تدویـن الگـوی مدیریـت اثربخـش مسـجد، 
دو فصلنامـه علمی ـ تخّصصـی اسـالم و مدیریـت، ش1، ص37-59؛ هاشـمی سـّیدعلی، ویژگی هـای مدیریـت فرهنگـی در مسـاجد، 92/5/1، قابـل 

http://www.masjed.ir/fa/article547 در:  دسـترس 
3. عمید حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص879.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص17132. 4. دهخدا علی ا
5. ابوالقاسمی، محّمدجواد، شناخت فرهنگ، ص37و34.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج9، ص13555. 6. دهخدا علی ا
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کـه بـرای ترویـج و گسـترش ادبیـات و هنـر و یـا اجـرای برنامه هـای فرهنگـی ایجـاد می شـود.1بنابراین، 
فرهنگ سـرا و خانه فرهنگ به یک معنا اسـت. فرهنگ سـرا، مؤّسسـه ای برای فّعالّیت  های فرهنگی 
مراجعه کننـدگان اسـت کـه بـه طـور معمـول دارای کتابخانـه، سـینما، تماشـاخانه، مـوزه، میدان هـای 

ورزشـی و اسـکان های دیگر اسـت.
کارکردهـای بیشـتری  کـه  ایـن تفـاوت  بـا  مجتمـع فرهنگـی، نهـادی مشـابه فرهنگ سراسـت، 
کارکـردی اطـالق می شـود.  کـه بـه مجموعـه ای چنـد  دارد. مجتمع هـای فرهنگـی اصطالحـی اسـت 
کـز تفریحـی، تجـاری، ورزشـی و آموزشـی از اجـزای تشـکیل دهنده ایـن مجتمع هـا هسـتند. امـروز،  مرا
کـزی می داننـد کـه بـا مسـجد مـوازی کاری می کنـد. بـه طـور  مجتمع هـای فرهنگـی را یکـی دیگـر از مرا
خالصـه می تـوان گفـت کـه فرهنگ سـرا بـه مجموعـه ای فرهنگـی و هنـری اطـالق می شـود کـه بـرای 
ارائـه خدمـات فرهنگـی بـه شـهروندان، توّسـط شـهرداری ها سـاخته می شـود. فرهنگ سـرا دارای 
کارگاه هـای مختلـف اعـّم از هنـری، فرهنگـی و  کارکردهایـی ماننـد برگـزاری جشـنواره ها، برگـزاری 

اجتماعـی، نمایشـگاه های عرضـه محصـوالت هنـری ـ فرهنگـی و... هسـتند. 

10-1.آسیب ها و راه حل ها
 فرهنگ سـرا، امـروز مهم تریـن نهـاد مـوازی مسـجد در حـوزه فرهنـگ اسـت و در آسیب شناسـی 
گیرد.2فرهنگ سـراها بـر پایـه  کنونـی مسـاجد ایـران بایـد بـه آن توّجـه ویـژه ای صـورت  وضعّیـت 
نهـاد  و  )کیسـتی(، محتـوا )درونمایـه(  از محورهـای سـه گانه شـخصّیت  یکـی  بـه  فّعالّیـت  شـیوه 
کـودک، نوجـوان،  از: فرهنگ سـراهای  می پردازنـد. فرهنگ سـراهای شـخصّیت محور، عبارت انـد 
جـوان، دانشـجو، دختـران و سـالمند. فرهنگ سـراهای محتوامحـور، عبارت انـد از: اندیشـه، قـرآن، 
والء، انقـالب، پایـداری، هنـر، قانـون، تیره هـا )اقـوام(، ورزش، دانش هـا، تندرسـتی، طبیعـت و فّن آوری 
اّطالعـات. فرهنگ سـراهای نهادمحـور، عبارت انـد از: خانـواده، مدرسـه و شهر.3فرهنگ سـراها در 
رشـته هایی ماننـد قرائـت، تجویـد، روان خوانـی، ترجمـه و تفسـیر قـرآن، تفسـیر نهج البالغـه، تحلیـل 
گفتمان هـای دینـی، احـکام، مفاهیـم اخالقـی و... نیـز  کالس هـای اعتقادی ـ  مذهبـی،  تاریـخ اسـالم، 
کـه انجـام ایـن آموزش هـا بایـد در مسـاجد خالـی و بی رونـق  فّعالّیـت می کننـد. ایـن در حالـی اسـت 

1. انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج6، ص5348.
http://shabestan.ir .:2. قرائتی محسن، مصاحبه با برنامه فصل نو، شبکه قرآن و معارف سیما، تاریخ 92/5/24، قابل دسترس در

http://fa.wikipedia.org.:3. ویکی پدیا به آدرس
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ُقـْرآِن؛ مسـجدها را بـرای قـرآن 

ْ
سـاِجُد ِلل ـا ُنِصَبـِت امْلَ

َ
کنونـی انجـام شـود. پیامبـر اسـالم فرمودنـد: »ِامّن

سـاِجَد؛ کسـی کـه  ُیِحـّبَ امْلَ
ْ
ُقـْرآَن َفل

ْ
َحـّبَ ال

ً
خوانـدن سـاخته اند«1و در جائـی دیگـر می فرماینـد: »َو َمـْن ا

دوسـت دار قرآن اسـت، مسـاجد را نیز دوسـت دارد«.2بنابراین، قرآن کالم خدا و مسـجد خانه خدا و هر 
دو نـور خـدا هسـتند و بیـن قـرآن و مسـجد، پیونـدی غیبـی وجـود دارد.

بـرای رفـع ایـن آسـیب ها یـک راه حـل ایـن اسـت در شـرایط کنونـی فرهنگـی و اجتماعـی، در کنـار 
مسـاجد، فرهنگ سـرا هـم سـاخته شـود تـا نوجـوان و جوانـی کـه در فرهنگ سـرا حضور می یابـد، در کنار 
آن بـه مسـجد هـم سـوق یابـد.3در همیـن راسـتا، فّعالّیت هـا و رشـته هایی کـه فرهنگ سـراها در قالـب 
آن بـه ارائـه خدمـات اقـدام می کننـد، نبایـد بـا فّعالّیت هـای دایـر در مسـاجد تداخل داشـته باشـد، بلکه 

بهتـر اسـت رشـته هایی ماننـد آمـوزش قـرآن و تفسـیر در مسـجد برگـزار گـردد. 
فرهنگ و ارشـاد و شـهرداری ها باید نظارت و بازرسـی دقیق تری بر عملکرد فرهنگ سـراها داشـته 
باشـند تـا انحرافـات احتمالـی عملکـرد آنهـا از اساسـنامه مصـّوب و فّعالّیت هـای خـالف اصـل اشـاعه 
فرهنـگ اسـالمی اصـالح و برطـرف گـردد. نکتـه دیگـر اینکه فّعالّیت هـا و برنامه های فرهنگ سـراها در 
سـاعات اقامـه نمـاز جماعـت و سـاعات برگزاری مجالـس و محافل مذهبی )ماننـد عزاداری ها و...( در 
مسـاجد، تعطیـل گـردد و ارجحّیـت پرداختـن بـه فّعالّیت هـای خاّص مسـجدی آشـکارا رعایت گردد. 

برخـی از دشـمنان اسـالم و قـرآن بـا سـرمایه گذاری های بلندمـّدت و منسـجم درصـدد آن هسـتند 
تـا از پتانسـیل اجتماعـی و تجّمـع و تـرّدد نوجوانـان و جوانـان در فرهنگ سـراها سؤاسـتفاده نماینـد. 
آنـان از هـر فرصتـی بـرای اهـداف شـوم خـود و تضعیـف فرهنـگ و آئیـن نـاب اسـالمی بهـره می گیرنـد. 
در ایـن خصـوص، فّعـاالن نشـر فرهنـگ اسـالمی و مبّلغـان دینـی بایـد ضمـن ورود بـه مقولـه نظـارت بـر 
فرهنگ سراها، با همکاری نهادهای کشوری، تالش بیشتری نمایند؛ چرا که نشر رفتار فرهنگ های 
غیراسـالمی و غیرایرانـی بـه تدریـج اهّمیـت مسـجد را در ذهـن نوجوانـان و جوانـان تضعیـف و رونـق 

مسـاجد را کـم می کنـد. 

11. رسانه های جمعی

رسـانه جمعی همان رسـانه گروهی و رسـانه همگانی اسـت و وسـیله ای اسـت که اخبار و اّطالعات 

1. عاملی حّر، وسائل الشیعه، ج3، ص493.
2. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج3، ص355.

.http://shabestan.ir :3. قرائتی محسن، مصاحبه با برنامه فصل نو، شبکه قرآن و معارف سیما، تاریخ 92/5/24، قابل دسترس در
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را بـه مـردم می رسـانند؛ ماننـد: رادیـو، تلویزیـون، روزنامـه، مجّلـه، شـبکه های کامپیوتـری و...1رسـانه 
یا »Media« در لغت به معنی رسـاندن اسـت و به آن دسـته از وسـایلی گفته می شـود که انتقال دهنده 
فرهنگ هـا و افـکار عـّده ای بـه گروهـی دیگـر باشـد. رسـانه، وسـیله حامـل پیـام از فرسـتنده بـه گیرنـده 
اسـت. کتـاب، مجّلـه، عکـس، فیلـم، نـوار صوتـی و تصویـری، ماهـواره و... نمونه هایـی دیگـر از رسـانه 

هستند.

آسیب ها و راه حل ها
گسـترده  امـروز، رشـد شـگفت آور فّن آوری هـا و رسـانه های اّطالعاتـی و ارتباطـی مـدرن و اقبـال 
گـون جامعـه بـه ایـن رسـانه ها، افـزون بـر ایجـاد فرصت هـای خـاّص و بی بدیـل، تهدیدهـا  اقشـار گونا
گـون نهـاده اسـت. در ایـن زمینـه، جوامـع دینـی بـا  گونا و چالش هـای مهّمـی را نیـز فـراروی جوامـع 
کـم بـر ایـن رسـانه ها )ماهـواره و اینترنـت(،  کالن حا چالش هـای بیشـتری مواجـه هسـتند. فضـای 
فضایـی متکّثـر، سـکوالر و اباحه گرانـه اسـت. از ایـن رو، بحـث کردن در مورد رسـانه مدرن و مسـجد )به 
عنـوان نهـادی دینـی( از اهّمیـت خاّصـی برخـوردار اسـت و چگونگـی تعامـل و یـا رقابـت ایـن دو نهـاد، 
یکـی از مباحـث مهـم در الگـوی آسیب شناسـی مسـجد اسـت. مباحـث ایـن بخـش در دو بعـد اسـت که 
عبارت انـد از:2اّول محتـوا، یعنـی گاهـی رابطـه محتـوای رسـانه با مسـجد، مـورد نظر اسـت. دّوم زمان، 

گاهـی تداخـل زمانـی اسـتفاده از رسـانه بـا زمـان حضـور و فّعالّیـت  در مسـجد مـورد توّجـه اسـت.
رفتارهـای  در فرهنگ سـازی  و سـیما،  بـه خصـوص صـدا  رسـانه ها،  در  کـه  اسـت  ایـن  راه حـل 
مسـجد در مخاطبـان بیشـتر تـالش نمایـد و در برنامـه و فیلم هـا و سـریال ها، بـه قداسـت مسـجد در 
کیـد نمایـد. برنامه هـای جـّذاب و پرمخاطـب بایـد در زمـان اذان  برابـر سـایر مکان هـا بـه طـور عملـی تأ
و هنـگام فّعالّیـت مسـاجد، تعطیـل و بـه تعویـق افتـد تـا همـه مخاطبـان بـه سـمت مسـاجد و شـرکت 
در برنامه  هـای مسـجدی ترغیـب شـوند. همچنیـن، زمـان پخـش برنامه  هـای زنـده، ماننـد فوتبـال 

)خارجـی یـا داخلـی( و... نبایـد بـا اوقـات شـرعی و برنامه  هـای مسـجدی تداخـل داشـته باشـد.
کـه در تهّیـه فیلـم و سـریال ها، شـخصّیت های مسـجدی و افـراد متدّیـن و مّجبـه  بهتـر اسـت 
پرورش یافتـه مسـجد بیشـتر حضـور یابنـد و در صحنه هـای فیلم  هـا، نسـبت انجـام فرایـض دینـی 

کبر، لغتنامه دهخدا، ج8، ص12024. 1. انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج4، ص3515؛ دهخدا علی ا
2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: مرکز رسیدگی به امور مساجد، رسانه ملی و مسجد )تقابل یا تعامل(، ماهنامه مسجد، ش162، ص61 و 62.
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توّجـه بیشـتری شـود؛  بـه هنـگام مواقـع شـرعی در مسـجد(  نمـاز جماعـت  اسـالم )بـه خصـوص 
به گونه ای که برای مخاطب غیرمسـلمان، مسـلمان بودن بازیگران، فیلم سـازان و... مشـّخص شود. 
از سـاخت یـا تولیـد هرگونـه فیلـم و برنامـه و سـریال کـه موجـب تضعیـف شـخصّیت افـراد مسـجدی و 
پرورش یافتـه مسـجد و کاهـش رونـق مسـاجد می شـود، بایـد خـودداری شـود و بـرای تولیدکننـدگان 
این گونـه فیلم هـا، برنامه هـا و سـریال ها، حـّق اسـتفاده از حمایت هـای معنـوی، مـاّدی و مدیریتـی 

حـذف شـود.

12.مسجد مجازی

 مسـجد مجـازی، عبـارت اسـت از وجـود همه سـاز و کارهـای )ارکان( یک مسـجد واقعی )فیزیکی( 
در فضـای مجـازی، اعـّم از اینترنـت و... . مسـجد مجـازی، همـگام بـا پیشـرفت های فـّنّ آوری جدیـد 
ح شـده اسـت و موجـب تبلیـغ اسـالم در دنیـای مجـازی اینترنـت شـده و راهـی بـرای مقابلـه بـا  مطـر
جنـگ نـرم دشـمنان اسـالم اسـت. هـر چنـد بـه فرمـوده رهبـر معّظـم تحـّول، راز مانـدگاری و تعالـی 
بشـر اسـت و کناره گیـری از تحـّول، موجـب از بیـن رفتـن و یـا منـزوی شـدن خواهـد شـد،1ولی مسـاجد 

مجـازی نوعـی رقیـب بـرای مسـاجد واقعـی محسـوب می شـوند.2

آسیب ها و راه حل ها
گسـترش مسـاجد مجـازى، موجـب دورى مـردم از مسـاجد می شـود. رسـانه ها اعـّم از تلویزیـون، 
رادیو و اینترنت خود به نحوى، رقیب مسـاجد اسـت. بردن مسـاجد به فضاى وب )web)، در کاهش 
اسـتقبال از مسـاجد و تضعیـف رونـق مسـاجد مؤّثـر اسـت؛ زیـرا آن نیـازى را کـه مسـاجد پاسـخ گوی آن 

بودنـد، ایـن بـار بـه آسـانی در اینترنـت، قابـل یافتن اسـت.
کـه در مـورد خـود سـاختمان  تقـّدس مسـجد بـه دلیـل سـاختمان فیزیکـی آن اسـت. وجـود احکامـی 

ح اسـت، بیانگـر آن اسـت کـه خـود سـاختمان مسـجد، جایگاهـی خـاص  مسـجد در فقـه اسـالمی مطـر
دارد.3مسـجد مجـازى، دلیـل فقـدان ایـن مزّیـت نمی توانـد مطلـوب باشـد. آنچـه بـر مسـجد، قداسـت 

.www.leader.ir/langs :در دّومین روز از سفر به استان سمنان در جمع دانشگاهیان، قابل دسترس در 1. سخنان رهبر معّظم انقالب اسالمی
2. برای مطالعه بیشـتر ر.ک: جهانگیری سـهروردی یحیی، )دفتر مطالعات و پژوهش هاىمرکز رسـیدگی به امور مسـاجد)، مسـجد مجازی، رهیافت ها 

و راهکارها در تبیین جایگاه مسـاجد در فضای مجازی، انتشـارات ثقلین، 1 تیر 1388، قابل دسـترس در:

. http://www.masjed.ir/fa/digitallibrary/23 
3. مکارم شیرازی ناصر، رساله توضیح المسائل، ص160-163؛ خامنه ای سّیدعلی، رساله اجوبة االستفتائات، ص86-79.
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ْن ُتْرَفـَع َو 

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
بخشـیده اسـت، انتسـاب آن بـه خداسـت. قـرآن در ایـن مـورد می فرمایـد: »ف  ُبُیـوٍت أ

ُغـُدّوِ َو اْلصـال؛ در خانه هایـی کـه خـدا رخصـت داده کـه قـدر و منزلـت  
ْ
ـُه فهیـا ِبال

َ
ُح ل ـُه ُیَسـّبِ ُیْذَکـَر فهَیـا اْسُ

آنهـا رفعـت یابـد و نامـش در آنهـا یـاد شـود. در آن خانه هـا هـر بامداد و شـامگاه او را نیایـش می کنند «.1بر 
ـُه« اسـت.2بنابراین، تعـّدد مسـاجد  اسـاس ایـن آیـه، عّلـت رفعـت ایـن خانه هـا همـان »ُیْذَکـَر ِفهَیـا اْسُ
مجـازی در فضـای وب و اسـتفاده از آن موجـب تقدس زدائـی مسـاجد فیزیکـی، اعتیـاد بیشـتر جوانـان 
و جوانـان بـه اینترنـت، محرومّیـت از ثـواب حضـور در فضـای فیزیکـی مسـاجد و در نهایـت، کاهـش 

رونـق مسـاجد می شـود.
در شـرایط کنونـی بایـد بـه گونـه ای عمـل نمـود تـا ایـن »رقیـب« رسـانه اى مسـجد، »رفیق« مسـجد 
گـردد. بـه عبـارت دیگـر، بهتـر اسـت که مدیـران فضاهای فرهنگی ـ  سـایبری بـه گونه ای تـالش نمایند 
تـا مسـاجد مجـازی در راسـتای کارکردهـای رسـانه ای مسـجد فّعالّیـت نماینـد و همگام بـا فّعالّیت ها و 
مناسـبت های دینی، فضای مسـاجد مجازی تغییر یابد و با مسـاجد فیزیکی همسـو باشـند. مسـئوالن 
فرهنگـی کشـور اسـالمی بایـد تـالش نماینـد تـا رسـانه هاى مـدرن، رقیـب و در عـرض مسـجد نباشـند، 
گر از کارکرد رسـانه اى مسـجد بکاهد،  بلکـه یـار و یـاور مسـجد و در طـول آن قـرار گیرنـد؛ چـون رفتار آنها ا
مصـداق »منـع مسـاجد« خواهـد بـود کـه در مباحـث اّولیـه ایـن نوشـتار بـه طـور مفّصـل بـه آنهـا اشـاره 

شده است. 

ج(آسیب های دیگر رقبای مسجد

ح شـد. بسـیار روشـن اسـت کـه بـا مداقـه در ابعـاد  در مطالـب قبلـی مهم تریـن رقبـای مسـجد مطـر
ع، رقبـای بیشـتری شناسـائی می شـوند؛ ماننـد نمازخانه هـا، مصّلـی، امامزاده هـا، برخـی بقـاع  موضـو
متبرکـه و... کـه بـه منظـور اختصـار تشـریح و تبیین نشـده اند. در این نوشـتار، مهم ترین رقیبان مسـجد 
بیـان شـد کـه از جنبـه واژگانـی و اصطالحـی و برخـی مطالـب مرتبـط مـورد بررسـی قـرار گرفـت و فلسـفه 
وجـودی و نحـوه گسـترش آنهـا بیـان گردیـد. سـپس در ذیـل هر کدام از رقیبان مسـجد به آسـیب های 
مربـوط بـه آن و برخـی راه حل هـا اشـاره گردیـد. عـالوه بر موارد ذکر شـده، با جمع بندی و بـا نگاهی دیگر 
ح شـده آسـیب های دیگـر مترّتـب بـر مسـجد از سـوی رقیبـان مسـجد را می تـوان بـه  بـه مباحـث مطـر

1. نور، آیه٣٦.
2. موسوى همدانی سیدمحّمدباقر، ترجمه المیزان، ج١٥، ص١٧٥.
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ح زیـر خالصـه نمود:1 شـر

 کاهـش رونـق مسـاجد و تضعیـف کارکردهـای آن در همـه ابعـاد و کاهـش حضـور اقشـار  �
مختلف مؤمنان در همه گروه های سـّنی و جمعّیتی و کاهش منزلت همه جانبه و قداسـت 

مسـاجد در نظـر مـردم بـه خصـوص نوجوانـان و جوانان.
 ایجـاد شـبهه های اعتقـادی و مذهبـی بـه دلیـل عـدم اسـتفاده از متخّصصـان دیـن و  �

امـور فقهـی و منـزوی شـدن برخی سـّنت های گرانقـدر مذهبی و بعضی آیین هـای اعتقادی 
تأیید شـده اسـالم؛

ایجـاد فرصـت سـوء اسـتفاده بـرای برخـی دشـمنان فرهنـگ اسـالمی و قرآنـی در داخـل یـا  �
ج کشـور؛ خار

 تحّمـل هزینه هـای متعـّدد و غیراثربخـش بـه دلیـل ایجـاد یـا گسـترش مکان هـا و ابنیـه  �
دارای اهـداف مـوازی؛

 عـدم بهره گیـری از اسـاتید و خطیبـان و عالمـان دیـن و اندیشـمندان روحانـی بـه دلیـل  �
حـذف یـا کاهـش یـا غیرفّعـال شـدن مسـاجد؛

 تضعیـف برخـی آموزه هـای دینـی خـاّص محیـط و فضـای مسـجدی و بی نصیب ماندن  �
مـردم از اثرگـذاری معنـوی و عرفانـی محیـط فیزیکـی مسـجد و محرومّیـت از ثـواب حضـور 

بیشـتر در مسـاجد؛ 
 ایجـاد برخـی موقعّیت هـای احتمالـی بـرای عـدم تربیـت دینـی و عدم پرورش مسـجدی  �

کـودکان و نوجوانـان و جوانان؛
مسـئولّیت های  � تصّدی گـری  بـرای  اخـالص  بـا  مسـجدی  جمعّیـت  میـزان  کاهـش   

کـردن ایـران اسـالمی. مدیریتـی و اجرائـی در آینـده بـرای سـاختن و آبـاد 

نتیجه گیری، ایده پردازی و پیشنهادات کاربردی

ح شـده در مطالـب فـوق، دارای قداسـت نسـبی هسـتند و در فرهنـگ عاّمـه،  برخـی از مکان هـای مطـر
منزلـت معنـوی دارنـد، ولـی بـا تعریـف بیـان شـده »مسـجد« در ابتـدای بحث متفـاوت هسـتند. بنابراین، 

1. بـا توّجـه بـه ایـن کـه تعریـف و تبییـن رقبـای مسـجد و تشـریح سـیر توسـعه آنهـا در مطالـب قبلـی، بسـیاری از آسـیب ها آنهـا را آشـکار نمـوده اسـت، بـرای 
جلوگیـری از اطالـه بحـث، آسـیب های ایـن بخـش بـه طـور جزئـی تشـریح نشـده انـد. روشـن اسـت کـه بحـث و بررسـی بیشـتر هـر یـک ایـن موارد مسـتلزم 

نوشـتار منسـجم دیگری اسـت.
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از نظـر فقهـی جایـی کـه بـدون وقـف، محـّل نمـاز اسـت یـا بـرای نمـاز خوانـدن تعـدادی خاّصـی وقـف یـا 
سـاخته شـده اسـت، مسـجد نیسـت. همچنـان کـه تّکیـه، خانقـاه و حسـینّیه هـم حکـم مسـجد نـدارد. 
کـز و نهادهـای رقیـب مسـجد نمی تواننـد از نظام هـای اجتماعـی حـذف گردنـد؛ زیـرا بـا توّجـه بـه  مرا
توسـعه و گسـترش فرهنگـی، برخـی از نیازهـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی مّلت هـا از طریـق این 
نهادهـا بـرآورده می شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، توسـعه همه جانبـه اجتماعی و جمعّیتی باعث شـده اسـت 
تـا ایـن نهادهـا کـه رقیـب مسـاجد هسـتند، ایجـاد و توسـعه یابنـد. بنابرایـن، نمی تـوان بـا یـک سـبک 
مدیریـت مکانیکـی و سـبک رهبـری غیرارگانیـک بـه حـذف آنهـا اقـدام نمـود. نگارنـده بـر ایـن عقیـده 
اسـت همان گونـه کـه مدیریـت مسـاجد بـه عهـده مرکـز رسـیدگی به امور مسـاجد کشـور اسـت، باید این 
نهادهـا بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، تعاملـی یـا مشـاوره ای زیـر نظـر مرکـز مزبـور فّعالّیـت نمایـد. در 

ایـن راسـتا، پیشـنهادهای زیـر ارائـه می شـود: 
کـز بـا مجّوز هـای رسمی سـازمان های دولتـی، ماننـد شـهرداری ها، سـازمان   1 بسـیاری از ایـن مرا

تبلیغـات، فرهنـگ و ارشـاد و... مجـّوز فّعالّیـت  دریافـت می کننـد و دارای دسـتورالعمل خـاّص خـود 
هسـتند. بـا وجـود ایـن و بـه دلیـل تشـابه نسـبی عملکـرد ایـن نهادهـا بـا مسـاجد، بهتـر اسـت برخـی از 
نکات و مفاد متن این دسـتورالعمل ها توّسـط مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد یا با تأثیرگذاری مسـتقیم 

یـا غیرمسـتقیم آن تهّیـه، تنظیـم و تدویـن شـود.
تشـکیل گـروه بازرسـان فرهنگـی متشـّکل از نخبـگان امـور مدیریـت و مهندسـی فرهنگـی کـه   2

نمایندگانـی از سـازمان تبلیغـات، دفتـر تبلیغـات، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، اوقـاف و امـور خیریـه، 
شـهرداری ها داشـته باشـد و انجـام بازدیـد از نحـوه عملکـرد مبّلغـان و روحانیـون و متوّلیـان و خـّدام 
مسـاجد و کارکـرد مسـئوالن فرهنگ سـراها، خانه هـای فرهنـگ و هنـر و نظـارت بـر فضاهـای مجـازی 

فرهنگـی. 
کار، مثـل   3 ایجـاد تعامـل و تفاهـم سـازمانی یکپارچـه بیـن سـازمان های مسـئول و دسـت اندر 

سـازمان تبلیغـات، دفتـر تبلیغـات، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، اوقـاف و امـور خیریـه، شـهرداری ها و... 
کـز فرهنگـی رقیـب مسـجد، بـرای بررسـی و نظـارت عملکـرد آنهـا بـه صـورت  در مدیریـت نهادهـا و مرا

ضمنـی و هم پایـه کـه بـا تأثیرگـذاری مسـتقیم سـازمان رسـیدگی بـه امـور مسـاجد همـراه باشـد.
کز دیگر به صورت دوره ای سـه ماهه یا شـش ماهه یا در حین مناسـبت ها،   4 نظارت و بازدید از مرا

کز فعلی؛ به منظور تالش در رفع اشـکاالت و کشـف موارد خاّص مربوط به مرا
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کـردن کاسـتی ها، نقص هـا و ضعف هـای مسـاجد فعلـی )ماننـد مشـکالت مربـوط بـه   5 برطـرف 

مـکان حضـور بانـوان، توّجـه بـه برگـزاری مجالـس خـاّص زنانـه یـا سـایر گروه هـای جمعّیتـی، ایجـاد 
فضـا و امکانـات الزم بـرای همـه گروه هـای سـّنی، مشـکالت و مسـائل وقفـی، مدیریـت مسـاجد و...)؛

مکان هـای فاقـد شـأنیت مذهبـی و اعتقـادی تعطیـل شـوند یـا فّعالّیت  های مذهبـی تخّصصی   6
انجـام ندهنـد و ایـن امور به مسـاجد سـپرده شـود.

عمـوم مـردم کـه متقاضـی خدمـات از مکان هـای رقیـب مسـجد هسـتند، از نظـر نگرشـی توجیـه   7
و بـا فرهنگ سـازی، تصـّورات ذهنـی آنـان اصـالح شـود؛ بـه گونـه ای کـه محورّیـت و برتـری مسـجد بـر 

کـز رقیـب بـه خوبـی آشـکار گردد. سـایر مرا
توّجـه برنامه ریـزان امـور فرهنگـی و اجتماعی به اینکه آغاز و پایان همه فّعالّیت های سراسـری   8

مردمـی و مّلـی )ماننـد راهپیمائی هـا( از مسـجد شـروع و بـه مسـجد ختـم شـود تـا محورّیـت مسـجد در 
همـه امـور زندگی نهادینه شـود.

در شـهرهای فاقـد مسـجدجامع، مسـجد جامـع مناسـب بنـا شـود و فّعالّیت هـای مذهبـی و   9
نمازهـای خـاّص یـا امـور دارای جنبـه همبسـتگی و وحـدت عمومـی، بـا مدیریـت و تعامـل متوّلیـان 

مسـاجد غیرجامـع، در مسـاجد جامـع برگـزار شـوند. 
کـز بایـد اولوّیـت را بـه مسـجد بدهنـد و مسـجد، سـرآمد و فـوِق همـه رقبایـش باشـد و   10 همـه مرا

کز و نهادهای دیگر، مؤّید مسـجد و فّعالّیت های مسـجدی باشـند نه در مقابل یا خالف مسـیر آن. مرا
برقـراری تعامـل و هم فکـری و نشسـت های دو یـا چندجانبـه مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد بـا   11

کـز یـا سـایر نهادهـای مرتبـط بـا مسـاجد بایـد دقیق تـر و کامل تـر انجـام شـود. ایـن نشسـت ها بایـد با  مرا
تفاهم نامه هـای کاربـردی و در راسـتای رونـق و توسـعه مسـاجد همـراه باشـد و محورّیـت و جامعّیـت 

مسـاجد حفـظ و تقوّیـت گـردد.
مهندسـان و معمـاران مسـاجد و شهرسـازی بایـد ضمـن توّجـه بـه سرشـماری ها و تخمیـن   12

خ رشـد آن بـه سـاخت مسـاجد بـر اسـاس جمعّیـت سـرانه در هـر محّلـه،  جمعّیـت و عنایـت بـه رونـد و نـر
شـهر، شـهرک و مجتمع هـای مسـکونی و واحدهـای آپارتمانـی و... اقـدام نماینـد. نبایـد مسـاجدی 
سـاخته شـوند کـه پـس از انـدک زمانـی، گنجایـش مسـلمانان و مؤمنـان نمازگـزار را نداشـته و آنـان بـه 

کـز یـا محافـل رقیـب مسـاجد سـوق داده شـوند. مرا
ع عـذر شـرعی بانـوان بـرای حضـور در مسـاجد توّجه بیشـتری   13 پیشـنهاد می شـود کـه بـه موضـو
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گـردد. بـا انتخـاب بانـوان توانمنـد بـه عنـوان اعضـای هیئـت امنـای مسـاجد، نظـرات و  مبـذول 
مشـاوره های الزم در امـور زنـان از آنهـا اخـذ و در اجـرای تصمیمـات لحـاظ شـود. بـا مهندسـی دقیـق، 
می تـوان بـه گونـه ای مسـاجد را معمـاری و احـداث نمـود کـه فضاهایـی بـرای بانـوان معـذور در نظـر 
گرفتـه شـود. ایـن فضاهـای شبه مسـجدی، بایـد به گونـه ای سـاخته شـود کـه ضمـن اّتصـال یـا ارتبـاط 
بـه بنـای اصلـی مسـاجد، بـا رعایـت قداسـت مسـجد و رعایـت احـکام شـرعی، اسـتفاده بانـوان معـذور، 
از برخـی برنامه هـای مذهبـی، فرهنگـی و سـخنرانی ها ماننـد سـایرین بـه سـهولت امکان پذیـر باشـد. 
ایـن دّقت نظـِر مهندسـان و متوّلیـاِن امـر و توجیـه یـا اصـالح نّیـت واقفیـن موجب می شـود تـا بانوان به 
بهانـه اّیـام معذورّیـت، بـه سـمت مکان های رقیب مسـاجد هدایت نشـوند و همچنان تـا حّدامکان در 

برخـی فّعالّیت هـای مذهبـی و فرهنگـی مسـاجد شـرکت نماینـد.
کز رقیب مسـجد به منظور رفع اشـکاالت و ضعف ها   14 ِاعمال نظارت تعاملی و مشـاوره ای بر مرا

و بهینه سـازی عملکرد؛
کنتـرل نظـارت دوره ای سـه ماهه یـا شـش ماهه یـا در مناسـبت ها بـر عملکـرد مسـاجد ضمـن   15

کیـد بـر مردمـی بـودن مدیریـت مسـجد و پیش بینـی سـازوکار حسابرسـی صورت های مالی مسـاجد،  تأ
ضـرورت تأییـد صالحّیـت اخالقـی و احـراز توانمندی هـای هیئـت امنـاء و خادمـان مسـاجد و معّرفـی 
ع جـرم آنهـا توّسـط  ائّمـه جماعـات، ایجـاد ارتبـاط بـا مبـادی قضایـی، در صـورت احـراز تخّلـف یـا وقـو

مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد.1

ح یک فوریتی »حمایت از احداث، تجهیز، نوسـازی و مدیریت مسـاجد کشـور و پیگیری امور نمازخانه ها« در تاریخ 92/2/28  1. البّته از زمان ارائه طر
ح شـد. چنین به نظر می رسـد که بـا توّجه به  بـه کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی، زمزمه هـای جدیـدی در خصـوص مدیریـت مسـجد مطر
ح مذکور به لحاظ  کیـد رهبـر معّظـم  لـزوم مدیریت اثرگذار امام جماعت مسـجد و... طـر مردمـی بـودن مسـاجد و ضـرورت دولتـی نشـدن آن طبـق تأ
مشـکالت سـاختاری، اداری و مدیریتی، وجود مغایرت های قانونی و... شـرایط الزم جهت تصویب در مجلس شـورای اسـالمی و... را نداشـته و شایسـته 
اسـت سـبک مدیریت و رسـیدگی به امور مسـاجد با مطالعه رعایت جنبه های نرم افزاری و سـخت افزاری این موضوع و مطالعه آسـیب های احتمالی 
ج اسـت. ر.ک: صداقتی کیوان، تأملی  انتخاب و اّتخاذ شـود. روشـن اسـت که بررسـی این موضوع، نوشـتار جامع دیگری را می طلبد که از این بحث خار

ح حمایت از احداث، تجهیز، نوسـازی و مدیریت مسـاجد کشـور، روزنامه کیهان، بخش معارف،92/9/12، ش 20655، قابل دسـترس در:  بر طر

http://kayhanarch.kayhan.ir/6/920912.htm
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یـت، سـال اّول، ش 1، سـال 1391. فصلنامـه علمی ـ تخّصصـی اسـام و مدیر
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1377ش.
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شیوه های قرآن آموزی در مساجد

محمد اللهیاری1

چکیده: 

گـون عبـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی،  گونا کارکردهـای  مسـاجد در صـدر اسـالم، دارای 
آموزشـی، تربیتـی، ادبـی، تبلیغـی، درمانـی، اقتصـادی و قضایـی بـوده انـد و آنگونه کـه از احادیث برمی 
آیـد مسـاجد در عصـر ظهـور نیـز دارای چنیـن کاربردهایـی خواهنـد بود و مسـاجد، دانشـگاه علـوم قرآن 

در عصـر ظهـور خواهنـد بـود.
و شـیوه های  راهکارهـای عملیاتـی  بـه  قـرآن،  بـه  مـردم  بیشـتر  انـس  بـا هـدف  ایـن مقالـه،  در 
کـه  ع در محورهـای مختلـف امـور قرآنـی  ح متنـو قرآن آمـوزی در مسـاجد پرداختـه و بـه چندیـن طـر
بـا مشـاهدات عینـی و تجربیـات تبلیغـی در طـول سـالهای متمـادی در شـهرهای مختلـف کشـور بـه 
مرحلـه اجـرا در آمـده در اختیـار اصحـاب مسـجد قـرار داده می شـود بـه امیـد اینکـه مسـاجد مـا در عصـر 

غیبـت، مقدمـه مسـجد طـراز اسـالمی را در عصـر ظهـور بپیمایـد.
ح هـر روز بـا  ح راهـی بـه سـوی نـور 1 و 2 و 3، طـر راه کارهایـی از جملـه، حفـظ موضوعـی قـرآن، طـر
قـرآن، خانه هـای قرآنـی، روخوانـی کـودکان در قالـب مهدهـای کـودک و پیش دبسـتانی قرآنـی در کنار 
ح راه اندازی کرسـی های تـالوت و محافل  ح ترجمـه و مفاهیـم، تبلیـغ مکتـوب قرآنـی، طـر مسـجد، طـر
گام مؤثـر در رسـیدن اصحـاب مسـجد بـه مسـجد طـراز  انـس بـا قـرآن و... می توانـد بـه عنـوان یـک 

اسـالمی در حـوزه علـوم قـرآن و معـارف اسـالمی نقـش بسـزایی داشـته باشـد.

واژگان کلیدی: 

قرآن، مسجد، روش قرآن آموزی، خانه های قرآنی، حفظ موضوعی قرآن.

1Email: ayehhaye.mandegar@gmail.com. سطح 3 حوزه علمیه.
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مقدمه:

پژوهش هـای تاریخـی نشـان می دهـد کـه مسـجد نخسـتین مرکـز آموزشـی مسـلمانان بوده اسـت، 
گـرد هـم می آمدنـد و از احـکام الهـی سـخن  در صـدر اسـالم، پیامبـر  و یارانـش در مسـجدالحرام 
گـون عبـادی، سیاسـی، اجتماعی،فرهنگـی،  می گفتنـد و مسـجد؛ محـور امـور و دارای کارکردهـای گونا

آموزشـی، تربیتـی، ادبـی، تبلیغـی، درمانـی، اقتصـادی و قضائـی بـود.
آنگونـه کـه از احادیـث بـر می آیـد مسـاجد در عصـر ظهور نیـز دارای چنین کارکردهایـی خواهند بود. 
آمـوزش علـوم اسـالمی و قـرآن در آن جریـان خواهـد داشـت و بـرای قـرآن آمـوزی، خیمه گاه مسـلمانان 

اعـم از عـرب و عجـم خواهـد داشـت و مسـاجد، دانشـگاه علـوم قرآنـی در عصر ظهـور خواهند بود.
در همیـن راسـتا مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد بـا توجـه بـه ظرفیت هـای مسـاجد در کشـور جهـت 
رسـیدن بـه مسـجد طـراز اسـالمی در عصـر ظهـور، طـی مقالـه ای بـه راه کارهـای عملیاتـی قـرآن آمـوزی 

در مسـاجد می پـردازد.
کـه راه کارهـا و شـیوه های عملیاتـی قـرآن آمـوزی در مسـاجد  سـؤال اصلـی ایـن مقالـه ایـن اسـت 
چیسـت و کدامنـد؟ و بـه تعبیـر دیگـر چـه راهکارهـای نوینـی در عملیاتـی کـردن قرآن در مسـاجد وجود 

دارد؟ و شـیوه های نویـن قـرآن آمـوزی در مسـاجد کـدام اسـت؟
هـدف از ایـن تحقیـق، اواًل یافتـن و احصـاء شـیوه های موفـق و عملیاتـی و اجرایـی قـرآن آمـوزی در 
مسـاجد کـه در مقالـه حاضـر بـه آن اشـاره می شـود و پـس از آن، ترویـج همـان شـیوه ها در مسـاجد کل 
کشـور جهـت اجـرای آنهـا، تـا زمینـه را بـرای مسـجد طـراز اسـالمی عصـر ظهـور آمـاده نمایـد. و در پایـان، 

هـدف نهایـی انـس بیشـتر مردم)همـه اقشـار( بـا قرآن اسـت.
ح هـا و شـیوه های متعـدد و متفاوتـی در کل کشـور و در جهـان اسـالم در  شایسـته توجـه اسـت کـه طر
حـال اجراسـت. امـا بعضـًا دچـار آسـیب ها و انحرافاتـی بـوده کـه در این مقالـه ضمن از بین بـردن برخی 
ح کاربـردی بررسـی گردیـده  نواقـص و انحرافـات و علمـی کـردن و کاربـردی کـردن، در قالـب چنـد طـر

است.
روش جمـع آوری اطالعـات در ایـن مقالـه بـه صـورت میدانـی و مشـاهده ای و تجربیـات تبلیغـی در 

حـوزه مسـجد می باشـد و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات بـه صـورت توصیفـی- تحلیلی می باشـد.
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الف( تعاریف

1.قرآن:

قـرآن کتـاب اسـالمی دیـن اسـالم اسـت. بـه بـاور مسـلمانان قـرآن بـه صـورت وحـی از سـوی خداوند 
نـازل گردیـده و معجـزه پیامبـر  اسـت و یکـی از مـوارد اشـاره شـده در حدیـث ثقلیـن اسـت. در بـاور 
مسـلمانان، ایـن کتـاب در یـک دورۀ 23سـاله از جانـب خـدا و از طریـق جبرئیـل امیـن )پیـک الهـی( بـر 
محمـد  کـه او را آخریـن پیامبـر می خواننـد، فـرو فرسـتاده شـده اسـت. قـرآن دارای دو ویژگـی خاص 
اسـت: یکـی ایـن کـه از جانـب خـدا بـر محمـد امین  نازل شـده و دیگـری این که جنبه خـارق العاده 
بـودن و معجـزه بـودن آن رعایـت شـده اسـت. بنابرایـن تمـام آنچـه بـر محمـد امیـن  نـازل شـده 
)وحـی( قـرآن نیسـت و یـک بخـش از آن بـه نام حدیث قدسـی شـناخته می شـود که از جانـب پروردگار 
آمـده امـا از ادبیـات خـارق العـاده ای بـر خـوردار نیسـت.1 قـرآن دارای 30 جـزء و 114 سـوره و 6236 آیـه 
اسـت. مسـلمانان قـرآن را کتـاب دینـی خـود می داننـد و از آن بـا افـزودن القابـی چـون »کریـم و مجیـد« 
یـاد می کننـد. قـرآن خـود را بـه نام هـای لـوح حفاظـت شـده »بـه عربـی: اللـوح المحفـوظ«، ذکـر و فرقان 

می خوانـد.

2.شیوه:

شـیوه .]شـی َو / ِو[ )ِا( طـور و عمـل و طـرز و روش و قاعـده . )برهـان (. طـور. رسـم . طریقـه . سـبک . 
اسـلوب . روش . نهـج . وتیـره . نسـق . سـان . گـون . گونـه . هنجـار. طریـق . راه . طـرز.2

3. مسجد:

ع و کرنش  ک افتـادن و خضو در لغـت بـه معنـای محـل سـجده، برگرفتـه از سـجد و بـه معنای به خا
ع در برابر حق  کـردن اسـت و در اصطـالح مسـجد بـه محلـی اطـالق می شـود که جایـگاه عبادت و خضـو

تعالی است.
واژۀ مسـجد در 28 جای قرآن به کار رفته و در بیشـتر موارد اشـاره به مسـجد الحرام اسـت. مسـجد 

الحـرام همـان محیـط اطـراف خانه کعبه می باشـد که سـجده گاه بوده اسـت.
ع مسـجد متصـّور اسـت: مسـجد محلـه؛ مسـجد مرکـزی در شـهر بـرای  کلـی چهـار نـو بـه طـور 

1. میرداماد، الروائح السماویه، ص204.
2. .لغت نامه دهخدا.
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نمازگـزاران شـهر بـا عنـوان مسـجد جامـع؛ مصالیـی بـرای مراسـم نمـاز عیـد بـرای تمامـی مـردم در یـک 

منطقـه؛ مسـجدالحرام بـرای حضـور مسـلمانان.
واژه »مسجد« و »مساجد« 28 بار در قرآن کریم تکرار شده است.1

کیـد خداونـد برجایـگاه الهی-معنـوی مسـجد و نفـی شـرک و نفـاق2 و هرگونـه  ع عبـارات و تأ نـو
آلودگـی ظاهـری و باطنـی از مسـجد،3 اهمیـت مسـاجد را بیـان مـی دارد. بدیـن دلیـل خداونـد در قـرآن 
کریـم مالکیـت مسـاجد را بـه خـود نسـبت داده4 وآن هـا را از آِن خویـش دانسـته و نخسـتین خانـه 
 و هـدی 

ً
ـذی ببکـة مبـارکا

ّ
واقعـی بشـر را مسـجد)کعبه( بیـان نمـوده اسـت: »إّن أول بیـت وضـع ِللّنـاس لل

5.» للعاملـ�ن
کـی از اهمیـت واال و قداسـت جایـگاه  همچنیـن روایـات  فـراوان رسـیده از منابـع خاصـه و عامـه حا

مسـجد اسـت. اهـم ایـن مـوارد عبـارت اسـت از:
  مسـاجد خانـه، مجلـس و جایـگاه انبیـاء،6  پرهیـزکاران،  مؤمنـان، متقیـن و پارسـایان  �

اسـت.7
پیامبـر خـدا  می فرمایـد: »هـر کـس کـه عتـرت و اهـل بیتم را دوسـت داشـته باشـد باید  �

قـرآن را نیـز دوسـت بـدارد و دوسـتدار قـرآن بایـد دوسـتدار و محـب مسـاجد هـم باشـد. زیـرا 
مسـاجد محضـر وخانه هـای خداونـد اسـت کـه خودش فرمـان برپایی و احترام آنهـا را داده و 

آن را مبـارک گردانیـده اسـت. مسـاجد میمـون و فرخنـده اسـت.«8

ب(کارکرد آموزشی - تربیتی مسجد
1.مسجد پیشگام در آموزش قرآن و معارف اسالمی

دینـی کـه بـر امـر خوانـدن و آمـوزش و مبـارزه بـا جهـل و نابـودی بنـا شـود طبیعـی اسـت کـه در ایـن 
زمینـه، ابزارهـا و وسـایلی را بـه خدمـت بگیـرد. از جملـه ایـن ابزارهـا اسـتفاده از فضـای مسـجد در 

1. .المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، ص 345_ باب السین، کلمه مسجد و مساجد.
2. .توبه/107 و 17.

3. .اعراف/31-29.
4. .جن/18.

5. .آل عمران/96.
6. .مستدرک الوسائل، ج 3، ص363، ح 3786.

7. .نهج الفصاحه، ص، 596 ح 3083.
8. مستدرک الوسائل ج 3 ص 355 ح 3766.
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اوقـات غیـر عبـادی اسـت. پژوهش هـای تاریخـی نشـان می دهـد کـه مسـجد نخسـتین مرکـز آموزشـی 
کم  مسـلمانان بوده اسـت. در صدر اسـالم، پیامبر ویارانش در مسـجدالحرام گرد هم می آمدند و از احا
الهـی سـخن می گفتنـد. بـا هجـرت پیامبـر بـه مدینـه و تأسـیس مسـجد النبـی، نـه فقـط مکانـی بـرای 
عبادت، بلکه دانشـگاهی سراسـر شـور و نشـاط در جهان اسـالم تأسـیس گردید. حضرت در این مسجد 
گفت وگوهـا و مناظـرات علمـی می پرداختنـد و در پرتـو  و دیگـر مسـاجد بـه تعلیـم و آمـوزش قـرآن و 
ایـن گفت وگوهـا، حقایـق وحـی و آیـات الهـی روشـن می گردیدنـد و بـه شـبهات پاسـخ داده می شـدند 
و پرده هـای جهـل و تردیـد فـرو می ریختنـد. مسـجد در وهلـۀ نخسـت بـرای ادای نمـاز فریضـه اسـت 
امـا محـدود بـه آن نیسـت و سـایر عبـادات را نیـز می تـوان در مسـجد بجـا آورد. آمـوزش قـرآن و معـارف 

اسـالمی از ایـن جملـه اسـت.
گیـری و آمـوزش قـرآن در مسـجد، سـخنان پیامبـر و اهـل بیـت نشـان دهنـدۀ  دربـارۀ تـالوت، فرا
کـه گاه وظیفـه  گیرنـدگان و آمـوزش دهنـدگان قـرآن اسـت، تـا آنجـا  خشـنودی خداونـد متعـال از فرا

اعضـای مسـجد، قـرآن و درس آن شـده اسـت.
ا ُنِصَبِت املسـاجُد للقرآن«1 همانا مسـجدها بـرای )خواندن، آموختن  رسـول خـدا می فرمایـد: »امّنِ

و ترویـج( قرآن برپا شـده اند.
کرمs  روایت شـده اسـت که گفتند: در مسـجد، حلقه وار در چند گروه نشسـته  از اصحاب رسـول ا
بودیـم و گفت وگـو می کردیـم. پیامبـر  از خانـه بـه مسـجد تشـریف آوردنـد و بـه جمـع مـا نگریسـتند و 

آنـگاه نـزد اصحـاب قـرآن نشسـتند و فرمودنـد: من به سـوی این انجمن مأمور شـده ام.2
امـام باقـر آنجـا کـه از قـرآن خوانـان یـاد و آنـان را معرفـی می کننـد، از مـردی نـام می برنـد کـه قرآن 
بخواند و بداند و داروی شفابخش آن را به دل دردمند خود نهد و شب را با آن به سر آورد و روزی را از 
بامـداد تـا شـامگاه بـا قـرآن بگذرانـد. سـپس حضـرت می فرمایـد: »و قام به فی مسـاجده«3 و در مسـاجد 

خـود بـرای خوانـدن و آموختـن و آموزش و ترویـج آن قیام کند.
کـه بـه  گـرد نیاینـد  گروهـی در مسـجدی از مسـجدهای خداونـد  پیامبـرs  می فرمودنـد: »هیـچ 
گیرنـد، مگـر آنکـه آرامـش الهـی بـر ایشـان فـرود  تـالوت کتـاب خـدا بپردازنـد و آن را بـه درس و بحـث فرا

1.  بحاراالنوار،ج83، ص 363.
2.  حیاه الصحاب ج3، ص106.

3.  الکافی، ج4، ص 272 و 423-421.
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آیـد و رحمـت او آنـان را در برگیـرد و خداونـد ایشـان را در شـمار کسـانی کـه نـزد اوینـد یـاد کنـد.«1 قابـل 
توجـه اینکـه؛ آمـوزش و یادگیـری قـرآن و معـارف اسـالمی در صـدر اسـالم امـری همگانـی بـود و بـه گـروه 
یـا قـوم خاصـی و یـا مـردان اختصـاص نداشـت. بـه همیـن دلیـل، زنـان در مسـاجد حضـور می یافتنـد و 
ح و پاسـخ دریافـت می کردنـد. در تاریـخ، از مکان هـای دیگـری همچـون »دار  سؤال هایشـان را مطـر
القـّراء« )خانـه قاریـان قـرآن( سـخن بـه میـان آمـده اسـت. ولـی بـی تردیـد حجـم کارهـای آموزشـی و 
فرهنگـی کـه در ایـن مکان هـا انجـام می شـد بـا آنچـه در مسـاجد جامـع صـورت می گرفت قابل مقایسـه 

نیسـت.
کـه تمـام علـوم رایـج آن زمـان  گذشـت زمـان و تتبـع در سـیره معصومـان حکایـت از آن دارد 
همچـون قرائـت قـرآن، تفسـیر، حدیـث و فقـه، بـه طـور عمـده در مسـجد تدریـس می شـد و بـا گـذر زمان 
در کنـار رشـد و گسـترش علـم و دانـش و پیدایـش شـاخه های جدیـدی از علـوم و افزایـش شـمار دانـش 
پژوهـان، »مـدارس« در کنـار »مسـاجد« برپـا شـدند. ایـن رونـد در دوره هـای بعـد هـم ادامـه پیـدا کـرد و 
اندیشـمندان و متخصصـان و دانـش پژوهـان علـوم اسـالمی جلسـات درس و بحـث را در مسـجد برپـا 
می کردنـد. از مشـهورترین دانشـگاه های عمومـی یـا مسـاجد آموزشـی، می تـوان بـه »مسـجد النبـی«، 
مسـجد جامـع بصـره، مسـجد جامـع کوفـه، مسـجد االقصی، »قبـه الصخـره« در بیت المقـدس، »جامع 
امـوی« دمشـق، مسـجد »جامـع فسـطاط«، جامـع زیتونـه، جامـع قیـروان در تونـس، جامـع ابـن طولون 
در قطائـع، جامـع االزهـر در قاهـره و مشـاهد مقـدس اهـل بیـت  در کربـال، نجـف، قـم و مشـهد اشـاره 
کرد. بنابراین نهضت پیدایش دانشـگاه اسـالمی از مسـاجد آغاز شـد و آن گاه در چهره دارالعلم نمایان 
گـون، بـه بلنـدای خـود رسـید. ایـن سـنت در بسـیاری از کشـورهای  گردیـد و بـا پیدایـش مـدارس گونا
اسـالمی همچنـان باقـی اسـت و می تـوان بـه »مسـجد الحـرام« در مکـه مکرمـه و مسـجد النبـی در 
مدینةالرسـول و مسـجد گوهرشـاد و مسـجد اعظـم قـم کـه مهتریـن مرکـز درس عالـی حـوزه علمیـه قم 

بـه شـمار می آیـد، اشـاره کـرد.2
گردان بسیاری  جلسات آموزشی دروس قرآن و معارف اسالمی در مسجد از صدر اسالم تا امروز، شا
گردانی که بـار عظیم فکـری و فرهنگی و دینی  را تربیـت و بـه جامعـه اسـالمی معرفـی نمـوده اسـت، شـا

جامعه اسـالمی را در طول قرون گذشـته بر عهده داشـته و هم اینک نیز بر دوش دارند.

1.  مستدرک الوسائل، ج 3، ص 362.
2.  سیمای مسجد، ج2، فصل 6.
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2. مسجد؛ دانشگاه علوم قرآنی در عصر بعثت و ظهور

گـون عبـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی،  گونا کارکردهـای  مسـاجد در صـدر اسـالم، دارای 
آموزشـی، تربیتـی، ادبـی، تبلیغـی، روحانـی، اقتصـادی و قضائـی بودنـد.

گـون، تقویـت و  در قـرون گذشـته برخـی از ایـن کارکردهـا بـا توجـه بـه شـرایط و موقعیت هـای گونا
یـا تضعیـف و یـا بـه طـور کلـی حـذف شـده اسـت. قریـب یـک قـرن پـس از ظهـور اسـالم، کارکـرد عمـده و 
اساسـی مسـجد فقـط بـه جنبـه عبـادی آن منحصـر گردیـد. بـا شـروع مبـارزات امت اسـالمی بسـیاری از 
مسـاجد، احیا و فعال گردید و بسـیاری از کارکردها همچون صدر اسـالم به مسـاجد بازگشـت، به گونه 

ای کـه مسـاجد نقـش اساسـی و عمـده ای در پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران ایفـا کردنـد.
گـون طـی سـالهای اخیـر برخـی از کارکـرد مسـاجد بـه آنهـا  بـا تأسـیس نهادهـا و سـازمان های گونا
کارکردهـای مسـجد بـه جنبه هـای ویـژه ای هماننـد برگـزاری نمـاز جماعـت،  گردیـد و عمـال  گـذار  وا

گـون و برگـزاری مراسـم وفیـات، تخصیـص و تقلیـل یافـت. گونا سـخنرانی در ایـام 

3.مسجد؛ جایگاه دانشگاه علوم قرآنی در عصر ظهور

کارکردهایـی خواهنـد  کـه از احادیـث بـر می آیـد، مسـاجد عصـر ظهـور نیـز دارای چنیـن  آنگونـه 
بـود و آمـوزش علـوم اسـالمی و قـرآن در آن هـا جریـان خواهـد داشـت و بـرای قـرآن آمـوزی، خیمـه گاه 
مسـلمانان اعـم از عـرب و عجـم خواهنـد داشـت. ابـن نباتـه از امـام علـی نقـل می کنـد کـه فرمودنـد: 
»گویـا غیـر عـرب را می بینـم کـه خیمه هایشـان در مسـجد کوفـه برپاسـت و بـه مـردم قـرآن را همانگونه 

کـه نـازل شـده اسـت یـاد می دهنـد.«1
گـر اصحـاب قائـم خیمه ها را در مسـجد کوفه  امـام صـادق نیـز فرمودنـد: »چگونـه خواهیـد بـود ا

نصـب کننـد؟ آنـگاه )امـام( بـه سـوی کوفیـان آیـد و کاری نـو از سـر گیرد کـه بر عرب گـران آید.«2

ج(آسیب شناسی مسجد

مسـاجد در صدر اسـالم نماد وحدت مسـلمانان و پایگاه اصلی حکومت اسـالمی بودند، ولی امروزه 
مسـاجد جهـان اسـالم از ایـن نقـش اساسـی بـه دور مانده انـد. آسـیب های متعددی در شـرایط امروزی 

مسـاجد را تهدیـد می کنـد کـه عبارت اسـت از:

1.  البحار، ج152، ص 364، ح241.
2.  البحار، ج2، ص 344.
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جریانـات فکـری ضـد دیـن مثـل سکوالریسـم و لیبرالیسـم کـه دیـن را بـه عنـوان عامـل  �

مخـدر، و افـراد دینـدار را بـه عنـوان مرتجـع معرفـی می کننـد.
گسترش ارزشهای مادی و رواج فرهنگ دنیا زدگی و مصرف گرایی. �
وجود تشـکیالت موازی با کارکردهای مسـجد، که متأسـفانه بسـیاری از مؤسسات قرآنی  �

در سـطح کشـور از مسـجد فاصله گرفته اند.
بـی توجهـی در برنامـه ریزی هـای بلنـد مدت برای امور مسـجد و عـدم تخصیص بودجه  �

الزم بـرای آن کـه ایـن خـود یکـی از بزرگترین معضل قرآنی کشـور به شـمار می رود.
فقدان آموزش های روز آمد برای عوامل و کارگزارن مساجد. �
کتفـا بـه فعالیت هـای  � کارایـی مسـجد در مقایسـه بـا نیازهـای اجتماعـی دورۀ معاصـر و ا نا

عبـادی کـه منجـر بـه عـدِم حضـور مـردم و بـی تفاوتـی نسـبت بـه مسـجد و برنامه هـای آن 
می شـود.

نداشتن تبلیغات روشمند دینی و استفاده نکردن از ابزار تبلیغاتی مناسب و روزآمد. �
نبودن مدیریت واحد در مساجد و نظام مهندسی فرهنگی-قرآنی مسجد. �

د( راهکارهای عملیاتی کردن قرآن در مساجد

ح گردید؛ و همچنین بیان شـد که  در فصـل گذشـته مباحثـی پیرامـون اهمیـت قرآن و مسـجد مطر
مسـجد جایـگاه قـرآن اسـت و مسـجد سرچشـمه همـه تحـوالت مهم، در عصـر بعثت بـوده و مهم ترین 
کانـون تحـوالت عصـر ظهـور خواهـد بـود. در ایـن فصل بـه راهکارها و شـیوه های عملیاتی کـردن قرآن 
در مسـاجد اشـاره خواهیم کرد. به امید اینکه شـاهد اجرا و عملیاتی کردن این شـیوه ها که در مسـاجد 

مهم و مختلف کشـور اجرا شـده و قابلیت اجرا در مسـاجد دیگر نیز دارد، باشـیم.
در این مقاله برآنیم که چند راه کار مهم و قابل اجرا را در اختیار عالقمندان به معارف قرآن بگذاریم.

1. حفظ موضوعی قرآن کریم

یم: 1-1. جایگاه حفظ قرآن کر
1-1-1. در آیات: 

�خداونـد متعـال در آیاتـی از سـوره مبارکـه احـزاب در ضمـن دسـتوراتی بـه همـراه پیامبـر بـه آنـان 
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«)احزاب/34)

ً
 خبیرا

ً
کـرن مـا یتـى ف بیوتکـن مـن آیات اهلل و الکـة اّن اهلل کان لطیفـا فرمـوده اسـت: »و اذ

»و آنچـه را از آیـات خداونـد و حکمـت در خانه هـای شـما بازگـو می شـود، حفـظ کنیـد و بـه خاطرتـان 
گاه اسـت.« باشـد؛ حقـا کـه خدا همـواره ریزبین و آ

عالمه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر المیزان در تفسیر این آیه می فرماید:
از ظاهـر سـیاق بـر می آیـد کـه مـراد از ذکـر، معنـای مقابـل فراموشـی باشـد، کـه همـان یادآوری اسـت، 
کیدی  کید و تشـدیدی اسـت که در آیات اسـت ... و در کلمۀ »فی بیوتکن« تأ چون این معنا مناسـب تأ
دیگـر اسـت )چـون می فهمانـد مـردم بایـد امتثـال امـر خـدا را از شـما ]همسـران پیامبـر[ یـاد بگیرنـد؛ آن 
وقـت سـزاور نیسـت شـما کـه قـرآن در خانـه هایتـان نـازل می شـود، اوامـر خـدا را فرامـوش کنیـد.( پـس 
معنـای آیـه ایـن اسـت کـه شـما زنـان پیامبـر، بایـد آنچـه را کـه در خانـه هایتـان از آیـات خـدا و حکمـت 
تـالوت می شـود، حفـظ کنیـد و همـواره بـه خاطرتـان بـوده باشـد، تـا از آن غافـل نمانیـد و از خـط سـیری 

کـه خـدا برایتـان معیـن کـرده اسـت تجـاوز نکنید.1
�» ولقد یّسرَنا القرآن للّذکر فَهل من مّدکر«)قمر/17)

ایـن آیـه چنـد بـار در سـوره قمـر تکـرار شـده اسـت و معنایـش آن اسـت کـه مـا بـه راسـتی قـرآن را برای 
تذکـر و پندآمـوزی آسـان و قابـل فهـم کردیـم، پـس آیـا پنـد گیرنـده ای هسـت؟

بـا توجـه بـه تفسـیری کـه در آیـه قبـل از واژه ذکـر ارائـه گشـت، در ایـن جـا نیـز مفسـران بزرگـی چـون 
مرحـوم طبرسـی، مؤلـف تفسـیر مجمـع البیـان، بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـراد از آسـان سـازی قـرآن بـرای 
ذکـر، ایـن اسـت کـه آن را بـری حفـظ و قرائـت آسـان نمودیـم تـا همـۀ آیـات آن قابلیـت از بـر خوانـدن را 

داشـته باشـد.2
عالمه شهید مطهری در کتاب آشنایی با قرآن در ذیل این آیه می فرماید:

»قـرآن از کتاب هایـی اسـت کـه آمادگـی اش بـرای حفـظ شـدن از هـر کتـاب دیگـری بیشـتر اسـت. 
عجیـب اسـت، شـعر را می شـود حفـظ کـرد و قـرآن شـعر هـم نیسـت، نثـر اسـت ... . در میـان نثرهـا تنهـا 
کتـاب نثـری در عالـم کـه قابـل حفـظ کـردن اسـت، یعنی اصـاًل ذهن آن را بـرای حفظ کـردن می پذیرد، 
ج نیز محقق شـده اسـت، این  قـرآن اسـت. نکتـۀ قابـل توجهـی کـه از این آیه اسـتفاده می شـود و در خار

کـه هیـچ کـدام از کتاب هـای آسـمانی جـز قـرآن قابلیـت حفـظ کـردن را نـدارد.«3

1.  المیزان، ج 16، ص 468.
2. تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه شریفه.

3.  آشنایی با قرآن، ج 5، ص 227 
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 »بل هو ءایات بینات ف صدور الذین اوتو العلم...«)عنکبوت/49)

خداونـد سـبحان جایـگاه قـرآن را سـینه ها و قلـوب مؤمنـان معرفـی می کنـد، نـه فقـط اوراق و 
صفحـات قـرآن، کـه ایـن امـر بـه خوبـی داللـت بـر فضیلـت و ارزشـمندی حفـظ قـرآن کریم دارد. روشـن 
اسـت هنگامـی مؤمنـان نهایـت بهـره و اسـتفاده را از آیـات ُدرر بـار قـرآن، خواهنـد بـرد کـه سـینۀ خـود را 

مملـو از ایـن آیـات نورانـی سـازند.

وایات: 1-1-2. در ر

بـا بررسـی تاریـخ و روایـات وارده از پیامبـر گرامـی اسـالم  و ائمـه  بـه روایاتـی برمی خوریـم کـه 
گـون بـه حفـظ قـرآن کریـم توصیـه فرمـوده انـد.  آنـان اصحـاب و یـاران خویـش را بـه صورتهـای گونا
ک  گفتـه پیداسـت کـه تشـویق بـه یـک امـر، نشـانگر مطلوبیـت و اهمیـت آن امـر در نظـر آن مـردان پـا نا

الهی اسـت.
وه  پیامبـر گرامـی اسـالم  بـه یـاران و اصحـاب خویـش توصیـه می فرمـود: »اقـرءوا القرآن و اسـتظهر
فـان اهلل تعـال الیعـذب قلبـا وعـی القـرآن«1 قـرآن را بخوانیـد و آن را بـه خاطـر بسـپارید، چـرا کـه خداونـد 

قلبـی کـه قـرآن را در خـود جـای داده اسـت عـذاب نمی کنـد.
ایـن امـر تـا بـدان جـا مـورد توجـه و عنایـت حضـرت بـود کـه دربـارۀ افـراد بـی بهـره از حفـظ قـرآن این 
رب«2  کسـی که اندرونش چیزی  گونـه می فرمودنـد: »ان الـذی لیـس ف جوفـه یشء مـن القرآن کالبیت الن

از قـرآن نیسـت، همانند خانه ویران اسـت.
نـة قیل له ارقأ  نـة عـدد آی القـرآن فـإذا دخـل صاحب القرآن الج و در روایتـی دیگـر فرمودنـد: »عـدد درج الج
و اقرأ]اقـرأ و ارقـأ[ لـکل آیـة درجـة فـال تکـون فـوق حافظ القرآن درجة«3 درجات بهشـت به تعـداد آیات قرآن 
اسـت، چـون صاحـب قـرآن وارد بهشـت شـود، بـه او گفتـه می شـود، بخـوان و بـاال بـرو کـه هـر آیـه ای را 

درجـه ای اسـت. پـس ]درآن روز[ برتـر از درجـه حافـظ قـرآن درجه ای نیسـت.

رگان دین: 1-1-3. اهمیت و جایگاه حفظ در نزد بز

 سـیدبن طـاووس در وصیـت بـه فرزنـد خویـش چنیـن می نـگارد: » بـرای تعظیـم و تحلیـل از 

1. مستدرک الوسائل، ج4، ص245، باب استحباب حفظ القرآن.
2. میزان الحکمه، ج 1، ص 4816، ح 16474.

3. بحاراالنوار، ج89، ص22.
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مقـام وحـی و همچنیـن احیـای شـعائر اسـالمی، تمـام قـرآن را حفـظ و از بـر نما«1

 رهبـر معظـم انقـالب: »یـک جنبـه مهـم تـر دیگـر، حفـظ قرآن اسـت. بـرادران! شـماها چرا قـرآن را 
گر  حفـظ نمی کنیـد؟ شـماها جوانیـد. واهلل مکـرر اتفـاق افتـاده کـه بـا خـودم فکـر کـرده ام و گفتـه ام کـه ا

ممکـن باشـد، هرچـه دارم بدهـم و حفـظ قـرآن را بگیـرم.2
ایشـان در جـای دیگـر می فرماینـد: »مـردم مسـلمان ایـران بایـد حفـظ قـرآن را جـدی بگیرنـد و آن 
را بـه عنـوان سـرمایه ای بـزرگ در زندگـی خویـش بـه کارگیرنـد. ایـن شـرف بزرگـی اسـت کـه آیـات الهـی 

بـرای همیشـه در ذهـن و دل شـما مانـدگار باشـد، مـا بـه قـرآن نیـاز داریـم.«3
همچنیـن ایشـان می فرماینـد: »یکـی از چیزهایـی کـه می توانـد تدبـر در قـرآن را بـه مـا ارزانـی دارد، 
حفـظ قـرآن اسـت، مـا حافـظ قـرآن کـم داریـم. ان شـاءاهلل مـا بایـد ده میلیـون نفـر حافـظ قـرآن داشـته 

باشـیم.«4

ح 1-2.تبیین طر
بـا توجـه بـه مقدمـه فـوق کـه اهمیت و جایگاه حفظ بر همگان آشـکار شـد، هرچند که بحث در این 
بـاره بسـیار اسـت و بنـای مـا در ایـن مقالـه بـر اختصـار اسـت؛ بنـا بـه فرمودۀ مقـام معظم رهبـری حفظه 
گیری در حـوزه حفظ قرآن  اهلل مـا بایـد ده میلیـون حافـظ قرآن داشـته باشـیم که بحمـداهلل نهضت فرا

را در کشـور شـاهد هستیم.
امـا ایـن نکتـه را بایـد مـد نظـر داشـت که تمام اقشـار جامعه توفیق حفظ کامل قـرآن را ندارند و رهبر 
معظـم هـم بـه ایـن مسـئله واقفنـد که از میـان جمعیت 75 میلیونی کشـور تقاضـای ده میلیون حافظ 
کـرده انـد. حـال بایـد بررسـی گـردد کـه آیـا راه کار دیگـری هـم وجـود دارد که تمام اقشـار جامعـه بتوانند 

از معـارف قـرآن و حفـظ آن بهـره منـد گردند؟ در پاسـخ می گوییم: بلی.
در چندین سـال قبل با توجه به راه اندازی مؤسسـه موقوفه مکتب القرآن ثاراهلل و احداث شـعبات 
متعـدد5 و نظـر بـه اینکـه در طـول سـالیان متمـادی جهت تبلیغ به مناطق جنوب کشـور عزیمت نموده 

1. .گنجینه وصایا، ص 197.
2. .بیانات در دیدار با قاریان قرآن، 70/10/22.

3. قرآن کتاب هدایت، ص 43.
4. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از قاریان و حافظان کشور، 92/5/11.

کثر نقاط کشور دارد. 5.  مؤسسه موقوفه مکتب القرآن ثاراهلل در سال 1371 تأسیس و تا کنون بیش از 360 شعبه و مرکز آموزشی در ا
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و از آن جــا کــه برنامه هـای مؤسسـه حـول محـور قـرآن و عتـرت  می چرخیـد، قشـرهای مختلـف جامعـه 
اعـم از محصـل، کارمنـد، کارگـر، دانشـجو، طلبـه، خانم هـای خانـه دار و ... کـه عالقـه منـد بـه حفـظ قرآن 
کریـم بـوده امـا بنـا بـه دالیلـی از جمله عدم وقت و توان کافی، مشـغله های زندگی و ... توفیق حفظ قرآن 
را پیـدا نمی کردنـد، پیشـنهاد طرحـی می دادنـد کـه کاری کنیـد تـا مـا هـم از قافلـه حافظـان قـرآن کریـم 

عقـب نمانیـم و حداقـل روزانـه یـک آیـه را همـراه بـا ترجمـه و مفاهیـم آن حفـظ کنیم.
ح مقدماتـی آمـاده کـرده و  از آنجـا کـه کتابـی در ایـن عرصـه وجـود نداشـت جزواتـی را بـه عنـوان طـر
در اختیـار عزیـزان قـرار دادیـم و بـا توجـه بـه عالقمنـدی اقشـار مختلف باالخـص جوانـان و نوجوانان و 
تجربـه موفـق حفـظ موضوعـی، موفـق شـدیم بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال، کتـاب آیه هـای مانـدگار1 
را در پنـج جلـد بـا هـدف مانـدگاری و کاربـردی کـردن آیـات در دل و جـان خواننـده تدویـن نمائیـم، کـه 
کرم  اسـت کـه روزی یک آیـه را بر  ایـن مجموعـه پنـج جلـدی، در اصـل؛ شـیوه قـرآن آمـوزی پیامبـر ا
ح و در ادامـه نکته هـای آن را بیـان می فرمودنـد و یـاد آور  مـردم تـالوت می کردنـد، سـپس ترجمـه و شـر
می شـدند کـه ایـن آیـه را حفـظ کـرده تـا روز بعـد آیـۀ دیگـری را آمـوزش دهنـد. و مـا هـم بنابـر ایـن سـیره 
ع بـه ترتیـب  ع را از قـرآن اسـتخراج کـرده و بـرای هـر موضـو نبـی مکـرم اسـالم  بیـش از 500 موضـو

ع، آیـه، ترجمـه آیـه، درس، توضیـح مختصـر و نکته هـای نـاب را ذکـر کردیـم. موضـو
ح ویژه نوجوانان و جوانان و بزرگ ساالن بود. الزم به ذکر است این طر

امـا در راسـتای حفـظ موضوعـی ویـژه کـودکان، بعـد از نشـر آیه هـای مانـدگار و اسـتقبال گروه هـای 
مختلـف تصمیـم بـه تدویـن حفـظ موضوعـی ویـژه کـودکان گرفتیـم کـه بـا همـکاری مؤسسـه قـرآن و 

عتـرت ثقلیـن قـم و جمعـی از متخصصیـن و مؤلفیـن عرصـه قـرآن در پنـج جلـد منتشـر گردیـد.
مجموعـه آیه هـای مهربانـی کـه ویـژه کـودکان اسـت می تواند هفتـه ای یک آیـه را در ضمیر کودک 
نهادینه کند. که در اصل یک روز کامل کودک را با قرآن به تصویر کشـیده اسـت. که با همکاری امام 
جماعـت و یادگیـری اعضـاء مسـجد هفتـه ای یـک آیـه را بـا کـودک تمریـن کرده و موضوعـات مختلف 

و کوتـاه قرآنـی در حـوزه کودک و خانـواده او نهادینه گردد.

ح ذیـل تدویـن گردیـده اسـت: جلـد اول: موضوعـات اعتقـادی )توحیـد و عـدل، نبـوت و امامـت، معـاد و قیامت(؛  1. آیه هـای مانـدگار در پنـج جلـد بـه شـر
جلد دوم: موضوعات اخالقی-تربیتی؛ جلد سوم: موضوعات اجتماعی- سیاسی، فقهی، اقتصادی؛ جلد چهارم: موضوعات اعالم، گروه ها و طوایف؛ 

گون. جلـد پنجـم: موضوعات تاریخـی، پدیده های طبیعت و حیوانـات، گونا

در ایـن مجموعـه پنـج جلـدی تـالش بـر رعایـت حـال عمـوم اقشـار جامعـه بـوده و تـا حـد تـوان سـعی شـده اسـت کـه مطالـب سـاده و روان و از منابـع کامـاًل 
متقن و مستدل استفاده گردد. الزم به ذکر است که آیه های ماندگار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور مسئولین ارشد کشوری 

رونمایـی گردید.
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2. طرح راهی به سوی نور  1،  2  و  3:

در راسـتای عمـل کـردن بـه مفاهیـم قـرآن کریـم طرحـی را در بیـش از بیسـت مسـجد مهم در سـطح 
کز اسـتان ها و شهرسـتان های مختلف اجرا کردیم که بحمداهلل بسـیار تأثیرگذار بوده و نتایج نظر  مرا

سـنجی نشـان از رضایت مندی مخاطبین مسـجدی و غیر مسـجدی داشـته اسـت.
همان طـور کـه می دانیـد یکـی از  راه هـای عمـل بـه قـرآن کریـم آشـنایی در نهایـت عمـل بـه رسـاله 
توضیـح المسـائل اسـت کـه متأسـفانه بسـیاری از مخاطبیـن مـا بـا احـکام شـرعی خـود ناآشـنایند. بـر 
ح راهـی بـه سـوی نـور 1 و 2 و 3 را مدنظـر قـرار داده و موفـق بـه اجـرای  اسـاس یـک آسـیب شناسـی، طـر

آن شـدیم.
ح مختصر: توضیح و شر

راهـی بـه سـوی نـور 1: مجموعـه 15 درس مباحـث اصـول اعتقـادی اسـت کـه مهمـات و مباحـث 

مبتالبه اعتقادی در قالب 15 درس به صورت بسـیار سـاده و روان در قالب 15 جلسـه برای مخاطبین 
بیـان می گـردد.

راهـی بـه سـوی نـور 2: مجموعـه 20 درسـی مباحـث احـکام بـه صـورت دسـته بنـدی و نمـوداری و 

ع مقـدس کـه در رسـاله های توضیـح المسـائل مراجـع آمـده را  پاورپوینـت اسـت؛ و احـکام مبتـال بـه شـر
بـا بیانـی سـاده و شـیوا بـرای مخاطـب بیـان مـی دارد.

راهـی بـه سـوی نـور 3: مجموعـه 15 درسـی اخـالق نظـری و عملـی و آداب اسـالمی اسـت کـه ایـن 

دروس نیـز بـه صـورت مـوردی و طبقه بنـدی شـده در اختیـار مخاطـب قـرار می گیـرد.
ح، در هـر سـه مـورد اخـالق، احـکام و عقایـد در ابتـدا و قبـل  الزم بـه ذکـر اسـت در هـر بخـش ایـن طـر
کـدام حـاوی یکصـد سـؤال تشـریحی برگرفتـه از جـزوات، بیـن  کـه هـر  ح بروشـورهایی  از اجـرای طـر
گیـران توزیـع گردیـده و هیجـان مخاطـب را تحریـک کرده و فرد را برای دریافت پاسـخ به کالس ها  فرا

و دوره هـا هدایـت می کنـد.
ح در قالب هـای متعـددی می توانـد برگـزار گـردد. بـه عنـوان مثـال راهـی بـه سـوی نـور2 که  ایـن طـر
اختصاص به مسـائل احکام دارد، در  5 جلسـه 90 دقیقه ای و 10 جلسـه 60 دقیقه ای و 20 جلسـه 30 
دقیقه ای و 40 جلسـه 15 دقیقه ای و 60 جلسـه 10 دقیقه ای و 100 جلسـه 5 دقیقه ای قابل اجراسـت 

و امـام جماعـت می توانـد در همیـن قالب هـای فوق جلسـات مهـم احکام را برگـزار نماید.
ح ایـن اسـت کـه مخاطـب مـا حداقـل بـا پاسـخ یـک صـد سـؤال عقیدتـی، یـک صـد  خوبـی ایـن طـر
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کـه در دوره هـا  گیـری  ح احـکام فرا کـه در طـر سـؤال فقهـی و یـک صـد سـؤال اخالقـی آشـنا می گـردد 
شـرکت می کنـد بـا پاسـخ بیـش از 500 سـؤال فقهـی آشـنا می گـردد کـه تمـام ایـن مسـائل، مقدمـه ای و 

راهـی بـه سـوی عمـل بـه معـارف بلنـد قـرآن کریـم اسـت.

3. طرح محافل انس با قرآن و عترت و کرسی تالوت قرآن

یکـی از راه هـای جـذب افـراد بـه سـوی معـارف بلنـد قرآنـی؛ تجویـد، روخوانـی و روان خوانـی، حفـظ، 
قرائـت و ... اسـت. محافـل انـس بـا قـرآن و دعـوت از شـخصیت های قرآنـی و اسـتفاده از نخبـگان و 
گیـری قرآنـی مسـجد و مدرسـه و نزدیـک آن و ... می باشـد. بارهـا شـاهد بـوده ایـم افـرادی کـه جـذب  فرا
برنامه هـای قرآنـی شـده انـد، شـروع بـه کار آن هـا و جرقـه ای کـه در دل آن هـا زده شـده اسـت از همیـن 
محافـل انـس بـا قـرآن و عتـرت اسـت کـه مخاطـب را بـا ظرفیت های درونی خود آشـنا می کنـد و او را به 
فکـر عملیاتـی کـردن آن در درون خـود می انـدازد و تأثیـر فـوق العـاده زیـادی در روح و روان وی داشـته 

و اور ابـه سـمت و سـوی برنامه هـای قرآنـی سـوق می دهـد.
در ایـن محافـل کـه هـم از قاریـان و هـم از حافظـان جـوان و نوجـوان و خردسـال اسـتفاده می شـوند 
و بـا برنامه هـای متنوعـی از قبیـل مسـابقه و جایـزه همـراه اسـت، خانواده هـای قاریـان و حافظـان را بـا 

توانمندی هـای فرزندانشـان آشـنا نمـوده و خانواده هـای دیگـر را تشـویق می کنـد.
گر از شـخصیت های قرآنی باشـد  در ضمـن نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـد کـه سـخنران ویـژۀ برنامه ا

می توانـد تأثیـر بسـیار زیـادی بـر مخاطـب جهت سـوق جوانان به سـمت قرآن باشـد.

4. طرح خانه های قرآنی نور
وا بیوتکم بتالوة القرآن«1 �پیامبر اعظم : »نور

امـام جماعـت می توانـد بـا هماهنگـی هیئـت امنـاء و تشـکل های فرهنگـی مسـجد؛ بـا شناسـایی 
خانواده هـای محـل، آمـاری از مجاوریـن و همسـایگان مسـجد را بـا ذکـر تمـام مشـخصات: نـام، نـام 
خانوادگـی، تعـداد فرزنـدان، شـغل، تحصیـالت، مشـکالت، محاسـن و توانمندی ها آن هـا را در دفترچه 
ای تهیـه کـرده و طـی یـک برنامـه سـالیانه حداقـل یکبـار بـه خانواده هـا سرکشـی نماینـد کـه ایـن بـه 
مراتـب در جـذب مجاوریـن بـه مسـجد مؤثـر خواهـد بـود. بعـد از شناسـایی کامـل محـل و اطالعـات و 

1.  بحاراالنوار، ج 92, ص 200.
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آمـار دقیـق می تـوان چندیـن خانـه را بـه عنـوان خانـه قرآنـی نـور تشـکیل دهنـد و جلسـات قرآنـی کـه 
قـرار اسـت در مسـجد شـکل گیـرد در خانـه اعضـاء مسـجد و مجاوریـن برگـزار گـردد. بعـد از آن مرحلـه 
ح ایـن اسـت کـه خانواده هایـی کـه آمادگـی خـود را اعـالم کننـد، می تواننـد روز مشـخصی را در  دوم طـر
هفتـه معیـن کننـد و عالقمنـدان بـه قـرآن را بـه خانـه خـود دعـوت کننـد و از مفاهیـم قـرآن بهـره برنـد. 
ع و جـذاب برگـزار گـردد کـه باعـث رونـق  برنامه هـای انـس بـا قـرآن در خانه هـای قرآنـی می توانـد متنـو

جلسـات قرآنـی گـردد.

5. نشریه هفتگی قرآنی تک برگی مسجد

از آنجـا کـه مسـجد محـور امـورات فرهنگـی محـل اسـت؛ لـذا تنهـا بـرای نمازگـزاران مسـجد نبایـد 
برنامـه داشـته باشـد و هنـر امـام جماعـت مسـجد و دیگـر تشـکالت فرهنگـی در مسـجد آن اسـت کـه 
بـرای افـرادی کـه در همسـایگی مسـجد بـوده و در آن مـکان مقـدس حضـور پیـدا نمی کننـد، برنامـه 
ریـزی کننـد. کـه بـا تبلیـغ مکتوب )نشـریه تک برگی( که می توان بیش از بیسـت سـتون در آن قرار داد 
بـا یـک طراحـی سـاده امـا زیبـا و جـذاب، آموزه هـای قرآنـی نـاب را بیـن همسـایگان و مجـاوران مسـجد 
کـم هزینـه امـا  کـرده و آنـان را بـا فرهنـگ اسـالمی قـرآن مجیـد آشـنا نمـود. ایـن نشـریه بسـیار  توزیـع 
بازدهـی بسـیار بـاال دارد کـه تشـکل های فرهنگـی در مسـجد می تواننـد آموزه های مهـم در حوزه قرآن 
و عتـرت و اخبـار مهـم مسـجد، محـل، شـهر، کشـور، جهـان و هشـدارهای تربیتی- اخالقـی را از طریـق 

همیـن نشـریه تـک برگـی در اختیـار مجـاوران مسـجد قـرار دهنـد.
ح این است که؛ مهم ترین ویژگی های این طر

چند گروه جوانان را مشغول فعالیت فرهنگی و تبلیغ مکتوب می کند؛ �
آموزه های قرآن را به دست مخاطبین غیر مسجد به صورت مکتوب می رساند؛ �
در جذب افراد به سمت و سوی مسجد و قرآن بسیار مؤثر است؛ �
کم هزینه اما بازدهی باال دارد. �

فهرست بعضی از ستون ها که می تواند در نشریه گنجانده شود را به صورت خالصه می آوریم:
حفظ موضوعی)هر هفته یک آیه ذکر گردد همراه با ترجمه و نکته های ناب(؛ �
هشدارهای تربیتی قرآن؛ �
قصه های قرآنی کوتاه؛ �
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اندرزهای قرآنی؛ �
احکام؛ �
 یک نکته اخالقی؛ �
یک روایت زیبا؛ �
برنامه های مسجد؛ �
سیره شهداء؛ �
سیره امام و رهبری؛ �
اخبار مسجد؛ �
طنز؛ �
سؤال مسابقه پیامکی؛ �
دل نوشته و ... . �

6. طرح انس با قرآن و تالوت روزانه قرآن کریم همراه با ترجمه و مفاهیم

خداونـد در قـرآن می فرمایـد: »لقـد مـّن اهلل عـى املؤمنـ�ن اذ بعـث فهیـم رسـواًل مـن انفسـهم یتلـوا علهیـم 
«)آل عمـران/164) ل مبـ�ن آیاتـه و یزکهیـم و یعلمهـم الکتـاب و الکـة و ان کانـوا مـن قبـل لـی ضـال

در آیـه شـریفه فـوق یکـی از وظایـف پیامبـر عظیـم الشـأن اسـالم  را تـالوت قـرآن می دانـد. و 
کیـد بـر تـالوت قـرآن شـده اسـت کـه روزانـه حداقـل چنـد آیـه بخوانیـد. راه کاری  در روایـات فـراوان تأ
ح انـس روزانـه مسـجدیان و خانـواده آن هـا بـا قـرآن  کـه در بعضـی از مناطـق تجربـه شـده اسـت طـر
ح، دفترچـه ای آمـاده شـده اسـت کـه طـی یـک برنامـه ریـزی یـک سـاله در  مجیـد می باشـد. در ایـن طـر
جدولـی مشـخص، روزانـه یـک صفحـه و نیـم قـرآن همـراه بـا ترجمـه و مفاهیـم، تـالوت می گـردد، کـه 
تمامـی اعضـاء مسـجد بـه همـراه خانـواده و فرزنـدان می تواننـد با هماهنگـی و نظـارت و مدیریت امام 
ح را طی یک سـال انجام دهند. که در همین دفترچه جدول هایی جهت یادداشـت  جماعت این طر
نکته هـای نـاب تفسـیری، آموزه هـا و برداشـت ها و حفـظ موضوعـی 50 آیـه طراحـی شـده کـه مخاطب 
ح در  در کنـار تـالوت می توانـد جهـت یادداشـت مختصـر و ذکـر آدرس و کـد تحقیقـی بهـره ببرد. ایـن طر
چنـد مسـجد شـیراز و نقـاط دیگـر اجـرا گردید کـه بحمداهلل با اسـتقبال خوبی مواجه گردیـد و جوانان و 
ح شـرکت کردنـد. لـذا ائمۀ جماعـات می توانند با توزیـع دفترچه و نظارت  نوجوانـان زیـادی در ایـن طـر
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حداقـل ماهـی یـک بـار دفترچه هـا را مالحظـه کـرده و امضـاء نمایـد و از رونـد اجـرای آن مطلـع گـردد و 
گـر تعـداد شـرکت کننـدگان زیـاد اسـت، بـا مشـارکت افـرادی کـه مـورد تأییـد امـام جماعـت می باشـند،  ا
ح در حاشـیه می توانـد بـه  کنـد. ایـن طـر گـروه را یـک نفـر مدیریـت و نظـارت  کـرده و هـر  گروه بنـدی 

صـورت مسـابقه و اهـداء جوایـز طـی یـک سـال مخاطـب را بـا قـرآن شـریف مأنـوس کنـد.

7. طرح ترجمه و مفاهیم

« )آل عمران/138) »هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتق�ن
این)قرآن( بیان روشنی برای عموم مردم و هدایت و اندرزی برای پرهیزکاران است.

کلمـه قـرآن بـرای  رهبـر معظـم انقـالب می فرماینـد: »فهمیـدن مفاهیـم قـرآن، فهمیـدن ترجمـه 
کسـانی کـه بـه زبـان عربـی آشـنایی ندارنـد الزم اسـت.«

بـرای ارائـه روشـی آسـان در آمـوزش ترجمـه و مفاهیم قـرآن »طی دو دهه اخیر تالش های بسـیاری 
انجام شده است. نتیجه این کوشش  ها، کشف روش های علمی و کاربردی جدید در این زمینه بوده 
گیری هرچه زودتر و بهتر مفاهیم قرآن کریم می انجامد و عالقه مندان را  اسـت. روش هایی که به فرا
به وادی نورانی تفسـیر نزدیک می کنند. از جمله روش های آموزشـی اخیر، روشـی اسـت که اسـاس آن 

بر آموزش کلمات پر کاربرد و تکراری قرآن نهاده شده است.
ع کلمـات قـرآن کریـم حـدود 78 هـزار کلمـه اسـت کـه بسـیاری از آن هـا  بـا عنایـت بـه اینکـه مجمـو
تکـراری اسـت. مجموعـه کتاب سـه جلـدی تحت عنوان آموزش ترجمه و مفاهیـم قرآن کریم، تألیف 
حجـج اسـالم آقایـان محـدث، صفـار و عالمـی بـه رشـته تحریر در آمـده که بیش از 1200 کلمـه از کلمات 
قـرآن کـه حـدود دو سـوم آن هـا را کلمـات پرکاربـرد )بیـش از ده مرتبه تکرار( تشـکیل می دهـد، در قالب 
گیـران  کـه فرا گونـه ای  کریـم آمـوزش داده می شـود بـه  طرحـی آموزشـی و بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن 
می تواننـد بسـیاری از آیـات سـاده قـرآن را –کـه از همیـن کلمـات تشـکیل شـده انـد– معنـا کننـد و چون 
تقریبـأ تمـام معـارف اساسـی قـرآن در همیـن آیـات گـرد آمـده اسـت، راه یابـی بـه ایـن دسـته از معـارف 
ح آموزشـی بـا معنـای بیـش از 766 کلمـه از کلمـات  گیـران در ایـن طـر قـرآن عزیـز آسـان می گـردد. فرا

پرکاربـرد قـرآن آشـنا می شـوند. ایـن کلمه هـا در قالـب 48 درس، در سـه کتـاب تنظیـم شـده اسـت.
بـرادران و خواهرانـی کـه سـطح معلومـات آن هـا در حـدود سـوم راهنمایـی باشـد بـا یـاری خـدای 
مهربـان و اراده اسـتوار می تواننـد بـا روشـی جـذاب و سـاده در پایـان دوره، بسـیای از آیـات سـاده قـرآن 
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را ترجمـه کننـد و بـا معنـای بیـش از 86 درصـد از کلمـات و واژه هـای قـرآن کریـم آشـنا شـوند. البتـه الزم 
بـه ذکـر اسـت کـه دانسـتن معنـای 86 درصـد کلمـات قـرآن بـه هیچ وجـه قرآن آمـوز را از تفاسـیر بی نیاز 
نخواهـد کـرد و در اصـل نقطـۀ آغـازی بـرای انـس بـا قـرآن کریـم اسـت. و در او احسـاس نیـاز بـه فهـم 

دقیـق قـرآن را قـوت می بخشـد و وی را نسـبت بـه پیگیـری علـوم و معـارف قـرآن شـائق می کنـد.
ح ملی وزارت فرهنگ و ارشـاد شـناخته  ح به عنوان طر سـخن آخـر در ایـن مرحلـه ایـن کـه : ایـن طر
شـده کـه طـی چندیـن سـال در اقصـی نقـاط کشـور در مؤسسـات قرآنـی اجرایـی گردیـده و بحمـداهلل 

ح شـده و توفیقـات زیـادی در زمنیـه ترجمـه و مفاهیـم داشـته اسـت. اسـتقبال  خوبـی از ایـن طـر

8. طرح جامع آموزش روخوانی و روان خوانی ویژه کودکان

همـان گونـه کـه امیرمؤمنـان علـی  می فرماینـد: »العلـم مـن الصغـر کالنقـش ف الجـر«1؛ علـم و 
کـی در سـنگ اسـت. آمـوزش روخوانـی و روان خوانـی قـرآن کریـم را بایـد  آمـوزش در کودکـی ماننـد حکا

از سـنین کودکـی شـروع کـرد تـا در بزرگسـالی مـا بـا معضـل بـی سـوادی در حـوزه قـرآن مواجـه نشـویم.
کشـور در حـال انجـام اسـت و بحمـداهلل بـا رشـد بسـیار خوبـی  کـه در بیـش از 160 نقطـه  طرحـی 
مواجـه شـده و دارای اسـتاندارد های علمـی و آموزشـِی آمـوزش و پـرورش و بهزیسـتی نیـز می باشـد؛ 
ح آمـوزش روخوانـی و روان خوانـی پیـش دبسـتانی مؤسسـه موقوفـه مکتـب القـرآن ثـاراهلل اسـت. طـر
پس از یک دوره آموزشـی یک سـال تحصیلی)مهر تا اردیبهشـت(، کودکان شـش سـاله با روخوانی 
ح  و روان خوانی قرآن آشـنا شـده و با تسـلط کامل قرآن را بخوانند، و بزرگان و مسـئولینی که از این طر

بازدیـد کـرده اند به همین مسـئله اذعان دارند.
ح بـا شـروع فصـل مدرسـه و ایـام تحصیلـی، پیـش دبسـتانی نیـز شـروع بـه فعالیـت می کنـد.  ایـن طـر
کتـاب اول، آمـوزش حـروف الفبـا اسـت کـه در قالـب 5 داسـتان، حروف هایـی کـه بیـن فارسـی و عربـی 
کـه حـدود 6 هفتـه زمـان الزم دارد. درضمـن ترکیبـات فارسـی بـه  مشـترکند، آمـوزش داده می شـود 
صـورت شـفاهی کار می شـود تـا نوآمـوز از دوگانگـی آمـوزش در اول ابتدایـی مصـون بمانـد کـه ایـن نیـز 
حـدود 2 هفتـه زمـان الزم دارد. کتـاب دوم، کتـاب کار روخوانـی قـرآن اسـت کـه بعـد از آمـوزش حـروف 
الفبـا، صدای هـای کوتـاه و کشـیده در قالـب شـعر، قصـه، بـازی آمـوزش داده می شـود و پـس از اجـرای 
موفـق ایـن مرحلـه جشـن قـرآن گرفتـه می شـود و در همیـن جشـن کتـاب قـرآن بـرای شـکوفه ها هدیـه 

1. بحاراالنوار، مجلسی، ج 1، ص 224 
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کـه پـس از اجـرای موفـق دو مرحلـه  داده می شـود. کتـاب سـوم؛ کتـاب قـرآن بـرای شـکوفه ها اسـت 
کار تدریـس روخوانـی انجـام می شـود و نوآمـوز  کـرده و  کتـاب مذکـور  قبـل، مربـی شـروع بـه تدریـس 
می توانـد تـا اردیبهشـت مـاه هـر کجـای قـرآن را کـه بخواهـد بـا تسـلط روخوانـی نمایـد. در ادامـه از اول 
مهـر تـا اردیبهشـت دو کتـاب دیگـر نیـز در حاشـیه تدریـس می شـود. کتـاب کار شـکوفه های قرآنـی کـه 
تمـام مفاهیـم دینـی، علـوم، ریاضی، هنر، بهداشـت و سـرفصل های آموزشـی ابتدایی بـه صورت هفته 
بـه هفتـه و روزنـگار از اول مهـر تـا پایـان سـال تحصیلـی کار می شـود و کتـاب عطـر آیه هـا کـه شـامل سـه 

بخـش اسـت؛ 14 سـوره، نمـاز، حفـظ دعاهـا و آیـات و احادیـث کاربـردی.
ائمـه جماعـات محتـرم می تواننـد در مسـجد اتاقـی را بـرای مهـد کـودک یـا پیـش دبسـتانی در نظـر 
گیرند و کودکان را از سـنین پایین با روخوانی قرآن آشـنا کنند. مسـئولین محترم مرکز رسـیدگی به امور 
مسـاجد نیـز می تواننـد بـه صورت گسـترده دوره تربیت مربی، ویژه خواهـران عالقمند، برگزار کنند، که 

پـس از موفقیـت در ایـن دوره می تواننـد تدریـس در پیش دبسـتانی ها را شـروع کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مؤسسـه موقوفـه مکتـب القـرآن ثـاراهلل تـا بـه حـال بیـش از سـی دوره تربیـت 
مربـی برگـزار کـرده و در حـدود بیـش از هشـت هـزار نفـر را در کل کشـور آمـوزش داده اسـت. ایـن مرکـز 

می توانـد بـا تعامـل بـا مؤسسـه مذکـور زمینـه برگـزاری دوره تربیـت مربـی را فراهـم نمایـد.

9. طرح جامع روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

از آنجـا کـه قـرآن کتـاب هدایـت اسـت و بـه عنـوان کتـاب راهنمای زندگی و سـعادت انسـان اسـت 
الزم اسـت کـه تمامـی مسـلمانان حداقـل بـر روخوانـی و روان خوانـی قـرآن تسـلط کافـی داشـته باشـند 
و ننـگ اسـت بـرای شـیعه و یـک مسـلمان کـه از خوانـدن و تـالوت ایـن کتاب سـعادت بی بهره باشـد. 
گیـری روخوانـی و روانخونـی  در تمامـی شـهرها و در تمامـی سـطح کشـور بـا  لـذا پیشـنهاد نهضـت فرا
محوریت مسـجد می تواند نقطه عطفی در تحول قرآن باشـد. ما متأسـفانه  شـاهدیم که درصد بسـیار 
باالیی از تحصیل کردگان ما با روخوانی قرآن بیگانه هستند و توانایی تالوت و قرائت قرآن را ندارند. 
گیر و عزم ملی صورت می گیرد، به نظر می رسد  و بر همین مبنا همان طور که در سوادآوزی نهضت فرا
گیـر و عـزم ملـی و مدیریـت  کـه شایسـته اسـت در بحـث روخوانـی و روان خوانـی هـم یـک نهضتـی فرا

جهادی صورت بگیرد تا ما در کشـور امام زمان کسـی نداشـته باشـیم که نتواند قرآن را بخواند.
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رگساالن: 9-1. راه کار علمی ویژه جوانان و بز
پیشـنهاد می گـردد یـک دوره تربیـت مربـی روخوانـی و روان خوانی برگزار گـردد و عالقمندان پس از 
گیـری دوره ماننـد مربیـان نهضـت سـوادآموزی، خـود بـه دنبال مخاطـب رفته و آنـان را با روخوانی  فرا
قـرآن آشـنا کننـد. همان طـور کـه در سـواد آمـوزی بایـد بی سـوادی را ریشـه کـن کـرد در قرآن آمـوزی هم 
بایـد بـه جایـی برسـیم کـه بـی سـواد قرآنـی نداشـته باشـیم.  و ایـن مربیـان نیـز می تواننـد سـاعتی را در 
شـبانه روز خالـی کـرده و در اختیـار مسـجد قـرار دهنـد کـه در هر سـاعت شـبانه روز کسـی خواسـته باشـد 
کـه بتواننـد روخوانـی و روان خوانـی را در همـه مقاطـع سـنی و  قـرآن بیامـوزد افـرادی داشـته باشـیم 

تحصیلـی آمـوزش بدهند.
کـه سـابقه  کشـور اجـرا می گـردد  کـه ویـژه نوجوانـان در برخـی مناطـق  الزم بـه ذکـر اسـت طرحـی 
ح مکتـب  بسـیار زیـادی داشـته و هنـوز هـم رواج دارد و بـا اسـتقبال خـوب خانواده هـا همـراه اسـت؛ طـر

خانه هاسـت.
خانواده هـا مقیدنـد کـه فرزندانشـان را پـس از تعطیلـی مـدارس بـه مکتـب خانـه کـه در یـک اتـاق 
گوشـه ای از مسـجد می باشـد، می فرسـتند و طـی دو مـاه زیـر نظـر اسـتاد، موفـق بـه روخوانـی و  یـا 
روان خوانـی کامـل قـرآن می گردنـد. و بعضـًا یـک نوآمـوز تمـام قـرآن را بـا یـک اسـتاد جلـو رفتـه و تمـام 

گرفتـه می شـود. آیـات آن را بـرای اسـتاد می خوانـد و اشـکاالت او 
اینجانـب در یـک برنامـه تابسـتانی کـه در یکـی  از مناطـق )بخـش وراوی از توابـع شهرسـتان قهـر 
فـارس( جهـت تبلیـغ اعـزام شـده بـودم؛ بـا مکتب خانـه ارتبـاط خوبـی داشـته و هـر روز در آن شـرکت 
می کـردم. در پایـان دورۀ کالس درصورتیکـه قرآن آمـوزی، موفـق بـه یادگیـری روخوانـی کامـل قـرآن 
می شـد، برنـام خاصـی را برگـزار می کردنـد. بدیـن صـورت کـه  قـرآن را در یکـی سـینی کـه بـا پارچـه سـبز 
کنـد.  کـه جلـو حرکـت  گذاشـته و از او می خواسـتند  تزییـن شـده بـود قـرار می دادنـد و بـر روی سـر او 
گردان پشـت سـر او قـرار گرفتـه و بـه سـمت منـزل وی حرکـت می کردنـد  درحالی کـه اسـتاد و بقیـه شـا
و اشـعاری را بـا هـم زمزمـه می کردنـد. بـه درب خانـه کـه می رسـیدند، والدیـن قرآن آمـوز و بسـتگان و 
همسـایگان بـه اسـتقبال قرآن آمـوزان رفتـه و گوسـفند قربانـی می کردند. سـپس افراد را بـه درون خانه 
هدایـت می کردنـد. قرآن آمـوز در یـک سـکوی خـاص کـه تزییـن کـرده بودنـد بـر روی کرسـی نشسـته 
کـه می رسـید بقیـه جـواب می دادنـد.  سـورۀ الرحمـن را تـالوت می کـرد و بـه آیـه »فبـأی االء تکذبـان« 
برنامـه کـه تمـام می شـد از اسـتاد بـه پـاس زحمـت و تـالش وی تشـکر کـرده و هدیـۀ ویـژه ای بـه وی 
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گردهای وی تقدیـم  تقدیـم می کردنـد، سـپس هدیـه ای ویـژه فرزنـد خـود و هدایایـی هـم بـه هم شـا
می کردنـد. و جالـب تـر اینکـه بسـتگان و همسـایگان هـم بـه فـردی کـه قـرآن را بـه اصطـالح خودشـان 

ختـم کـرده بـود بـه تناسـب، هدیـه بـه رسـم یـاد بـود تقدیـم می کردنـد.

ح نسیم قرآن در ضیافت رحمن )ویژه ماه مبارک رمضان( طر
ح، اعضا در صحن مسـجد به صورت حلقه ای یا سـتونی در کنار رحل قرآن نشسـته اند،  در این طر
روحانی و یا امام جماعت مسـجد به عنوان مدیر جلسـه برنامه را با یک صلوات آغاز می کند. در ادامه 
از آنجـا کـه هـر جـزء قـرآن بـه رسـم الخط عثمان طـه 20 صفحـه اسـت، هریـک از اعضـاء یـک صفحـه از 
قرآن را می خوانند و صفحه دهم که تمام شد یک استراحت داده می شود. و پس از پذیرایی مختصر 
میـان برنامـه امـام جماعت چند مسـئله شـرعی پیرامـون احکام روزه بیان مـی دارد. و از کودکان حاضر 
در جلسه خواسته می شود که سوره های جزء 30 را از حفظ بخوانند. در ادامه، ده صفحه بعد را ده نفر 
از اعضاء تالوت می کنند و بقیه به آن صفحه گوش فرا می دهند. پس از اتمام جزء، امام جماعت آیاتی 

از جزء قرائت شده را انتخاب کرده و تفسیری از آن ارائه می نماید.
بـرای شـب بعـد، از حاضـران می خواهـد کـه 29 جـزء غیـر از جزئـی کـه فرداشـب در مسـجد قرائـت 
می گـردد تـالوت کننـد کـه هـر کـدام یـک جـزء کمتـر یـا بیشـتر بسـته بـه تعـداد شـرکت کننـدگان دارد را 
قرائـت کننـد تـا شـب بعـد کـه در جلسـه قرائـت قـرآن شـرکت می کننـد 29 جـزء قرائـت شـده و از 30 جـزء 
فقـط یـک جـزء باقـی مانـده اسـت و هنگامـی کـه ایـن یـک جـزء را در مسـجد قرائـت کننـد کل قـرآن بـه 

صـورت دسـته جمعـی ختـم می گـردد.
در حاشـیه ایـن برنامـه، طبـق سـنت و رسـم و رسـوم مؤمنیـن در ختـم قـرآن، عزیزانـی کـه سـوره یس 
و الرحمـن و اخـالص را بخواننـد، شـیرینی می دهنـد. عزیزانـی کـه سـوره یـس و اخـالص را قرائـت کـرده 
کـرده چنـد هدیـه بـرای سـؤاالت مسـابقه بـه  کـه سـوره الرحمـن را قرائـت  پذیرایـی جلسـه و عزیـزی 
کـودکان حاضـر در جلسـه کـه قـرآن از حفـظ می خوانـد بـه امـام جماعـت تحویـل می دهنـد. در خـالل 
برنامـه امـام جماعـت سـؤاالتی را می پرسـد و جوایـزی تقدیـم می کنـد. از ویژگی هـای ایـن برنامـه ایـن 
کامـاًل مردمـی اسـت. از  کـه هیـچ هزینـه مـادی نـدارد و همـه از مخاطبیـن دریافـت می گـردد و  اسـت 
آنجـا مسـجد طـراز اسـالمی کـه در زمـان صـدر اسـالم و ائمـه هـدی  و همچنیـن عصـر ظهـور و حضـور 
حضـرت حجـت  در همـۀ امـور نقـش محـوری دارد و امـام جماعـت هـم محـور فعالیت های مسـجد 
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اسـت، لذا پیشـنهاد می گردد اعزۀ گرامی، ائمۀ جماعات محترم مسـاجد در ابتدا یک بانک اطالعاتی 
در مسـجد تشـکیل داده بدین صورت که فرم های مخصوص والدین و فرزندان تهیه کرده و از همه 

مجاوریـن مسـجد خواسـته شـود کـه در ایـن داده آمـاری شـرکت نماینـد.
پـس از شناسـایی مخاطبیـن اعـم از مجاوریـن و اهـل مسـجد از ظرفیت هـای بالقـوه موجـود در 
همسـایگی مسـجد و در محـل مـد نظـر می تـوان در امـور مختلـف عمرانـی، اقتصـادی، فرهنگـی و ... 
بهره هـای فـراوان بـرد. بعنـوان مثـال، از معلمـان جهـت کالس های تقویتـی ویژه کـودکان و نوجوانان 
و محصلین؛ از پزشـکان جهت مشـاوره پزشـکی و ویزیت اهالی جهت پیشـگیری از بیماری ها؛ از  وکال 
جهت مشـاوره حقوقی؛ از کارمندان جهت اسـتفاده اهل محل از ایشـان در راسـتای ارتقاء شـکوفایی 

محـل؛ و ... .
تـا ایـن کـه از همـه ظرفیت هـا اسـتفاده گـردد و اهالـی محـل گـروه بنـدی شـده و نقـش مهمـی در 

ارتقـای مسـائل فرهنگـی، امنیتـی، عمرانـی، اقتصـادی و ... محـل داشـته باشـند.



269
منابع:

یم. قرآن کر

مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 1110ق، داراالحیاء التراث العربی، 1403ق.. 1

حسینی مرعشی، نوراهلل، احقاق الحق،مکتبه المرعشی، 1019ق.. 2

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین قم،1402ق.. 3

یم،قـم، . 4 کبـر، فرهنـگ قـرآن، کلیـد راهیابـی بـه موضوعـات و مفاهیـم قـرآن کر هاشـمی رفسـنجانی، علـی ا

بوسـتان کتـاب، چـاپ اول، 1387.

الطبرسـی، فضـل اهلل بـن الحسـن، مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، 548ق، انتشـارات ناصرخسـرو، . 5

تهـران،1376ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 329ق، دارالمکتب االسامیه، 1375ش.. 6

نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، چاپ سوم، انتشارات خاتم االنبیاء، اصفهان، 1385ش.. 7

نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، چاپخانه اعتماد، قم، 1373.. 8

ید اسام، 1383ق.. 9 یم، قم، نو لفاظ القرآن الکر عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس أل

کبر، قاموس قرآن، دار المکتب االسامیه، تهران، چاپ هشتم، 1378.. 10 قرشی، سید علی ا

اله یاری، محمد، آیه های ماندگار، مکتب القرآن ثاراهلل، قدسیان، چاپ اول، 1390.. 11



270

نقش مسجد در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

زهرا رسولی شورکی1

چکیده

ایـن مقالـه بـا عنـوان نقـش مسـاجد در تربیـت کـودکان و نوجوانـان، عناوینـی مانند عوامـل مؤّثر در 
جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و اثـرات و فوایـدی کـه گرایـش بـه ایـن مـکان مقـدس بـر روی 
آنـان دارد؛ کـه هـدف آن آشـنایی بیشـتر والدیـن بـا نقـش مسـجد در تربیت فرزندانشـان، مسـجدی بار 
آوردن آنـان و اقامـه نمـاز جماعـت در ایـن مـکان مقـّدس اسـت. از آنجایـی کـه یـک مـکان به عنـوان 
عامـل تربیتـی محسـوب می شـود، ایـن مقالـه به اثرات تربیتی کـه مکان های مقّدس بـر روی کودکان 
و نوجوانـان می گذارنـد رسـیده و در سـنین ده تـا پانـزده سـالگی در مـورد آن سـخن گفتـه اسـت. ایـن 
نوشـتار نقـش مسـجد را از منابـع اخالقی-تربیتـی و بـه روش تحلیلی-توصیفی جمـع آوری نموده و در 

اختیـار عالقه منـدان قـرار داده اسـت.

واژگان کلیدی:

تربیت، مسجد، کودکان و نوجوانان، نماز، امام جماعت، هیئت امناء.

1Email: revayate-parvaz@yahoo.com.  سطح 2 حوزه علمیه.
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مقّدمه

حضـور جوانـان در مسـجد دارای موضوعیتـی ویـژه اسـت اّمـا حضـور این قشـر مسـتلزم آن اسـت که 
انسـان از اوایـل کودکـی و نوجوانـی بـا مسـجد آشـنا شـده باشـد؛ بنابرایـن دوران کودکـی و نوجوانـی بـه 
گـر از فرصـت آن اسـتفاده نشـود و شـخص سـاخته وپرداخته نشـود امـکان   قـدری حسـاس اسـت کـه ا
بازسـازی او هیـچ گاه مثـل اّول مقـدور نخواهـد بود پس والدینی که نسـبت بـه آوردن کودک و نوجوان 

خـود بـه مسـجد مقّیـد باشـند حضـور آنـان را در مسـجد در مقطـع جوانـی تضمیـن کرده اند.
بـا توّجـه بـه مطالعـات و بررسـی های اندکـی کـه انجام شـده مقاالت و کتـب فراوانـی درزمینۀ نقش 
تربیتـی مسـجد بـه  خصـوص در رابطـه بـا جوانـان نـگارش یافتـه و کمتـر بـه نقـش مسـجد در تربیـت 
کـه ایـن مقالـه در صـدد اسـت نقـش مسـجد را از منابـع عمومـی موجـود  کـودک و نوجـوان پرداختـه 
جمـع آوری نمـوده و به صـورت دسـته بندی شـده در اختیـار قـرار دهد. پس ضروری به نظر می رسـد که 
والدیـن و تمامـی دسـت اندرکاران تربیـت بـه ایـن اصـل مهم که نقـش اصلی آن را مکان های مقّدسـی 
مثـل مسـاجد ایفـا می کننـد، آشـنایی پیـدا کننـد و خـود بـا مسـاجد بیشـتر مأنـوس شـوند تـا فرزندانشـان 
کنـد و  کننـد و اثـرات تربیتـی در آن هـا ظهـور و بـروز پیـدا  هـم بـا ایـن مکان هـا رابطـۀ بیشـتری پیـدا 

جوانانـی بـه بـار آینـد کـه بـا روحیـۀ دینـی و مذهبـی خدمتـکار اسـالم و جامعـه بـه شـمار رونـد.
ایـن نوشـتار بـر آن اسـت کـه راه هـای جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و نیـز اثـرات و فوایـد 
گرایـش آنـان بـه ایـن مـکان را از منابـع اخالقی-تربیتـی قابـل دسـترس جمـع آوری نمـوده و بـه روش 

تحلیلی-توصیفـی در اختیـار قـرار دهـد.

الف( مفهوم شناسی

1. مفهوم لغوی:
تربیت به معنای پروراندن، پرورش دادن، ادب و اخالق به کسی یاد دادن است.1

مسجد به معنای جای سجده و محلی که مسلمانان در آن نماز گذارند، آمده است.2
مفهوم اصطالحی:

کـه آنـان در آن نمـاز می خواننـد یـا مراسـم دینـی انجـام  مسـجد عبادتـگاه مسـلمانان،3 جایـی 

1.  عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، 1374، ج1، ص559.
2.  معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، 1360، ج3، ص4106.

3.  حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، قم، اسماعیلیان، 1369، ج4، ص2065.
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می دهنـد.1 کلمـۀ مسـجد اسـم مکانـی اسـت کـه سـجده در آن انجـام می شـود، ماننـد خانـه اى کـه بـه 
خاطـر سـجده بـراى خـدا سـاخته می شـود و جمـع مسـجد، مسـاجد اسـت. مسـاجد بـه معنـی مواضـع 
گر اعضای سـجده را که عبارت اند از پیشـانی، دو کف دسـت،  سـجود از اعضای بدن نیز آمده اسـت و ا
دو سـر زانـو و نـوک شسـت پاهـا، مسـجد می نامنـد بـرای ایـن اسـت کـه اینهـا نیـز بـه نوعـی بـا سـجده 

ارتباط دارند.2
تربیـت ایجـاد کـردن تغییـرات مطلـوب در کسـی یـا مترّبـی و نیـز بـه رفتارهـای مناسـب و مطابـق 
بـا آداب و سـنت های هـر جامعـه گوینـد.3 بـه فعلیـت رسـاندن نیـروی بالقـوه کـه در دیـن مبیـن اسـالم 
کـه در حـوزۀ تسـّلط اوسـت را تربیـت  کـس  کـه خـود و هـر  کسـی شمرده شـده  از وظایـف حتمّیـۀ هـر 
کمـک بـه فـرد تربیت پذیـر بـرای ایجـاد تغییـر  کنـد و خویشـتن را مسـئول پـرورش آن دانـد.4 فرآینـد 
تدریجـی در گسـتره زمـان، در یکـی از سـاحت های بدنـی، ذهنی، روحی و رفتاری اوسـت که به واسـطه 
عامـل انسـانی دیگـر بـرای دسـت یابی وی بـه کمال و شکوفاسـازی اسـتعداد ها یـا بازدارندگی و اصالح 

صفـات و رفتارهـای او اسـت.5

ب( اهمیت آشنایی فرزندان با مسجد

یکـی از مکان هایـی کـه می تـوان کـودک را با معنویت آشـنا کرد، مسـجد اسـت و اولین گام به سـوی 
نمـاز و عبـادت، قـدم نهـادن در ایـن مـکان اسـت. همـواره بایـد کـودک را تشـویق نمـود تـا بـه عبـادت و 
گـر شـالوده سـاختمان معنـوی کـودک را مثـل سـاختمان جسـمی او محکـم  مسـجد روی آورد چـرا کـه ا
بنـا کـرد آینـدۀ او کـه منتهـی بـه نوجوانـی و جوانـی او می شـود درخشـان خواهـد بـود. یکـی از ثمـرات 
رفت وآمـد بـه مسـجد انـس پیـدا کـردن بـا مسـجد اسـت همیـن کـه کـودک می بینـد دیگـران در یـک 

صـف به سـوی یـک جهـت و هـدف، نمـاز می خواننـد خـود تأثیـر مثبـت می گـذارد.6
گـون اسـت و مرحلـه ای انتقالـی و مهـم بـه شـمار  از طرفـی هـم نوجوانـی دورانـی پـر از تغییـرات گونا
خ داده اسـت، در وضع فعلـی او اثر می گذارد  مـی رود. در ایـن مرحلـه هـر چـه در زندگـی گذشـته نوجوان ر

1.  انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381، ج7، ص6985.
2.  طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، سید محمدباقر موسوى همدانی، قم، جامعه ى مدرسین حوزه علمیه قم، 1374، ج9، ص303.

3.  انوری، همان، ج3، ص1686.
4.  حسینی دشتی، همان، ج1، ص495.

5.  اعرافی، علیرضا، فقه التربیه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ج1،ص28.
کبر، تشویق و تنبیه کودکان، قم، پیام دبیر، 1383، ص142. 6.  پرهیزکار، علی ا
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و اتفاقـات و تربیـت ایـن مرحلـه نیـز در وضـع زندگـی آینـده اش تأثیـرات پایـداری خواهـد داشـت. از 
همین رو بسـیاری از بزرگ سـاالن به فرصت های ازدسـت رفته در دوران نوجوانی خویش برای ادامه 
تحصیـل، کار، پیشـرفت مذهبـی و... افسـوس می خورنـد. در زمانـی کـه نوجـوان به سـرعت بـا تغییـرات 
جسـمانی مواجـه می شـود، اجتمـاع از او می خواهـد کـه مسـتقل و مسـئولیت پذیر باشـد و روابطـش را بـا 
همسـاالن بـه نحـوی مناسـب تنظیـم کنـد. در این دوره از نوجوانان خواسـته می شـود کـه دروس خود 
را بـه خوبـی مطالعـه کننـد، تکلیف هـای اسـالمی را انجـام دهنـد و برخـی انتظـارات دیگـر کـه تحقـق 
کار آسـانی نیسـت. بـا توجـه بـه مـوارد مذکـور اهمیـت مسـجد به منزلـه محیطـی  آن بـرای نوجوانـان 

تربیت کننـده نمایـان می شـود.1
کـودکان و نوجوانـان در مسـجد از اهمیـت و ارزش ویـژه ای برخـوردار اسـت و  ع حضـور  درمجمـو
سـنگ بنـای آینـدۀ آن هـا سـت . حضـور آنـان را در مسـجد بایـد سـرمایه تربیتـی واالیـی بـه حسـاب آورد، 

سـرمایه ای کـه در آینـده می تواننـد بـا کمـک آن تجـارت معنـوی، اخالقـی و فرهنگـی کننـد.2

ج( عوامل مؤثر در جذب کودک و نوجوان به مسجد
1. والدین:

جلوه هـای رفتـاری والدیـن و نقـش الگویـی آنـان در ترغیـب فرزنـدان بـه نمـاز و مسـجد از واالتریـن 
احساسـات مذهبـی اسـت. بـه دیگـر سـخن زیباتریـن اوقـات، زمانـی اسـت کـه فرزنـدان شـاهد اقامـه 
نمـاز پـدر و مـادر خـود هسـتند، زیباتـر از آن زمانـی محّقـق می شـود کـه یـک رفتـار را همـراه بـا تجـارب 
خوشـایندی بـرای بچه هـا فراهـم کـرد و آن بازکـردن بابـی از خانـه بـه طـرف مسـجد اسـت کـه کودکان 
و نوجوانـان جهـت ارضـای نیازهـای عاطفـی خـود از طریـق مذهب ارضاء شـوند. هنگامی کـه فرزندان 
پـدر و مـادر خـود را در حـال اقامـه نمـاز مشـاهده می کننـد در روان آن هـا احساسـی بسـیار لطیـف و 
کـه قـرآن کریـم  خوشـایند جلوه گـر می شـود و بـه نمـاز و مـکان نمـاز عالقه منـد می شـوند.3 ایـن اسـت 
ِ َمْسـِجٍد... «4 »ای فرزنـدان آدم! زینـت خـود را بـه هنـگام 

ّ
یَنَتُکـْم ِعْنـَد ُکل می فرمایـد: »َیـا َبـِی آَدَم ُخـُذوا ِز

رفتن به مسجد، با خود بردارید!...«

1.  رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی، قم، مؤسسه فرهنگی ثقلین، 1382، ص257.
2.  قرائتی، تقی، آیین امامت مسجد، قم، زّینی، 1390، ص187.

3.  معاونـت فرهنـگ، آمـوزش و پژوهـش سـتاد اقامـه نمـاز، نمـاز- مسـجد و خانـواده، تهـران، مؤسسـه فرهنگـی انتشـاراتی سـتاد اقامـه نمـاز، 1390، ج2، 
صص62-61.
4.  اعراف، 31.
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ع را این چنیـن تبییـن فرموده انـد  وجـود مقـّدس امیـر مؤمنـان علـی در نهج البالغـه ایـن موضـو
کـه: صفحـه دل نوجـوان هم چـون زمیـن مسـتعّدی اسـت کـه هیـچ گیاهـی در آن نروییـده و آمـاده هـر 

ْتـه .«1
َ
ـِیَ ِفهَیـا ِمـْن یَشْ ٍء َقِبل

ْ
ل

ُ
اِلَیـِة َمـا أ ْرِض اْلنَ

َ
ـَدِث َکاْل ـُب اْلَ

ْ
ـا َقل َ

َ
ع بذرافشـانی اسـت. »ِإّن نـو

از فرمایـش امیـر مؤمنـان چنیـن نتیجـه گرفتـه می شـود کـه نوجوانـان عمیقـًا نسـبت بـه رفتـار 
کنجـکاو هسـتند. وقتـی بـه الگـوی محبوبـی عالقه منـد شـدند  الگوهـای مطلوبشـان عالقه منـد و 
تـالش می کننـد آن الگـو را در نهـاد وجـودی خویـش وارد نماینـد. به عبارت دیگـر وقتـی آن ها نسـبت به 
رفتـار بزرگ سـاالن همچـون پـدر و مـادر کـه الگوهـای رفتـاری فوق العـاده مؤثـری هسـتند، الگوگیـری 

می کننـد اثراتـش در اعمـال و رفتارشـان ظاهـر می شـود.2
کـم باشـد کـه اهـل مسـجد، تهّجـد و نمـاز باشـند، والدیـن  گـر چنیـن فضایـی بـر خانواده هـا حا پـس ا
کـودکان و نوجوانـان خواهنـد بـود و رفتـار آنـان مـورد توجـه و  بهتریـن و مطمئن تریـن همـراه بـرای 
 ِدیـِن َخِلیِلـِه  َو 

َ
ـْرُء َعـى گاهانـه قـرار می گیـرد. بـه قـول نبـی گرامـی اسـالم حضـرت محّمـد: »امْلَ تقلیـد آ

یِنـه.  «3 »مـرد هم کیـش دوسـت و رفیـق خـود اسـت.« َقِر
گـر در برنامـۀ عبـادی توسـط والدیـن سـهل گیـری شـود رفتـن بـه مسـجد و حضـور  قابل ذکـر اسـت ا
یُد  کـودکان و نوجوانـان بـرای آنـان در مسـجد مـالل آور نخواهد بـود چرا که خداوند خود فرمـوده: ... ]ُیِر

ُعْسـَر [... 4 »... خداونـد، راحتـی شـما را می خواهـد، نـه زحمـت شـما را!...«
ْ
یـُد ِبُکـُم ال ُیْسـَر َو اَل ُیِر

ْ
اهلُل ِبُکـُم ال

ک و بهداشـت نیـاز دارنـد از نظـر رفتـاری یـک گرایـش  ک، پوشـا فرزنـدان همان گونـه کـه بـه خـورا
مذهبـی و معنـوی و دینـی هـم در وجودشـان هسـت کـه شـکوفایی و تقویـت آن بـه حمایـت و توّجـه 
کننـد و از همـان دوران  گـر والدیـن بـه نیـاز مذهبـی فرزندانشـان توّجـه  کامـل پـدر و مـادر نیـاز دارد. ا
کودکـی در تقویـت و شـکل گیری آن کوشـا باشـند یقینـًا نتیجـۀ آن را در تربیـت صحیـح فرزنـدان و مقّید 

بـودن آنـان بـه نمـاز و قوانیـن دینـی خواهنـد دیـد.5
َراِنـِه  ؛6 هـر  َداِنـِه َو ُیَنّصِ ّوِ َبـَواُه ُیَ

َ
ِفْطـَرِة َحـّىَ َیُکـوَن أ

ْ
  ال

َ
ـُد َعـى

َ
ـوٍد ُیول

ُ
  َمْول

ُ
رسـول خـدا می فرماینـد: »ُکل

کودکـی بـا فطـرت خدایـی متوّلـد می شـود و ایـن پـدر و مـادر هسـتند کـه او را ]از مسـیر فطرت سـلیم خود 

1.  نهج البالغه، نامه31 )نامه حضرت علی7 به امام حسن مجتبی7).
2.  ر.ک: معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز، همان، ج2، ص63.

3.  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محمدباقر کمره اى، تهران، دار الکتب السالمیه، 1407ق، ج2، ص375.
4.  بقره، 185.

5.  کریمی، رضا، کلیدها و تکنیک های طالیی تربیت برتر، قم، نسیم حیات، 1386، ص145.
6.  مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 1403ق، ج3، ص281.
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منحـرف سـاخته[ یهـودی و نصرانـی بـار می آورنـد.«

2. دوستان:

خانـواده بـه عنـوان نخسـتین کانـون تعلیـم و تربیـت نقـش عمـده اى در برقـرارى ارتبـاط کـودکان 
کودکـی بـه نمـاز  و نوجوانـان بـا مسـاجد دارد. بـر ایـن اسـاس اسـالم سـفارش می کنـد: »فرزنـدان را از 
و روزه عـادت دهیـد تـا تقّیـد بـه فرایـض در بزرگ سـالی بـر آنـان دشـوار نگـردد.« خانـواده و دوسـتان 
کـه در شـکل گیری اندیشـه تربیتـی،  از مهم تریـن عوامـل تشـکیل دهندۀ شـخصیت افـراد هسـتند 
ج از خانـواده، دوسـتان بـر ارزش هـا و  سیاسـی، تحصیلـی و دینـی فـرد مؤثـر خواهنـد بـود. در خـار
بینش هـای کـودکان و نوجوانـان تأثیـر زیـادی دارنـد. از آنجایی که روابط دوسـتانۀ نوجوانان، قوی تر 
گـروه دوسـتان بیشـتر می شـود. خانواده هـا بایـد بـه  و مؤثرتـر از دیگـر رده هـای سـّنی اسـت، اهمیـت 
ک های دوسـت خوب  گونـه ای غیرمسـتقیم بـر دوسـتان و دوسـت یابی فرزنـد خـود نظـارت کنند و مال
و اهمیـت دوسـت و دوسـتی را بـرای آنـان بازگـو کنند تا فرزندشـان به وسـیلۀ دوسـتان مؤمـن و مقّید به 

آموزه هـای دینـی از جملـه مسـجد عالقه منـد شـوند.1
وقتی کـه نوجـوان دوسـت مسـجدی داشـته باشـد هنگامی کـه بـا یکدیگـر از مدرسـه و یـا محیـط 
ورزش و بـازی برمی گردنـد و بـه طـور کلـی هـر موقـع کـه بیـرون از خانه همراه باشـند دوسـت او که مقّید 
بـه اقامـه نمـاز جماعـت و اول وقـت آن هـم در مکانـی مثـل مسـجد باشـد او را با خود همـراه می کند و به 
گـر روحیـات دوسـت او روحیـۀ دین گریـزی و عـدم تقّید بـه نماز و امـور دینی و نماز  مسـجد می بـرد ولـی ا
جماعت باشـد و اشـتیاقی به مکان های مقّدس و مسـاجد نداشـته باشـد قطعًا در روحیۀ نوجوان هم 

تأثیـر خواهـد گذاشـت و او را از ایـن مسـائل دور خواهـد کرد.

3. امام جماعت مسجد:

گـر دارای  امـام جماعـت در هـر مسـجدی عاملـی مهـم در پیشـرفت مسـجد بـه شـمار مـی رود و ا
ویژگی هـای الزم باشـد تأثیـری شایسـته در تحـّوالت مثبت در کودکان و نوجوانـان و در نتیجه گرایش 

آنـان بـه مسـاجد خواهـد داشـت.2 ایـن ویژگی هـا عبارت انـد از:

1.  معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز، همان، ج2، ص157.
2.  رضایی، همان، ص231.
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3-1. آگاهی امام جماعت از مسائل مذهبی، فرهنگی و اجتماعی

گر امام جماعت توانایی و اندوختۀ علمی زیادی داشـته باشـد هنگامی که سـؤالی از طرف کودکان  ا
ح شـود او بـا اسـتفاده از معلومـات خـود در زمینه های مختلف  و نوجوانـان در زمینه هـای مختلـف مطـر
ازجملـه اعتقـادی، جامعه شناسـی، روانشناسـی و... پاسـخگوی آنـان خواهـد بـود. همیـن قـدرت علمـی 
روحانـی مسـجد باعـث اطمینـان آنـان خواهـد شـد لـذا همواره سـعی می کننـد در مواقـع لزوم بـا او ارتباط 

برقـرار سـازند و روشـن اسـت کـه برقـراری ارتبـاط با یک روحانی ابتدا از مسـجد شـروع می شـود.

3-2. وقت شناسی و حضور منّظم
ضـرورت دارد کـه امـام جماعـت در کّلیـۀ کارهـای مربوط به مسـجد نظم و انضبـاط را مراعات کند، 
به موقـع بـه مسـجد بیایـد و نمـاز را اقامـه کنـد، اوقـات سـخنرانی را تنظیـم و بـا توّجـه بـه حـال حّضـار 

مطالـب خـود را بیـان کنـد و از ذکـر مطالـب اضافـی خـودداری ورزد.

3-3. شیوایی بیان
مطالبـی کـه امـام جماعـت بیـان می کنـد،  بایـد حتی المقـدور سـاده و شـیوا باشـد و از تلّفـظ کلمـات 
و جمـالت عجیـب و غریـب و نا مأنـوس بپرهیـزد؛  یعنـی درعین حـال کـه علمـی، تخصصـی و باسـواد 
صحبـت می کنـد، سـنگین و نامفهـوم صحبـت نکنـد و ایـن باعـث می شـود کـه کـودکان و نوجوانـان 
کم ظرفیـت بـودن  بـه حرف هایـش عالقـه نشـان دهنـد  در غیـر ایـن صـورت بـا توجـه بـه روحیـه و 
آنـان، خسـتگی و کسـالت بـر آن هـا عـارض می شـود و ایـن باعـث بی میلـی آنـان بـه مسـجد خواهـد 

شد.1

3-4. خاّلقّیت و ابتکار
گـر امـام جماعـت ایـن ویژگـی را داشـته باشـد یعنـی هـر آنچه را کـه می خواهد به کـودک و نوجوان  ا
بفهمانـد بـا ذکـر مثال هـا، حکایت های تاریخی، شـوخ طبعی، داسـتان های شـیرین و بـا رعایت نکات 

روانشناسـی کـودک و نوجـوان بـه گونـه ای زیبـا عرضه کند مسـجد برای آنان جذاب تر خواهد شـد.

1.  ر.ک: همان، صص234-231.
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3-5. همراهی و دوستی با نوجوانان

امـام جماعـت مسـجد می توانـد بـا کنـار گذاشـتن بعضـی از محدودیت هـای کاذب یـا غیرضـروری، 
بیـن خـود و نوجوانـان،  آن هـا را بـه خـود نزدیـک کنـد؛ به قدر معقول با آنـان صحبت کنـد،  احوال آن ها 
را در حالـت عـادی و غیرعـادی جویـا شـود و حتی المقـدور در هم نشـینی ها همـراه آنـان باشـد و از هـر 

فرصتـی بـرای بیـان مقصـود خویـش و آمـوزش دیـن، اخـالق، ادب و احـکام اسـتفاده کنـد.

3-6. احترام و تواضع
احتـرام گذاشـتن بـه دیگـران و داشـتن حالـت تواضـع در مقابـل افـراد، نوعـی ارادت قلبـی بـه آنـان 
گر تواضع و احتـرام از جانب روحانی  اسـت و بـا ایـن منـش می تـوان دیگـران را به خود جـذب کرد حال ا
ک و جویای صحبت هسـتند، صورت  و رهبـر معنـوی،  آن هـم بـا نوجوانـان و کودکان که دارای قلبی پا

گیـرد، قطعـًا موفقیت هـای چشـمگیری به دسـت خواهد آمد.

3-7. آراستگی ظاهری
ح شـود؛ بنابراین امام  روحانـی و رهبـر معنـوی در اجتمـاع بایـد در قالـب الگـو و نمونـۀ خوبی هـا مطر
جماعـت بایـد بـه بهتریـن وجـه ممکن لباس بپوشـد، تمیز باشـد، محاسـن مرتب داشـته باشـد و از عطر 
اسـتفاده کنـد؛ شـاید یکـی از دالیـل ضـرورت ایـن ویژگـی بـه خاطر آن باشـد کـه نوجوانان بـه ظاهر خود 

و دیگـران توّجـه زیادی دارند.

3-8. توانایی جسمی
در برگـزاری نمـاز جماعـت و سـخنرانی ها الزم اسـت امـام جماعـت، مسـائلی نظیـر وقـت دیگـران و 
گـر امـام جماعـت سـن باالیـی داشـته باشـد، طبیعتـًا نمـاز طوالنـی  سـّن حاضـران را مراعـات کنـد؛  حـال ا

می شـود و ممکـن اسـت مأمومیـن نوجـوان خسـته شـوند.1

4. هیئت امنای مسجد:

گـر هیئـت امنـای مسـجد در ادای وظایـف خویش جّدّیت داشـته باشـند و مصّمـم حرکت کنند، در  ا

1.  ر.ک: همان، صص234-231.
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امـور مسـجد اختـالل پیـش نمی آیـد، پـس وقتی کـه کـودکان و نوجوانان ببیننـد که امور مسـجد دارای 

نظـم خاصـی اسـت گرایش بیشـتری به مسـجد پیـدا می کنند.1
هیئت امنا باید به مسـئلۀ نوجوانان اهتمام داشـته باشـند و باید توجه کنند که ادارۀ  امور مسـاجد 
کـودکان و  کثـر  گاهـی اوقـات مشـاهده می شـود ا کـه  نبایـد بـه شـکل سـّنتی باشـد، یعنـی بـه شـکلی 
غ کـردن، حـرف زدن و غیـره از مسـجد بیـرون می کننـد،  یـا نسـبت بـه آنـان  نوجوانـان را بـه دلیـل شـلو

ع برخوردهـا سـابقۀ بـدی را در اذهانشـان باقـی می گـذارد.2 بدرفتـاری می شـود، چـرا کـه ایـن نـو

5. بهداشت مسجد:

مسـاجد محـل نشـر معـارف و فرهنـگ اسـالمی هسـتند و مأذنه هـای آن نـدای نویدبخش سـعادت 
کیزگـی و شـعار النظافـه مـن االیمـان را سـر می دهـد پس سـزاوار اسـت که نخسـت خود ایـن مکان ها  و پا
کیـزه باشـد و مـوارد آزاردهنـده در آن  بـه ایـن شـعار جامعـۀ عمـل بپوشـانند. هـرگاه فضـای مسـجد پا
گین آن انسـان را به طرف خود خواهند کشـاند.3 نباشـد فضایـی بـه وجـود خواهـد آمد که شـمیم عطرآ
ک  یکـی از مأموریت هـای مهـم حضـرت ابراهیـم و اسـماعیل: ایـن بـود کـه همیشـه مسـاجد را پـا
ـِع 

َ
ّک ِکِفـ�نَ َو الّرُ َعا

ْ
اِئِفـ�نَ َو ال ـَرا َبْیـِىَ ِللّطَ ْن َطّهِ

َ
 أ

َ
اِعیـل و مطّهـر نـگاه دارنـد: »... َو َعِهْدَنـا ِإَل ِإْبَراِهـَم َو ِإْسَ

ـُجوِد«4 »... و مـا بـه ابراهیـم و اسـماعیل امـر کردیـم کـه: خانـه مـرا بـرای طواف کننـدگان و مجـاوران  الّسُ
کیـزه کنیـد!« لـذا مسـئوالن مسـجد در خصـوص نظافـت  ک و پا ع کننـدگان و سـجده کنندگان، پـا و رکو
منّظـم مسـجد توّجـه بیشـتری را مبـذول دارنـد تـا رعایت این مسـئله منجـر به رغبت بیشـتر نوجوانان 

بـه مسـجد شـود.

6. امکانات تفریحی و سرگرمی در کنار مسجد:

در زمـان مـا دامنـه تهاجـم دشـمن بـه قلمـرو اندیشـه های دینـی گسـترش یافتـه اسـت و دشـمنان 
گـون  بـرای تبـاه کـردن جوامـع اسـالمی و گمـراه نمـودن نوجوانـان مسـلمان از صدهـا شـیوه و ابـزار گونا
بهـره می جوینـد در مقابلـه بـا ایـن مـوج ضـّد فرهنگـی و دینـی بایـد تمامـی ابـزار و امکانـات موجـود را 

1.  همان، ص237.
2.  همان، ص238.

3.  عرشی نیاسر، عباس، مسجد گوهر بی همتا، قم، معروف، 1387، ص108.
4.  بقره، 125.
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بـه کار بسـت و یـک کار تبلیغـی اصولـی را از سـنگر مسـاجد پی ریزی نمود. ازجمله کارهـای زیر بنایی در 
کزی  کز آموزشـی فرهنگی در کنار مسـاجد اسـت. وجود چنین مرا این زمینه بنا نهادن مؤسسـات و مرا
نسـل امـروز را بـا مسـجد پیونـد می دهـد و از تکـرار افسـانه تلـخ و غمبـار جدایـی دیـن از دانـش و نسـل 

جدیـد جلوگیـری می کنـد.1
کـودکان قـرار داده شـود تـا بـه شـوق بـازی و یـا  کنـار مسـاجد مکانـی بـرای بـازی  بهتـر اسـت در 
اسـباب بازی بیاینـد و کم کـم بـا مسـجد آشـنا شـوند گرچـه بـه شـوق تفریـح و بـازی می آیـد ولـی کم کـم 
کودکـی بـا  عشـق بـه مسـجد پیـدا می کننـد در ایـن صـورت روحیـۀ امیـد و تعّبـد در او زنـده شـده و از 

کنـار هـم نقـش می بندنـد.2 کـرده، بـازی و مسـجد در  معنوّیـت در لبـاس بـازی آشـنایی پیدا

7. هدیه و محّبت:

ة«3 »هدیه، محّبت می آورد.«
َ

َوّد ُة ُتوِرُث  امْلَ ِدّیَ َ رسول خدا فرمودند: »الْ
کوچکـم بـه مسـجد و بـرای نمـاز جماعـت رفتیـم. بیـن دو نمـاز،  شـخصی می گفـت: »بـا فرزنـد 
شـیرینی بـه افـراد دادنـد. فـردا شـب پسـرم گفـت: بابـا! مسـجد نمی رویـم؟ ازآن پـس هـر وقـت او را بـه 
گـر شـیرینی و... نبـود، وقتـی بیـرون آمدیـم حتمـًا برایـش شـکالت می خـرم تـا پیونـد  مسـجد می بـرم، ا
مسـجد آمـدن بـا برخـورداری از یـک چیـز دوست داشـتنی در ذهن او گسسـته نشـود و عالقه به مسـجد 

و نمـاز، تـداوم یابـد.«4
گـر در مناسـبت های مربـوط بـه اهل بیـت در مسـجد مراسـمی برپـا شـود و بعـد  می تـوان گفـت ا
گـر در  از آن پذیرایـی انجـام گیـرد باعـث گرایـش بیشـتر کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد خواهـد شـد. ا
مسـجد بـرای آنـان جشـن تکلیـف گرفتـه شـود و به آن ها شـیرینی و عیـدی و کادو داده شـود یا اعطای 
مـدال و اهـدای جوایـز و تشـویق ها در مسـجد برگـزار شـود، خواه ناخـواه تأثیـر مطلـوب خـود را خواهـد 

گذاشـت؛ و ایـن گـره زدن خوشـی های زندگـی بـا نمـاز و مسـجد خواهـد شـد.5

1.  نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، قم، مؤّلف، 1373، ج2، صص164-163.
2.  پرهیزکار، همان، صص144-143.

3.  مجلسی، همان، ج74، ص166.
4.  محّدثی، جواد، عشق برتر، قم، بوستان کتاب، 1381، ص69.

5.  ر.ک: همان، ص69.
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ثار و فواید گرایش کودکان و نوجوانان به مسجد د( آ

1. دین آموزی و تقویت ایمان و اعتقاد:

باشـند،  نداشـته  تربیـت دینـی درسـت  و  اسـتوار  اعتقـادى  پایه هـاى  نوجوانـان  و  کـودکان  گـر  ا
گنـاه و فسـاد اخالقـی و اجتماعـی بـه شـمار می آینـد.  آسـیب پذیرترین قشـر جامعـه در مقابـل امـواج 
دشـمنان اسـالم و انقـالب اسـالمی نیـز، برنامـه و بودجـه زیـادی را بـراى تهاجـم فرهنگـی اختصـاص 
داده انـد و بـا همـۀ ابزارهـا و شـیوه ها در پـی جـدا سـاختن ایـن قشـر جامعـه از جریـان مقـّدس اسـالم 
کـه بـرای صیانـت آنـان از ایـن آفت هـا  و مسـائل توحیـدی و اعتقـادی هسـتند. چـه خـوب اسـت 
برنامه ریـزی کـرد.1 می تـوان گفـت یکـی از ایـن برنامه هـا بـه مسـجد بـردن آنـان اسـت؛ چـرا کـه مسـجد 
در تغذیـۀ فکـرى، روحـی، عاطفـی و هدایـت آنـان در بسـتر صـراط مسـتقیم و بـر اسـاس قـرآن و عتـرت 

گام بزرگـی را می توانـد بـردارد. به عنـوان مـکان مقـّدس 
انسـان اسـت. چنانچـه در روایـت  اعتقـاد  ایمـان و  گـواه  نمـاز و حضـور در مسـاجد،  شـرکت در 
گـواه بـر نمازخـوان  کـه می فرماینـد: »شـرکت در نمـاز جماعـت مسـجد، دلیـل و  معصومیـن: هسـت 
َسـاِجَد َفاْشـَهُدوا   َیْعَتـاُد امْلَ

َ
ُجـل ْیـُمُ الّرَ

َ
بـودن آن در بیـن مـردم اسـت«2 و در جـای دیگـر می فرماینـد: »ِإَذا َرأ

گـواه بـر ایمـان وی خواهـد بـود ...« مَیـاِن  ... «3 »رفت وآمـد مـداوم در مسـجد شـهادت و  ـُه  ِباْلِ
َ
ل

فـردی کـه بـه مسـجد رفت وآمـد داشـته باشـد از آموزه هـا و صحبت هـای دیگـران اسـتفاده می کند، 
وقتی کـه نوجوانـی در مسـجد بـرای نمـاز حاضـر شـود و بعد از نمـاز صحبت های امام جماعت را بشـنود 
در ایمـان و اعتقـاد او اثـرات بسـیار سـازنده ای را می گـذارد چـرا کـه امـام جماعـت در مورد مسـائلی چون 
گرایـی در قالـب احادیـث و حکایات سـخنرانی  امامـت، والیـت، معـاد، قبـر و قیامـت، دنیـا و مذّمـت دنیا

می کنـد در روحیـۀ وی اثـر گذاشـته و باعـث تقویـت مبانـی اعتقـادی و ایمان او خواهد شـد.

2. تعلیم قرآن و دعا:

در میـان همـۀ مباحـث و علـوم دینـی، پرداختـن به علوم قرآن در مسـجد دارای اهّمیتی ویژه اسـت 
ـا ُنِصَبـِت  َ

َ
زیـرا قـرآن و مسـجد پیونـدی خـاص بـا یکدیگـر دارنـد. پیامبـر گرامـی اسـالم فرموده انـد: »ِإّن

1.  همان، ص7.
2.  ابن بابویه، محمد بن علی ، علل الشرائع ، قم، داورى ، 1385 ،  ج2، ص325، باب18 باب علة الجماعة.

3.  نورى، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408ق، ج3، ص362.
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کرده انـد.« و نیـز فرموده انـد: »َمـْن   ُقـْرآِن«1 »مسـاجد را بـرای )خوانـدن و فهمیـدن( قـرآن بنا

ْ
َسـاِجُد ِلل امْلَ

َسـاِجد«2 »دوسـتدار قـرآن، مسـجد را نیـز باید دوسـت داشـته باشـد.« ُیِحـّبَ امْلَ
ْ
ُقـْرآَن  َفل

ْ
َحـَب  ال

َ
أ

3. پرورش حّب اهل بیت

کـودکان و نوجوانـان، پدیـد آوردن صحنه هـا و فضاهایـی  یکـی از راه هـای محّبـت اهل بیـت در 
اسـت کـه آن هـا در شـرایط روحـی خاّصـی قـرار بگیرنـد و به تدریـج حـّس درونـی آنان بیدار شـود و جذب 
گـر آنـان را بـه حـال خـود رهـا کـرد، بـه ایـن سـمت و جهت کشـیده نشـوند و بـه مجالس  گردنـد. چه بسـا ا
گـر ترتیبـی دهیـم کـه در این فضا قرار گیرند، جذب می شـوند. مثـاًل اردوهاى  دعـا و توّسـل نیاینـد. ولـی ا
فرهنگـی و زیارتـی و دیـدار از حرم هـا، زیارتگاه هـا، شـرکت در مجالـس دینـی و دعـا و توّسـل و عـزادارى و 
مالقـات بـا شـخصیت های معنـوى،  برگـزار شـود.3 بنـا بـه نظـر بنـده ایـن امـور بـا حضـور آنـان در مسـجد 
به دسـت می آیـد وقتی کـه کـودک و نوجـوان در مسـجد حضـور پیـدا می کننـد و در مسـجد مجلـس عزا و 

نوحـه برپـا شـود عواطـف آنـان بـر محـور اهل بیـت رشـد و تعالـی می یابد.

4. دوست یابی:

هنگامی کـه یـک کـودک و نوجـوان بـه مسـجد رفت وآمـد داشـته باشـد می توانـد دوسـتان زیـادی 
 کـز سـوء و فحشـاء و دوسـتان نابـاب مصـون بمانـد. حضـرت علـی پیـدا کنـد و از دوسـت یابی در مرا
 ِف 

ً
 ُمْسـَتَفادا

ً
خا

َ
هنـگام بـر شـمردن آثـار رفت وآمـد و مـراوده بـا ایـن مـکان مقّدس یکـی از فوایـد آن را »... أ

اهلِل َعـّزَ َو َجـل  ...  «4 »... بـرادر ایمانـی کـه در مسـیر خداونـد از او اسـتفاده کنـد...« بیـان می فرماینـد؛ و نیـز از 
مضمـون حدیـث معصـوم کـه می فرماینـد افـرادی که وارد مسـاجد می شـوند افراد شایسـته و اصیل هر 
قومـی هسـتند، می تـوان اسـتفاده کـرد کـه بـه یقیـن همه کـس توفیـق نخواهـد داشـت نامـش در شـمار 
افـراد دعوت شـده بـه مسـجد باشـد و مسـجد جایـگاه افـراد شایسـته و مـورد اعتمـاد اسـت لـذا می تـوان 

در آنجـا دوسـتان دینـی و واقعـی خـود را پیـدا کـرد.5

1.  حّر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1104ق ،  ج5، ص213.
2.  نورى، همان، ج3، ص355.

3.  محّدثی، همان، ص71.
4.  ابن بابویه، محمد بن علی ، من ال یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین  حوزه علمیه، 1413ق، ج1، ص237.

5.  عرشی نیاسر، همان، ص67.
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5. نظم آموزی:

مسـجد در یـک جامعـۀ اسـالمی جایـگاه تجمـع منّظـم و همـه روزۀ مؤمنـان حق جوسـت. آوای 
دوسـتداران  از  منّظـم  جلسـه ای  و  فرامی خوانـد  مسـجد  بـه  را  آنـان  به خودی خـود  اذان  ملکوتـی 
معـارف اسـالمی فراهـم می آیـد بنابرایـن وقتی کـه کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد بیاینـد و ایـن نظم و 
هماهنگـی اهـل مسـجد بـا همدیگـر و بـا امـام جماعـت را می بیننـد این را بـرای خود الگو قـرار می دهند 

و مسـئلۀ نظـم و یکپارچگـی بیشـتر برایـش تجّلـی و بـروز پیـدا می کنـد.1

6. ایجاد آرامش روحی و روانی:

گسـتره زمیـن و پناهـگاه مؤمنـان اسـت. در آنجـا دل هـا بـا ذکـر و یـاد خـدا  مسـجد خانـۀ الهـی در 
آرام گرفتـه، از تنش هـای روانـی دور می شـوند. جسـم در سـایۀ آرامـش روحـی سـالم و متعـادل می شـود 
بنابرایـن آرامـش روح تندرسـتی انسـان را تضمیـن می کنـد و ایـن اطمینـان و آرامـش کـه نتیجـۀ ذکـر 
ـوُب  «2 »آن هـا کسـانی هسـتند 

ُ
ُقل

ْ
اَل ِبِذْکـِر اهلِل َتْطَمـِ�نُّ ال

َ
ـْم ِبِذْکـِر اهلِل أ ُبُ و

ُ
ِذیـَن آَمُنـوا َو َتْطَمـِ�نُّ ُقل

َّ
خداسـت »ال

گاه باشـید، تنهـا بـا یـاد خـدا  کـه ایمـان آورده انـد و دل هایشـان بـه یـاد خـدا مطمئـن )و آرام( اسـت؛ آ
آرامـش می یابـد!« در سـایۀ مذهـب و قداسـت مکان هـای مذهبـی بـه اوج خـود می رسـد.  دل هـا 
گـر کـودک و نوجـوان امـروز بـه مسـجد رفت وآمـد داشـته باشـند تندرسـتی روحـی و روانـی آن هـا  پـس ا
َسـاِجُد  کـرم می فرماینـد: »... َمـْن  َکاَنِت  امْلَ تضمین شـده خواهـد بـود همان طـور کـه حضرت رسـول ا
اَحـِة ...«3 »هرکـس مسـاجد خانـه اش باشـد خداونـد آسـایش و آرامـش را  ْوِح َو الّرَ ـُه ِبالـّرَ

َ
َبْیَتـُه َضِمـَن اهلُل ل

بـرای او ضمانـت می کنـد.«

7. پرکردن اوقات فراغت:

هـرگاه کـودک و نوجـوان بـه مسـجد رفت وآمـد داشـته باشـند و در مسـجد بـا برنامه هـای مختلـف، 
ع مشـغول شـود از ایـن راه هـا ارضـاء فکری می گـردد و هیچ گاه در ذهنـش مکانی برای  پرمحتـوا و متنـّو

فرهنـگ مبتـذل غـرب باقـی نمی ماند.4

1.  نوبهار، همان، ج2، ص162.
2.  رعد، 28.

3.  نورى، همان، ج3، ص362.

4.  عرشی نیاسر، همان، ص45.
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کـه بـه مناسـبت های مختلـف، مسـابقه های  کـردن اوقـات فراغـت آنـان خـوب اسـت  بـرای پـر 
کتاب خوانـی، اردوهـای تفریحی-زیارتـی از طـرف مسـجد برگـزار شـود و نوجوانـان در ایـن مسـابقات و 
اردوهـا شـرکت کننـد ایـن کار باعـث می شـود کـه اوقات فراغت آن هـا به طور مفید و با معنوّیت پر شـود 
و آن هـا متوّجـه می شـوند کـه مسـجد عـالوه بـر اینکـه جایـگاه عبـادت اسـت مکانـی بـرای تفریحـات 

سـالم نیز هسـت.

8. تقویت خاّلقیت و مسئولیت پذیری:

ِقیـر«1   اْلَ
ُ

ُجـل َک ِبـِه الّرَ َتـا
َ
ِطیـَر ِإَذا أ َی اْلنَ

ْ
أ َن  ِعْنـَدَک الـّرَ امیـر مؤمنـان علـی می فرماینـد: »اَل َتْسـَتْصِغَر

»افـکار ارزشـمند افـراد غیـر مهـّم را کوچـک نشـمارید.« بـا توّجـه بـه فرمایـش حضـرت می تـوان گفـت 
نوجوانـان، مسـئولیت هایی  و  کـودکان  بـه  آمـوزش مسـئولیت پذیری  بـرای  اسـت  کـه چـه خـوب 
چـون مـؤّذن و مکّبـر بـودن بـر عهـدۀ آنـان گذاشـته شـود و نیـز هنـگام برگـزاری مراسـم های مذهبـی 
ازجملـه اعیـاد و ایـام شـهادت معصومیـن کـه مسـجد نیـاز بـه تزییـن و یـا سیاه پوشـی دارد از آن هـا 
کمـک گرفـت، هنـگام قرائـت قـرآن، توزیـع و جمع کـردن ایـن کتـب مقـّدس را بـر عهـدۀ آنـان گذاشـت. 
بـرای تمیـزی و نظافـت محیـط مسـجد از آنـان کمـک گرفـت. بـرای پیشـبرد فعالیت هـای فرهنگـی و 
اجتماعـی از تفّکـرات آن هـا بهـره گرفـت کـه ایـن باعـث شـکوفایی اسـتعدادهای نهفتۀ آنـان و تقویت 

قیـت و ابتـکار در آن هـا و عالقـۀ بیشـتر بـه مسـجد و نمـاز می شـود.
ّ

نیـروی خال

9. پرورش روحیۀ جمع گرایی:

از تأثیـرات مناسـب مسـجد بـر تعلیـم و تربیـت افـرادی کـه در آن حضـور می یابنـد تقویـت و پـرورش 
روح جمع گرایـی، انعطاف پذیـری، نظم پذیـری و پیوسـتن بـه جمـع را می تـوان برشـمرد. حضـور در 
مسـجد درون گرایـی، خودمحـوری افراطـی و بیگانگـی از جمـع را از کـودکان و نوجوانـان دور می کنـد. 
گـون، اشـخاص متفـاوت برخـورد می کننـد ایـن  هنگامی کـه آنـان وارد مسـجد می شـوند بـا افـکار گونا
عـالوه بـر آثـار تربیتـی و آموزشـی، روح فردگرایـی و خودبینـی را در آنـان از بیـن می بـرد و باعـث می شـود 
تنهـا بـه منافـع شـخصی خـود فکر نکند و در صورت تزاحم منفعت شـخصی و منافع جامعه، مصلحت 

شـخصی را کنـار گذاشـته و جامعـه را از خـود بدانـد.2

1.  تمیمی آمدى، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و درر الکلم ، قم، دفتر تبلیغات ، 1366، ص441.
2.  ر.ک: عرشی نیاسر، همان، صص 63-62.
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نتیجه گیری:

مسـجد مکانی مقّدس اسـت که در ابتدا تداعی کنندۀ نماز جماعت و مراسـم های دینی و مذهبی 
می باشد اّما اسالم مسجد را پایه گذاری نمود تا افزون بر دعا و نیایش و عبادت کانون تعلیم و تربیت 
و فعالیت هـای آموزشـی و فرهنگـی نیـز باشـد. یکـی از کارکردهای مهّم این نهاد مقـّدس کاربری آن در 
خصـوص امـور تربیتـی و آموزشـی اسـت. ایـن مـکان بـا کارکردهـای زیـادی کـه دارد می توانـد والدیـن و 
تمامی دسـت اندرکاران تربیت را کمک نموده و راه گشـای بسـیاری از مشـکالت تربیتی آنان به شـمار 
کـودکان و نوجوانـان خـود را بیـدار  رود و از ایـن طریـق می تواننـد اسـتعدادهای فطـری خداجویانـه 

نگه داشـته و باعـث تقویـت باورهـای مذهبـی و اعتقادی آنان شـوند.

راهکارها:

ق برای مساجد. �
ّ

انتخاب امام جماعت جوان، صبور، مشاور و خال
تعلیم خانواده ها جهت تربیت فرزندان بر محور مسجد و نماز جماعت. �
تشویق فرزندان با هدایا و جوایز به خاطر شرکت در نماز جماعت و حضور در مسجد. �
برگزاری مسابقات فرهنگی و کتاب خوانی در مساجد. �
کمـک رسـانه های جمعـی،  � شناسـاندن آثـار نمـاز و حضـور در مسـجد بـه فرزنـدان و بـا 

کتـب درسـی توسـط آموزش وپـرورش. گنجانـدن چنیـن مطالبـی در 
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وضعیت شناسی رابطه جوانان و مسجد
حمید میرعباسی1

چکیده

در ایـن نوشـتار در پـی پاسـخ بـه ایـن سـؤال هسـتیم کـه در حـال حاضـر مسـاجد بـا چـه مسـائلی در 
زمینـه جـذب جوانـان مواجـه هسـتند؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـا اسـتفاده از روش مطالعـۀ کیفی و 
رویکـرد تحلیـل محتـوای کیفـی و بـا انجـام مصاحبـه بـا 90 نفـر از مردم و امامان جماعت مسـاجد شـهر 
ع وضعیـت در ایـن زمینـه برخـورد کردیـم. ایـن دو وضعیـت عبـارت بودنـد از رهیافـت  تهـران، بـه دو نـو
نیـاز محـور و رهیافـت آسـیب محـور. نتیجـه حاصـل از این دو رویکرد نشـان دهنده ایـن نکته بود که از 
یـک سـو مـا بـرای انجـام فعالیـت جامعه پذیـری دینی در مسـاجد نیاز بـه برنامه و اتاق فکـر قوی داریم 
و از سـوی دیگـر امـروزه مسـجد بـه محلـی بـرای پر کـردن خأهای دیگـر نهادهای جامعه تبدیل شـده 

است.

کلیدواژه: 

مسجد، جوانان، رهیافت نیازمحور، رهیافت آسیب محور، روش کیفی.  

Email: hamidmirabasi@gmail.com 1. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران.
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مقدمه

مسـجد از جملـه مهم تریـن و فعال تریـن کانون هـای ارتباطـات سـنتی در ایـران بعـد از اسـالم بـوده 
اسـت. )فرقانـی،1387: 85( بـه همیـن دلیـل در حـوزه ارتباطـات سـنتی و در زمینـۀ فعالیـت مسـجد 
کارکردهایـی نظیـر ترویـج و تقویـت باورهـا، عقایـد عمومـی و فرهنـگ را از مسـجد انتظـار  می تـوان 

داشت.
کـه ایـن نهـاد ارائـه می دهـد،  امـا تفـاوت مسـجد بـا دیگـر نهادهـای جامعـه در محتوایـی اسـت 
محتـوا و یـا پیامـی کـه در حـوزه مسـجد انتقـال پیـدا می کنـد، متکـی اسـت بـر مفاهیـم دینـی و مـالزم بـا 
جامعه پذیـری دینـی. ایـن کارکـرد در سـالهای پیـش از انقـالب اسـالمی بـه شـکل واضـح بـر عهـده ایـن 
نهـاد بـوده اسـت. پـس از پیـروزی انقـالب و بـا تغییراتـی کـه در سـطح جامعـه اتفـاق افتـاد، در کنـار ایـن 
نهـاد، نهادهـای ارتباطـات رسـانه ای نیـز مکفـل ایـن امـر )جامعه پذیـری دینـی( و البتـه هـر سـال نیـز 

ایـن رونـد سـمت و سـوی تـازه ای می یابـد.
حضـور ارتباطـات رسـانه ای و تحـول در سـطح تکنولـوژی در سـطح جامعـه و تغییـر در فرهنـگ 
موجـب شـده اسـت کـه امـروزه مـا بـا افتـی در سـطح جذب به مسـاجد مواجه باشـیم و البته این مسـئله 
در سـطح جوانـان بیشـتر اسـت؛ )م. ش. فرجـی و کاظمـی،1388( از ایـن رو ایـن مقالـه بـه بررسـی ایـن 
امـر می پـردازد و سـعی می کنـد رهیافت هـای فعلـی جامعـه را در مـورد جـذب و یـا عـدم جـذب جوانـان 
بـه ایـن نهـاد سـنتی و مهـم، را مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار دهـد. روش تحقیـق در ایـن پژوهـش کیفـی 
اسـت کـه در پـی یافتـن چگونگـی سـاخت جهـان اجتماعـی اسـت، البتـه در ایـن سـاخت، نقش انسـان 

یـا فرهنـگ و کنش هـای انسـانی مـورد توجـه قـرار می گیـرد. )ایمـان، 1388: 142)
از ایـن روی در ایـن تحقیـق بـر اسـاس برنامـه پژوهـش کیفـی از روش تحلیـل محتـوای کیفـی بـه 

عنـوان روش مرکـزی و روش مطالعـه اسـنادی بـه عنـوان تکمیـل کننـده شـده اسـت.
ضمنـًا در ایـن پژوهـش از مصاحبـه بـه عنوان ابزار محـوری در زمینه جمع آوری اطالعات اسـتفاده 
شـده؛ و در کنار آن از روش مشـاهده مشـارکتی در جهت تکمیل جمع آوری اطالعات اسـتفاده گردیده 

است.
در طـول مـدت غریـب بـه 3 مـاه کار میدانـی در ایـن تحقیـق، تعـداد 90 مصاحبـه بـا مـردم تهـران و 

امامـان 14 مسـجد، انجـام شـد.
بـه طـور کلـی بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه در شـهر تهـران می توان، دو نگـرش کلـی را در مورد 
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دالیل عدم حضور جوانان در مسـجد از یکدیگر بازشناسـی کرد. این دو رهیافت عبارت هسـتند از: 1- 
رهیافـت نیـاز محـور و 2- رهیافـت آسـیب محـور کـه درایـن مقالـه د رپـی تبیـن پرسـش اصلی بواسـطۀ 

ایـن دورهیافـت خواهیم بود.

الف: رهیافت نیاز محور

در ایـن رهیافـت بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه امـروزه جامعـه دچـار تحـول و دگرگونـی شـده اسـت و 
کـه در  ایـن تحـول و دگرگونـی می بایـد در سـاخِت نهـادی ماننـد مسـجد نیـز دیـده شـود؛ و از کسـانی 
ایـن رهیافـت قـرار می گیرنـد خواسـتار ایجـاد کارکردهـای جدیـدی در مسـجد می باشـند کـه مناسـب با 

تحـوالت امـروزی اسـت. )م. ش. نـاری ابیانـه، 1382)
گـر از زاویـه ای درسـت بـه ایـن مطلـب نـگاه کنیـم و واضح اسـت که امـروزه جامعه مـا، در حال گذار  ا
اسـت و سـاختار تـازه ای را بـه وجـود آورده و تجربـه می کنـد؛ از ایـن رو اسـت کـه برخـی از صاحب نظـران 
معتقدنـد وقتـی نهادهـای دیگـر جامعـه کارکردهـای خـود را بـه درسـتی انجـام ندهنـد توجیهـی بـرای 
ورود کـه فعالیت هـای غیـر دینـی بـا وجهـۀ مذهبـی بـه داخـل نهـادی ماننـد مسـجد بـه وجـود می آید و 

بـه عنـوان یـک کارکـرد جدیـد در آن تعریـف می گـردد. )م. ش. محمـدی،1381: 234)
در نتیجـه کارکردهـای تـازه ای کـه بـه نهـاد مسـجد در جامعـه مـا تحمیـل می شـود بـه نوعی ناشـی از 
کم کاری باقی نهادهای موجود در جامعه اسـت؛ و مسـجد به عنوان یک نهاد اصلی که مورد مراجعه 

تـوده مـردم می باشـد، در ایـن وضعیـت، کارکردهـای غیـر دینی را بـه توجیه دینی، انجـام می دهد. 
کـه عبـارت اسـت از: 1- ارتباطـات 2-  کلـی پیگیـری نمـود   ایـن بحـث را می تـوان در دو بخـش 

فعالیت های جانبی. 
هـر کـدام از ایـن دو خـود، دارای زیـر مجموعه هایـی می باشـد؛ ولـی آن چه که در نـگاه اول می توان 
بـدان اشـاره کـرد ایـن کـه هـر دو نشـان از جامعـه ای در حـال تحـول و عـدم کارایـی نهادهـای موجـود 

در آن می باشـند.

1.  ارتباطات

 یکـی از مقوله هایـی کـه در رهیافـت نیازمحـور مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت، بحث ارتباطات اسـت 
کـه البتـه ایـن خـود به چند بخش تقسـیم می شـود. 
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1-1.  ارتباطات میان فردی 

در اینجـا بحـث پیرامـون نحـوۀ برقـراری ارتبـاط میـان افـراد مسـجدی بـا جوانـان اسـت، کـه طیف 
گسـترده ای از مباحـث می باشـد؛1 در ایـن بخـش و بخش هـای دیگـر بـه صـورت منطقـی ارائـه بدهیم.
وقتـی از ارتبـاط سـخن بـه میـان می آیـد بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه چگونـه می تـوان جوانـان را بـه 
مسـجد فراخوانـد؛ نظـر تعـدادی از مـردم روش »گفتگـو بـا جوانـان«2 برای حضور در مسـجد اسـت. این 
گفتگـو بـه منزلـه دعـوت جوانـان بـرای حضـور در مسـجد اسـت کـه البتـه می تـوان آن را نوعـی نـوآوری 
دانسـت چـرا کـه در گذشـته چنیـن رویکـردی در میـان مـردم وجود نداشـت. معمواًل در گذشـته بچه ها 
و جوانـان بـه صـورت تعبـدی در مسـجد حاضـر می شـدند امـا می بینیـم امـروز بخشـی از بدنـه جامعـه 

خواهـان گفتگـو بـا جوانـان بـرای حضـور آنان در مسـجد هسـتند. 
مـردم بـرای ایـن کـه ایـن گفتگـو و ارتبـاط بیشـتر مؤثـر باشـد راهکارهـای مختلفـی ارائـه می دهنـد.  
کـردن  در مرحلـه اول معتقدنـد، »بـا جوانـان دوسـت شـود« و یـا غیـر از دوسـتی بـا جوانـان، »تشـویق 
جوانان« اسـت که این تشـویق خود دارای ابعادی اسـت، در نگاه نخسـت »وقتی جوانی وارد مسـجد 
می شـود او را تشـویق کننـد« و ایـن عمـل مسـتمر باشـد، »تشـویق جوانـان بایـد بیشـتر باشـد« و تشـویق 
ایـن یـا بـه صـورت خـاص از ناحیـۀ افـراد تأثیرگـذار در مسـجد انجـام پذیـرد ماننـد »تشـویق خـود امـام 
جماعت«؛ به طور کلی رابطه دوسـتانه با جوانان و تشـویق های مسـتمر ایشـان و هم چنین اسـتفاده 
از افـراد تأثیرگـذار در ایـن رونـد از جملـه راهکارهـای جـذب جوانـان و از جملـه نیازهـای فعلـی فضـای 

کـم بـر مسـاجد اسـت کـه از نقطـه نظـر مـردم و امامـان مسـجد بیـان شـده اسـت.  حا
ح می شـود بخـش نیازسـنجی اسـت،  کـه در حـوزه ارتباطـات میـان فـردی مطـر بحـث دیگـری 
کسـانی کـه از زاویـۀ رهیافـت نیازمحـور بـه مسـجد می نگرنـد اعتقاد دارند که باید نسـبت به »شـناخت 
تقاضاهـای جوانـان« اقـدام کـرد و یـا بـه بیـان دیگـر در ایـن رهیافـت »جوانـان را درک کنیـم«. بـرای 
شـناخت نیازهـا و تقاضاهـا و یـا همـان درک جوانـان در ایـن رهیافـت )نیـاز محـور( می تـوان از چنـد 
طریـق عمـل کـرد کـه عبارتنـد از:  1. »نـگاه بـه طـرز فکـر آن هـا«؛ 2. »نزدیـک بـودن بـه جوان هـا« و البتـه 

راه هـای رسـیدن بـه ایـن دو »صحبـت کـردن بـا جوانـان، و اهمیـت دادن بـه آن هـا« اسـت.
بـه طـور کلـی در رهیافـت نیـاز محـور، ارتبـاط، برای فهـم نیازهای جوانـان از طریق گفتگو اسـت که 

ح می شـود و بخشـی از آن مربـوط به رهیافت آسـیب محور می باشـد کـه در جای خود  1.  البتـه بخشـی از آن مربـوط بـه رهیافـت نیـاز محـور اسـت کـه مطـر
بیان خواهد شـد.   

2. مطالبی که به این صورت در گیومه »« است متن مصاحبه های انجام شده است.



291
بـر پایـه شـناخت دیدگاه هـای جوانـان بـه همـراه نزدیـک بـودن با آنـان در قالـب روابط دوسـتانه، مورد 

نیـاز فضـای کنونی مسـجد می باشـد. 
گـر بخواهیـم در حـوزه روابـط میـان فـردی نتیجه گیـری کلـی از مباحـث ذکـر کنیم، بایـد که، بحث  ا
و گفتگـو، از جملـه مباحثـی اسـت کـه هـم بـه عنـوان مقدمه حضـور و همه بـرای تداوم حضـور جوانان، 
مـورد نیـاز اسـت، در مقدمـۀ حضـور جوانـان در مسـجد، گفتگـو بـا وی از دیـد مصاحبـه شـوندگان باعث 
می شـود کـه ایشـان بـه نوعـی ارزشـمند بـودن در وجـود خـود احسـاس کننـد و ایـن امـر بـه خـودی خـود 

موجبات حضور مسـتمر او در مسـجد اسـت.
امـا در بخـش دوم کـه باعـث ادامـه حضـور جوانـان در مسـجد می شـود، بحث اصلی بر سـر نیازهای 
کـه مسـئولین و بـزرگان  کـه ایـن ارتباطـات میـان فـردی موجـب می شـود  جوانـان اسـت بـه نحـوی 
گر  گاهـی یابنـد و در پـی بـرآورده کـردن ایـن نیازهـا باشـند؛ بـه بیـان دیگر ا مسـجد از نیازهـای جوانـان آ
مسـجد را یـک نهـاد مرکـزی مهـم در جامعـه اسـالمی بدانیـم ایـن نهـاد بایـد نیازهـای افـراد جامعـه را بر 

اسـاس تغییـر و تحـوالت زمـان فراهـم و بـرآورده سـازد.
گـر مسـجد و یـا نهـادی کـه چنیـن کارکـردی را در جامعـه دارد، نتوانـد بـه ایـن نیازها پاسـخ دهد، به  ا
طـور منطقـی می تـوان نتیجـه گرفـت کـه حیـات آن در جامعـه پایـان خواهد یافـت و نهادهای دیگری 

کـه ایـن نیازهـا را می تواننـد برطـرف کننـد جـای او را خواهند گرفت.
عامـل  و  زمینه سـاز  عامـل  عنـوان  بـه  رهیافـت  ایـن  در  میان فـردی  ارتباطـات  و  گفتگـو  پـس 

می شـود. شـناخته  جوانـان  حضـور  تداوم دهنـده 

2-1. ارتباطات جمعی 
ح  در حـوزه ارتباطـات جمعـی از دیـد رهیافـت نیازمحـور بحـث اصلـی حـول محـور تبلیغـات مطـر
می شـود، و دارای دو سـاحت مختلـف اسـت: الـف( در مـورد چـه چیزهایـی تبلیـغ شـود، ب( متولیـان 

ایـن تبلیغـات چـه کسـانی هسـتند.
ح می شـود عبـارت  مهم تریـن بحثـی کـه در زیـر مقولـه» در مـورد چـه چیزهایـی تبلیـغ شـود « مطـر

اسـت از: 1. »تبلیـغ مسـاجد«؛ 2. » تبلیـغ بـرای نمـاز خوانـدن«.  
 بـر اسـاس تلقـی رهیافـت نیازمحـور امـروزه هـم چنـان کـه سـازمان ها و نهادهـای مختلـف بـرای 
کـه  مسـائل مختلـف تبلیـغ می کننـد بـرای مسـاجد، نمـاز و حضـور جوانـان در مسـاجد نیـز نیـاز اسـت 
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گیـرد.       تبلیغـات از طـرف سـازمان ها و وسـایل ارتبـاط جمعـی صـورت 

ایـن رهیافـت معتقـد اسـت کـه ایـن تبلیغـات بایـد از چنـد مجـاری انجـام پذیـرد که عبارت هسـتند 
از: 1. »از طریـق تبلیـغ کالمـی از طریـق دوسـت و آشـنایان«؛ 2. »وزارت فرهنـگ و ارشـاد تبلیـغ نکنـد، 
نمی تـوان جوانـان را بـه زور بـه مسـاجد آورد«؛ 3. »صـدا و سـیما« و بـه ویـژه از »طریـق تلویزیـون«. بـه 
نوعـی ایـن گـروه از مصاحبـه شـوندگان، معتقـد هسـتند کـه جامعـه امـروز مـا بـر مبنـای تبلیغـات دسـت 
بـه جـذب می زنـد و تبلیغـات بـرای مـردم امـروزه مهـم اسـت، از ایـن کـه نیاز اسـت در مورد نمـاز و حضور 

جوانـان در مسـاجد نیـز تبلیـغ صـورت گیـرد.
یکـی از یافته هـای خـاص ایـن نوشـتار همیـن نیـاز بـه انجـام تبلیغ در مورد مسـجد و نماز اسـت؛ چرا 
کـه محقـق تصـور نمی کـرد کـه در جامعـۀ مـا ایـن تلقی باشـد که برای رفتن به مسـجد و یا نمـاز خواندن 
کـه تبلیغـات در جهـان معاصـر بیشـتر  تبلیغـات الزم اسـت، و البتـه مهم تریـن دلیـل آن نیـز ایـن بـود 
جنبـه مـادی دارد و کمتـر دیـده بـه جنبه هـای انسـانی و فـرا مـادی در آن توجه می شـود، هـر چند که در 
ح شـده اسـت. )م.  دهه هـای پایانـی قـرن بیسـتم بحـث بازاریابـی اجتماعـی و تبلیغـات اجتماعی مطر

ش. رابرتـس و مکوبـی،1378: 159-158)
کـه »چـرا مـردم و برخـی از امامـان جماعـت   از همیـن روی بـرای محقـق ایـن سـؤال پیـش آمـد 
مـورد مصاحبـه خواهـان انجـام تبلیغـات بـرای مسـجد و نمـاز خوانـدن می شـوند؟«؛ پاسـخ احتمالـی 
بـرای ایـن سـؤال را می تـوان در نحـوۀ شـکل گیری ارتباطـات مذهبـی در جامعـه فعلـی مشـاهده کـرد 
بـه صورتـی کـه امـروزه رسـانه ها و بـه ویـژه تلویزیـون بـا ارائـه برنامه هـای مختلـف در حـوزه مذهـب در 
ایـام مختلـف سـال ایـن ذهنیـت را بـه وجـود آورده انـد عامـل تبلیـغ دیـن در جامعـه مـا می باشـند، امـا 
مخاطبـان در ایـن میـان هیـچ گونـه نشـانۀ خاصـی در زمینـه تبلیغ نماز و یا مسـاجد را در این رسـانه ها، 
مشـاهده نمی کننـد بـه همیـن دلیـل بیـان می کننـد کـه هماننـد بقیـۀ مطالبـی کـه رادیـو و تلویزیـون، 
در مـورد دیـن ارائـه می کننـد، در زمینـه مسـاجد و نمـاز نیـز بـه ارائـه مطالـب و برنامـه بپردازنـد؛ از ایـن رو 
اسـت کـه بـه گمـان نویسـنده معتقدیـن بـه رهیافـت نیازمحـور معتقدنـد کـه بایـد تبلیغـات در زمینـۀ 

نمـاز و مسـاجد شـکل گیـرد.    

2.  فعالیت های جانبی

ح اسـت، وجـود فعالیت هـای جنبـی در مسـاجد  در بخـش دوم رهیافـت نیازمحـور بحثـی کـه مطـر
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اسـت، بـه ایـن معنـی کـه در کنـار اقامـه نمـاز جماعـِت در مسـاجد نیـاز اسـت کـه برنامه هـای دیگـری 
از طـرف متولیـان و امـام جماعـت در زمینـه حضـور جوانـان در مسـجد برگـزار شـود؛ جوانـان بـر اسـاس 
ایـن دیـدگاه، مسـجد را بایـد مکانـی بداننـد کـه توانایـی بـرآورده شـدن نیازهـای مربـوط بـه ایـن سـن را 

داشـته باشـد.
از این روی است که این مقوله خود دو بخش دارد: امکانات؛ فعالیت ها.

1-2. امکانات
در حوزۀ امکانات، نیاز امروزه مسـاجد با گذشـته تفاوت دارد. از این رو وجود فضاهای سـاختمانی 
در مسـجد و یـا کنـار آن، داشـتن امکانـات روزآمـد ماننـد رایانـه و اینترنـت و امثال این مـوارد که البته هر 
روزه نیـز بیشـتر می شـود؛ دو عامـل اصلـی اسـت کـه در ایـن بخـش در زمینـه حضـور جوانـان تأثیرگـذار 

هستند.
ح می شـود در زمینـه سـاخت سـنتی  کـه مطـر در حـوزه فضاهـای سـاختمانی، مهم تریـن مسـائلی 
مسـجد اسـت. سـاخت سـنتی مسـجد بـه وضعیتـی اشـاره دارد کـه در آن مسـجد صرفـًا به عنـوان محل 
عبـادت شـناخته شـده اسـت و تمـام فضـای آن بـرای ایـن امـر اختصـاص یافتـه اسـت بـه صورتـی کـه 
شـما نمی توانیـد بـر اسـاس نیازهـای امـروزی مسـجد، فضایـی را در آن بیابیـد که بتوانیـد فعالیت های 

امـروزی را در آن سـامان دهیـد.
گر در گذشـته  ح می شـود به این معنا که ا در طـرف دیگـر بحـث مالـی مسـاجد نیـز در ایـن زمینه مطر
مسـجد فعالیتـش در بخـش صرفـًا خوانـدن نمـاز و برگـزاری برخـی مراسـم ها خالصـه می شـد، وضعیت 
نیازمحـور فعلـی، مسـجد را بـه مکانـی تبدیـل کـرده اسـت که نیاز اسـت در آن هزینه های بسـیار زیادی 
انجـام پذیـرد از ایـن رو اسـت کـه بحـث هزینـه کـه در سـابق چنـدان مهـم تلقـی نمی شـد و مـورد نظـر 
ح می شـود، و نیاز اسـت کـه متولیان و امـام جماعت  نبـود، امـروزه بـه عنـوان یـک مسـئله بنیـادی مطـر

توانایـی جـذب کمک هـای مردمـی و دولتـی را عـالوه بـر توانایی هـای گذشـته خود داشـته باشـند.

2-2. فعالیت ها
رهیافـت نیازمحـور معتقـد اسـت کـه بـرای جـذب و یـا حضـور جوانـان نیـاز اسـت کـه در نحـوۀ ارائـۀ 
برنامـه در مسـجد تحـول ایجـاد گـردد بـه صورتـی کـه مسـجد به عنـوان یک نهـاد مورد اعتمـاد جامعه 
بتوانـد نیازهـای جوانـان را در هنـگام حضـور بـر طـرف کنـد. بـه صورتی که جوانـان تمام نیازهـا را مانند 
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اینترنـت، ورزش، تفریحـات و... در جامعـۀ مسـجد و یـا بـه واسـطه مسـجد مرتفـع ببینـد. در ایـن حالـت 

ح می شـود. اسـت کـه در ایـن بـاره چنـد رهیافـت نیـاز محـور مطر

2-2-1. نوع فعالیت ها

ع فعالیت هـا در مسـاجد انجـام پذیـرد؟« یکـی از مسـائلی اسـت کـه در ایـن رهیافـت  این کـه »چـه نـو
ح اسـت، فعالیت هایـی کـه مـورد نظـر ایـن رهیافـت اسـت عبـارت اسـت از: »برنامه هـای شـاد و  مطـر

سـرگرمی«، »کالس هـای ورزشـی، کوه نـوردی«، »کتابخانـه«، »برگـزاری کالس هـا فـوق برنامـه« و ... 
در مـورد فعالیت هـا آن چنـان کـه مشـخص اسـت، تمامـًا بـه نیازهایـی اسـت کـه جوانـان در جامعـه 
فعلـی مـا، یـا بـه آن نیـاز دارنـد و یـا جامعـه متصـور اسـت کـه جـوان بـه آن نیـاز دارد. بـر اسـاس ایـن تلقـی، 
مسـجد، محـور بـرآورده شـدن تمـام نیازهـای جامعـه اسـت؛ پـس مسـجد، هـم باشـگاه ورزشـی اسـت، 
هـم محلـی بـرای آمـوزش انـواع معـارف و مهارت هـا و هـم محلی برای مطالعـه و فعالیت علمـی؛ از این 

رو می تـوان متصـور بـود کـه طیـف گسـترده ای از فعالیت هـا را در بـر می گیـرد.  

2-2-2. نحوه فعالیت ها

 در ایـن حـوزه رویکـرد نیازمحـور معتقـد اسـت کـه از یـک طرف ایـن فعالیت ها »به صـورت مجانی« 
ع« باشـد؛ ایـن دو شـرط بیـان کننـدۀ ویژگـی دوره جوانـی اسـت بـه صورتی  باشـد و از سـوی دیگـر »متنـو
کـه از یـک سـو نوجوانـان و جوانـان دارای وضعیـت اقتصـادی مسـتقل نیسـتند و بـه بیـان دیگـر تعـداد 
بسـیار از جوانـان در زمـان فعلـی هم چنـان بـه خانـواده خـود بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی وابسـته 
ع طلبـی نیـز از جملـه دیگـر خصوصیـات  هسـتند؛ )م. ش. بوردیـو، 1388: 89-90( از سـوی دیگـر تنو
ح اسـت؛ )منطقـی،1383( بـا  جوانـان اسـت و بیشـتر بـه عنـوان یـک خصوصیـت دوره جوانـی مطـر
توجـه بـه ایـن دو ویژگـی، رهیافـت نیازمحورمعتقـد اسـت کـه  بایـد فعالیت هـای موجـود در مسـجد بـا 

ویژگی هـای جوانـان نیـز هم خوانـی داشـته باشـد.
بنیـاد تمـام بحث هـا در زمینـۀ نیـاز محـور بـودن مسـجد بـر ایـن نکته خالصه می شـود که مسـجد را 
مکانـی فراغتـی بدانیـم. البتـه مفهـوم فراغـت در حوزۀ علوم اجتماعی به نوعی یک مفهوم هویت سـاز 
اسـت. فراغـت در یـک تعریـف وسـیع بـه تمـام فعالیتهـای کـه فـرد اطـالق می شـود کـه بـه آن نمی تـوان 
عنـوان کار داد، )تورکیلدسـن، 1382: 108( از همیـن رو حتـی می تـوان عبادت و انجام مناسـک دینی 
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کنیـم  گـر بخواهیـم معنـای دقیق تـری بـرای آن بیـان  را نیـز در ردیـف فراغـت بـه حسـاب آورد امـا ا
می تـوان بـه فعالیت هـای داوطلبانـۀ مشـارکتی و جمعـی اشـاره کـرد، )روجـک، 1388: 280( در ایـن 
ع فعالیت هـای دینـی و مذهبـی را چنـدان نمی تـوان بـا عنـوان فراغـت پنداشـت. حالـت انجـام هـر نـو

کـزی کـه افـراد بتواننـد در آن زمـان فراغـت خـود را  امـا بحـث اصلـی ایـن اسـت کـه در جامعـه مـا مرا
بـا انجـام فعالیت هـای سـودمند پـر کننـد، کـم اسـت و یـا در بسـیار از مواقـع دردسـترس نیسـت، از ایـن 
روی وضعیتـی بـه وجـود می آیـد کـه در آن از فضاهـای غیـر فراغتـی بـرای انجـام برنامه هـای فراغتـی 

اسـتفاده می کننـد و البتـه ایـن فکـر هـم در جامعـه بـه صـورت ناخواسـته تقویـت می شـود.
گـر کار ویژه اصلی مسـجد را برگزاری نمـاز و برنامه های مذهبی  یکـی از ایـن فضاهـا، مسـجد اسـت، ا
در جهـت جامعه پذیـری دینـی بدانیـم، در ایـن حالـت برگـزاری کالس هـای مختلـف فرهنگـی، هنـری 

و ورزشـی در مسـجد را باید چگونه تفسـیر کرد.
کـه مسـجد در صـدر اسـالم جایـگاه بسـیاری از  عـده ای بـرای توجیـه ایـن مسـئله بیـان می کننـد 
فعالیت هـا بـوده اسـت، امـا بـه راسـتی چنـد درصـد از ایـن فعالیت هـا در حـوزه فراغـت افـراد بـوده اسـت.
مشـکل اصلی این نگرش وقتی هویدا می شـود که بدانیم بسـیاری از افراد معتقدند که نیاز اسـت، 
مسـاجد تبدیـل بـه باشـگاه و فرهنگ سـرا شـود تـا جوانـان در آن جـذب شـوند، یـا نیـاز اسـت در مسـجد 

کافـی نـت تأسـیس کـرد و یـا کالس هـای بازیگـری و فیلم سـازی برگـزار کرد تـا جوانان جذب شـوند.
و ایـن یعنـی مسـجد بایـد محلـی بـرای تأمیـن تمـام نیازهـای فـرد و بـه ویـژه جـوان باشـد، شـاید در 
ظاهـر ایـن بحـث جـذاب باشـد امـا در واقـع ایـن نوعـی مغالطـه اسـت، مسـجد بـرای رسـیدن بـه خـدا 
گـر کارکـرد نهایـی مسـجد جامعه پذیـری دینی  اسـت نـه بـرای تأمیـن نیازهـای مـادی و امـروزی بشـر؛ ا

باشـد، آیـا بـا برگـزاری ایـن دسـته برنامه هـا در مسـاجد می تـوان بـه ایـن هـدف رسـید.
سـاختار فراغتـی جامعـه مـا تعریـف نشـده اسـت، افـراد نمی داننـد کـه وقـت و زمـان فراغـت خـود را 
چگونـه و در کجـا بگذراننـد و از ایـن روی مسـجد را محلـی بـرای ایـن مسـئله انتخـاب می کننـد، و بـه 
همین دلیل  اسـت که کارکرد غیر واقعی را ابتدا به مسـجد نسـبت می دهند و در ادامه با عادی سـازی 
مسـئله می بینیـم کـه اساسـًا تمـام فعالیت هـای مسـجد و کارهایـی کـه هیئـت امنـاء، امـام جماعـت و 
بقیـه در حـال انجـام هسـتند همیـن برنامه ریـزی بـرای پـر کـردن فراغـت اسـت، و نـه برنامه ریـزی در 

جهـت جامعه پذیـری دینـی افـراد.
زمانـی کـه نهـادی در جامعـه نتوانـد بـه کارکـردی کـه از آن انتظـار مـی رود پاسـخ دهـد الجـرم یـا بایـد 
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کارکردهـای جدیـدی بـرای خـود تعریـف نمایـد، مسـجد بنـا بـه نظـر نگارنـده  منحـل شـود و یـا بایـد 
کمتـر  کـه  نمی خواهـد نهـادی منفعـل باشـد در آورد از ایـن روی دسـت بـه فعالیت هایـی می زنـد 

می تـوان آن را در حـوزه وظایـف واقعـی و ذاتـی آن دانسـت. 

ب( رهیافت آسیبی

رهیافـت آسـیب محـور بیـان می کنـد کـه بخشـی از روابـط و تعامالتی که در مسـاجد رواج دارد و یا به 
وجـود آمـده اسـت، بـا واقعیـت آن چیـزی کـه باید باشـد تفـاوت دارد و بـه نوعی این روابـط و تعامالت از 
صـورِت حقیقـی خـود فاصلـه گرفتـه اسـت. بـر اسـاس این رهیافـت، در ذهـن کنش گران، نمونـۀ آرمانی 

از مسـجد وجـود دارد کـه فضـای فعلـی مسـجد از آن نمونـۀ آرمانی، فاصله گرفته اسـت.
کارکـردی( در زمینـۀ وظایـف و  کارآمـدی )کـج  کـه مسـجد دارای نا ایـن رهیافـت معتقـد اسـت 
مسـئولیت هایش شـده اسـت، بـه بیـان دیگـر مسـجد از پتانسـیل های مسـجدبودن خـودش اسـتفاده 
ح می شـود که بزرگ ترین  نمی کند و یا نمی تواند اسـتفاده کند؛ در این رهیافت مقوالت مختلفی مطر

آن هـا عبارتنـد از: 1. آسـیب های فـردی؛2. آسـیب های سـاختاری. 

1.  آسیب های فردی

در این مقوله ما با آسـیب هایی مواجه هسـتیم که بر اثر کنش های افراد مختلف در حوزه مسـجد 
بـه وجـود می آیـد و ایـن آسـیب ها را می تـوان بـه چهـار دسـته کلـی تقسـیم کـرد: الـف( آسـیب های ناظـر 
بـر رفتـار افـراد حاضـر در مسـجد؛ ب( آسـیب های ناظـر بـر رفتـار متولیـان مسـجد )هیئـت امنـاء(؛ ج( 

آسـیب های ناظـر بـر رفتارهـای امـام جماعـت؛ د( آسـیب های ناظـر بـر رفتـار جوانـان.

ین در مسجد 1-1.آسیب های ناظر بر رفتار حاضر
ع رفتـار افـراد  در بخـش آسـیب های ناظـر بـر افـراد حاضـر در مسـجد بیشـترین بحـث در زمینـه نـو
ع آسـیب بـر اسـاس ذهنیـت  مسـن و شـخصیت های صاحـب نفـوذ در مسـجد اسـت. بیشـتر ایـن نـو
کـه افـراد سـالمند حاضـر در مسـجد ذهنیـت خاصـی از  گذشـته افـراد مسـن، اسـت، بـه نوعـی  دوران 
کسـی را شایسـته شـرکت در برنامه هـای  کننـده در مسـجد دارنـد و هـر  خصوصیـات افـراد شـرکت 
گـر بخواهیـم بـه صـورت مصداقـی در ایـن زمینـه صحبت کنیم می تـوان گفت هر  مسـجد نمی دانـد و ا
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وضعیـت ظاهـری را مناسـب حضـور در مسـجد نداشـته و از ایـن روی رفتارهایـی دارنـد که ایـن رفتارها 
مانـع حضـور جوانـان می شـود؛ بـه عنـوان نمونـه می تـوان بـه »تعصبـات بعضـی از مـردم«، »برخـورد 
بزرگ ترهـا«، »سـخت گیری هـای مـردم و ایرادهـا« آنـان سـخن بـه میـان آورد، البتـه رأس ایـن مسـائل 
مربـوط اسـت بـه مسـائلی ماننـد ایـن کـه »مسـن ترها بیشـتر بـه مسـجد می رونـد« و »همـه پیر هسـتند« 
کـه ایجـاد کننـدۀ فضایـی در مسـجد اسـت کـه از آن می تـوان تحـت عنـوان »فضـای گذشـته محـور« 

کرد. یـاد 
کـه ایـن ویژگی هـا در رهیافـت آسـیب محـور  گذشـته محور«، دارای ویژگی هایـی اسـت  »فضـای 
عبارتنـد از: »آن هایـی کـه تیـپ اسـپرت دارنـد را مسـلمان نمی داننـد.« و یـا »اجـازه نمی دهنـد جوانـان 
بـا هـر شـکل و شـمایل بـه مسـجد بیاینـد«؛ البتـه نگـرش »فضـای گذشـته محور« فقـط بـه ایـن مسـائل 
محـدود نمی شـود و تـا جایـی پیـش مـی رود کـه »نـگاِه چپ چـپ به مـا می اندازند« و یا »بـه حرف های 
مـا اعتنـا نمی کننـد«، و از همیـن رو اسـت کـه در ایـن زمینـه مصاحبه شـوندگان به این نتیجه می رسـند 
کـه »آدم هـای قدیمـی در مسـجد جمـع شـده اند، آن وقـت دوسـت ندارنـد جوانـان بـه مسـجد برونـد« 
وقتـی افـراد سـالمند در مسـجد حضـور دارنـد ایـن مسـجد بـه نوعـی از لحـاظ مکانـی نیـز خـط کشـی 
کالم بـه خوبـی  می شـود و »صـف اول هـر مسـجد بـا خودی هـا اسـت جوان هـا نمی رونـد«؛ در ایـن 
مشـخص اسـت کـه سـالمندان و یـا افـراد دارای جایـگاه خـاص در مسـجد بـه عنـوان خـودی نامیـده 
می شـوند و دیگـر افـراد کـه در ایـن جـا منظور جوانان هسـتند به عنوان صف اغیار نامیده خواهند شـد.
و بـر اسـاس همیـن مسـائل اسـت کـه جوانـان می گوینـد: »یک سـری دوسـت ندارند کسـی بـه آن ها 

امـر و نهـی کنـد بـرای همین بـه مسـجد نمی آیند«.
 بـه طـور کلـی ایـن فضـا تولیدکننـدۀ تخاصـم میـان جوانـان و پیـران اسـت و بازتولیـد آن البتـه عـدم 

حضـور و یـا کم رنـگ شـدِن حضـور جوانـان اسـت.
ایـن مسـئله در برخـی از مسـاجد تـا جایـی پیـش می رود که بعضـی از امامان جماعـت معتقدند بهتر 

اسـت بـه طـور کلـی پیرمـردان و یا سـالمندان را از حضور در مسـجد منع کرد.
در ارتبـاط بـا مطلـب بیـان شـده نیکـو اسـت کـه در ایـن جا حدیثـی از حضـرت امیر نقل کنیم ایشـان 
می فرماینـد: »آداب مخصـوص خودتـان را بـر فرزنـدان تحمیـل نکنید، زیرا آنان برای شـرایط و اوضاع 
زمانـی، غیـر از اوضـاع و شـرایط زمانـی کـه شـما زندگی می کنید، خلق شـده اند.« )وزیـری،1381: 583)

کـرد و نـه بـر اسـاس  کـه بایـد وضعیـت هـر کـس را بـر اسـاس زمـان او تحلیـل  بـر اسـاس ایـن کالم 
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دیدگاهـی کـه فـرد از گذشـته بـا خـود دارد؛ ممکـن اسـت در شـصت و یـا هفتـاد سـال پیـش نوعـی ارشـاد 
و سـخن گفتن بـا جوانـاِن آن زمـان در محیـط مسـجد بـه صـورت خطاب هـای تنـد و نگاه هـای خاصی 
بـوده اسـت، امـا امـروزه ایـن نحوۀ برخورد در امر آموزش جوابگو نیسـت. تلقی که امـروزه افراد از زندگی 
خـود و دیگـران دارنـد بـا تلقـی که نیم قرن پیش داشـته اند متفاوت اسـت و نیاز اسـت کـه دیدگاه افراد 

سـالمند مـورد تغییـر و تحـول قـرار گیرد.
برابـر  در  سـدی  عنـوان  بـه  معمـواًل  مسـجد  در  جایـگاه  صاحـب  و  متنفـذ  افـراد  دیگـر  سـوی  از 
فعالیت هـای جوانـان هسـتند بـه طـوری کـه می تـوان ایـن سـد را از اذان و اقامـه گفتـن در زمـان نمـاز 

کـرد تـا برگـزاری مراسـم های مختلـف. یومیـه در مسـجد بـه عنـوان امـور جـاری مشـاهده 
ایـن مسـائل البتـه وقتـی شـدید می شـود کـه مسـائل قومی و قبیلـه ای نیز مزیـد بر این تفکر شـود. در 
کثر به ماننـد غالماِن فرمان بـردار خواهند  ایـن حالـت مسـجد بـه ماننـد جهنمی اسـت که جوانـان حدا

بـود و بـه غیـر آن امکانـی برای حضـور و فعالیت ندارند.

1-2.آسیب های ناظر به رفتار متولیان مساجد
ایـن آسـیب ها چنـدان تفاوتـی بـا آسـیب هایی کـه در بخـش قبـل بیـان شـد نـدارد، همـان رفتارهـا 
و همـان رویکردهـا معمـواًل در مـورد متولیـان وجـود دارد، امـا تفـاوت آن بـا مـورد قبـل در ایـن اسـت کـه 
سـطح تأثیرگـذاری آن بیشـتر اسـت. بـه صورتـی کـه متولیـان مسـاجد کسـانی هسـتند کـه امـور جـاری 
مسـجد و برنامه ریزی هـای آن را بـر عهـده دارنـد. وقتـی آسـیبی در ایـن رویکـرد جلوه گـر می شـود کـه دو 
گـزاره بـا هـم بـه صـورت مخالـف عمـل می کننـد. گـزار اول ایـن اسـت کـه »جوانـان در هـر کاری حـرف 
اول را می زننـد، جوانـان فعال انـد« در ایـن صـورت نیـروی اجـرای و کسـانی کـه بایـد یـک مسـجد را بـه 
حرکـت در آورنـد جوانـان هسـتند، گـزار دوم وجـود هیئـت امنـا اسـت کـه مسـئولیت برنامه ریـزی و ارائه 
گـر ایـن جوانـان بـه هیئـت امنایـی در مسـجد برخـورد کننـد کـه جلـوی هـر گونـه  بودجـه را دارد؛ حـال ا
فعالیـت آنـان را بـا تفکـرات مربـوط به چند نسـل قبـل بگیرند، در این صورت حضور جوانان در مسـجد 
بی معنـا می شـود و ایـن دسـته از هیئـت امناهـا انتظار دارنـد که جوانان صرفًا در مسـجد برای یک نماز 
حاضـر باشـند. از ایـن رو اسـت کـه رهیافـت آسـیب محـور معتقـد اسـت کـه »فقـط حـرف از نمـاز می زننـد 
کـه نمـاز را ایـن طـور بخواننـد« و یـا » فقـط یـک نمـاز جماعـت اسـت« و به بیان روشـن تر حضـور جوانان 
گر قرار اسـت کـه از جوانان در برنامه خاصی در مسـجد  خـوب اسـت ولـی بـرای انجـام فریضـه نمـاز و یـا ا
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اسـتفاده شـود، بـه ایـن معنـا اسـت کـه در فعالیت هـای مناسـبتی، مـا )هیئـت امنـاء( نظـر می دهیـم و 
جوانـان بـدون هیـچ چـون و چـرا بایـد اجـرا کننـد؛ در نتیجـه ایـن مسـائل موجـب می شـود کـه وقتـی 
جوانـان فضـای مسـجد را ایـن گونـه ببیننـد از حضـور در چنیـن فضایی یـا دوری کنند و یـا کمتر حضور 

داشـته باشند.

1-3.آسیب های ناظر به رفتار امام جماعت
کـه از او  امـام جماعـت از شـخصیت های محـوری مسـجد بـه شـمار مـی رود از ایـن رو انتظاراتـی 
وجـود دارد در مـورد افـراد دیگـری در مسـجد کمتـر متصـور اسـت؛ از ایـن رو در ایـن مقولـه نـگاه بـه امـام 
گـر یـک امـام جماعـت نتوانـد ایـن نظرهـا را بـرآورده کنـد عمـاًل  جماعـت دارای ابعـاد مختلـف اسـت، و ا

گـون خواهـد شـد. در جهـت انجـام وظایـف خـود در مسـجد دچـار مشـکالت گونا
آسیب هایی که ممکن است برای امام جماعت پیش بیاید به قرار زیر است:

»امام جماعت حرف و عملش یکسان باشد.« �
»امام جماعت رفتارش درست باشد.« �
»نحوی برخورد علما باعث جذب می شود.« �
»انجام کارهایی توسط امام جماعت که مردم را از حضور در مسجد باز می دارد.« �
»امام جماعت جوان باشد.« �
»حرف های روحانیون، حرف های سخت نباشد، در غالب طنز باشد.« �
»صحبت های امام جماعت جذاب باشد.« �

کـه در رهیافـت آسـیب محـور، امـام  کـرد  گونـه اسـتنباط  گفتارهـا می تـوان ایـن  ع ایـن  از مجمـو
جماعـت بـه دو صـورت می توانـد باعـث کاهـش حضـور افـراد در مسـجد شـود، الـف( روابـط اجتماعـی 
ج از  کارهایـی خـار ضعیـف و غیـر منعطـف، ب( مخاطب نشناسـی )یعنـی بیـان مطالـب یـا انجـام 

ظرفیـت مـردم حاضـر در مسـجد(.
در حـوزه روابـط اجتماعـی بیشـترین بحـث پیرامـون یکسـان بـودن قـول و عمـل امـام جماعـت 
گـر در ایـن زمینـه امـام جماعـت نتواند بـرادری خود را بـه مردم ثابت کنـد عماًل از  اسـت بـه صورتـی کـه ا

جایـگاه باالیـی نـزد مـردم برخـوردار نخواهـد بـود.
از  مـورد خطـاب،  در حـوزه مخاطـب شناسـی معمـواًل بحث هـای فرهنگـی و شـناخت جامعـۀ 



300
مهم تریـن عواملـی اسـت کـه موجـب می شـود فـردی بـه عنـوان امام جماعـت بتوانـد تأثیرگـذاری الزم 

را داشـته باشـد.
امـام جماعـت بایـد بـا حضـور فیزیکـی و دوسـتانۀ خـود در یـک منطقـه، نسـبت بـه میـزان بصیرت و 
گاهـی بیابـد و بر اسـاس این مسـئله سـخنان خود را بـرای همان مردم  بینـش دینـی مـردم آن منطقـه آ
تنظیـم کنـد و از طـرف دیگـر رفتـار خـود را بـه صورتـی در سـامان دهـد کـه بـا عـرف مـردم آن منطقـه در 

تضـاد قـرار نگیرد.
امـا در کنـار ایـن دو بحـث اصلـی در مـورد آسیب شناسـی امـام جماعـت، بحـث جوان، بـودن امامان 
ح می شـود بـه ایـن معنـا کـه بـرای جـذب جوانـان  جماعـت هـم یکـی از مطالبـی اسـت کـه معمـواًل مطـر
نیاز اسـت. شـخصی مسـئولیت امام جماعتی را به عهده بگیرد که خودش نسـبت به این گروه سـنی 
شـناخت داشـته باشـد و البته این شـناخت وقتی بهتر حاصل می شـود که در گروه های سـنی نزدیک 
بـه جوانـان باشـد و از وضعیـت فعلـی جوانـان در جامعـه چنـدان بی اطـالع و یـا فاقـد دانـش امـروزی 

نباشد.
گـر امام  کثریـت جوانـان در حـال گسـترش اسـت، ا بـه عنـوان مثـال اسـتفاده از رایانـه امـروزه در نـزد ا
کـه دارا می باشـد فاقـد علـم و اطـالع باشـد در ایـن حالـت  جماعـت در مـورد ایـن وسـیله و امکاناتـی 
نمی توانـد چنـدان بـا جوانـان نزدیـک باشـد، و بـه نوعـی ایـن عـدم اطـالع او را از نزدیـک شـدن بـه 
عـده ای از ایـن جوانـان بـاز مـی دارد و در مرحلـه بعـدی، این عـدم اطالع، در ذهن امام جماعت بینشـی 

خطـا ایجـاد می کنـد.

1-4.آسیب های ناظر به رفتار جوانان
در این حوزه بیشـتر بحث در سـمت و سـوی جامعه پذیری دینی جوانان و دیدگاه جوانان نسـبت 
کـه »سـخت بـودن  بـه شـناخت و میـزان معرفـت دینـی اسـت، از ایـن رو، ایـن دیـدگاه معتقـد اسـت 
مسـائل دینـی بـرای جوانـان کـه از آن اطـالع ندارنـد« موجـب می شـود کـه آنـان کمتـر در مسـجد حاضـر 

شوند.
دیـدگاه رهیافـت آسـیب محـور در حـوزه معرفـت دینـی در میـان جوانـان، از چنـد ناحیـه می توانـد 
بـه عنـوان یـک آسـیب مـورد نظـر قـرار  گیـرد: در مرحلـه اول »کارهایـی کـه جوانـان نمی داننـد و انجـام 
گـر  کـه ا می دهنـد« و در مرحلـه بعـد »بـا دلیـل منطقـی بـا آنـان برخـورد نمی کنیـم«، و در نهایـت ایـن 
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قـرار اسـت مسـجد بـه عنـوان یـک مـکان بـرای جامعه پذیـری دینـی در جامعـه شـناخته شـود بایـد »به 
کـه البتـه در بسـیاری از اوقـات ایـن مطلـب غیـر از  صـورت غیرمسـتقیم بـه جـوان آمـوزش بدهیـم« 

واقعیت هـای جـاری اسـت. 
  

2. آسیب های ساختاری 

   در ایـن حـوزه بحـث بیشـتر در اطـراف سـاختار فعلـی و موجـود جامعـه اسـت، در رهیافـت آسـیب 
محـور ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه دالیـل عـدم حضـور جوانـان در مسـجد می توانـد بـه علـت سـاختار 

فعلـی جامعـه باشـد و ایـن سـاختار اسـت کـه جوانـان را از حضـور در مسـجد بـاز مـی دارد.
در این مقوله ما با سـه بحث کلی رو به رو هسـتیم که عبارت اسـت از : الف( آسـیب های سـاختاری 
خـرد ب(آسـیب های سـاختاری میانـی ج( آسـیب های سـاختاری کالن؛ کـه در ادامـه بـه بررسـی هـر 

یـک بـه صورت مجـزا خواهیـم پرداخت.

2-1.آسیب های ساختاری خرد    
  در ایـن بخـش عمـده بحـث پیرامـون دو مسـئله اسـت یکـی خانـواده و دوم وضعیـت دیـن داری؛ 
در حـوزه بحـث خانـواده، رهیافـت آسـیب محور معتقـد اسـت: بزرگ تریـن مشـکل کـه وجـود دارد در 
»تربیـت مذهبـی اسـت کـه در خانواده هـای ایـن جوانـان هسـت«، و ایـن مسـئله از چنـد عامـل نشـأت 
گـر  می گیـرد کـه بـه طـور کلـی می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: »از سـوی خانـواده تشـویق نشـود«، »ا
پـدر و مـادر مسـجد نیاینـد جوانـان هـم مسـجد نمی آینـد«، »تربیـت مذهبـی کـه درخانواده هـای ایـن 
گـر خانـواده ای بـه مسـجد رفـت و  جوانـان هسـت«؛ ایـن سـه مـورد بیـان کننـدۀ ایـن مطلـب اسـت کـه ا
گـر تربیـت دینـی در خانـه درسـت انجـام نپذیرفتـه باشـد و البتـه در نهایـت رفتـن  آمـد نداشـته باشـد، و ا
نوجـوان و جـوان بـه مسـجد بـا تشـویق همـراه نباشـد، در آن صـورت آمـدن جـوان بـه مسـجد بسـیار 
نامحتمـل می شـود؛ در نهایـت می تـوان دالیـل مسـائل بـاال را در ایـن دانسـت کـه چـون خانواده هـای 
مـا نسـبت بـه تربیـت دینـی فرزنـدان خود، نسـبت به گذشـته احسـاس مسـئولیت نمی کننـد، و از طرف 
دیگـر خـود نیـز چنـدان رابطـه ای بـا مسـجد ندارنـد، موجـب می شـود کـه عمـاًل جوانـان مـا کـه از بطـن 
طفولیـت بـا ایـن مـکان بیگانـه هسـتند در دوران نوجوانـی و جوانـی نیـز بـا ایـن مـکان بیگانـه بماننـد؛ 
ع بـر اسـاس ایـن نظـر چـون ارتبـاط از ابتـدا بـر قـرار نبـوده در ادامـه نیـز اغلـب برقـرار نمی شـود. در مجمـو
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کـه  بایـد از اجبـار و زور بـرای رفتـن نوجوانـان و  از سـوی دیگـر خانواده هایـی هـم معتقـد هسـتند 
جوانـان بـه مسـجد اسـتفاده کـرد کـه البتـه ایـن مـورد هـم در دیـدگاه آسـیب محور یـک آسـیب به شـمار 
می آیـد. ایـن دیـدگاه معتقـد اسـت کـه الزم اسـت »جوانان، خود از روی اختیار به مسـجد برود«، این که 
خانـواده چگونـه می توانـد فراینـد جامعه پذیـری دینـی را بـه انجـام برسـاند نکتـه اصلـی و مرکـزی ایـن 
گـر خانـواده در بحـث جامعه پذیـرِی دینـی تـوان الزم را نداشـته باشـد نمی تـوان  حـوزه اسـت چـرا کـه ا

انتظـار خـاص از جامعـه و نهادهـای آموزشـی آن داشـت.
ح می شـود و بی ارتباط هـم با مبحث اول نیسـت،  در سـطح خـرد سـاختاری بحـث دیگـری کـه مطـر
سـطح دیـن داری و وضعیـت جامعه پذیـری دینـی در جامعـه اسـت، رهیافـت آسـیب محور معتقد اسـت 
کـه »مـردم همـه دیـن گریـز هسـتند و شـدند«؛ البتـه ایـن سـخن را نمی تـوان بـه صـورت عـام بـرای همـه 
گیـر و صددرصـد دانسـت، امـا بـر اسـاس یافته هـای تحقیقـات مختلـف در مـورد دیـن و دیـن داری  فرا
مـردم در ایـران این گونـه می تـوان متصـور بـود کـه سـطح انجـام مناسـک بـه صـورت فـردی در طـول 
30 سـال گذشـته چنـدان تفاوتـی نکـرده اسـت ولـی در حـوزه مناسـک جمعـی و بـه ویـژه در زمینـه نمـاز 
جماعـت و حضـور در مسـاجد در حـال حاضـر بـا یـک رونـد نزولـی مواجـه هسـتیم؛  )م. ش. فرجـی و 
گر بخواهیم مفهوم دین گریزی را به درسـتی و بر اسـاس شـواهد  کاظمی،1388: 87( به معنای دیگر ا
تحلیـل کنیـم بایـد ایـن نکتـه را بیـان داشـت کـه در جامعۀ ما، سـطح عمل به مناسـک دینـی به صورت 
انفرادی مانند گذشـته اسـت و در میان اغلب افراد جامعه ما رواج دارد )و این به معنای این اسـت که 
مناسـک و در ایـن جـا بـه ویـژه نمـاز بیشـتر بـه صـورت انفـرادی انجـام می گیـرد و کمتر شـما بـا آن از زاویه 
کثـر 45 درصد  جمعـی مواجـه می شـوید(، و از طـرف دیگـر مناسـک جمعـی بـا اقبال کمتـر و در حدود حدا
در جامعـه مواجـه اسـت. )آرویـن،1384: 79( از ایـن رو اسـت کـه البتـه عـده ای هـم بیـان می کننـد کـه 
دیـن داری در سـطح جامعـه کاهـش یافتـه اسـت و یـا مـردم دین گریـز شـده اند و البتـه صحیـح این کالم 

ایـن اسـت کـه بگوییـم مـردم در سـطح مناسـک جمعـی دارای نوعـی بی تفاوتـی شـده اند.
کـه  و البتـه ایـن مسـئله در میـان جوانـان بـا تحلیل هـای مختلفـی مواجـه اسـت برخـی معتقدنـد 
بایـد از نوعـی بی شـکلی دینـی نـام بـرد، )آزاد ارمکـی و غیاثونـد،1381( برخـی معتقدنـد بـه نوعـی ایـن 

وضعیـت را می تـوان سـکوالر شـدن نـام نهـاد. )سـراج زاده،1377 و خسـرو خـاور، 2007)
کـه چـه عنوانـی می تـوان بـه ایـن گونـه وضعیـت دیـن داری در میـان جوانـان داد می توانـد  ایـن 
سـالیان متمـادی محـل نـزاع و اختـالف باشـد ولـی آنچـه کـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه جوانـان امـروزه 
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بسـیار کمتـر از سـابق در مناسـک جمعـی حضـور می یابنـد.

2-2. آسیب های ساختاری میانی  
کـه مربـوط بـه فضـای مسـجد می شـود و بـه      آسـیب های سـاختاری میانـی آسـیب هایی اسـت 
نوعـی ایـن فضـا بـرای افـراد مختلـف اعـم از بزرگ سـاالن و یـا جوانـان غیـر قابـل تحمـل می گـردد، 
ایـن بخـش خـود بـه دو حـوزه سـخت افزاری و نرم افـزاری تقسـیم می گـردد، در حـوزه سـخت افـزاری 
می تـوان از نظافـت مسـجد، چـه تمیـز بـودن محیـط و چـه رعایـت بهداشـت در زمینـه تمیـز بـودن 
فرش هـا، موکت هـا و ...، عـدم مشـکل در سیسـتم صوتـی، وجود نور کافی و مناسـب در مسـجد، وسـایل 
برودتـی و گرم کننـده، وجـود وضوخانـۀ مجهـز و قابـل اسـتفاده بـرای تمـام افـراد و ... نـام بـرد. همـۀ این 

مـوارد می توانـد در امـر جـذب و یـا دفـع تأثیرگـذار باشـد.
در حـوزه نـرم افـزاری بحـث بـر سـر تعامـل و یـا عـدم تعامـل نیروهـای انسـانی موجـود در مسـجد 

کـه بـه نوعـی مسـجد بـر اسـاس ایـن همـکاری و مشـارکت  اداره می شـود. می باشـد 
 امـا بسـیار پیـش می آیـد کـه ایـن همکاری هـا و یا مشـارکت ها چنـدان در فضای مسـجد قابل رویت 
نیسـت و بیشـتر اختـالف و نـزاع میـان افـراد وجـود دارد، در رهیافـت آسـیب محـور ایـن مسـئله بـه دو 
صـورت مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت کـه عبـارت اسـت از: 1- »نیـاز بـه برنامه ریـزی دارد و یـک نفـر 
نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد«؛ 2- »متولیـان در برنامه هـای مسـجد بـا هـم هماهنـگ باشـند«؛ به 
بیـان کلـی از یـک سـو آسـیب در سـطح نیـروی انسـانی اسـت کـه ناشـی از عـدم فعالیـت همـۀ نیروهـای 
مسـجد اسـت بـه نحـوی کـه همـه فعالیت هـا و برنامه ریزی هـا بـر عهـدۀ یـک فـرد خـاص می باشـد و از 
طـرف دیگـر نهادهـای تصمیـم گیـر مسـاجد در امـر برنامه ریزی بـا یکدیگر چالش داشـته به نحوی که 
میـان هیئـت امنـاء و امـام جماعـت، بسـیج و امـام جماعت، هیئت امناء و بسـیج، بر سـر انجـام فعالیت 
مسـجد اختـالف نظـر وجـود دارد و هم چنیـن عـدم وجـود برنامـۀ سـالیانه بـرای مسـجد و عـدم وجـود 
روح همـکاری و تعامـل میـان نمازگـزاران و مسـئولین و متولیـان مسـجد از جملـه مـواردی اسـت کـه 

معمـواًل آسـیب ایجـاد می کنـد.
بنابراین در حوزه آسیب های ساختاری میانی دو بحث کلی را می توان بیان کرد یکی وضعیت ظاهری 

و امکانات مورد نیاز در مسجد، و دیگری وضعیت چگونگی تعامل و برنامه ریزی مسئوالن مسجد.
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2-3.آسیب های ساختاری کالن

   در ایـن حـوزه رهیافـت آسـیبی دو بحـث کلـی ارائـه می شـود کـه عبـارت اسـت از : 1( آسـیب های 
کالن(. نمایـان 2( آسـیب های پنهـان )آسـیب های مدیریتـی 

2-3-1. آسیب های نمایان

کـه مسـئله عـدم حضـور جوانـان بیشـتر بـه  در ایـن بخـش رهیافـت آسـیب محور معتقـد اسـت 
کـه آنـان در جامعـه بـا آن مواجـه هسـتند، ایـن آسـیب ها از دیـدگاه  آسـیب هایی ارتبـاط پیـدا می کنـد 
ایـن رهیافـت چنیـن می باشـد: »تهاجـم فرهنگـی«، »نفـوذ غـرب و ماهواره هـا«، »مشـکالت، مشـکالت 
کـرده، ماهـواره آمـده خـودش را بـه مـردم  فرهنگـی اسـت، ماهواره هـا«، »الگوهـای جوانـان تغییـر 
شناسـانده«، »ماهواره هـا، کـه جوانـان پـای اینهـا می نشـینند«، »بی حجابـی«؛ آن چنـان کـه مشـخص 
اسـت طیـف گسـترده ای از آسـیب های موجـود در جامعـه بـه عنـوان عوامـل تأثیرگـذار در مـورد عـدم 
ح می شـود، حال ایـن که واقعًا هـر یک از  حضـور جوانـان در مسـجد از طـرف رهیافـت آسـیب محـور مطـر
مـوارد بـاال تـا چـه میـزان بـر عـدم حضـور جوانـان تأثیـر می گـذارد البته نیاز بـه پژوهشـی مسـتقل دارد، اما 
ایـن کـه فضـای امـروزی جامعـه مـا بـه واسـطه تغییراتـی کـه در سـطح جهـان انجـام گرفته، تغییـر کرده 

اسـت البتـه مسـئله کامـاًل مبرهـن اسـت، و نیـاز بـه تحلیـل و تبییـن خـاص خـود را دارد. 
ل کانونـی در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه وجـود آسـیب های مختلـف در جامعـه جوانـان بـه  اسـتدال
عنـوان گـروه مرکـزی کـه ایـن آسـیب ها بیشـترین تأثیـر را بـر روی آنـان می گـذارد، موجـب می شـود کـه 
جوانـان در دایـره ای بسـته از ایـن مشـکالت قـرار گیرنـد و در ایـن صـورت توانایـی ایـن را ندارنـد کـه بـه 

فعالیت هـای دیگـری ماننـد حضـور در مسـجد و یـا فعالیت هـای مذهبـی بپردازنـد.
بـه بیـان دیگـر جوانـان نیازهایـی دارنـد کـه ایـن نیازهـا البته بـه صورت غیـر واقعی از طریق فحشـا، 
اعتیـاد، مصـرف مشـروبات الکلـی، و نـگاه کردن و خط گرفتن از ماهواره هـا در زمینه فرهنگی، در جای 
دیگـر بـه جـزء مسـجد در حـال تأمیـن اسـت در نتیجـه مسـجد فاقـد کارکـرد بـرای ایـن جوانـان بـوده 

ودلیلـی بـرای حضـور در مسـجد نمی یابنـد.

یتی کالن( 2-3-2. آسیب های پنهان )آسیب های مدیر

این حوزه از بحث سـاختاری مربوط اسـت به این نکته که بعضی از مسـائل و مشـکالت موجود در 
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جامعـه در حـال حاضـر موجـب می شـود کـه جوانـان از حضـور در مسـجد روی گردان شـوند، هـر چند که 
ایـن مسـائل بـه ظاهـر هیـچ ربطـی به امر نماز و حضور در مسـجد نداشـته باشـد ولی به اعتقـاد رهیافت 

آسـیبی بـر روی این امـر تأثیر دارد.
کاری«، »عـدم رعایـت قانـون«،  کـه در ایـن بخـش وجـود دارد عبارتنـد از: »وجـود بـی  مـواردی 
کـه فـرد بـه مسـجد بـرود«، »وجـود مشـغله  کاری جوانـان«، »نداشـتن زمـان یـا وقـت  »مشـغله های 
فکـری«، »بعضـی از ایـن چیزهـا مسـائل سیاسـی اسـت کـه بـر می گـردد و تأثیـر می گـذارد روی مـردم«، 
»جوانـان سـرگرم خیلـی چیزهـا هسـتند فرصـت ندارنـد بـه مسـجد برونـد و عواملـی کـه باعـث سـرگرمی 
جوانـان شـده اسـت«؛ در کل می تـوان چنیـن ارزیابـی کـرد که بـی کاری، عدم تأمین درسـت مالی، عدم 
ح اسـت. وجـود نگـرش درسـت بـه بحـث فراغـت در جامعه، از اهم مسـائلی اسـت که در این حوزه مطر

بـه طـور کلـی در بحـث سـاختارهای پنهـان می تـوان بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه رهیافـت آسـیب 
کـم بـر آن نیسـت کـه از حضـور جوانـان در آن می کاهـد،  محـور معتقـد اسـت فقـط مسـجد و فضـای حا
بلکـه مسـائل اجتماعـی بـه انحـای مختلـف نیـز می توانـد ایـن مسـئله را ایجـاد نمایـد، و نمی تـوان بـه 

تنهایـی وضعیـت فعلـی مسـجد و مسـاجد را در زمینـه حضـور و یـا عـدم حضـور جوانـان مؤثـر بدانیـم.

نتیجه گیری

در طـول ایـن نوشـتار سـعی شـده کـه مسـائل مبتـال بـه مسـاجد در زمـان فعلی بر اسـاس یـک مطالعه 
کیفی و بررسـی شـود، برای انجام این امر، مباحث در قالب دو رهیافت کلی تقسـیم گردید، که عبارت 
بـود از رهیافـت نیازمحـور کـه بـر اسـاس تصـور متجددانـه و نویـن بـه مسـجد و بـا توجـه بـه تغییـرات 
در جامعـه شـکل گرفتـه اسـت، در ایـن رهیافـت اسـاس بحـث بـر ایـن اسـت کـه جوانـان و یـا شـرکت 
کننـدگان در مسـجد در فضـای فعلـی جامعـه دارای نیازهـای تـازه ای هسـتند؛ و رهیافـت آسـیب محور 
کـه بیـان می داشـت کـه جامعـه در حـال حاضـر در حوزه مسـجد دارای وضعیت آسـیبی اسـت، که البته 

ایـن مسـئله از علت هـای متفاوتـی سرچشـمه گرفتـه اسـت.
در این جا نیاز است که دو مسئله به طور اساسی مورد توجه قرار بگیرد:

1- فراغتـی دانسـتن مسـجد کـه موجـب می شـود مسـاجد امـروزه کمتـر کارکـرد واقعـی خـود را کـه 
جامعه پذیـری دینـی اسـت، دنبـال  کننـد و بـه نوعـی ایـن حـوزه در مسـجد کمتـر دیـده می شـود،  ایجـاد 
فکـر و اندیشـه دینـی در مسـاجد و حرکـت بـه سـمت پیشـرفت در زمینـه معرفـت دینـی بـا ابزارهـای 
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جدیـد. امـروزه همـان حلقـه گـم شـده مسـاجد مـا اسـت.

2- تعریـف فعالیـت در مسـجد بـر اسـاس نیازهایـی اسـت کـه بـه شـدت امـروزه در تلقـی رهیافـت 
کـه آن را  کـه بـا توجـه بـه جایـگاه نهـادی امـروزی مسـجد  نیاز محـور احسـاس می گـردد، بـه صورتـی 
می تـوان بـه عنـوان یـک مرکـز بـرای جامعه پذیـری دینـی دانسـت، ایـن که چـه برنامه هایی نیاز اسـت 

ح اسـت. در حـوزه انجـام پذیـرد از مهم تریـن نیازهایـی اسـت کـه قابـل طـر
گـر بخواهـد جایـگاه خـود را در جامعـه حفـظ کنـد می باید بـه یک فرهنگ سـرا تبدیل گردد  مسـجد ا
و یـا صرفـًا محلـی بـرای عبـادت صـرف باشـد، ایـن خـود، مسـئله نیـاز بـه فعالیـت و یـا نیـاز بـه تعریـف 

فعالیـت را در مسـاجد پـر رنـگ می سـازد. 
مـورد  زبده تـری در  افـراد  از  بتوانـد  کـه  اتـاق فکـر دارنـد هـر مسـجدی  بـه  نیـاز  امـروزه مسـاجد 
برنامه ریـزی دینـی اسـتفاده کنـد موفق تـر اسـت؛ در یـک تحلیـل عمیـق می تـوان ایـن گونـه دریافـت 
کـرد کـه امـروزه آن مسـجدی پیشـرفت دارد کـه دارای نیروهـای فکـری قوی تری باشـد. ایـن امر برای 
ح اسـت برنامه ریزی در جهـت جامعه پذیری دینی این نیاز را بیشـتر  مسـاجد بـه عنـوان یـک نیـاز مطـر

جلوه گـر می سـازد.
بـا توجـه بـه مطالـب بـاال می تـوان نتیجـه گرفـت کـه از یـک سـو نبایـد فضای مسـجد را یـک فضای 
نیازمحوِر مدرن و پاسـخ گو برای هرگونه نیاز دانسـت و از سـوی دیگر تفکر و تعمق در زمینه چگونگی 
ارائـه یـک رویکـرد جدیـد در زمینـه جامعه پذیـری دینـی در مسـاجد از نیازهـای جدی اسـت کـه باید به 

آن پرداخت.
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 عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و جوانان به مساجد 
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چکیده 

 این مقاله به بررسی دیدگاه های دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری در رابطه با عوامل مؤثر 
بر جذب جوانان به مسجد مـی پردازد و آسیب شناسی مساجد را از نگاه دانشجویان دانشگاه پیام 
نور مرکز ساری بررسی می کند. در این مقاله مجموعه عواملی که در جذب جوانان به مسجد مؤثر 
است، به عوامل مسجدی و عوامل فرهنگی و اجتماعی تقسیم شده است. جامعة آماری این پژوهش 
دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور مرکز ساری در سال 1392می باشند و حجم نمونه را 270 
نفر تشکیل داده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و از شاخه بررسی های میدانی 
است و اطالعات از طریق مطالعه اسناد و مدارک موجود و تجزیه و تحلیل پرسش نامه ها به دست 
آمده است. دراین روش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار و روایی آن تایید شده است. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که هم عوامل مسجدی و هـم عوامل اجتماعی و فرهنگی بر جذب 
جوانان و نوجوانان به مسجد مؤثر است و در بین عوامل مسجدی عامل وضعیت ظاهری و معماری 
مساجد از سایر عامل ها و در بین عوامل فرهنگی و اجتماعی عامل خانواده و وضعیت خانوادگی 
از سایر عامل ها بیشترین اهمیت را دارا مـی باشند.در پایان سعی شده بر اساس یافته های پژوهش 

پیشنهاداتی ارائه گردد. 
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مقدمه وبیان مسئله 

امروزه بیرون آوردن جوانان از محیط بسته خانه و جذب آنها به بطن جریانات اجتماعی و دینی 
برای فعاالن و از جمله وعاظ مساجد، مهمتریـن رسالت است تا شاهد جوانان خواب آلود، چشم 
دوخته به صفحه مانیتور رایانه و منفعل نباشیم. جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم به شّدت 
در مادیات و جاذبه های دنیوی و نفسانی غرق شده و به وسیله فساد، بی عدالتی، جنگ، مشکالت 
اخالقی و روانی تهدید می شود. تنها داروی شفابخش و نجات دهندۀ انسان از نامالیمات که میتوان 
تجویز کرد، ارتباط با ذات الیزال الهی و پیوستن به چشمه های رحمت وی است. (موحدی،1384) 
نماز به عنوان بارزترین جلوه ارتباط خالق با مخلوق و مسجد به عنوان مکان مقدس برای انجام این 
فریضه نقش بی بدیل و مهمی در حرکت بشر به سوی کمال دارد. جوانان به عنوان آینده سازان و از 
بزرگ ترین سرمایه های کشور در پی دست یافتن به بینشی پویا، متحول و جدید نسبت به زندگی بوده 
و برای دستیابی به آن هر تالشی را پذیرا هسـتند. شخصیت واقعی در دوره جوانی شکل مـی گیرد و 
مایه های آن بر آورده شدن نیازهای معنوی شان است. (طالقانی و دیگران،1389) هویت یابی و 
تعلق گروهی، حرمت طلبی و تشخص و ابراز وجود، کمال جویی و شادابی و آرامش جویی، تربیت و 
اخالق انسانی، معرفت، معاشرت و نوعدوستی و همبستگی اجتماعی از جمله مهمتریـن نیازهای 
نیازهای  تمامی  پاسخگوی  الهی  کامل تریـن دین  عنوان  به  اسالم  هستند. دین  جوانان  معنوی 
فطری جوان و هدایت کننده او به قله های سعادت و رستگاری ابدی در هر دو جهان است.(عباسی، 
1389) بر این اساس تالش برای توسعه آگاهی های دینی آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. 
اگر میزان معرفت جوانان به معارف و آموزه های دینی از رشد مطلوبی بهره مند باشد شخصیت دینی 
آنان به گونه ای شایسته شکل خواهد گرفت و هنگام ورود به جامعه اسالمی تأثیر به سزایی در آن 

جامعه پدید می آورند. 
در این میان مساجد با برنامه های خود کارکردهای مهم در ابعاد فرهنگی-سیاسـی، اجتماعی 
و تعلیمی-تربیتی دارند. مساجد یکی از امتیازات اسالم و متعلق به مردم و جایگاه عبادت و ارتباط 
انسان با پروردگار است و بنا بر تعریف نبی مکرم اسالم خاتم النبیین حضرت محمدs  مسجد 
جایی است که شرافت حضور انبیاء را داشته باشد و اطالق خانۀ خدا بر آن صدق کند. (طالقانی 
و دیگری،1389) مسجد مکانی بی بدیل هست که می تواند شخصیت جوان را مطابق آموزه های 

دینی بارور و روح خداجویی وعدالت خواهی را در اعماق وجود آنان ریشه دار سازد. 
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اهداف این تحقیق عبارتند از:

شناخت و بررسی تأثیر فاکتورها و عوامل مسجدی مؤثر بر جذب جوانان و نوجوانان  �
به مساجد 

شناخت و بررسی تأثیرمعماری و فضای مسجد بر جذب جوانان و نوجوانان به مساجد  �
شناخت و بررسی تأثیر شایستگی امام مسجد بر جذب جوانان و نوجوانان به مساجد.  �
شناخت و بررسی تأثیـر شایستگی فعاالن مسجدی بر جذب جوانان و نوجوانان به  �

مساجد. 
شناخت و بررسی تأثیـر شایستگی نمازگزاران مورد نظر بر جذب جوانان و نوجوانان  �

به مساجد. 
جذب  � بر  مساجد  هنری  فرهنگی و  کانون  مستمر  فعالیت  تأثیـر  بررسی  شناخت و 

مساجد.  به  نوجوانان  و  جوانان 
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی و از شاخه بررسی های میدانی است و اطالعات از 

طریق مطالعه اسناد و مدارک موجود و تجزیه و تحلیل پرسش نامه ها به دست آمده است. 
عوامل مؤثر بر جذب جوانان به مسجد را بر اساس عاملهـای مختلف وضعیت ظاهری مسجد، 
ویژگی های فردی و شخصیتی پاسخ گو، سیستم مدیریت مسجد، ویژگی های شخصیتی امام 
جماعت و سایر دست اندرکاران )هیئت امنا، خادمین و…)تقسیم نموده ایم و در نهایت با استفاده از 

آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. 
در این راستا این نوشتار به بررسی راهبردها و راهکارهای جذب جوانان به مسجد و مؤلفه های 
امام  کالن،  برنامه ریزی  از:  عبارتند  مؤلفه ها  این  می پردازد.  مسجد  جوانان در  حضور  بر  اثر گذار 
جماعت و متولیان مساجد، والدین و خانواده، نهاد های آموزشی و فرهنگی، فضا و موقعیت فیزیکی 

مسجد، رسانه ها و همساالن. 

الف( برنامه ریزی کالن

میزان اهمیت عنصر برنامه ریزی و مدیریت در هر نهادی با توجه به نقش ها و کارکردهای آن نهاد 
روشن می شود. نگاهی گذرا به نقش های گوناگون و مهمی که مسجد باید در عرصه های عبادی، 
تربیتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی ایفاء کند مـی تواند اهمیت برنامه ریزی مسجد را 
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روشن سازد. لزوم برنامه ریزی کالن در راستای هدایت مجموعه مساجد کشور به فرهنگ سازی و 
ارتقای فرهنگ دینی و اسالمی زمانی مشخص تر می شود که ما آگاه باشیم که بزرگترین اجتماعات 
انسانی را در قالب مناسبت های مختلف در مساجد مشاهده می کنیم. اگر متولیان فرهنگی کشور 
برای چنین مجالسی برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته باشند این اجتماعات به یک فرصت 
عظیم برای پیشبرد فرهنگ عالی اسالم تبدیل می شود. در غیر این صورت این اجتماعات، تحت 
تأثیر دخالت ها و غرض ورزی های دشمنان می تواند زمینه ایجاد تهدید برای فرهنگ اصیل اسالمی 
باشد. بنابراین بر مسئوالن و برنامه ریزان ضروری است در حفظ مالک هایی که اسالم برای مساجد 
توصیه کرده است کوشا باشند و نگذارند مسجد و منبر و محراب در اختیار عده ای قرار بگیرد که از 
ابتدایی ترین مسائل اسالمی خود بی خبرند که این امر باعث دین گریزشدن جوانان و نوجوانان 
از مساجد می شود و آنان را در دام مکتب های ناصواب غربی و شرقی می اندازند. مساجد زمانی 
می توانند در جلب جوانان موفق عمل کنند که به درستی نیازهای همه جانبۀ جوانان را تشخیص 
دهند. (موحدی،1384) با این حال متأسفانه امروزه مساجد بیشتر به صورت محلی برای عبادت 
تبدیل شده و برنامه های فرهنگی و هنری آن در حاشیه و نامتناسب با نیازهای نسل جوان است. 
همچنین جوانان در شرایط اجتماعی امروز با مسائل و مشکالت متفاوتی برخورد می کنند که والدین 
کمتر این دسته مشکالت را تجربه کرده اند. بنابراین نمی توانند آن طور که بایسته است پاسخگوی 
پاسخگـوی  تربیتی  زمینه های  خأهـا در  این  با درک  باید  مساجد  باشند.  خود  فرزندان  مشکالت 
مشکالت روانی و اجتماعی جوانان باشند. در این صورت است که جوانان خود به خود مساجد را به 

عنوان مأمنـی برای رهایی از مشکالت و منجالب های اجتماعی انتخاب می کنند.

ب( امام جماعت

یکی از ارکان مهم مسجد در جذب جوانان، امام جماعت است که در جهت دادن فعالیت ها مؤثر 
است. امام جماعت به عنوان کانون مرکزی ارتباطات در مسجد مورد توجه همه مراجعین مسجد 

است. الزم اسـت امام جماعت مسجد هر یک از ویژگی های زیر را داشته باشد: 
آگاهی و شناخت کامل به متون دینی و فقهی؛ �
ایمان و باورداشت نسبت به عقاید و گفتارهای خود؛ �
عامل بودن به احکام شرعی و اخالقی؛ �
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اخالق خوش و انس با جوانان.  �

امروزه بیرون آوردن جوانان از محیط بسته خانه و جذب آنها به بطن جریانات اجتماعی و دینی 
برای فعالین محالت و از جمله وعاظ مساجد از مهمتریـن کارها به شمار می رود تا شاهد جوانان 
خواب آلود و چشم دوخته به صفحه مانیتور رایانه نباشیم. حتی میتوان این تهدید را به فرصت تبدیل 
کرد و از این وسایل علیه مقاصد غرب استفاده کرد. این مهم درصورتی عملیاتی مـی شود که مساجد 
و وعاظ خود را به علوم روز مجهز کرده و تالش کنند که ازهمین وسایل برای جذب جوانان استفاده 
کنند. اما در کنار این عوامل نباید از روشهای سنتی جلب و جذب غافل بود زیرا فناوری روز غرب 
فاقد روح و عطوفت است و در بسیاری از موارد کاری که ارتباط چهره به چهره میکند این وسایل قادر 

به انجام آن نیستند. 
توجه به تأثیر شخصیت امام جماعت بر جوانان نیز موردی قابل ذکر است. اگر امام جماعت 
گرم و انعطاف پذیر باشد و به آرامی رفتار کند، جوانان هم احساساتشان را بیشتر بیان می کنند و به 
راحتی در فعالیت های مساجد شرکت کرده و احساس استقالل می کنند. در جوانانی که انگیزه 
درونی و اعتقادات مذهبی کم است، اگر روابط امام جماعت با آنها همراه با گرمی و پذیرش جوانان 
به عنوان انسانی با ارزش و شخصیت دادن بـه آنان باشد، می تواند اثرات سازنده ای در قوی کردن 
اعتقادات داشته باشد. امام جماعت اگر بخواهد مسئولیت خود را به بهترین نحو انجام دهد باید به 

سه عنصر زیر مجهز باشد:

مقبولیت: 
گاهی ما فردی را ارزیابی می کنیم از نظر عقلی نقص در او تشخیص نمی دهیم و او را  میپذیریم و 
حاضر میشویم پشت سر او نماز بخوانیم. از جمله عوامل مؤثر در مقبولیت امام جماعت این است 

که روشنفکر، آگاه و برخوردار از مراتب علمی بوده و مهربان و خوش برخورد باشد. 

محبوبیت: 
گاهی نیز عالوه بر پذیرش فرد،  احساس می کنیم که قلبـًا با او ارتباط برقرار میکنیم و او را دوست 
داریم. در این موقع میگوییم که او محبوبیت دارد. آری، جوانان به آن اندازه از درک و فهم رسیده اند 
که امتیازات روحی فرد را درک کنند و میبینیم امامان جماعتی را که بدون نیاز به تبلیغ دیگران در 
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بین مردم محبوب و ممتاز تلقی میشوند. از جمله عوامل مهم ایجاد محبوبیت عبارتند از: دوری 
صمیمیت،  محبت،  صداقت،  کردن  جایگزین  و  بودن  متحجر  و  خشک  و  تکبر  خودخواهی،  از 

انعطافپذیری و شوخ طبعی و فروتنی به جای آنها. 

موفقیت: 
مبحث  موضوع  خود  که  جوان  روح  بر  حاکم  قوانین  به  ابتدا  باید  جماعت  امام  عنصر  این  در 
روانشناسی است آگاه باشد تا توانایی برقرار کردن ارتباط و همزبانی و همدلی با آنها را داشته باشد 
و دوم  اینکه با تکنیکهاي آموزشی و تربیتی آشنا باشد و بتواند با استفادۀ صحیح، آنان را به مقاصد 
مورد نظر راهنمایی کند. امام فرمودند: »این تأثیر قلبی و حضور باطنی در ایام جوانی بهتر حاصل 
می شود،  زیرا که قلب جوان لطیف و ساده است و صفایش بیشتر است و واردات آن کمتر و تزاحمات 
و تراکمات در آن کمتر است،  پس شدید االنفعال و کثیرالقبول است. بلکه هر خلق زشت و زیبایی 
در قلب جوان بهتر داخل شود و شدیدتر و زودتر از آن متأثر و منفعل شود. بسیار اتفاق افتد که حق یا 

باطل یا زشت یا زیبا را به مجرد معاشرت با اهل آن بدون دلیل و حجت قبول کند.«

ج(هیئت امناء

هیئت امنای مساجد نیز در اداره مساجد و ارتباط با جوانان نقش عمده ای دارند که متأسـفانه این 
مورد کمتر مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. در زیر برخی از ویژگی هایی که برای موفقیت هیئت 

امنای مساجد در امر مسجد داری الزم است ذکر مـی شود. 
همکاری جدی: 

هیئت امنای مساجد باید کار خود را جدی تلقی کرده و همان اندازه که به شغل خود اهمیت 
مـی دهند به وظیفه خود در قبال مسجد نیز باید توجـه داشـته باشـند. گاهًا دیده می شود که افرادی 
چگونه  افراد  این  نمی کنند.  پیدا  نیز  کافی  حضور  مسجد  حتی در  که  هستند  مسجد  امنای  هیئت 
می توانند اهتمام در اداره خوب مسجد داشته باشند. عدم تقسیم کار بین هیئت امنای مساجد موجب 
ناکارآمد بودن هیئت و سر درگرمی مراجعین می گردد و وجهه هیئـت امناء را که باید در زمره افراد 

مشکل حل کن باشند را مخدوش می کند. 
هیأت امنای مساجد باید از نفوذ و ارتباطات قوی برخوردا باشند تا بتوانند در جذب کمک های 
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مالی از خیرین و یا نهاد های دولتی و غیردولتی موفق عمل کنند. زیرا که کارهای فرهنگی در مسجد 
نیاز به هزینه های باالیی دارد و بدون بودجه مناسب امکان فعالیت های مناسب کمتر وجود دارد. 
هیئت امنای مساجد باید در مورد تصمیمات و سیاست هایی که برای مسجد اتخاذ می کنند به 
جوانان توضیح الزم را بدهند. این امر عالوه بر اینکه جلوی مخالفت جوانان در اجرای تصمیمات 

را می گیرد، جوانان را در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات همراه هیأت امناء می کند. 

اهتمام به امور جوانان و نوجوانان: 
جوانان از بزرگترها همیشه چشم داشت کمک و راهنمایی دارند و مخصوصًا از افراد وجیه و مورد 
احترام که در مساجد به عنوان هیئت امنا انتخاب می شوند این انتظار باالتر است. این امر باید همیشه 

مورد توجه هیئت امنای محترم مساجد قرار بگیرد.
صبر و استقامت: عنصر »صبر و استقامت« برای مربیان و متولیان مساجد عامل تعیین کننده در 

موفقیت آنان در تربیت قشر جوان است. 

د( والدین و خانواده:

همه دانشمندان اذعان دارند که تربیت از خانواده شروع می شود و جامعه شناسان خانواده را 
اجتماع کوچک به حساب می آورند و جوانان به کمک فکری پدر و مادر خود نیازمند هستند درواقع 
هر جا سخن از مسائل تربیتی است اولین و مهمتریـن پایگاهی که باید مورد توجه قرار گیرد، خانواده 
که  معتقدند  از روانشناسان  گروهی  که  اهمیتی دارد  آنچنـان خانواده  کودک  تربیت  است و در 
شخصیت بچه ها در 5 سال اول زندگی شکل می گیرد و ریشة تمامی مسائل و مشکالت را باید در این 
دوره جستجو نمود. بنابراین اولین مربی برای کودک خانواده و مهمتر از همه مادر است که با اعمال 
عواطف و محبت کودک را به سوی خود جلب می کند و با کمک پدر می تواند موجودی ارزشمند 
بپرورد. از جمله ویژگی هایی که والدین در رابطه با هدایت جوانان، بایستی داشته باشند می توان به 

عشق به هدایت، صبر و استقامت، عامل به قول بودن اشاره کرد. 
عالقه و عشق به هدایت فرزندان انگیزه ای بسیار قوی برای پدر و مادر ایجاد می کند تا در امر 
تربیت به پیشرفت و موفقیت دست یابند. زیرا اگر پدر و مادر انگیزۀ قوی نداشته باشند هم خود و هم 

فرزندان را دچار نا امیدی می کنند. 
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تأثیرگذاری پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان زمانی است که با عمل همراه باشد. مثًال در رابطه 
با نماز جماعت در مسجد عامل بودن خود والدین و تکریم و تعظیم عملی اقامه نماز و حضور به موقع 
آنها در مسجد اثر مطلوبی در روح و جان جوان می گذارد تا توصیه های پیدرپی و بدون عمل. شرکت 
جوانان در نماز جماعت پیش از آنکه متأثر از اندرزها و سخنان و نظارت والدین باشد معلول پذیرش 
رفتار آنان است .خانواده هایی که با فضاسازی مناسب، امکان درک و یادگیری ارتباط با خدا را برای 
فرزندان فراهم می کنند با ایجاد فضایی که فرزندان ترغیب و تشویق به نماز جماعت می شوند باعث 

افزایش شرکت فرزندان خود در نماز جماعت می گردند.(طالقانی و دیگری،1389)
یکی از جنبه های مهم یادگیری که در خانه اتفاق می افتد یادگیری مشاهده ای است که بنا به این 
نظریه روان شناسان رفتار گرا معتقدند ما انسان ها با دیدن رفتار دیگران یاد مـی گیریم به گونه ای 
خاص عمل کنیم. فرزندان نیز با دیدن رفتارهای والدین یاد می گیرند که اعمال خاصی را انجام 
دهند. تقلید رفتار والدین در دورا ن کودکی به وضوح دیده می شود مثًال دختر خانمی با انداختن چادر 
بر سر؛ به تقلید نمازخواندن مادر می پردازد. در چنین موارد والدین با تشویق مناسب می توانند نگرش 
مثبت نسبت به نماز در ذهن کودک ایجاد نمایند، مانند لبخند مادر و گفتن جمالتی شیرین به او. عامل 
مهم دیگر که مورد تأکید روان شناسان است اینکه تقویت در تثبیت و شکل گیری رفتار بسیار اثرگذار 
است. هر رفتاری که تقویت شود فراوانی آن افزایش می یابد و هر رفتاری که تقویت نشود تضعیف و 

نهایتًا خاموش میگردد پس ضروری است رفتار مناسب تقویت شود. 
از کارهای مثبتی که والدین میتوانند انجام دهند همراه بردن فرزندان برای شرکت در نماز 
جماعت و سایر مراسم است که میتوانند مزایای بسیاری داشته باشد که از جمله آنها گرایش به 
مسجد و مناسک دینی، تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس و همچنین ارتقاء سطح ارتباطات اجتماعی 
است. البته شایسته است که همراه بردن فرزند به مسجد با بار عاطفی مثبت همراه باشد و خاطرات 

خوشایندی در ذهن او ایجاد کند.(ستارزاده و دیگران،1391)

هـ( نهادهای فرهنگی آموزش

منظور از نهادهای فرهنگی و آموزشی، سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزههای علمیه و 
سازمان تبلیغات هستند که در جهت دهی به فرهنگ عمومی کشور نقش زیادی میتوانند داشته باشند. 
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ورش و دانشگاه ها آموزش و پر

از آنجایی که مدارس دربرگیرنده بیش از 18 میلیون دانش آموز به مدت 9 ماه از سال و حداقل 
5 ساعت در روز هستند، پس اگر برنامه مدون، علمی، همه جانبه و حساب شده ای داشته باشند 
می توانند جوانان را نسبت به ارزش های انسانی و اسالمی ترغیب کرده و آنان را مسجدی کنند. 
جوانان و نوجوانان سن بیداری مذهبی را در مدرسه سپری می کنند، به همین علت معلمان و مربیان 
و دیگر مسؤالن مدرسه الگوی تمام عیار برای دانش آموزان نوجوان و جوان هستند. برگزاری 
نماز جماعت در مدارس، بهره بردن از روحانیون آگاه و عامل به دین در کالس های اخالقی و دینی، 
داشتن معلمان و کارکنان مؤمن و متعهد در مدرسه از جمله عوامل مهمی هستند که شرایط کلی مدرسه 

را برای پرورش دینی دانش آموزان فراهم مـی کنند. 
حوزه های علمیه با پرورش و تربیت عالمان و عامالن دینی نقش بسیار حساسی در انتقال درست 
و اثرگذار مفاهیم دینی به قشرهای مختلف اجتماع مخصوصًا جوانان دارند. تربیت عالمانی که با 
تقوا، مجهز به علوم اسالمی، واقف به فنون ارتباطات در عصر حاضر و با بصیرت و درک صحیح 
ازجریانات فرهنگی و سیاسی جامعه باشند از جمله وظایف خطیر حوزه های علمیه در امر جذب 
جوانان به مسجد است. حوزه های علمیه عالوه بر موارد ذکر شده که بسیار هم مهم هستند در دو 
امر زیر نیز باید تالش و سعی مضاعف داشته باشند.اواًل تربیت عالمان با توجه به نیازها و مشکالت 
فرهنگی و اعتقادی مناطق مختلف در کشور. ثانیأ تربیت عالمان دینی به تعدادی که بتوانند نیازهای 
فرهنگی و دینی مردم را در تمام مناطق کشور و نه فقط در شهرهای برخوردار را جوابگو باشند. 
در حوزه پژوهش و آسیب شناسی رفتار دینی جوانان حوزه های علمیه و نیز دانشگاه ها به صورت 
مشترک مـی توانند تحقیقات مدون و مفصلی را در سراسر کشور اجراکنند و از نتایج این تحقیقات در 

برنامه ریزی های فرهنگی استفاده کنند. 

سازمان تبلیغات 
و  هماهنگ  صورت  به  نهادها  سایر  کنار  در  نیز  تبلیغات  سازمان  جمله  از  دیگر  سازمان های 
منسجم می تواند با پشتیبانی مالی از مساجد و در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی، تفریحی، رفاهی از 
یکطـرفو با غنی کردن برنامه های فرهنگی و مذهبی مسجد از طرف دیگر عامل مهمی در ترغیب 

جوانان به مساجد باشد. 
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و( فضا و موقعیت و فیزیکی مسجد

پیروان همه ادیان الهی به معماری و فضای فیزیکی پرستشگاه های خود توجه زیادی داشته اند. 
در این میان مسلمین نیز از ابتدا به معماری مسجد توجه داشته اند. فضا و موقعیت فیزیکی مسجد از 
دو بعد روانی و فیزیکی مـی تواند در جذب جوانان به مسجد تأثیـرگذار باشد. مسجد باید محلی باشد 
که موجب تلطیف روحیه مراجعه کنندگان به مسجد شود. مساجد باید پاکیزه و آراسته باشند و تا حد 
امکان دور از سرو صداهای مزاحم و در یک محیط باز و وسیع با سقف های بلند و معماری اسلیمی بنا 

نهاده شوند.(ستارزاده و دیگران،1391)
در دسترس بودن مسجد برای جوانان از جمله عوامل تأثیرگذار بر جذب جوانان به مسجد است. 
زمانی که فاصله بین مسجد و خانه کم باشد، هم جوان می توانـد به راحتی به مسجد رفت و آمد داشته 
باشد و هم اینکه والدین جوان نیز زمانی که فرزندانشان در مسجد هستند احساس نگرانی در مورد 
فرزندشان ندارند. عالوه بر این دو مورد که مهم هستند، وجود امکاناتی همچـون کتابخانه عمومی، 
سالن ورزشی، فروشگاه کتاب و سایر کانون های فرهنگی بسته به نیاز محله و منطقه جغرافیایی 
مسجد باید در زمره امکانات مسجد قرار بگیرند. متمرکز شدن این امکانات در اطراف مسجد هم 
دسترسی و استفاده از آنها را برای جوانان تسهیل مـی کند و هم اینکه مدیریت یگانه و هدفداری 
برای همه این مجموعه ها اعمال مـی شود از جمله عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ ها در هر جامعه 
رسانه های جمعی هستند. یکی از مهمتریـن نقش های اجتماعی که رسانه های جمعی در جوامع در 
حال گذر به عهده دارند، چگونگی مشارکت آنها در فرآیند توسعه ملی به طور عام و توسعه فرهنگی 
به طور خاص است. رسانه های جمعی مـی توانند به تناسب سیاست ها و راهبردهایی که در انطباق 
یا گسستگی با هدف های توسعه ملی انتخاب مـی کنند، به پایداری یا تغییر ارزش ها و هنجارهای 

فرهنگی کمک کنند. 

ز(رسانه

امروزه دیگر برای همه دست اندرکاران این امر ثابت شده است که رسانه های جمعی عالوه بر 
آن که ابزاری برای سرگرمی و تفریح مردم اند، ابزاری برای آموزش و پرورش، فکر و اندیشه و تحول 
و تکامل جامعه بوده و از این جهت بسیار حایز اهمیت اند. به همین سبب مـی توانند نقش مهمی در 
تعلیم و تربیت اندیشه نسل حاضر بخصوص نسل جوان ایفا کنند و به خاطر همین نقش مهمی که 
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ایفا مـی کنند، امروزه این ابزار و وسایل همچـون رادیو و تلویزیون، از لوازم ضروری زندگی اجتماعی 

شده است. 
رسالت مطبوعات در یک جامعه اسالمی را مـی توان در دو بخش کلی هدایت، تربیت و ارتقای 
از  جلوگیری  انحرافات و  با  مبارزه  سوی دیگر  از  سو و  یک  از  اسالمی  جامعه  فرهنگی  فکری و 
ناهنجاری ها قرارداد. مسیر این هدایت مـی بایست درچهارچوب تدوین شده معارف دینی و اطالع 
رسانی صحیح و شایسته باشد. در بخش مبارزه با انحرافات نیز رسالت سنگینی متوجه مطبوعات 
به عنوان رکن مهمی از ابزار ارتباط جمعی در جامعه اسالمی است. این رسالت ضمن پرهیز دادن 
مطبوعات از نقض حدود تعیین شده و خطوط قرمز در شرع مقدس اسالم، وظایف سنگینی متوجه 
آنان مـی سازد این وظایف شامل برنامه ریزی دقیق و اصولی در راستای خط دهی به روند حرکتی 
جامعه و نیز پرکردن صحیح اوقات فراغت افراد به ویژه جوانان و نوجوانان با الهام از مبانی و 
ارزشهای دینی و اسالمی است. این مسئله به ویژه درعصر کنونی با گسترش ارتباطات و تبلیغات 
زهرآگین دشمنان و تالش آنان درایجاد انحرافات فکری و اخالقی جوامع مسلمان، مسئولیت 
خطیری است که رسالت مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی را در مبارزه با آن بیش از پیش نمایان 

مـی سازد. )ستارزاده، 1391)

ح( همساالن

همساالن و دوستان از مهمتریـن عوامل اجتماعی شدن جوانان و نوجوانان محسوب می شوند. 
آنها از طریق مختلف بر یکدیگر تأثیـر مـی گذارند و از یکدیگر تأثیـر مـی پذیرند. بسیاری از محققان بر 
این عامل تاکید دارند و آن را به عنوان ارتباط افقی یاد کرده اند یعنی ارتباطی که بین افراد نسبتًا هم 

سطح از لحاظ سنی، اجتماعی، تحصیلی و اقتصادی برقرار است. 
بازی مـی کنند   فرد  شدن  اجتماعی  فرایند  نقش را در  همساالن مهم تریـن  نوجوانی  در دوره 
نوجوانان برای اینکه بتوانند هویتی مستقل از والدین خود پیدا بکنند باید ارتباطی صمیمی و متقابل 

با همسـاالن خود برقرار نمایند  

ط(تحلیل آماری

جامعه آماری این تحقیق را، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری در سال1392 تشکیل 
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می دهند و حجم نمونه 310 نفر(با توجه به پاسخ های ارائه شده( بوده است. تعداد پرسش نامه های 

جمع آوری شده،270 پرسش نامه بوده است. 

تحلیل آزمون فریدمن برای مؤلفه های مسجدی

و  ظاهری  تأثیر وضعیت  مسجدی  های  فاکتورهای ویژگی  بین  فریدمن در  آزمون  اساس  بر 
مسجد  امام  شایستگی های   ،(76/3) مساجد  فعاالن  شایستگی   ،(82/3) مساجد  معماری 
(67/3( دارای بیشترین تأثیر در جذب جوانان در مساجد را دارا مـی باشند. همچنین مقدار آمارۀ 
کای دو، معادل 623/77 و درجـۀ آزادی برابر 5 و سطح معنی داری )sig) برابر 000/0 مـی باشد و 
به این دلیل که sig کمتر از 5./. درصد است، تفاوت بین تک تک مؤلفه ها با هم یک تفاوت تصادفی 

نبوده بلکه یک تفاوت معنی دار بوده است. 

تحلیل آزمون فریدمن برای مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی

خانواده  های اجتماعی و فرهنگی، تأثیر  فاکتورهای ویژگی  بر اساس آزمون فریدمن در بین 
(64/3)، همساالن )25/3)، دانشگاه و مدرسه (02/3( دارای بیشترین تأثیر در جذب جوانان در 
مساجد را دارا مـی باشند. همچنین مقدار آماره ی کای دو، معادل 623/77 و درجـۀ آزادی برابر 5 و 
سطح معنی داری )sig) برابر 000/0 مـی باشد و به این دلیل که sig کمتر از 5./. درصد است، تفاوت 

بین تک تک مؤلفه ها با هم تفاوتـی تصادفی نبوده بلکه تفاوتـی معنی دار بوده است. 
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جدول شماره 1: 

نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مؤلفه های مسجدی مؤثر بر جذب جوانان در مساجد

فاصله اطمینان )%95( انحراف 

معیار

معنی 

داری

درجه 

آزادی

مقدار 

آماره
میانگین متغیر

حد پایین حد باال

-0/24 -0/39 -0/32 0/00 269 -7/76 3/68
وضعیت ظاهری و 

معماری مساجد

-0/16 -0/27 -0/33 0/00 269 -7/96 3/77
شایستگی های 
فعاالن مسجد

-0/37 -0/55 -0/46 0/00 269 -10/12 3/53
شایستگی های امام 

مسجد

-0/07 -0/21 -0/14 0/00 269 -3/96 3/85
شایستگی های 

گزاران مسجد نماز

-0/38 -0/053 -0/46 0/00 269 -11/89 3/53
فعالیت مستمر 

کانون های فرهنگی 
هنری مساجد

منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان

جدول شماره 2: 
معناداری آزمون فریدمن مؤلفه های مسجدی مؤثر بر جذب جوانان در مساجد

مقادیر محاسبه شدهشاخص های آماری

270تعداد

77/623کای دو

5درجۀ آزادی

Sig0/000

منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان



322
جدول شماره 3: 

ارزیابی و اولویت بندی  مؤلفه های مسجدی مؤثر بر جذب جوانان در مساجد

اولویت مؤلفه هامیانگین رتبه هامؤلفه ها

3/821وضعیت ظاهری و معماری مساجد

3/762شایستگی های فعاالن مسجد

3/673شایستگی های امام مسجد

3/544شایستگی های نمازگزاران مسجد

کانون های فرهنگی هنری مساجد 3/475فعالیت مستمر 

منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان

جدول شماره 4: 
نتایج آزمون  tیک طرفه برای مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جذب جوانان به مسجد

فاصله اطمینان 

)%95( انحراف 

معیار

معنی 

داری

درجه 

آزادی

مقدار 

آماره
میانگین متغیر

حد 

پایین
حد باال

-0/01 -0/24 -0/12 0/00 269 -2/01 3/78 تأثیر خانواده

0/34 0/14 0/24 0/00 269 4/89 4/24 تأثیر همساالن

-0/49 -0/65 -0/57 0/00 269 -2/67 3/42
تأثیر مدارس و 

دانشگاه

-0/02 -0/24 0/12 0/00 269 -1/79 3/57 تأثیر رسانه ها

1/44 0/20 0/82 0/00 269 -2/11 3/74
گروه های  تأثیر 

مرجع

منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان
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جدول شماره 5: 

معناداری آزمون فریدمن مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جذب جوانان به مسجد

مقادیر محاسبه شدهشاخص های آماری

270تعداد

125/158کای دو

4درجه ی آزادی

Sig0/000

منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان

جدول شماره 6: 
ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جذب

اولویت مؤلفه هامیانگین رتبه هامؤلفه ها

3/641تأثیر خانواده

3/252تأثیر همساالن

3/023تأثیر مدارس و دانشگاه

2/874تأثیر رسانه ها

گروه های مرجع 2/225تأثیر 

منبع: یافته های میدانی و محاسبات نگارندگان

ارائه پیشنهادات

فرآیند ارزش های اجتماعی از سنتی به مدرن و از ساده زیستی بـه تجمل حرکت کرده و این روند 
بر جذب جوانان به مسجد نیز تأثیر گذاشته است. تجمل گرایی باعث شده که برای انجام بعضی 
از فعالیت های مذهبی از قبیل مجالس ترحیم، به جای مساجد از تاالرها استفاده شود. بنابراین باید 
متولیان امر تدبیری بیندیشند. باید بتوانیم در فضای مساجد نیازهای دینی را به روش های جذاب 
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به جوانان عرضه کنیم.باید نظام های آموزشی مبتنی بر آموزه های دینی و معیارهای دینی را به 
منظور تربیتی دینی در مساجد طراحی و پیاده کنیم.تبلیغات به روش سنتی نمی تواند پاسخ گوی 
نیاز جوانان باشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، امکانات وسیعی را در عرصه نیاز داریم. 
باید به آموزش دادن به ائمـۀ جماعات از این امکانات در مساجد استفاده کنیم. جوان به اهل مسجد 
و جامعه روحانی به عنوان یک الگوی عملی نگاه مـی کند و اگر میان گفتار و عمل این قشر تناقض 
و تضاد باشد و تناسبی میان قول و فعل وجود نداشته باشد، جوان، دین گریز و سردرگم مـی شود. 
بنابراین باید نهادهای متولی، راه کارهای عملی و تدابیر آموزشی با ارائه طرح تربیت دینی بر مبنای 
روش تربیت الگویی آموزه های قرآنی و معارف اهل بیت ارائه دهند. دین اسالم، دین زندگی است 
و در آیات مختلف قرآن به این موضوع اشاره شده است اما روش ها و قالب های ارائه مفاهیم دینی 
مهم است. زبان دین باید نرم و در راستای خیر و صالح جامعه و جوان پسند باشد، باید با شناخت 
مخاطب، روش تبلیغی انتخاب شود. برای حضور نوجوانان و جوانان در مساجد، باید از احساس 

مذهبی آنها استفاده کرد و باعث رشد عاطفی آنها شد. 
احساس مذهبی یکی از عمیق ترین گرایشات فطری است. ظرفیت ذهنی کودکان از طریق ارائه 
دالیل مورد قبولشان، جهان بینی آنها را شکل مـی دهد و بینش دینی آنها را هدایت مـی کند. رفتار ائمه 
جماعات باید در جامعه الگو باشد. جوانان هم باید در فعالیت های مساجد شرکت داده شوند. با 
توجه به تأکید مقام معظم رهبری، باید راه نوآوری مساجد هموار شود و این مستلزم شناخت مرز میان 
بدعت و نوآوری با تکیه بر آسیب های مساجد است. اهمیت و ارزش حضور در مسجد و نمازهای 
جماعت بر اساس آیات الهی، روایات و سیره معصومین برکسی پوشیده نیست، از طرفی جذب 
جوانان به این امر مهم درکشور اسالمی مسـئله جدی و از دغدغه های متولیان امر مـی باشد، ویژگی 
های دوره جوانی ایجاب میکند که راهکارهای متناسبی جهت جذب آنها به مسجد و جماعات 

استفاده شود، در این راستا موارد زیر قابل طرح است: 
و  � مساجد  بودن  آموزنده  و  گرم  محیط  و  نماز  پیش  اخالقی  و  علمی  صالحیتهای 

برخورد شایسته و احترام آمیز با شرکت کنندگان در نماز به خصوص جوانان میتواند 
سهم عمده ای در جذب آنان به مسجد این کانون وحدت و معنویت داشته باشند. 

خلق و خوی نیکوی امام جماعت و مهارت اجتماعی او در برقراری ارتباط با جوانان  �
نماز گزار فوق العاده حساس مـی باشد. 
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استقبال از حضور اتفاقی یا مستمر جوانان در مسجد توسط امام مسجد با چهره ای  �

گشاده و متبسم احساس زیبا و خوشایندی را در جوانان شکوفا مینماید. 
دعوت از دانش آموزان و جوانان به همراه معلمین آن ها در مناسبتهای خاص جهت  �

صرف ناهار و اقامه نماز توسط امام مسجد. 
به تصویر در آوردن برنامه ها و نمایشهای تلویزیونی و پخش فیلم و اسالید  �
برخورد معقول و متین و توام با عطوفت و مهربانی با نماز گزاران جوان از سوی خادمان  �

و متولیان و امام جماعت مسجد. 
برای  � مرکزی  صورت  به  مسجد  که  آورند  فراهم  را  فرصتی  باید  مساجد  مسئوالن 

دوسـت یابی و عقد اخوت اسالمی در آید. جوانان که به لحاظ موقعیت سنی و وضعیت 
عاطفی ویژه خود نیازمند دوستان مناسب هستند رفت و آمد بیشتری به آن خواهند داشت 

و تدریجـًا با محیط مسجد انس خواهند گرفت. 
قرین شدن علم و عبادت در مساجد وکسب علم و دانش تازه در مسجد به گونه ای که هر  �

بار جوان برای نماز به مسجد می رود دانش تازه ای را فرا گیرد و از مصاحبت افراد دانشمند 
و دانا بهره مند شود در این  صورت مسجد تبدیل به پایگاه علم و عبادت میشود و نقش 

خود را در تأمیـن سعادت جوانان باز مییابد. 
متولیان امور مساجد باید افرادی خوش اخالق، با جاذبه و مـؤدب باشند و مسجد باید  �

کانون محبت باشد تا خاطره ای زیبا بر ذهن مراجعین بگذارد. 
ائمـۀ جماعت باید با مسائل تربیتی و روانی نسل جوان آشنا باشند. بهتر است تعدادی  �

کتب مناسب در این زمینهها به همه ائمـۀ جماعت و هدایتگـران فکری در مساجد معرفی 
شود. 
آموزش و تربیت ائمه جماعت، تغذیه مداوم آنها به ویژه از نظرگاه آشنایی با دنیای  �

مخاطبها 
شرکت ائمه جماعت و هیئـت امنای مسجد در مراسم مدرسه و حل مشکالت مدرسه از  �

طریق آنها و آشنایی جوانان با امام جماعت مسجد محـل.
یکی از دالیل گریز جوان از مسجد سخنرانیهای طوالنی و تکراری مطرح شده است.  �

خطبا و گویندگان و سخنرانان برای ایراد سخنرانی های کوتاه و پنج تا ده دقیقه ای 
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تمرینو ورزیدگی داشته باشند. روح زیبا طلب جوان، کالم جوان، رسا و کوتاه مـی طلبد. 

جوان از جوان بهتر و زودتر مـی پذیرد بنابرایـن اگر به نوعی جوان گرایـی دست بزنیم  �
گره گشا خواهد بود. تفاوت نسلها، ُکندی رفتار، طوالنی کردن نماز، طرح مسائل بیگانه با 

فضای امروز، میان مخاطب و گوینده فاصله میافکند. 
زیبایی ظاهری و آراستگی مساجد نیز در جذب جوان بی تأثیر نیست. پاکیزگی و طراوت  �

مسجد جوان را  به سوی مسجد و نماز جماعت سوق مـی دهد و برخی جوانان بوی بد، 
فضای تنگ نمازخانه، فرشها و موکتهای آلوده را باعث بی رغبتی به نماز جماعت و 

میدانند.  مسجد 
مساجد جدید باید به گونه ای ساخته شود که کانون همه فعالیتها باشد. انحصار  �

سنت و سیره اسالمی است.  نماز خالف  مسجد به 
مربیان و معلمان و پدران و مادران، خود در جماعتها شرکت کنند و در برابر شاگردان  �

و فرزندان به نماز بایستند و به امام جماعت اقتدا کنند. 
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برنامه ریزی فرهنگی برای کتابخانه های مساجد کشور: 
پیشنهاد روش شناسی تفصیلی

 حیدر مختاری1

چکیده

صاحـب  کشـورهای  فرهنگـی  اصالـت  بقـای  بـرای  کنونـی  عصـر  در  فرهنگـی  برنامه ریـزی 
پیشـینۀ غنـی فرهنگـی و معنـوی و مقابلـۀ آنهـا بـا تهاجـم فرهنگـی فرهنگ هـای مـادی و بی ریشـه، 
کتابخانه هـا، بـه  وظیفـۀ اساسـی نهادهـای مختلـف درگیـر امـور اجتماعـی و ترویـج فرهنگـی اسـت. 
کار  کـه در  کتابخانه هـای مسـاجد هـم از جملـه نهادهایـی هسـتند  کتابخانه هـای عمومـی و  ویـژه 
فرهنگـی دخیـل هسـتند. کتابخانه هـای مسـاجد از دیربـاز محـل تبلیـغ و ترویـج فرهنـگ و آموزه هـای 
کثـری از  اصیـل اسـالمی بوده انـد و لـزوم برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای آنهـا بـه منظـور بهره گیـری حدا
قابلیت هـای بالفعـل و بالقوۀشـان صدچنـدان اسـت. در ایـن مقالـه، روش شناسـی نسـبتًا تفصیلـی 
بـرای انجـام برنامه ریـزی فرهنگـی برای کتابخانه های مسـاجد در قالب گام های پنج گانه پیشـنهاد 
شـده اسـت. ماحصـل برنامه ریـزی بـا ایـن روش برنامـه ای بومـی، عینـی و آمـاده بـرای اجـرا، ارزیابـی و 
تـداوم اسـت کـه راهنمـای مسـئوالن و متولیـان کتابخانه هـای مسـاجد و حتـی دیگـر کتابخانه هـای 

مشـابه در انجـام کار و اقدامـات فرهنگـی اسـت.

کلیدواژه ها: 

کتابخانه های مساجد، برنامه ریزی فرهنگی، ایران.

1Email:mokhtarazad@gmail.com. استاد یار، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
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مقدمه

سرنوشـت کشـورها و جوامع امروزی با تحوالت ملی و فراملی در عرصۀ فرهنگ گره خورده اسـت. 
حفـظ و ارتقـای فرهنـگ خـودی و معرفـی آن بـه دیگـر فرهنگ هـا زمینه سـاز مانـدگاری و انسـجام 
درونـی هـر فرهنـگ اصیـل و ریشـه دار اسـت. انقـالب اسـالمی ایـران خـود نوعـی تحـول فرهنگـی بـزرگ 
بـود کـه نـه تنهـا در عرصـۀ ملـی، کـه در عرصـۀ بین المللـی هـم منشـاء تغییـرات اساسـی شـد و گفتمـان 
فرهنگـی اصیـل و جدیـدی را فـراروی نهـاد کـه پاسداشـت و معرفـی آن وظیفـۀ همـۀ دوسـتداران آن 
اسـت. ایـن گفتمـان اصیـل و جدیـد توحیـدی ریشـه در اعتقادات دینی و باورهای اسـالم ناب، به ویژه 
مکتـب ظلم سـتیز و عدالت گـرای شـیعه دارد. الزم اسـت ایـن گفتمـان را در جامعـۀ ملـی و اجتماعـات 
ح کـرد تـا شـنوندگان عاقـل این »قول احسـن« را پذیرفته و تابعش باشـند. مسـلم اسـت که  فراملـی طـر
ایـن کار سـتودنی و الزم، مسـتلزم برنامه ریـزی فرهنگـی در تمامـی جوانـب و جنبه هـا اسـت و بیـش از 

همـه، همـت و ظرافـت نهادهـای فرهنگـی کشـور را می طلبـد.
پیچیدگـی روزافـزون جوامـع، رقابـت نفس گیـر فرهنگ هـا و تمدن هـا و ضـرورت حفـظ و ترویـج 
میـراث معنـوی از ضرورت هـای برنامه ریـزی فرهنگـی اسـت. برخـالف گمـان عـّده ای، بخـش زیـادی 
بـرای  برنامه ریـزی  لـزوم  کـرد.  برنامه ریـزی  آن  بـرای  و  را می تـوان مدیریـت  از مقـوالت فرهنگـی 
حفـظ، معرفـی و بسـط فرهنـگ اصیـل ایرانی- اسـالمی کـه صاحـب میـراث معنـوی غنـی و در تیـررس 
تهاجـم فرهنگ هـای مختلـف مـادی و مبتـذل اسـت، بـه ویـژه در عصـر کنونـی اطالعـات و رسـانه ها، 
کـه مقـام معظـم رهبـری همـواره بـر اهمیـت فرهنـگ،  صدچنـدان اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت 
کیـد کـرده و می کننـد و مسـائل فرهنگـی را اولویـت کشـور می داننـد.1  فرهنگ سـازی و کار فرهنگـی تأ
کشـور خبـر می دهنـد. شـاهد بـر ایـن مدعـا،  شـواهد از نقـص و نارسـایی در برنامه ریـزی فرهنگـی 
اظهارنظرهـا و نتایـج تحقیقـات متخصصان این عرصه اسـت. برای نمونـه، به اعتقاد صالحی امیری 
و عظیمـی دولت آبـادی، )1387ب، ص12( فعالیت هـای فرهنگـی انجـام شـده در ایـران چنـدان 
نظام یافتـه، ضابطه منـد و مطابـق بـا الگـو نبـوده و کار در ایـن عرصـه نیازمنـد همتـی مضاعـف اسـت و 

بایـد در ایـن عرصـه بـه پژوهـش و عمـل توأمـان دسـت زد.
از  فرهنـگ تعاریـف بسـیاری شـده اسـت کـه رسـیدن بـه اجمـاع در این باره را دشـوار می کنـد. )برای 

1. درباب سخنان و دغدغه های معّظم له درباب مسائل فرهنگی منبع زیر نسبتًا جامع است: 

دبیرخانۀ شـورای عالی انقالب فرهنگی )1392). گزیدۀ بیانات موضوعی حضرت آیت اهلل العظمی سـیدعلی خامنه ای )مّدظّله العالی(، رهبر معظم 
انقالب اسـالمی. تهران: انتشـارات انقالب اسالمی.
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اطالعـات بیشـتر: صالحی امیـری و عظیمـی دولت آبـادی، 1387الـف، ص 113-123( بـا ایـن همـه، 
فرهنـگ محملـی اسـت کـه نمودهـای آن همـواره در محیـط زندگیمـان حضـور دارنـد و بسـتری بـرای 
طـرز فکـر و جهان بینـی و عمـل ماسـت. فرهنـگ الگوهـای رفتـاری، گفتـاری و آداب و رسـوم جامعـه 
را شـکل می دهـد؛ از ایـن رو، سـازمان های تولیدکننـدۀ معنـا و فعـال در عرصه هـای نرم افـزاری، مثـل 
کتابخانه هـای مسـاجد، در فرهنگ سـازی و حفـظ  کتابخانه هـای عمومـی و  کتابخانه هـا، از جملـه 
اصالـت فرهنگـی وظیفـه ای سـترگ دارنـد و بایـد بـا حساسـیتی فـراوان درصـدد برنامه ریـزی بـرای کار 
فرهنگـی ملحـوظ در وظایـف خـود باشـند. تحـوالت و الزامـات جهانـی عصـر اطالعـات ایـن وظیفـه را 

بـرای همـۀ نهادهـا، خاّصـه نهادهـای دینـی، اجتماعـی و فرهنگـی بیـش از پیـش سـنگین می کنـد. 

الف(بیان مسئله

کتابخانه ها برنامه ریزی فرهنگی را هر چند تلویحی، ولی عماًل با گردآوری، گزینش، سازماندهی، 
حفـظ، نگهـداری، اشـاعه و دسـترس پذیر کـردن اطالعـات و منابـع اطالعاتـی - آثـار ملمـوس و مـاّدی 
فرهنـگ - از دیربـاز انجـام می دهنـد. )Robertson  ,2005  ,2.p( کتابخانه هـا در جهـان الکترونیکـی 
امـروز، عـالوه بـر ایـن کار، محـل اجتمـاع و ارتباطـات فرهنگـی رودررو، مرکـز گفتمـان جمعـی و عرصـۀ 
تبـادالت میان فرهنگـی هسـتند. کتابخانـه مرکـزی اجتماعـی اسـت کـه کمک به پیشـبرد امـور جامعه 
و جامعه پذیـر کـردن شـهروندان از کارکردهـای آن اسـت. بـه ایـن کارکردهـا، ترویـج و تبلیـغ فرهنگـی را 
نیـز بایـد افـزود کـه در راسـتای اهـداف اجتماعـی و فرهنگـی آن اسـت. البتـه، وظایـف کتابخانه هـای 
کتابخانه هـای مسـاجد در ایـن زمینـه بیـش از  کتابخانه هـای عمومـی و  کامـاًل فرهنگ بسـته، مثـل 

دیگـر انـواع کتابخانه هـا و حتـی سرمشـق آنهـا اسـت.
و  مـادی  منویـات  و  اسـالم  دیـن  تبلیـغ  و  نشـر  در  تاریخـی  لحـاظ  بـه  مسـاجد  کتابخانه هـای 
معنـوی آن نقشـی حیاتـی داشـته اند و تمـدن اسـالمی در شـکل گیری و تـداوم خـود مرهـون آنهـا 
اسـت. (Laugu ,2007  ,p 93( ایـن کتابخانه هـا بـه اهـداف و وظایـف خطیـر و کارکردهـای متعالـی 
کمـک می کننـد. چـون مسـجد محـل انجـام  کارکردهـای فرهنگـی آن  مسـاجد –از جملـه وظایـف و 
فرایـض دینـی، مـکان اجتمـاع مـردم )بـرای مقاصـد دینـی، اجتماعـی، آموزشـی، سیاسـی و حتـی 
گزینـش  کتابخانه هـای مسـاجد هـم بایـد منابـع خـود را بـر ایـن اسـاس  اقتصـادی( بـوده و هسـت، 
ع مسـجدیان و سـالیق و  کارکردهـای مسـجد و طیـف متنـو کـرده و بـا مـد نظـر قـرار دادن اهـداف و 
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عالیـق متفاوت شـان، ایـن منابـع را بـه آنـان عرضـه کننـد. بـه عـالوه، بـا توجـه بـه اهمیـت فرهنـگ در 
عصـر کنونـی و لـزوم صیانـت از  تقویـت آن، ادغـام بیـش از پیـش کار فرهنگـی در وظایـف مرسـوم ایـن 
کتابخانه هـا، اسـتفاده از آنهـا را هدفمندتـر و نقـش و جایـگاه آنهـا را در تعالـی جامعـه تقویـت و برجسـته 

می کنـد.
ضـرورت ایـن کار فرهنگـی بـرای کتابخانه هـای مسـاجد زمانـی بیشـتر می شـود کـه بدانیـم تعـداد 
کتابخانه هـای مسـاجد در ایـران از همـۀ کتابخانه هـای عمومـی کشـور بیشـتر اسـت و منابـع موجـود 
کشـور مقایسـه پذیر اسـت. طبـق  کتابخانه هـای بـزرگ عمومـی  کتابخانه هـا، بـا بسـیاری از  در ایـن 
آمـار گـزارش شـده در سـال 1390، )هاشـمی و گیلـوری، 1390، صـص 16-17( دبیرخانـۀ سـتاد عالـی 
هماهنگـی و نظـارت بـر کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد کشـور )تحـت نظـر وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی( حـدود 4100 بـاب کتابخانـۀ مسـاجد را زیـر پوشـش دارد و کل کتابخانه هـای فعـال و 

نیمه فعـال مسـاجد بیـش از ده هـزار بـاب اسـت.
کتابخانه هـا مسـتلزم "برنامه ریـزی  کار فرهنگـی در چنیـن تعـداد وگسـترۀ جغرافیایـی از  انجـام 
کتابخانه هـا اسـت تـا بتـوان ضمـن شناسـایی وضـع موجـود آنهـا، راهکارهـا و  فرهنگـی" بـرای ایـن 
الگویـی عملـی و واقع بینانـه بـرای چنیـن کار سـترگی عرضـه کـرد تـا راهنمـا ودسـت نامه ای پیش روِی 
ع کتابخانه هـا و حتـی دیگـر کتابخانه هـای مشـابه، مثـل کتابخانه هـای عمومـی  مسـئوالن ایـن نـو
کشـور، در اقدامـات و امـور مترتـب بـر فرهنـگ در چارچـوب اهـداف و وظایـف کالن آنها باشـد. به عالوه، 
کانون هـای فرهنگـی و هنـری  چـون یکـی از اهـداف دبیرخانـۀ سـتاد عالـی هماهنگـی و نظـارت بـر 
مسـاجد کشـور در افـق ایـران 1404 ایجـاد شـبکه ای منسـجم و همه گیـر بـرای کتابخانه های مسـاجد 
در اسـتفادۀ آحـاد مـردم از آنهاسـت، )هاشـمی و گیلـوری، 1390، ص13( برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای 
ایـن هـدف کارسـاز و مقـّوم آن اسـت. پژوهـش حاضـر درصـدد اسـت تـا بـه تبییـن نوعـی روش شناسـی 
کشـور بپـردازد تـا راهـکاری عملـی  کتابخانه هـای مسـاجد  تفصیلـی در برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای 
و روشـی گام بـه گام در اختیـار متولیـان ایـن کتابخانه هـا قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه شـعار »راه آینـده را از 
مسـاجد بسـازیم« کـه سـرلوحۀ کار مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کشـور اسـت1، برنامه ریـزی فرهنگـی 
واقعـی و عینـی بـرای ایـن کتابخانه هـا کوششـی بـرای نشـان دادن راه آینـده، بـه دسـت کم بخشـی از 

جامعـۀ هـدف مسـاجد، از طریـق مسـاجد اسـت.

ج شده است. 1.  اهداف، برنامه ها و عملکرد این مرکز در وب سایت آن )به نشانی اینترنتی http://www.masjed.ir/fa/home( در
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مبانی نظری

ح در علـوم انسـانی و  هـر چنـد از برنامه ریـزی هـم بـه ماننـد بسـیاری از مفاهیـم و سـازه های مطـر
اجتماعـی، تعاریـف زیـاد و متفاوتـی عرضـه شـده اسـت، کسـی در اهمیـت برنامه ریـزی بـرای انجـام 
گاهانـۀ  مـداوم و معیـن امـور الزم بـرای رسـیدن بـه اهـداف مدنظـر شـکی نـدارد. برنامه ریـزی فرآینـد آ
کـه از  کاری یـا سـازمان اسـت  گـروه، واحـد  تصمیم گیـری دربـارۀ اهـداف و فعالیت هـای آینـدۀ فـرد، 
کارکردهـای آن، تصویرسـازی و طراحـی وضعیـت مطلـوب در آینـده و یافتن و پیش بینی کردن راه ها و 
ابـزاری اسـت کـه در پرتـو امکانـات و شـرایط موجـود و واقعی، رسـیدن به آن را ممکن کنـد. )محمدی، 

1385، ص18( ایـن تعریـف بـرای مقصـود ایـن مقالـه کافـی اسـت.
کوششـی  بـر ایـن اسـاس، برنامه ریـزی فرهنگـی نیـز نوعـی نگـرش فرهنگـی بـه برنامه ریـزی، و 
گاهانـه، سـنجیده و سـازمان یافتـه بـرای ایجـاد تغییـر در وضـع موجـود و دسـتیابی بـه اهـداف  آ
ع  کبـری، 1381، ص 14( در تعریفـی دیگـر، ایـن نـو مطلـوب در حوزه هـای مختلـف فرهنگـی اسـت. )ا
کـه بـرای مسـائل فرهنگـی طـی آینـده ای محتمـل  برنامه ریـزی ناظـر بـر کنش هـا و اقداماتـی اسـت 
پیش بینـی می شـود. )رضایـی و فـردرو، 1386، ص79( معنـای بسـیط و دقیـق برنامه ریـزی فرهنگی 
گاهانـه بـرای تغییـر نگرش هـا، اعتقـادات، آداب و رسـوم،  کـرد: »تالشـی آ را چنیـن می تـوان تبییـن 
ارزش هـا وهنجارهـای نسـبتًا پایـدار و بـادوام جامعـه، مطابـق خواسـت و الگـوی ذهنـی برنامه ریـز«. 
)صالحی امیـری، 1390، ص90( بـا جمع بنـدی و مداقـه در ایـن تعاریـف، برنامه ریـزی فرهنگـی را 
می تـوان تدویـن برنامـه ای واقعـی و عملیاتـی بـرای تبلیـغ و ترویـج مؤلفه هـای فرهنگـی ملحـوظ در 
گرفتـن امکانـات و قابلیت هـای درون  سـازمانی  اهـداف و وظایـف یـک سـازمان و نهـاد، بـا در نظـر 
ع برنامه ریـزی فرهنگـی متوجـه محصـوالت  و برون سـازمانی آن در زمانـی معیـن دانسـت. ایـن نو
فرهنگـی و در دایـره ای وسـیع تر، نهادهـای فرهنگـی اسـت. ایـن تعریـف از برنامه ریـزی فرهنگی برای 

هـدف ایـن مقالـه مناسـب اسـت.
گریزناپذیـر اسـت. برنامه ریـزی  کاری دشـوار و پیچیـده، امـا ضـروری و  برنامه ریـزی فرهنگـی 
فرهنگـی تقویت کننـدۀ همبسـتگی ملـی، مقـوم هویـت دینـی و افزایش دهنـدۀ ظرفیت هـای فرهنگی 
اسـت و بایـد مبتنـی بـر الگوهـا و سرمشـق های فرهنگی جامعۀ خودی باشـد. همگان دربـارۀ اهمیت و 
گـر چـه در بارۀ محتوا و شـکل آن دیدگاه هـای متفاوتی  ضـرورت برنامه ریـزی فرهنگـی متفق القولنـد؛ ا

وجـود دارد. )چلپـی، 1374، ص 175)
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اسـتفاده از الگوهای غربی برای برنامه ریزی فرهنگی، به ویژه در سـازمان های برخاسـته از دین، 
کاری مناسـب و موفق نیسـت. )پیروزمند، 1377، ص2( تعمیق باورها و ارزش های دینی و فرهنگ 
اسـالمی -  که از اهداف مسـاجد و بخش های زیرمجموعۀ آنها اسـت- به نقشـۀ راه منحصربه فردی 
نیـاز دارد کـه در عیـن مطابقـت بـا واقـع و بـه دور از آرمان گرایـی، رنـگ و بویـی محلـی و فرهنگ بسـته 
کتابخانه هـای  داشـته باشـد. وجـود چنیـن الگویـی غیرغربـی بـرای برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای 

مسـاجد هـم مصـداق و مناسـبت دارد.
ج از کشـور کار چنـدان زیـادی انجـام  دربـاب کتابخانه هـای مسـاجد، چـه داخـل کشـور و چـه خـار
نشـده اسـت. عمـده آثـار در ایـن عرصـه در قالـب کتـاب و بـا نگاهـی بـه تاریخ ایـن کتابخانه هـا در ایران 
 ،(Laugu ,2007  هاشـمی، 1380؛ هاشـمی و گیلوری،1383( و جهان اسـالم )مکی سـباعی، 1373؛(
کانون هـای فرهنگی-هنـری  کشـور )سـتاد عالـی  کتابخانه هـای مسـاجد  مشـخصات و شناسـنامۀ 
کشـور، 1388)، استانداردسـازی )گیلـوری و هاشـمی، 1379( و قوانیـن و مقـررات مترتـب  مسـاجد 
بـر آنهـا )هاشـمی و گیلـوری، 1390 و تـا حـدی، هاشـمی و گیلـوری، 1383( انجـام شـده اسـت. البتـه 
مقاالتـی در قالـب تحقیـق مـوردی و بـا گسـترۀ محـدود اسـتانی درباب طـرز تهیه و تنظیم مـواد و منابع 
کتابخانه هـا )غفـاری، 1380)  ع  کلـی ایـن نـو کتابخانه هـای مسـاجد )خوشـرو، 1384( و وضعیـت 
و زمینه سـازی بـرای عملکـرد مطلـوب آنهـا )دیانـی، 1379( منتشـر شـده اسـت. چندیـن اثـر مـروری 

ع کتابخانه هـای مسـاجد قابل بازیابـی اسـت.  کنـده نیـز در موضـو پرا
کتابخانه هـای  کاوش بـه عمـل آمـده، دربـاب برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای  بـه هـر حـال، در حـد 
کـه می توانـد آغـاز راهـی بـرای  ع در ایـران و جهـان اسـت  کار از ایـن نـو مسـاجد، مقالـۀ حاضـر اولیـن 
ع در قالـب پژوهش هایـی دیگر باشـد و نقشـۀ راهی برای  بررسـی ابعـاد تفصیلـی و عمیق تـر ایـن موضـو
ع کتابخانه هـا در بهره گیـری بیشـتر از ظرفیت هـا و قابلیت هـای خـود فراهـم کنـد. البتـه چنین  ایـن نـو
کاری اهمیـت و ضـرورت وجـود و تقویـت نهـاد کتابخانـه را در مسـاجد نـزد ذینفعـان نیز بیشـتر می کند. 
بنابرایـن، ایـن طـرز تلقـی در عصـر رقابـت برای بقای سـازمانی، درسـت مثل دیگر سـازمان ها و نهادها، 

بسـیار مناسـب حـال کتابخانه هـای مسـاجد و ضامـن بقـا و پویایـی آنهـا اسـت.

ب(روش کار

ع برنامه ریـزی دیگـر، مسـتلزم پیمـودن مراحـل و گام هایـی  برنامه ریـزی فرهنگـی نیـز مثـل هـر نـو
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چنـد بـرای حصـول بـه محصـول نهایـی یا همان برنامه اسـت. این مراحل به تفصیـل در متون مرتبط 
کاوسـی، بی تـا( بـا سـرلوحه قـرار دادن ایـن مراحـل و  تبییـن شـده اند. )بـرای نمونـه، چاوش باشـی و 
تعدیـل برخـی مـوارد، مراحـل تفکیکـی انجـام برنامه ریزی فرهنگـی برای کتابخانه های مسـاجد ذیاًل 

توجیـه و تبیین شـده اسـت.
گاه سـازی افـراد درگیـر در مراحـل مختلـف برنامه ریـزی فرهنگـی و اجـرای  کردن و آ گام اول: آشـنا

آن، قبـل از شـروع بـه برنامه ریـزی موجـب تسـهیل فرآینـد برنامه ریـزی و اجـرا می شـود1. بـه عبـارت 
گاهـی افـراد از تعاریـف، مفاهیـم و مبانـی نظـری ایـن سـازه بـرای ادامـۀ کار الزم اسـت. اشـراف  دیگـر، آ
کیـد بـر بعـد اجتماعـی و فرهنگـی آنهـا هـم در ایـن  بـر کارکردهـا و وظایـف کتابخانه هـای مسـاجد، بـا تأ
کارکردهـای  میـان ضـرورت دارد تـا ذی نفعـان از اهمیـت و مبانـی نظـری برنامه ریـزی فرهنگـی و 
گاه شـوند و آمـادۀ پذیـرش و اجـرای چنیـن کاری باشـند. بنابرایـن، در ایـن  کتابخانه هـای مسـاجد آ

گام اقدامـات زیـر الزم اسـت:
الف.تهیـه و تدویـن مطالبـی دربـاب کتابخانه هـای مسـاجد، برنامه ریـزی فرهنگـی و ارتبـاط بیـن 

ایـن دو بـا روش تحقیـق کتابخانـه ای و مـرور تحلیلـی متـون؛
ب. عرضـۀ ایـن مطالـب به ذی نفعان، مسـئوالن امر و کتاب د  اران کتابخانه های مسـاجد در قالب 

آثـاری چـون کتـاب، مقالـه و نیز با برگزاری کالس ها و دوره های آموزشـی منظم.
گام مهـم و اساسـی در برنامه ریـزی  گذشـته و حـال نهـاد فرهنگـی  گام دوم: تحلیـل وضعیـت 

فرهنگـی بـرای آن اسـت. در ایـن گام، بـا کمـک اطالعـات و پیشـینه های موجـود، عملکـرد گذشـته و 
حـال کتابخانه هـای مسـاجد کشـور از دیـدگاه برنامه ریـزی فرهنگـی و مؤلفه هـای آن تجزیه و تحلیل 
می شـود تـا بهتـر بتـوان بـرای آینـده برنامه ریـزی کـرد. بـه ایـن منظـور بایـد کارهـای زیـر را انجـام داد:

الـف. تحلیـل کارکردهـای گذشـتۀ کتابخانه هـای مسـاجد کشـور از نظـر کار و اقدامـات فرهنگـی بـا 
ج آنهـا در سـیاهه های وارسـی مناسـب؛ پیمایـش در سـوابق موجـود و در

کـم بـر کتابخانه هـای مسـاجد و تحلیـل آنهـا از نظـر  ب. بررسـی دقیـق قوانیـن و مقـررات کنونـی حا
مناسبت شـان بـا کار فرهنگـی؛

ج. مطالعـۀ وضعیـت حـال کار و تبلیـغ فرهنگی در کتابخانه های مسـاجد کشـور بـا کمک ابزارهای 
پژوهشی مختلف.

1. البتـه ایـن مرحلـه را پـس از برنامه ریـزی )بعـد از گام چهـارم( و قبـل از ابـالغ و اجـرای برنامـه هـم می تـوان انجـام داد. بـا ایـن حـال، آمادگـی قبلـی و تأمـل 
ذینفعـان در ایـن بـاره، نیـاز بـه دادن فرصـت کافـی بـه آنـان، قبـل از ابـالغ برنامـۀ تدوین شـده برای اجرا دارد و بهتر اسـت قبـل از مراحل دیگر انجام شـود.
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گاهـی از نظـرات کارکنـان، منویـات ذی نفعـان و دیـدگاه متخصصـان از دیگـر گام های  گام سـوم: آ

فرهنگـی،  نهـاد  قابلیت هـای  و  انتظـارات  شناسـاندن  ضمـن  کـه  اسـت  فرهنگـی  برنامه ریـزی 
راهکارهایـی عینـی و واقعـی فراهـم می کنـد. در ایـن راسـتا، اهـداف و منویـات برنامه ریـزی فرهنگی در 
ایـن کتابخانه هـا بـا مطالعـۀ متـون، نظرخواهـی از خبـرگان و ... تعییـن می شـود و نیز نیازهـا، اولویت ها 
کاربـران و  کتـاب داران و  و امکانـات موجـود بـا مراجعـه بـه منابـع مسـتند، توزیـع پرسـش نامه بیـن 
مصاحبـه بـا مسـئوالن و دسـت اندرکاران ذیربـط مشـخص و تدویـن می شـود. ایـن اقدامـات ذیـاًل بـه 

طـور ویـژه تفکیـک شـده اند:
الف. استخراج و دسته بندی سازه های عینی و الزم برای کار فرهنگی در کتابخانه های مساجد کشور؛

ب. کشـف عمـق و گسـترۀ انتظـارات و تلقیـات فرهنگـی مراجعـان بالقـوه و بالفعـل کتابخانه هـای 
مسـاجد بـا کمـک ابزارهـای مختلـف پژوهـش پیمایشـی، از جملـه پرسـش نامه و مصاحبـه؛

امـور  نیـز  و  فرهنگـی  امـور  متولیـان  و  متخصصـان  بـا  شـده  طراحـی  مصاحبه هایـی  انجـام  ج. 
کتابخانه هـا؛ ایـن  بالفعـل  و  بالقـوه  فرهنگـی  قابلیت هـای  کشـف  بـرای  مسـاجد  کتابخانه هـای 
د. توزیع پرسـش نامه ای مناسـب و مسـتخرج از سـازه های کار فرهنگی در بین کتابداران مسـاجد و نیز 
نظرخواهـی از آنـان در ارتبـاط بـا برنامه هـای فرهنگـی و نقـاط قوت و نقاط ضعف کتابخانه هـا از این باب.

گام  گام چهـارم: بـا هم گـذاری و تحلیـل تلفیقـی اطالعـات و داده هـای بـه دسـت آمـده از سـه 

فوق الذکـر، برنامـه ای مناسـب جهـت اجـرا بـه دسـت می آیـد. بـه دیگـر سـخن، ماحصـل برنامه ریـزی 
کتابخانه هـای مسـاجد "برنامـه ای مـدّون و مشـخص بـرای اجـرا" اسـت.  فرهنگـی بـرای 

گام نهایـی برنامه ریـزی فرهنگـی، برنامـه ای تفصیلـی تهیـه شـده بـه کمـک  گام پنجـم. در ایـن 
متخصصـان ارزشـیابی می شـود تـا پـس از حصول روایی، بـرای اجرا در اختیار متولیـان کتابخانه های 

مسـاجد قرارگیرد.
کیـف اجـرای برنامـه، ارزیابـی بروندادهـا  کـم و  الزم بـه ذکـر اسـت اجـرای برنامـۀ حاصـل، پایـش 
و باالخـره بازخوردگیـری بـرای کشـف شـکاف های موجـود در برنامـه و بـه تبـع آن، تـالش در جهـت 
رفـع آنهـا در دوره هـای اجـرای بعـدی گام هـای تکمیلـی دیگـری هسـتند کـه بـه جهـت نگنجیـدن در 
ح نشـده اند.  چارچـوب هـدف ایـن مقالـه و مرتبـط بـودن با فاز اجـرای برنامـه، در اینجا به تفصیل مطر
ج از برنامه ریـزی منشـعب از ایـن روش شناسـی  بدیهـی اسـت ارزیابـی برنامه هـای فرهنگـی مسـتخر
در کتابخانه هـای مسـاجد، بعـد از اجـرای عملـی ایـن برنامـه و گـردآوری بروندادهـای اجرایـِی حاصل 
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میسـر اسـت کـه خـود نیازمنـد اجـرا، پایـش، بازخوردگیـری و متعاقـب آن، بررسـی های دیگـر اسـت. 

نمـودار 1 الگـوی کلـی برنامه ریـزی فرهنگـی و اجـرای برنامه هـای فرهنگـی بـرای کتابخانه هـای 
مسـاجد اسـت کـه گام هـای برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای ایـن کتابخانه ها را شـماتیک همراه بـا رابطۀ 
گسسـتنی آن بـا رونـد اجـرا و پایـش و ارزیابـی برنامه نشـان می دهـد. این الگو حالتی فرایندی داشـته  نا
و در تمامـی مراحـل، بـه کمـک عنصـر »بازخورد« قابلیت ترمیم واصالح پذیـری دارد. بازخورد ماحصل 
شناسـایی نقـاط مثبـت و منفـی برنامـه اسـت و بـا اصـالح فرآینـد برنامه ریـزی، برنامـه ای بهتـر بـرای 

دوره هـای بعـدی برنامه ریـزی و اجـرا فراهم می کنـد.

نمودار 1. تصویری از روند برنامه ریزی فرهنگی و اجرای برنامۀ فرهنگی حاصل در کتابخانه های مساجد و اصالح 
مراحل  برنامه ریزی فرهنگی با بازخوردگیری نهایی
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تکمله

کتابخانه هـای مسـاجد  آنچـه بیـان شـد، تصویـری عینـی از رونـد برنامه ریـزی فرهنگـی بـرای 
کـه بسـیار مغفـول اسـت، نیازمنـد حمایـت مـادی و  کـردن ایـن برنامه ریـزی  بـود. عملیاتـی و واقعـی 
معنـوی متولیـان امـور مسـاجد و جـذب تیمـی متخصـص از متخصصان علـوم جتماعـی، برنامه ریزی 
کتـاب داری و اطالع رسـانی اسـت. برنامـۀ حاصـل  فرهنگـی، معـارف اسـالمی، مدیریـت و بـه ویـژه 

کشـور نیـز باشـد. کتابخانه هـای عمومـی  کتابخانه هـای دیگـر، از جملـه  می توانـد سرمشـق 
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بررسی تأثیر کالس های تفسیر قرآن، شخصیت و سیره شناسی 
حضرت زهرا؟س؟ بر عّزت نفس، سالمت عمومی و پرخاشگری 

نوجوانان دختر در مسجد ملک شهر اصفهان در سال 1392

مهدی صالحی 1

چکیده:

یکـی از مهم تریـن روش هـا در تربیـت، روش الگویـی اسـت زیـرا تأثیر شـخصیت الگو در شـکل گیری 
رفتـار و منـش تربیت  شـونده بـه مراتـب بیشـتر از مـوارد دیگـر اسـت. یکـی از عالی تریـن الگوهـای قابـل 
پیـروی بـرای انسـان ها،  قـرآن کریـم و فاطمـه زهـرا  اسـت. عصـر مـا، عصـر الگوهـای غلطی اسـت که 
در جامعه بین جوانان شـایع شـده اسـت و سـبب گشـته  که مشـکالت روانی و جسمانی در بین جوانان 
گسـترش پیدا کند. برخی از مشـکالتی که در جامعه جوان شـایع شـده اسـت کاهش میزان عّزت نفس  
و افزایـش بیماری هـای روانـی و جسـمانی  و افزایـش پرخاشـگری می باشـد. در ایـن تحقیق به بررسـی 
تأثیـر کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیره شناسـی حضـرت زهـرا بـر شـخصیت و کاهـش 
ویژگی هـای نامطلـوب ماننـد پرخاشـگری، عـدم وجـود عزت نفـس و سـالمت عمومـی پرداختـه تـا 

میـزان الگوگیـری نوجوانـان را در ایـن سـه حـوزه بررسـی کند.

1Email: ms20066@yahoo.com. دانشجوی پزشکی.
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در ایـن مطالعـه 30 نفـر شـرکت داشـتند کـه پـس از پـر کـردن پرسـش نامه نتایـج مختلفـی در زمینـه 
سـالمت عمومی، عّزت نفس و پرخاشـگری در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری اول و دوم بدسـت 
آمد به گونه ایی که در سـه حوزه سـالمت عمومی )افسـردگی، اضطراب، مشـکالت اجتماعی(  کاهش 
معنـاداری در آنهـا بوجـود آمـد. )p >/05( امـا در حـوزه مشـکالت جسـمانی معنـادار نبـود. در حـوزه 
عّزت نفـس افزایـش نمـرات پس آزمـون و دو پیگیـری نسـبت بـه پیش آزمـون رابطـه معنـاداری وجـود 
داشـت. )p >/05(  همچنیـن در سـه حـوزه پرخاشـگری)عصبیت، تهاجـم، کینـه تـوزی( نیـز کاهـش 
(p >/05( .نمـرات پس آزمـون و دو پیگیـری نسـبت بـه پیش آزمـون رابطـه معنـاداری وجـود داشـت

بـا بررسـی داده هـای بدسـت آمـده از چهـار آزمـون و تجزیـه و تحلیـل آنهـا مشـخص شـد کـه سـطح 
سـالمت عمومـی، عّزت نفـس، پرخاشـگری پس آزمـون نوجوانان نسـبت به پیش آزمون بیشـتر اسـت.

کلمات کلیدی: 

تفسیر قرآن، شخصیت و سیره حضرت زهرا ، عّزت نفس، سالمت عمومی، پرخاشگری.
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مقدمه:

کـه امـروزه متولیـان تعلیـم و تربیـت اسـالمی بـا آن روبـه رو   یکـی از مسـائل مهـم و پیچیـده ای 
هسـتند، مسـئله چگونگی الگوسـازی1 از اسـوه های دینی متناسـب با شـرایط موجود اسـت. چرا که به 
طور قاطع می توان گفت که در نظام تربیتی اسـالم، یکی از عوامل مؤثر در تکوین شـخصیت مذهبی 

همانندسـازی بـا الگوهـای برتر اسـت.
از سـوی دیگـر تاریـخ اجتماعـی بشـری نشـان داده اسـت کـه در صـورت عـدم وجـود الگوهـا در یـک 
جامعه انسانی، افراد در زندگی ظاهری، عقلی و ایمانی خویش سردرگم و حیران می مانند. زیرا  انسان 
شاخصی )معیاری برای سنجش و تعیین مقدار دارایی های ارزشی( اخالقی و انسانی خودش ندارد 
و سـالمت و یـا بیمـاری اجتماعـی اش را تشـخیص نمی دهـد. انسـان در چنیـن حالتـی نـه میزانـی بـرای 
سـنجش حدود و کماالت و صفات انسـانی و الهی خویش دارد و نه میزانی برای سـنجش نارسـایی و 
گر قایل شـویم که بحران های بی شـمار اخالقی و ارزشـی که در قرن  کمبودهایش. شـاید گزاف نباشـد ا

بیستم برای بشریت پدید آمده است، به دلیل وجود همین خأ است.
گیـری ارزش هـا و رویکـردی اندیشـمندانه بـه زندگـی اسـت. وصـل   )) رشـد معنـوی((2 در واقـع فرا
شدن به کسی یا چیزی برتر از خود، احساس رشد یابنده ای که زندگی را از تولد تا مرگ دارای مفهوم 
و معنـا می دانـد، نگـرش همـراه بـا احتـرام فزاینـده بـه دیگـر موجـودات زمین و بـه یـک کالم، یادگیری و 
برخورداری از ایمان است. )ایریس یاب 1385( بنابراین برای رهایی از مشکالت روحی روانی وحتی 
جسـمانی نیاز اسـت که فرد به خداوند یکتا ایمان داشـته باشـد و او را سـرلوحه کار خویش قرار دهد. با 
ایـن وصـف فـرد بایـد بـه دیـن و خـدا ایمـان بیـاورد و در زمـان حاضـر برترین دین اسـالم اسـت. چنانچه 
منظور از ادیان دیگر ادیان غیر الهی است سخن گفتن از برتری درست نیست؛ زیرا تنها آیین اسالم بر 
حق است و ادیان دیگر باطل و انحرافی است. همه پیامبران الهی مردم را به اسالم دعوت می کردند؛ 
بنابراین کسانی که از آیین پیامبر زمان خود پیروی کرده باشد، بر حق و افراد دیگر بر باطل بوده اند.

 مداومـت در قرائـت و حضـور در کالس هـای قـرآن عامـل بسـیاری از توفیقـات و برکات الهی اسـت و 
کسـی کـه عـادت بـه قرائـت، حفـظ و تدّبـر در مفاهیـم قرآنی داشـته باشـد ترک آن برایش بسـیار مشـکل 
می نمایـد. بـا قـرآن زندگـی زیبـا می شـود و جـان می گیـرد و آرامـش واقعـی بـه منصـه ظهـور می رسـد 

1. Patterned.
2. Spiritual Growth.
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کـه نـه روح دارد و نـه آرامـش واقعـی. )محمـود  و بـدون قـرآن آدمـی چـون جمـادی اسـت متحـرک 
کـه یـاد  جویبـاری( حفـظ و تدبـر در قـرآن و حضـور در مجالـس قرآنـی سـبب آرامـش روحـی می شـود چرا
ال 

َ
خـدا تأثیـر بسـزایی در روان آدمـی دارد و دل در پرتـو آن آرام می گیـرد. خداونـد متعـال می فرمایـد:  »أ

گاه بـاش کـه دل هـا بـا یـاد خـدا آرام می گیـرد.« وُب)بحاراالنـوار، ج 92( آ
ُ
ُقل

ْ
ِبِذْکـِر اهلِل َتْطَمـِ�نُّ ال

یکی از مهم ترین روش ها در تربیت، روش الگویی اسـت؛ زیرا تأثیر شـخصیت الگو در شـکل گیری 
رفتـار و منـش تربیـت شـونده بـه مراتـب بیشـتر از مـوارد دیگـر اسـت. اسـالم نیـز بـه ایـن روش اهمیـت 
کریـم بخشـی از آیـات مبـارک خـود را بـه معرفـی مـردان و زنـان موحـد و  زیـادی داده اسـت و قـرآن 
گـون، صالحیـت وشـخصیت خـود را بـروز داده  ثابت قدمـی اختصـاص داده اسـت کـه در شـرایط گونا
 آسـیه ،ک دامـن وعفیفـی چـون مریـم و حق محـوری خویـش را بـه اثبـات رسـانده انـد. از زنـان پـا
کـه الگـوی زنـان در شـرایط مختلـف می باشـند تجلیـل وسـتایش  همسـر فرعـون و دختـران شـعیب 
کـرده اسـت.  یکـی از عالی تریـن الگوهـای قابـل پیـروی بـرای انسـان ها به ویـژه زنان، حضـرت صدیقه 
طاهـره، فاطمـه زهـرا اسـت. دربـاره زندگانـی حضـرت زهـرا کتاب هـا و مقـاالت بسـیاری بـه رشـته 
تحریـر درآمـده امـا بررسـی کاربـردی و ارائـه الگوهـای رفتـاری آن حضـرت کمتر مـورد توجه قـرار گرفته 
اسـت. در ایـن پژوهـش بـه اثـر شـگرف تأثیر گـذاری آیـات قـرآن و شـخصیت ایـن بزگـوار در نوجوانـان را 

بررسـی و انـدازه گیـری خواهیـم کـرد.
 انسـان کـه واالتریـن آفریـده خداوند اسـت، جایگاه ویژه ای داشـته و از موقعیـت ممتازی در عرصه 
هسـتی برخـوردار اسـت. از ایـن رو، چـون از  زوایـای مختلفـی بـه ابعـاد شـخصیتی او نگریسـته می شـود، 
گونـی بـه روشـنگری و پاسـخگویی می پردازنـد؛ آنجـا کـه جلوه هـای ظاهـری، رفتـار،  دانش هـای گونا
ح می شـود  گفتـار و پنـدار او بررسـی می شـود »علـم فقـه«1 بـه آن پرداختـه بـا توانمندی خاص خود مطر
و عهـده دار ایـن مهـم می گـردد.   و آنـگاه کـه دربـاره خـردورزی، اندیشـمندی و نیـروی عقـل سـخن بـه 
ح می سـازد و چـون درباره عشـق، عاطفه،  میـان می آیـد »علـم عقایـد«2" توانمنـدی خـاص خـود را مطر
و قلـب آموزه هایـی انسان سـاز و حیات بخـش می یابیـم،  »علـم اخـالق«3» )اربعیـن حدیـث، امـام 
خمینـی 385 - 395 ( را می بینیـم کـه بـا سلسـله سـخنان و موعظه هـای بنیادیـن خـود را به حکمت، 
گرانبهـا در آغـوش  کامـل شـویم و چـون گوهـری  عفـت، عدالـت و شـجاعت فـرا می خوانـد تـا انسـان 

1. Jurisprudence.
2. Science ideas.
3. Ethics.
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آفرینـش قـرار یابیـم )عالمـه طباطبایـی سـال نـدارد (.

الف( روش  تحقیق
1. شرح و بیان مسئله پژوهشی:

ع همبسـتگی اسـت  پژوهـش حاضـر از نظـر نحـوۀ گـردآوری داده هـا یـک مطالعـه توصیفـی 1از نـو
کـه هـدف آن توصیـف شـرایط یـا پدیده هـای مـورد بررسـی اسـت )سـرمد و دیگـران، 1382( پژوهـش 

ع همبسـتگی بـه بررسـی رابطـه بیـن دو متغیـر مسـتقل و وابسـته می پـردازد. توصیفـی از نـو

2. اهداف پژوهش:

2-1. هدف کلی:
کالس هـای تفسـیر قـرآن،  سـیره و شـخصیت شناسـی حضـرت زهـرا  بـر سـالمت  بررسـی تأثیـر 

و پرخاشـگری نوجوانـان دختـر. عمومـی، عّزت نفـس 

یی: 2-2. هدف های جز
2-2-1. بررسی نظرات مختلف در رابطه با نقش قرآن بر روی رفتار نوجوانان.

2-2-2. ارائـه پیشـنهاداتی کـه احتمـاال بتوانـد سـطح سـالمت عمومـی، عّزت نفـس و پرخاشـگری 
نوجوانـان را بـاال ببرد.

3. معرفی متغیر ها:

3-1. متغیر مستقل:2 کالس های تفسیر قرآن،  سیره و شخصیت شناسی حضرت زهرا  در مسجد.
2-2. متغیر وابسته:3 سالمت عمومی، عّزت نفس و پرخاشگری.

4. اهمیت تحقیق:

اصـول و قوانیـن علمـی عمدتـًا حاصـل پژوهش هـای قرون اخیر دانشـمندانی اسـت که روش های 
علمـی را بـه کار گرفتـه پژوهش هـای ارزنـده ای انجـام داده انـد. چنانچـه اندکـی دقیق تـر بیندیشـیم 

1.  Descriptive study.
2.  Independent variable.
3.  Dependent variable.
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متوجه می شـویم که رمز توسـعه و پیشـرفت دنیای غرب اسـتفاده از پژوهش و بررسـی های مسـتند و 
دقیق بوده است. در این دیار روح علمی همان شناختن و دریافتن عمیق روش ها، یعنی شیوه هایی 
بـوده اسـت، کـه بشـر بـرای پیـش بـردن علـم بـه کار بسـته اسـت. ایـن امـر، یعنـی کشـف دانـش نـو، نـه 
تنهـا از نادانـی و سـرگردانی های آنهـا کاسـته، بلکـه موجـب شـده اسـت کـه در بـرآورد حـوادث دقیق تـر 
و مسـتدل تر و در انجـام امـور مجّهزتـر و در یافتـن مـواد جدیـد بـا کیفیـت بهتـر موّفق تـر باشـند، امـا بـه 
رغـم همـۀ ایـن پیشـرفت ها نقـص عمـده در کشـورهای نوخاسـته بی خبـری از شـیوه های شـناختن و 

دانسـتن اسـت. )دالور 1383)
کـردۀ یـک کشـور بـه  بـروز مشـکالت مربـوط بـه بهداشـت روانـی در طبقـات روشـنفکر و تحصیـل 
خصـوص در نوجوانـان و جوانـان نـه تنهـا باعـث روی آوردن ایـن قشـر موّلـد از جامعـه بـه الکلیسـم، 
اعتیادهـای دارویـی و خودکشـی می گـردد، بلکـه باعـث می شـود کـه نیـروی متخصـص و جـوان فاقـد 
خ هـای اقتصـادی کشـور باشـند. توجـه بـه ارقـام گـزارش  کارایـی مطلـوب و بهینـه جهـت گردانـدن چر
کـز مربوطـه، مـا را متوجـه دو هـدف اصلـی  شـدۀ مربـوط بـه اختـالالت روانـی و اجتماعـی توسـط مرا
بهداشـت روانـی یعنـی پیشـگیری از اختالل هـای روانـی  اجتماعـی و دسـتیابی بـه رشـد اجتماعـی و 

سـازگاری بهینـه می کنـد.
لـذا شـناخت عوامـل مؤثـر بـر سـالمت دانش آمـوزان امـکان پیش بینـی و برنامه ریـزی جهـت کمک 
بـه تأمیـن بهداشـت روانـی آنـان را فراهـم می کنـد. از طرفـی ایـن امـر بـه دسـت اندرکاران آمـوزش و 
ع ناراحتی هـای روانـی   کـز آمـوزش و تفسـیر قـرآن از شـیو پـرورش کمـک می کنـد تـا بـا بسـط و توسـعۀ مرا
 ق ترین   دانش آموزان می شـود جلوگیری کند.

ّ
اجتماعـی کـه گاه حّتـی گریبان گیـر باهوش تریـن و خـال

گذشـت و بـا عنایـت بـه اینکـه بـر هـر شـخص عاقـل و  کـه از نظـر  از ایـن رو بـا توجـه بـه مطالبـی 
مسـلمانی پوشـیده نیسـت کـه قـرآن کریـم سراسـر مملـو از درس هـای دینـی، اجتماعـی، روانشناسـی، 
گـر ایـن پژوهـش بتوانداثر بخشـی تفسـیر قرآن و کالس های آموزشـی  بهداشـتی، علمـی و ... می باشـد، ا
پیرامون شـخصّیت حضرت زهرا در باال بردن سـطح سـالمت عمومی، باال بردن عّزت نفس و کاهش 
پرخاشـگری را ثابـت کنـد، بـا نظـر بـه عالقه منـدی خانواده هـا و آموزش راحـت و باال نبـودن هزینه ) در 
مقایسـه بـا هزینـۀ بـاال و سرسـام آور  روان درمانـی فـرد( در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل روانـی بـه خاطـر 
پاییـن بـودن سـطح سـالمت احتمـااًل بتـوان آن را بـه صـورت یـک شـیوۀ آموزشـی در مـدارس کشـور بـه 

کار بـرد و یـا الاقـل اثربخشـی آنـرا بـه متخصصیـن مربوطـه توصیـه کـرد.
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کـه شـامل داسـتان هایی در  کـه بـا مراجعـه بـه آیاتـی از قـرآن کریـم  ایـن تحقیـق در پـی آن اسـت 
مـورد زنـان اسـت، از نـکات تربیتـی ای کـه می توانـد از جنبه هـای مختلـف دینـی، اجتماعـی، اخالقـی و 
تربیتـی بـرای همـه زنـان سـازنده باشـد، اسـتفاده نمـوده و الگویـی کامـل از زن مـورد نظـر قـرآن کریـم را 

بـه نمایـش گـذارد و راه تربیـت زنـان را بـا ارائـه ایـن الگوهـا همـوار کنـد.
از طرفـی مسـجدکانون امـن و مناسـب بـرای آمـوزش نوجوانـان می باشـد لـذا در ایـن تحقیـق سـعی 

در انجـام آموزش هـای الزم در مـکان مسـجد شـده ایم.

5. سؤاالت پژوهش:

افزایـش  موجـب   زهـرا حضـرت  سـیرۀ  و  شـخصیت  شـناخت  قـرآن،  تفسـیر  کالس هـای  آیـا 
می شـود؟ نوجـوان  دختـران  در  خشـم  کاهـش  و  سـالمت  عّزت نفـس، 

6. روش پژوهش:

ح پیش آزمـون – پس آزمـون و انجـام دو پیگیـری  در ایـن تحقیـق از روش تحقیـق تجربـی و از طـر
کـه پیگیـری اول یـک مـاه پـس از پس آزمـون گرفتـه شـد و پیگیـری دوم یـک مـاه پـس از پیگیـری اول 
گرفتـه شـد، اسـتفاده شـده اسـت. آزمودنی هـا دانش آمـوزان دختـری بودنـد کـه در کالس هـای تفسـیر 
قـرآن، شـخصیت شناسـی حضـرت زهـرا کـه طـی شـش جلسـه در مسـجد ملـک شـهر اصفهـان برگـزار 
گردیـد، شـرکت کردنـد. قبـل از مداخلـه تجربـی از دانش آمـوزان پیش آزمـون گرفتـه شـد و پـس از انجام 
کالس هـا، یـک آزمـون دیگـر از آنهـا گرفتـه شـد  سـپس 2 آزمـون پیگیـری دیگـر نیـز پـس از پس آزمـون 
ع از هـر  دانش آمـوز  چهـار آزمـون گرفتـه شـد و متغییرهـا  از دانش آمـوزان گرفتـه شـد؛ یعنـی در مجمـو
اندازه گیـری شـد. سـپس تفـاوت بیـن نمره هـای پیش آزمـون و پس آزمـون و آزمـون پیگیـری 1 و 2 از 
لحـاظ معنـادار بـودن آمـاری مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. بدیـن ترتیـب کـه کالس هـای تفسـیر قـرآن و 
آمـوزش شـخصیت شناسـی بـه عنـوان متغییـر مسـتقل اعمـال شـده تـا تأثیـر آن بـر عّزت نفـس، رشـد 

سـالمت عمومـی و میـزان پرخاشـگری بـه عنـوان متغییـر وابسـته بررسـی شـود.

7. جامعه آماری:

کلیـه دانش آمـوزان دختـری کـه در کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت شناسـی حضـرت زهـرا که 
در مسـجد اعظـم شـهر ملـک شـهر برگـزار گردیـد شـرکت کردنـد. نمونـه آمـاری شـامل 30  دانش آمـوز  
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دختـر بـا رنـج سـنی 14 تـا 17 سـال و بـا میانگیـن سـنی 15 سـال می بـود.

ثار آن: ب( تفسیر قرآن و آ

در ایـن پژوهـش کالس تفسـیر قـرآن بـه عنـوان متغیـر مسـتقل بـه کار رفتـه. همانطـور کـه می دانیم، 
کثریـت مـردم جهـان نتوانسـته اند ایـن کتاب    بعـد از گذشـت بیـش از 14 قـرن از آغـاز نـزول قـرآن هنـوز ا
در آسـمان حقیقـت، هم چـون خورشـیدی فروزنـده و پـر فـروغ، یکپارچـه نور و حکمت، رمـز حیات، روح 

سـعادت و کمال اسـت شناسـایی کنند.
شـگفت انگیـز اینکـه بعضـی از مسـلمانان ما به ویـژه گروهی از جوانان که فرزندان قرآن هسـتند به 
شـناخت این کتاب پر مایه نائل نشـده اند و چنین می پندارند که این کتاب فقط ارزش گورسـتان ها 
و مجالـس ختـم و خوانـدن بـه قصـد ثـواب و بـرای اسـتحباب دارد و چیـزی نیسـت کـه بتـوان بـا دیـد 
گـذار یـک جهان بینـی جامـع و یـک  علمـی و )روان شناسـی( بـدان نگریسـت و یـا به عنـوان پایـه 

ایدئولـوژی انسان سـاز و افتخارآفریـن از آن اسـتفاده کـرد. )دکتـر بهشـتی 1358)
و  و متأسـفانه پیشـرفت علـم  نهـاده  گام  امـروزی در مسـیر سـقوط  انسـان  درمقولـۀ معنویـت، 

اسـت. گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ارزش زدائـی  بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  گاهـی  تکنولـوژی 
گـر در مـورد ماهـواره و اینترنـت کـه از ثمـرات و نمودهـای بـارز پیشـرفت علـم در جهـان  بـرای مثـال ا
امروزنـد تأمـل کنیـم بـه نتایجـی تأسـف بار دسـت خواهیـم یافـت. به راسـتی چنـد درصد از شـبکه های 
ارتباطی که شـمار آنها به هزاران کانال و سـایت می رسـند، به امور معنوی بشـر می پردازند؟ در مقابل 

چنـد درصـد از آنهـا علیـه اخـالق، معنویـت، انسـانیت و کرامت به فعالیت مشـغولند؟
حـال چـه بایـد کـرد؟ عقـل سـلیم حکـم می کنـد کـه هنـگام بحـران بایـد بـه تکیه گاهـی محکـم و 
قـوی تکیـه کـرد. خوشـبختانه امـروز ایـن تکیـه گاه امـن و ایـن نـور پایـدار و ایـن قلعـۀ حصیـن, یعنـی 
گـر کسـی قـرآن را سرمشـق خـود سـازد و برنامـۀ زندگـی  کتـاب آسـمانی قـرآن, در دسـترس ماسـت. آری، ا
خویـش را بـر مبنـای آن سـامان دهـد، هیـچ بحـران و فشـاری نخواهـد توانسـت او را از پـای در آورد و 

مانـع رسـیدن او بـه قّله هـای کمـال شـود. )عـادل پـور 1384)
پروفسور دراپرز اروپ1  اظهار نظر می کند :

کـه  قـرآن شـامل پیشـنهادها و دسـتورهای عالـی اخالقـی اسـت و از قسـمت هایی تشـکیل شـده 

1. Professor Draprz urope.
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مـورد تصدیـق همـگان قـرار می گیـرد، همیـن دسـتورها بـه خودی خود کامل و رسـا بوده و بـرای برنامۀ 

زندگـی مـردم، راهنمـای حیـات و ضـروری اسـت. ) عبدالهـی1362)
کسـی کـه قـرآن را فـرا گرفتـه، بـر دیگـران برتـری یافتـه و می خواهـد اهـل قـرآن و از بنـدگان خـاص 
خداونـد باشـد و در زمـره کسـانی قـرار بگیـرد کـه »فضـل عظیـم« و »اجـر جزیـل« بـه ایشـان وعـده داده 

شـده، بایـد بـه ادب قـرآن و معـارف الهـی آن آراسـته گـردد و بـا آنچـه حامـل آن اسـت هماننـد شـود. 
ک و  ک و پوشـا اهـل قـرآن، بایـد تقـوای الهـی را در همـه جـا و در هر زمان پیشـه خود سـازند و در خورا
گاه بـه زمـان باشـد، صالح  خانـه و طـرز رفتـار خـود حـد نگـه دارنـد. بـه عبارتـی دیگـر چنیـن فـردی  بایـد آ
و فسـاد خانـواده خـود را بدانـد، همـه وقـت مراقـب خـود باشـد. زبـان خـود را حفـظ کنـد و گزیـده سـخن 
گاهـی،  سـکوتش از روی حکمـت و همـراه بـا تفکـر باشـد. بـه آنچـه  بگوید.سـخنانش بـه جـا و از روی آ
برایـش نفعـی نـدارد نپـردازد و در امـور بـی ثمـر کنجـکاو نباشـد. از بدی هـا و فریب هـای زبـان بترسـد آن 
گونـه کـه از دشـمنش بیـم دارد. بـرای در امـان مانـدن از شـّر زبـان آن را در بند کشـد. کم بخندد و بیشـتر 
فکـر کنـد. تبسـم و شـادی اش آنـگاه باشـد کـه کاری  را بـر طبـق حـق و درسـت انجام داده اسـت. حافظ 
ح صـدر باشـد. نفـس را از  قـرآن بایـد رویـی گشـاده و خلقـی نیکـو داشـته باشـد. بلنـد نظـر و صاحـب شـر
آنچـه خـدا را بـه خشـم مـی آورد ، دور سـازد. غیبـت نکنـد ، حسـد نـورزد ، در کار خیـر و پسـندیده قـرآن را 

راهنمـای خـود سـازد. )عـالء البصـری 1379)
اهـل قـرآن در هنـگام خوانـدن قـرآن بایـد در قـرآن اندیشـه کنـد تـا معـارف آن بـه اندرونـش راه یابـد 
ع بدهـد. همتـش ایـن باشـد کـه در گفته هـای قـرآن بنگـرد و بـه امرهـا و نهـی آن  و بـه او بیـم و خشـو
توجـه کنـد و آنهـا را خـوب بفهمـد. سـعیش ایـن نباشـد کـه چنـد صفحـه ای از آن را بخوانـد یـا حفـظ 
کنـد، یـا سـوره ای را بـه اتمـام برسـاند. دغدغـه اش همیشـه ایـن باشـد کـه چـه وقـت خداونـد به وسـیلۀ 
کیـزگان، راسـتگویان، ترسـایان،  قـرآن او را بی نیـاز می گردانـد و در جرگـه پرهیـزگاران، توبـه کننـدگان، پا

امیـدواران، بـی رغبتـان بـه دنیـا و مشـتاقان بـه آخـرت راهـش می دهـد.
ناپلئـون بناپـارت،1 امپراتـور فرانسـه، می گویـد: امیـدوارم آن زمـان دور نباشـد کـه مـن بتوانـم همـه 
دانشـمندان جهـان را بـا یکدیگـر متحـد کنـم تـا نظامـی یکنواخـت و فقط بر اسـاس اصول قـرآن مجید 
کـه اصالـت و حقیقـت دارد و می توانـد مـرا بـه سـعادت برسـاند ترسـیم کنـم. قـرآن بـه تنهایـی عهـده دار 

سـعادت بشـر اسـت. )سـروش وحی 1383).

1. Napoleon Bonaparte.
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ج( آشنایی با سیره و شخصیت حضرت زهرا؟س؟:

شـخصیت هرکـس تـا حـدود زیـادی بـه جایـگاه خانـواده، شـخصیت، اخـالق والدیـن و محیـط 
نشـو و نمـای او بسـتگی دارد و شـالوده و اسـاس شـخصیت فرزنـد، درخانـواده شـکل می گیـرد. بانـوی 
بـزرگ اسـالم نیـز ازایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و همان گونـه کـه در تاریـخ گـزارش شـده اسـت، پیش از 
کم نیشـابوری، 156/3،  والدت حضـرت زهـرا  دسـتورات ویـژه ای بـه والدیـن ایشـان داده شـد . )حا

سـیوطی، 144/4، مجلسـی،  149/2)
ح نیسـت. در  کـرمs، احتیاجـی بـه شـر در تعریـف و توصیـف پـدر حضـرت فاطمـه  پیامبـر ا
عظمـت آن جنـاب همیـن بـس کـه خداونـد بـه وی فرمود»واّنـک لعـى خلـق عظـم « )القلـم،4( یعنـی: 
 ،ای محمـد( در حقیقـت تـو بـه نیکـو خلقـی عظیـم آراسـته اى. در ویژگی های مادر حضـرت فاطمه(
حضـرت خدیجـۀ کبـری، گرچـه تاریـخ جزئیـات زندگـی آن بانـوی شـریف را ثبـت نکـرده، امـا همـان 

مقـدار کـه باقـی مانـده می توانـد شـخصیت برجسـتۀ او را تـا حـّدی روشـن سـازد.
گاه بـه مبانـی اسـالم و آشـنا بـه اصـول اخالقـی بـود. او کـه بـا آیـات قـرآن و  فاطمـه زهـرا  بانویـی آ
حـالوت آن در تـالوت، تفکـر و تأمـل خویـش مأنـوس بود و از سـیره و سـخن رسـول اهلل نسـبت به اخالق 
گاهـی داشـت، از آغـاز طفولیـت نمونـه ای کامـل و اسـوه ای برجسـته بـرای همـگان  الهـی و پسـندیده آ
ک بانـو نسـبت بـه ارزش هـای اصیـل اخـالق و آداب )سـوره نـور 27 و28)    بـود. اطالعـات بیکـران آن پـا
گون  شـناخت ژرف اخالقیـات بـه عنـوان بخـش عظیمـی از معـارف دیـن در چهره هـا و نمودهـای گونا
)بقـره 7 و مریـم 27 و 28 ( نگاهـی همـه سـویه و پـر وسـعت در این بـاره بـه وی بخشـیده بـود، بـه گونـه 
ای کـه در سـیره و سـخن او، ده هـا نکتـه درس آمـوز و معرفت آفریـن دیـده می شـود کـه بـرای شـیفتگان 

تهذیـب و تربیـت ره توشـه هایی ارزشـمند و جـاودان خواهـد بـود.
حضـرت زهـرا  بـرای همـه اعصـار و همـه نسـل ها، الگوهـا و آموزه هـای عبـادی، اخالقـی، رفتاری، 
سیاسـی و اجتماعـی ارائـه داده انـد و علـل جاودانگـی آن حضـرت جهان بینـی خـاص آن حضـرت، 
داشـتن اندیشـه ای فراتـر از زمـان و مـکان، پیونـد بـا سرچشـمه هسـتی، تبلـور ارزش هـای انسـانی، 

کمـال می باشـد. داشـتن تدبیـر شـگرف و عمیـق جامعیـت و 
بحث از حضرت فاطمه و زنان بزرگ از نظر قرآن در شرایط فعلی به دالیل ذیل ضروری می نماید:

1.  بحـث از حضـرت فاطمـه زهـرا بحـث دربـاره زنـی اسـت کـه نقش هـای متعـددی را در زندگـی ایفـا 
کرده و با این که عمری محدود و کوتاه داشـت و دوران زندگیش بسـیار اندک بود ولی تاریخ حیاتش 
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بـه گونـه ای اسـت کـه هـر ورقـی از آن بـرای مـا و آینـدگان درس زندگـی اسـت. آن بزرگـوار تنهـا بـه عصـر 

خـود تعلـق نداشـت بلکـه او الگویـی جاویدان برای عصرهاسـت.
2.  بحـث از حضـرت فاطمـه زهـراr بـه حقیقت بحث درباره مادر اسـت. مادر منشـأ اصالح اسـت و 
کار بـرای همه امت، به خصوص بـرای همه جوانان  حضـرت فاطمـه زهـرا یـک مـادر اسـت، مادری فدا

و انسـان های آزاده و آمـاده ای کـه می خواهنـد راه صـالح را در زندگـی بپیمایند.
3.  بحـث دربـاره حضـرت زهـرا و معرفـی زندگیـش بـرای همـگان راه گشاسـت زیـرا در عصـر مـا کـه 
عصـر گسـیختگی عقایـد و ایدئولوژی هاسـت1 بـرای بدسـت آوردن هـدف روشـن و جهـت زندگی، عده 
ای مـات و مبهوتنـد. در چنیـن شـرایطی چـه بهتـر کـه راه فاطمـه کـه مـورد تأییـد دوسـت و دشـمن و 
 دارای جنبه هـای عملـی و الگویـی اسـت عرضـه گردد. بدون تردید شـخصیت حضـرت فاطمه زهرا
در همـه اعصـار و قـرون گذشـته الگـوی بسـیار مناسـبی برای مردم خصوصًا نسـل جوان بـوده اما طبق 
گفتـه دکتـر  »ایریـس یـاب« در ایـن بـاره می گویـد: مـا در عصـری زندگـی می کنیـم کـه بـه ظاهـر، سرشـار 
از جرم هـای مختلـف و تهـی از ارزش هاسـت. بسـیاری از انسـان ها، در جسـتجوی آرامـش خاطـر، امیـد 
بـه آینـده و هدفمنـدی در زندگـی خـود بـوده و بـرای فرزنـدان خویـش نیـز چنیـن آرزویـی دارنـد. تمـام 
والدیـن  می خواهنـد بداننـد کـه فرزنـدان خـود را چگونـه بایـد تربیـت کننـد تـا در آینـده زندگـی موفقـی 

داشـته باشند. 
از ایـن رو در ایـن پژوهـش بـر آنیـم تـا  بـا بازگویـی و تدریـس زندگـی و شـخصیت و اصـول اخالقـی و 
رفتـاری آن بزرگـوار  بـه نوجوانـان دختـر میـزان ایـن تأثیـر را بر عّزت نفس2، سـالمت و پرخاشـگری3 این 

نوجوانـان بررسـی کنیم.
در دنیـای امـروز،  پـدران و مـادران بـرای تربیـت فرزنـدان خویـش بـا چالش هـای بی شـمار و دشـوار 
روبـرو هسـتند. امکانـات عصـر تکنولـوژی کـه دسترسـی همـگان را بـه اطالعـات و قـدرت ناشـی از آن 
کنتـرل اطالعـات و قـدرت ناشـی از آن  کـه مبتنـی بـر  افزایـش داده، مدیریـت سـنتی والدیـن را نیـز 
می باشـد بـا دشـواری روبـرو سـاخته اسـت. از همیـن روی و بـه دلیـل عـدم آمادگـی برخـی از والدیـن در 
انطبـاق بـا شـرایط جدیـد، احسـاس درماندگـی و ناامیـدی بـه وضوح توسـط آنهـا تجربه می شـود. این 
در حالـی اسـت کـه دسترسـی بـه فرهنگ هـای غربـی از طریـق رسـانه ها به شـدت افزایـش پیـدا کـرده 

1. Ideology.
2. self esteem.
3. Aggression.
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اسـت و برخـی از جوانـان و نوجوانـان از شـخصیت ها و فرهنگ هـای غربـی چـه درسـت باشـند و چـه 
کثـرًا روی ایـن افـراد اثـر سـوء داشـته و سـبب ایجـاد فاصلـه بیـن ایـن  نادرسـت، پیـروی می کننـد کـه ا
افـراد و فرهنـگ اسـالمی خـود می شـود و سـبب شـکل گیـری شـخصیت های نادرسـت در اقشـار فعال 

جامعـه می شـود.
در بیـن ایـن روش هـا، روش الگویـی کـه بـر ارائـه الگـو بـرای ایجـاد یـا تغییـر رفتـار مبتنـی اسـت، از 
اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت؛ زیـرا بامشـاهده الگـو، فرآینـد تربیـت در مترّبـی بـا سـهولت بیشـتری 

انجـام می شـود.
از سـوی دیگـر، زنـان بـه عنـوان نیمـی از پیکـر اجتمـاع، نقـش تربیتـی مهمـی در تربیـت کل جامعـه 
بـر عهـده دارنـد، زیـرا بیشـترین بخـش فرآینـد تربیـت، در دوران کودکـی و در دامـان مـادران صـورت 
می گیـرد. بنابرایـن، الزم اسـت بـه پـرورش زنـان در ابعـاد مختلـف، توجـه خاصـی شـود. پژوهـش حاضـر 
بـر آن اسـت کـه بـه منظـور تربیـت همه جانبـه زنـان بـر اسـاس آموزه هـای انسان سـاز قـرآن کریـم، آنـان 
گـون  را بـا الگوهـای مـورد نظـر قـرآن آشـنا سـاخته و بـا تربیـت الگویـی، راه پـرورش زنـان را در ابعـاد گونا

کند. هموارتـر 
کـه در جامعـه بیـن جوانـان شـایع شـده اسـت و سـبب  عصـر مـا، عصـر الگوهـای غلطـی اسـت 
کنـد. برخـی  گسـترش پیـدا  کـه مشـکالت روانـی و معنـوی و جسـمانی در بیـن جوانـان  گشـته   آن 
کاهـش میـزان عّزت نفـس )گرسـمن و  کـه در بیـن جامعـه جـوان شـایع شـده اسـت  از مشـکالتی 
افزایـش پرخاشـگری)ماین و  افزایـش بیماری هـای روانـی )الزاروس 1961)2 و  رایـت2004)1 و 

می باشـد.  3(1999 آمبـوروس 

د( آموزه های حضرت فاطمه زهرا و زنان بزرگ از منظر قرآن
r1. آموزه ها و سیره عبادی و خداترسی فاطمه زهرا

عبـادت حضـرت فاطمـه زهـرا یـک عبـادت خشـک و بـی روح نبـود، بلکـه حضـرت فاطمـه چـون 
ع و خلـوص بـود کـه این گونـه عبـادت سـازنده، و باعـث  عالمـه و محدثـه بـود، عبـادت او تـوأم بـا خشـو

تکامـل روح اسـت.

1. Grsman and Wright.
2. Lazarus.
3. Mines and Amburus.
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2.  آموزه ها و سیره اخالقی و رفتاری 

2-1. آموزه های اخالقی و رفتاری ایشان برای جوانان:
حضـرت فاطمـه زهـراr جوانـی نیکومـرام، پرعاطفـه، متیـن، خردمنـد، بـا ایمانـی کامـل و بانویـی 
کـه همـه جوانـی خـود را در راه اسـالم، مسـلمین، اهـداف و رسـالت و دفـاع از والیـت و رهبـری  اسـت 

مصـروف داشـت.
آن حضـرت جوانـی مسـتعد، بانشـاط در عبـادت، کدبانـو، مهـذب، و خودسـاخته در اخـالق، موفـق 
در خانـه داری و تربیـت فرزنـد، خـوش بیـان، شـجاع دارای عّزت نفـس قـوی و حاضـر در صحنه هـای 
سیاسـی و نظامـی صـدر اسـالم، دارای جاذبـه فـوق العـاده در برابـر مؤمنیـن و دافعـه ای شـدید در برابـر 
منافقیـن و مشـرکین بـود.  جوانـان امـروز مـا چـه دختـر و چـه پسـر باید با کسـب بصیرت مکتبـی، تقویت 
خردمنـدی و زنـده نگـه داشـتن احساسـات و عواطـف دینـی در ابعاد ارزشـی علمی و اخالقی، سیاسـی و 
اجتماعی، مطالعه، حرکت، رشـد و تکامل داشـته باشـند و این را یقین بدانند که امروز هم در پرتو روح 
ج کمـال و معنویت  مقـدس حضـرت فاطمـه زهـرا می تـوان در مسـیر بندگی و سـازندگی بـه برترین مدار

نایـل آمـد و در حـد خـود، انسـان کامل شـد!

2-2. آموز ه های اخالقی و رفتاری حضرت زهرا برای زنان و دختران
مکتـب فاطمـه بـه دختـران و زنـان مـا می آمـوزد کـه مسـئولیت شـناس و مسـئولیت پذیـر باشـند و 
بدیـن نکتـه اساسـی در زندگـی خـود توجـه کنندکـه هـر کسـی بایـد در روز قیامـت، پاسـخگوی اعمـال و 

اسـتعدادهای خـود باشـد.

2-3.  آموزه ها و سیره سیاسی- اجتماعی حضرت فاطمه زهرا
حضـرت فاطمـه زهـرا مواضـع اجتماعـی و سیاسـی بنیـادی و مهمـی را اتخـاذ فرمـود که ایـن مواضع 

کامـاًل جـدی و ایجابـی بـود، نه سـلبی و بـی طرفانه.  
ح الگو و شـخصیت  ح ایـن احتمـال رهنمـون می سـازد کـه طـر توجـه بـه نکتـه یـاد شـده، مـا را بـه طـر
کافـی اسـت. کمـال چنیـن امـری بـه ترسـیم ترکیـب  آرمانـی بـه عنـوان الگـوی مطلـوب زنـان، الزم امـا نا
مطلـوب از فعالیـت زنـان در جامعـۀ حاضـر و در هـر عصـر، متناسـب بـا همـان زمـان می باشـد کـه یـک 
فـرد بـه تنهایـی قـادر بـه اجـرای همـه آنهـا نیسـت. بـه عبـارت دیگـر، سـعی در ایـن معنـا کـه مجموعـه 
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فعالیت هایـی کـه عمـوم زنـان در هـر عصـر به انجام می رسـانند، با الگوی شـخصیتی فاطمـه زهرا یا 
حضـرت زینـب تطبیـق داده شـود. بـه عبـارت سـاده تر، مبتنی بر شـخصیت های آرمانـی، جامعه ای 
آرمانـی تعریـف گـردد تـا بـا درک صحیـح از شـرایط زمانـه، نیل به چنیـن مطلوبی فراهم آیـد. )پیروزمند 

(1380

ه( بررسی رفتارهای حضرت فاطمه ؟س؟ در مقیاس فردی، خانوادگی، اجتماعی 

در گام بعد به بررسی مقیاس فعالیت حضرت فاطمه در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی 
می پردازیم. 

1.  رفتارهای فردی 

1-1. رعایت پوشش و حجاب
علـی  فرمـود: نابینایـی در خانـه حضـرت زهـرا  وارد شـد حضـرت خـود را پشـت پـرده یـا دیـوار 
پوشـاند. پیامبـرs  فرمـود چـرا بـا ایـن کـه نابینـا تـو را نمی بینـد از وی حجـاب می گیـری؟ عـرض کـرد: 
گـر او مـرا نمی بینـد، مـن کـه او را می بینـم و او نیز بوی مرا استشـمام می کند. »فقال رسـول اهلل : اشـهد  ا
انـک بضعـه مـی« پیامبـر  در تأییـد رفتـار حضـرت زهـرا   فرمـود گواهـی می دهـم کـه تـو حقـًا پـاره 

تـن مـن هسـتی. ) بحاراالنـوار، ج 43، ص 191)
1-2. صبر و حوصله 

فاطمه در یاد دادن مسائل دین به دیگران از حوصله و پشتکار فراوانی برخوردار بود.
ینت های دنیوی 1-3.  عدم تعلق به ز

ین بانو 1-4.  راستگوتر
کـرم( ) بحار، ج  »عایشـه« گفتـه اسـت »هرگـز راسـتگوتر از فاطمـه ندیـدم جـز پدرش. )رسـول ا

43، ص 53 ) 
1-5. زاهد در زندگی

1-6.  مقام خوف و خشیت از خدا 

2.  رفتارهای خانوادگی

2-1.   خانـه داری، چگونـه زیسـتن و معاشـرت کـردن بـا همسـر و فرزنـدان و سـامان بخشـی بـه امـور 
خانه و زندگی که در حیات طیبه حضرت زهرا بود، به عنوان »الگوی خانواده ها« خانه و خانواده 
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ح سـاخته اسـت. آن حضرت، آیین خانه داری و همسـرداری  او را بـه عنـوان یـک »خانـواده الگـو« مطـر

را بـه خوبـی مراعـات می کـرد. در زندگـی واقعـا شـریک و همـراه و همراز همسـرش امیرمؤمنان بود.
 2-2.  توجه به شخصیت بخشی به فرزندان؛ ) نهج الحیاه، ص 45)

2-3.   محبت به فرزند؛
2-4. شوهرداری و هماهنگی با او؛

2-5.  تفاهم در زندگی مشترک؛
2-6. دعا در حق دیگران؛

گاهی بخشی به فرزندان؛ 2-7. آ
2-8.   مقام ایثار و گذشت؛

3.  رفتارهای اجتماعی

3-1.  حضور سیاسی؛
3-2. امر به معروف و نهی از منکر؛

حال با وجود چنین شخصیت گوهرباری در اسالم به بررسی تأثیر این بانوی گرانقدر بر شخصیت 
نوجوانان می پردازیم.

و( زنان الگوی دیگر از نظر آیات قرآن:
1. زن فرعون:

کـه ذات  از زنـان را بـه عنوان الگو ذکـر می کند، زنان بـا فضیلتـی  کریـم دو نمونـه خـوب  قـرآن 
اقـدس الـه را نمونـه مـردم مؤمـن می شـمارد ودربـاره آنهـا چنیـن می فرمایـد:

ـی مـن فرعـون  نـة ونج »وضـرب اهلل مثـال للذیـن آمنـوا امـراة فرعـون اذ قالـت رب ابـن ل عنـدک بیتـا ف الج
« )تحریـم، 11) ـی مـن القـوم الظاملـ�ن وعملـه ونج

کـه گفـت: پـروردگارا  کـه ایمـان آوردنـد خداونـد همسـر فرعـون را مثـل آورده آنـگاه  بـرای کسـانی 
پیـش خـود در بهشـت بـرای مـن خانـه ای بسـاز و مـرا از فرعـون وکـردارش نجـات بخـش و مرا از دسـت 

مـردم سـتمگر برهـان.
تعبیـر قـرآن در آیـه ایـن نیسـت کـه: همسـر فرعـون نمونه زنان خـوب اسـت، بلکـه می فرمایـد: زن 
خـوب نمونـه جامعـه اسـالمی اسـت وجامعه بریـن از این زن الگو مـی گیرد، نه این کـه فقط زنان باید 
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از او درس بگیرنـد.

علـت ایـن کـه ایـن بانـو نمونـه مـردم خوب اسـت به خاطر آن اسـت که در نیایشـش بـه ذات اقدس 
نـة« ایـن زن در کنـار خدا، بهشـت را می طلبد.  الـه عـرض می کنـد: »اذ قالـت رب ابـن ل عنـدک بیتـا ف الج

2. حضرت مریم:

نکتـه ای کـه در ارزیابـی مقـام حضـرت مریـم بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه قـرآن کریـم 
دربـاره تربیـت مریـم عـذراء می فرمایـد: هـرگاه حضـرت زکریـا وارد می شـد روزِی خاصـی را در 

حضـور آن بانـو می دیـد.

ز( تاریخچۀ رابطه مسجد و مراکز آموزشی  

از ابتـداى آییـن اسـالم، آمـوزش بـا مسـجد ارتبـاط تنگاتنگـی داشـت و بـه کسـب تحصیالتـی را کـه 
اسـالم مشـوق یادگیـرى آنهـا بـود، بـر عهـده مسـاجد بـود، حفـظ و درک مطالـب قـرآن نقطـه آغـاز بـود 
ح شـده بـر طبـق آنهـا اصـول  بعـد از آن مطالعـه و یـاد گیـرى گفته هـاى پیامبـر بـه نام حدیث مطـر
ج مسـجد در مـورد آییـن جدیـد  و آییـن اسـالم معلـوم مـی شـد؛ از پیامبـر چـه در مسـجد و چـه در خـار
وجـود داشـت سـؤ ال می شـد ؛ نویسـنده اى مـی گوید کـه ارتباطی نزدیـک بین آموزش و مسـجد وجود 
داشـت: چون آمـوزش در چنـد دهـه اول آییـن اسـالم مربـوط بـه دسـتورهاى مذهبـی بـود. لـذا مسـاجد 

بـراى مقاصـد عبـادت سـاخته شـده بـود، بـراى انجـام دادن امـور آموزشـی نیـز بـه کار مـی رفـت.
علـی رغـم سـادگی ایـن نظریـه، بایـد گفـت کـه تبدیـل مسـجد بـه اولیـن مدرسـه مسـلمانان فقـط 
کـه  کـه در دسـت اسـت. می خواسـت  یـک رویـداد اتفاقـی نبـود، خـود پیامبـر بـر طبـق مدارکـی 
مسـجد محـل مهمـی بـراى آمـوزش در جامعـه اسـالمی باشـد، در واقـع پیامبـر قبـل از هجـرت 
نمـی  بـر  کار  ایـن  عهـده  از  ولـی  بدهـد  آمـوزش  مسـجدالحرام  در  را  خـود  پیـروان  کـرد  مـی  سـعی 
کار را بـه او نمـی دادنـد و در چندیـن مـورد بـه او و پیـروان  آمـد، مخالفـان پیامبـر اجـازه ایـن 
بـا   محمـد حضـرت  نتیجـه،  در  سـاختند؛  وارد  جانـی  صدمـات  حتـی  و  کردنـد  توهیـن  ایشـان 
کـرد.  پیـروان خـود در خانـه خـود یـا در خانـه یکـی از پیـروان، بـه نام ابـن ارقم پنهانـی مالقـات مـی 
حضـرت محمـد بعـد از هجـرت بـه محیط امن مدینه و اتمام سـاختمان مسـجد، یکی از طرفداران 
استفاده از مسجد براى آموزش   شد، پیامبر فرموده اند: کسی که به منظور یاد دادن یا یاد گرفتن 
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وارد مسجد می شود مانند مجاهدى است که در راه خدا نبرد می کند.

کـه مسـلمانان بـه مسـجد نـه تنهـا از لحـاظ  گفتـه واضـح، جـاى تعجـب نیسـت  بـر اسـاس ایـن 
معنـوى، بلکـه از لحـاظ یادگیـرى و آمـوزش نیـز نـگاه مـی کننـد و بـه طـور کلـی مسـجد بـراى بسـیارى 

گویـد: مؤمنـان بهتریـن آموزشـگاه بـوده اسـت. دانشـمند مسـلمانی بـه نـام ابـن الحـاج مـی 
  بهتر است براى پیشرفت و تعالی در مسجد، در مدرسه یا در خانه به یادگیرى و آموزش پرداخت .

مسـلم ایـن اسـت کـه پشـتیبانی حضـرت محمـد از مسـجد تنهـا بـا حرف بـه عنوان محـل یادگیرى 
کـه ایشـان اغلـب اوقـات خـود را در مسـجد صـرف تعلیـم  نبـود، مـدارک بیشـمارى نشـان مـی دهنـد 
مـردم مـی کـرد؛ پیامبـر در مسـجد مـی نشسـت و مـردم را بـه امـور دینـی و دنیـوى هدایـت مـی کـرد؛ 

حمیـداهلل در این بـاره چنیـن می نویسـد: 
پیامبـر خـود بـه تدریـس مـی پرداخـت، عمـر و سـایر دوسـتان و همراهـان نزدیـک بـه طـور مرتـب از 
گـر نقصـی در آنهـا مشـاهده مـی کردند، فـورًا آن را اصـالح می کردند.  جلسـات درس بازدیـد مـی کردنـد و ا
مدارکـی در دسـت اسـت کـه دسـتورهاى صـادره در مسـجد فقـط منحصـر بـه مـردان نبـود بلکـه زنـان 
مسـلمان نیز اجازه رفتن به مسـجد داشـتند آنان به سـخنان پیامبر گوش می دادند و در مواردى 

از وى سـؤ ال مـی کردنـد. 
بـاز مدارکـی در دسـت اسـت کـه پیامبـر بـه مسـاجد دیگـرى نیـز بـراى تدریـس مراجعـه مـی کـرد؛ 
مسـجد قبـا کـه از مدینـه چنـدان فاصلـه نـدارد، محلـی بـود کـه پیامبر به آنجـا مراجعـه و از مجالس   

درس مسـجد آن محـل بازدیـد می کرد.  
گاهانه و براى اینکه مسـجد محل مهمی براى آموزش مسـلمانان باشـد  بـه طـور کلـی، پیامبـر آ
راه را همـوار کـرد: در دوران حکومـت پیامبـر بـر مسـلمانان مدینـه، وى بـه امـر تعلیـم و تربیت توجه 
 فـوق العـاده اى مبـذول مـی داشـت و در ایـن کار از نفـوذ شـخصیت خـود اسـتفاده مـی کـرد، پیامبـر
وقـت زیـادى را بـه امـر تدریـس   اختصـاص داده بـود و مدارکـی هسـتند کـه نشـان مـی دهنـد وى مرتـب 
بـراى همراهـان و پیـروان خـود صحبـت مـی کـرد، جلسـات صحبـت بعـد از اقامـه نماز تشـکیل می شـد 

و سـخنان وى دربـاره مذهـب و امـور دنیوى بود.  
پیامبـر تنهـا معلـم در مدینـه نبـود، فکرى با اسـتفاده از نوشـته هـاى غزالی می گویـد که چند نفر 

از یاران پیامبر در زمان حیات ایشـان در مسـجد قبا به تدریس اشـتغال داشـتند.
 مـدارک نشـان مـی دهـد کـه در حـدود نه مسـجد در زمـان پیامبر برپا بود، هر یک از این مسـاجد 
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فعاالنه به عنوان مدرسـه انجام وظیفه می کردند  و بدون شـک معلمان مخصوص به خود داشـتند.

 بعـد از رحلـت پیامبـر نیـز ارتبـاط مسـجد و آمـوزش بـه قـّوت خـود باقـی مانـد. پـس از مـرگ 
پیامبـر شـنوندگان مشـتاق مسـلمان، بعـد از مراسـم نمـاز بـه دور اصحـاب او حلقـه مـی زدنـد و بـه 
مطالعـۀ گفته هـاى آنـان کـه اعمـال و کـردار پیامبـر را بازگـو مـی کردنـد گـوش فـرا می دادنـد و بعد از 
مدتـی اصحـاب پیامبـر، اولیـن معلمـان جامعـه مسـلمانان شـدند و مسـجد کالس درس آنـان شـد.

کنون، مسجد موقعیت مهم خود را به عنوان مرکز آموزش و مرکز عبادت حفظ کرده   از آن هنگام تا
اسـت، این نقش دوگانه مسـجد در زمان امویان، عباسـیان و دیگر خاندان هاى حکومتی بدون تغییر 
باقـی مانـد. در واقـع، بـا توسـعه اسـالم مسـاجد نیـز توسـعه یافتنـد و دسـتورهاى مربـوط بـه مذهـب و امور 
دنیوى در آنجا صادر می شـد. در سراسـر دنیای اسـالمی، آموزش هاى ابتدایی و مطالعات پیشـرفته در 
مسـاجد برقرار بود، بعضی از مسـاجد که وظیفه مدرسـه را ایفا می کردند، به صورت مناطق آموزشـی در 

آمدنـد و دانش پژوهـان و دانشـمندان بزرگـی را به سـوى خود جلب کردند. 

1. حلقه هاى علمی در مساجد 

اساس آموزش مسجد را حلقه ها و دایره هاى درسی تشکیل می داد که در اسالم آنها را حلقة العلم یا 
دایره آموزشـی می نامیدند، کلمه حلقه به مفهوم شـیء کروى و گرد اسـت، به این ترتیب دسـتورهاى 
مسجد یا سیستم حلقه، اقتباس از جلسات حکومتی بود که معمواًل حلقه وار دور میزى می نشستند؛ 
در ایـن جلسـات معلـم بـر روى پایـه،  بالـش   یـا صندلـی مـی نشسـت و بـر دیـوار یـا سـتونی تکیـه مـی داد، 
از طـرف دیگـر،   دانش آمـوزان در ردیـف هایـی بـه شـکل نیـم دایـره در جلـوى اسـتاد قـرار مـی گرفتنـد. 
گردان پشـت سـر معلـم  بـه ایـن ترتیـب، حلقـه در دایـره کامـل نبـود، چـون نمـی تـوان قبـول کـرد کـه شـا
بنشـینند؛ تعـدادى از مسـاجد بیـش از یـک حلقـه و بعضـی دیگـر، مخصوصـًا مسـاجد بـزرگ حلقه هـاى 

زیادى داشتند.
کـه قبـل از طاعـون )749 ه ق / 1348 م(،  بیـش از  مقریـزى در بیـان اوضـاع مصـر مـی نویسـد 
چهل حلقه آموزشـی در مسـجد عمـرو وجـود داشـت. سـّیاح مشـهور بـه نـام ابن بطوطـه در مسـافرت 
خـود بـه دمشـق می نویسـد کـه پانصـد  دانش آمـوز  و طلبه در مسـجد امویه در حلقه هاى علمی شـرکت 

و از جیره هـاى رایـگان روزانـه اسـتفاده مـی کردنـد.
در سـال )149 ه ق / 766 م(،  مسـجد منصور در بغـداد بـه دسـت خلیفـه ابوجعفـر المنصـور بنـا 
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کـز  و بعدهـا توسـط هـارون الرشـید تزییـن شـد و توسـعه یافـت، ایـن مسـجد یکـی از مهـم تریـن مرا
آموزشـی در خاورمیانـه بـود، ایـن مسـجد بـا دارا بـودن بیـن چهـل تـا پنجاه حلقـه علمی، مرکـز و مقصود 
دانشـمندان و دانش پژوهـان بـود.  دانشـمندى بـه نـام خطیـب بغـدادى از علمـاى قـرن 4، نقـل مـی 
کند در زیارت مسـجدالحرام از خداوند سـه چیز طلب کرد که یکی از آنها این بود که بتواند در مسـجد 

منصـور بـه تدریـس بپـردازد.
تاریخ و همچنین تحقیقاتی که از آموزش مسـلمانان به عمل آمده اسـت نشـان می دهد که حلقه 
کثـر مسـاجد، حلقه هاى علمی در حیاط مسـاجد تشـکیل می شـدند  هـاى علمـی چگونـه بـوده انـد. در ا
و ایـن جلسـات از محـل عبـادت دور بودنـد تـا مزاحـم مـردم نشـوند ، در نزدیکـی هـر حلقـه سـتونی بـود 
که معلم نشسـته یا ایسـتاده بر آن تکیه می داد، سـتون و اطراف آن که  زاویه یا رواق نامیده می شـد، 
بـزودى محـل و مرجعـی بـراى حلقـه شـد. بعـد از مدتـی ایـن نقـاط بـه نـام معلـم خـود نامیده می شـد به 
گـر  او  فـرد مشـهورى بـود؛ در مـواردى نیـز ایـن رواق هـا بـه نـام محـل یـا مملکتی کـه طلبه ها  خصـوص ا

از آنجـا می آمدنـد نامیـده می شـد و ایـن نام هـا در جامـع االزهـر مشـاهده می شـود.

2.  نظام آموزشی در مساجد  

ع سـاده آن بود، در این قسـمت به اهّم موارد این  نظام آموزشـی که در مسـاجد اعمال می شـد از نو
نظام اشـاره می شـود.

2-1.  آداب آموزش  
ع شـرطی بـراى دانش آمـوزان وجـود نداشـت. هر فـرد تشـویق بـه پیوسـتن بـه حلقـه مـورد  هیـچ نـو
انتخـاب خـود مـی شـد، امـا در بعضـی از مسـاجد، جلب رضایت اسـتاد براى پیوسـتن الزم بـود. هنگامی 
کـه  دانش آمـوز  وارد مسـجد مـی شـد، کفش هـاى خـود را در مـی آورد، آنهـا را دم قـرار مـی داد و سـپس 
کثـر ایـن دوایـر  بـر روى زمیـن کـه معمـواًل از حصیـر یـا زیلـو پوشـانده مـی شـد، در حلقـه مـی نشسـت، در ا
ترتیـب نشسـتن دانش آمـوزان بـه ترتیـب مقـام علمـی آنـان بـود؛ دانش آمـوز هـر چـه پیشـرفته تـر بـود، 
به همـان انـدازه نزدیکتـر بـه اسـتاد مـی نشسـت و پیشـرفته تریـن  دانش آمـوزان پهلـوى معلـم مـی 
نشسـت،  دانش آموزان موقت نیز مجاز به نشسـتن پهلوى اسـتاد بودند و در بعضی از مجالس درس   

محـل مخصوصـی بـراى  دانش آمـوزان میهمـان اختصـاص داشـت.
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2-2.  زمان آموزش  

گـر معلـم متصـدى  مجالـس درس بعـد از نمـاز صبـح آغـاز مـی شـد و تـا نمـاز ظهـر ادامـه مـی یافـت و ا
مجلـس درس مـی بـود، قبـل از نمـاز صبـح و بعـد از نمـاز ظهـر نیـز جلسـات درس تشـکیل می یافـت؛ زمان 
درس از یک تا دو سـال طول می کشـید و همیشـه در مواقع نماز تعطیل می شـد و هیچ قانون مشـخصی 

بـراى زنـگ تفریـح وجـود نداشـت، جلسـات درس در روزهـاى تعطیـل مذهبـی تشـکیل نمی شـدند.
 تعطیـالت دراز مـدت بسـتگی بـه نتیجـه تحصیـالت  دانش آمـوز داشـت، بعضـی معلمـان همـه روزه 
تدریـس مـی کردنـد و بعضی هـا هفتـه اى یک بـار جلسـه داشـتند، عنبرى فقط در روزهـاى جمعـه درس 
زبـان و لغت شناسـی داشـت و در صورتـی که بـراوى روزانـه بیـش از یـک مرتبـه بـه تدریس   مـی پرداخت.

 بعضـی معلمـان موضوعـات متعـددى را تدریـس می کردنـد؛ شـافعی بعـد از نمـاز صبـح قـرآن، بعـد از 
ع خورشـید حدیـث و بعـد صـرف و نحـو، شـعر و شـاعرى و علـوم تدریـس مـی کـرد و ظهـر بـه خانـه بر  طلـو

می گشـت. 

2-3.  شیوه آموزش  
تدریـس در حلقـه بـا مراسـم سـاده و همـراه بـا نشـان دادن تقـوا و فضیلـت کامـل آغـاز مـی شـد، معلـم 
همیشـه کار خـود را بـا تمجیـد و تکریـم خـدا و بـا درخواسـت یـارى و هدایـت مـردم آغاز می کرد و سـپس 
بـه درس خـود می پرداخـت؛ او مطلـب را از نوشـته آمـاده اى کـه توسـط خـود او یـا معلـم دیگـرى آمـاده 
ح و توضیـح مـی داد؛ ایـن مراحـل معمـوال بـا  شـده بـود قرائـت مـی کـرد و ضمـن قرائـت متـن آن را شـر
توضیـح مجلـس از مطلـب آغـاز مـی شـد و سـپس بـا ارتبـاط دادن مطلـب تـازه بـه درس قبلـی نوعـی 

ح نـکات دشـوارتر مـی پرداخـت.  مداومـت بـه درس   مـی داد و نهایتـٌا بـه شـر
معلـم ضمـن ارائـه و تدریـس مطلـب، پـی در پـی و بـا احتـرام از نوشـته ها و مطالب نویسـندگان دیگر 
کـرد و هرگـز از همـکاران خـود بـه بـدى یـاد نمی کـرد، در واقـع در تمـام مجالـس درس نوعـی  یـاد مـی 

فضـاى مشـابه بـود کـه بـر جلسـات درس نظـم و هماهنگـی مـی داد.
»توتا« بـا اسـتفاده از نوشـته هاى غزالـی ایـن عناصـر نظم دهنـده را از طـرف آن دانشـمند مشـهور 

چنیـن مـی نویسـد:
  2-3-1.  معلم باید با  دانش آموزان همدردى و با آنان طورى رفتار کند که گویا فرزندان او هستند.

2-3-2. اخـالق و روش پیغمبـر بایـد مراعـات شـود و بـراى آمـوزش و یـاد دادن نبایـد متوقع اجرت 
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و پـاداش بود.

2-3-3.  بـا  دانش آمـوزان بایـد بی ریـا بـود و نبایـد بـه آنـان قبـل از داشـتن اسـتحقاق، مقـام و رتبـه 
علمـی داد.

2-3-4.   دانش آموزان باید نصیحت و ترغیب و براى رفتار بد توبیخ شوند.
 2-3-5. نباید با معلمان دیگر در مقابل دانش آموزان بی احترامی کرد.

2-3-6. نباید به تدریس مطالبی پرداخت که بیش از فهم و درک دانش آموزان است .
 2-3-7. عمل معلم باید با گفته هاى او مطابقت داشته باشد و نباید رفتار او مغایر گفته هایش باشد.
بـه علـت نبـودن کتـاب،  معلـم مجبـور بـود بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت متـن تدریـس شـده،  همـه متـن یـا 
قسـمتی از آن را بـراى دانش آمـوزان  امـالء کنـد و زمانـی کـه امـالء گفتـن ضـرورى بـود، معلـم متـن مـورد 
نظـر را تـا حـد ممکـن آرام می گفـت تـا   دانش آمـوزان اشـتباه ننویسـند؛ دفترهـاى   دانش آمـوزان بـه 
طـور مرتـب از طـرف معلـم بازدیـد و اشـتباه هاى آنهـا اصـالح و اسـتفاده از آن مطالـب بـراى یـاد دادن 
بـه دیگـران تأییـد مـی شـد، عـالوه بـر امـالء معلـم بـه دانش آمـوزان توصیـه مـی کـرد کـه تمام یا قسـمتی 
از مطالـب بیـان شـده را حفـظ کننـد؛ در واقـع در میـان اصولـی کـه بـراى قبولـی و تأییـد دانش آمـوزان 
الزم بـود، اصـل، حفـظ کـردن مطالـب و بیـان آنهـا بـدون مراجعـه بـه متـن بـود و کیفیـت و طرز بیـان نیز 

تأییـد داشـت .

یابی   ز 2-4.  شیوه ار
کـه معلمـان در میـان   دانش آمـوزان داشـتند، مقـام علمـی آنـان اغلـب  بـه رغـم نفـوذ و احترامـی 
آزمایـش مـی شـد و   دانش آمـوزان مجـاز بـه ایـن کار بودنـد و حتـی تشـویق مـی شـدند کـه سـؤال هایـی 
ح کننـد و دربـاره آنچـه کـه یـاد گرفته انـد به بحث و گفتگو بپردازند، به شـرطی که براى مخالفت  مطـر
گـر معلمـی بـه بی اطالعـی خـود اعتـراف مـی کـرد، مـورد احتـرام و  خـود مـدرک و گواهـی داشـته باشـند. ا
گـر کسـی مطلبـی را نداند و به ندانسـتن خود معترف باشـد، در واقع  تکریـم بـود. در کتابـی آمـده اسـت: ا
نصف مطالب را آموخته اسـت در این مورد باید گفت که این گونه بحث و گفتگوهاى آزاد در نهایت 
منتهـی بـه ایـن نتیجـه می شـد که بعضـی از معلمان، به حرفه خود با دقت بیشـترى توجه کنند؛ آیین 
ح شـده،  ع مطـر و رسـم گـوش دادن معلمـان بـه انتقادهـاى دانش آمـوزان و بحـث در گفتگـو در موضـو
معلمـان را مجبـور می کـرد کـه مطالـب درسـی را بـا دقـت زیـاد بررسـی کننـد تـا   تأثیـر و نفـوذ بیشـترى بـر   



361
دانش آمـوزان پیـدا کننـد، هـر چنـد همه موضوعات علمی که براى مسـلمانان شـناخته شـده بودند در 
ع بـود؛ در بسـیارى از مجالـس عـالوه  مسـاجد تدریـس نمی شـدند، ولـی موضوعـات درسـی بسـیار متنـو
بـر آمـوزش خوانـدن و نوشـتن، یادگیـرى اصـول دیـن نیـز از اهمیـت زیـادى برخـوردار بـود؛ ایـن کار از 
طریـق بررسـی و مطالعـه موضوعاتـی ماننـد خوانـدن و تفسـیر قرآن، حدیث با سـنت پیامبر، توحید 
و فقـه انجـام می شـد. بـه مطالعـات ادبـی و زبان شناسـی نیز توجه زیاد می شـد. عالوه بر شـعر و ادبیات، 
مطالبـی در مـورد جنبه هـاى مختلـف زبـان عربـی مورد عالقه بسـیارى از دانش آموزان بود. این رشـته 

شـامل لغـت شناسـی، صـرف و نحـو، معانـی و بیـان، انشـاء، خـط و نگارش)رسـم الخط( بود.

2-5.  موضوعات درسی  
عالوه بر وظایف مذکور، مسـجد محلی بود که مطالب علمی و مسـائل اجتماعی نیز در آن تدریس 
می شـد و موضوعات تاریخ، جغرافی، اقتصاد و حتی علوم سیاسـی در آنجا بحث می شـد؛ علم فلسـفه 
موضوعـی بـود کـه اغلـب مـورد توجـه و انتخـاب بسـیارى از دانشـجویان بـود، در بیـن موضوعات مهم 
درسـی مـی تـوان: منطـق، اخـالق، منطـق مناظـره و تصـوف را نـام بـرد. جلسـات درس هـاى شـیمی، 
گـر چـه علـوم عملـی و تجربـی یـا در دانشـکده هاى  فیزیـک، ریاضیـات، جبـر و هندسـه نیـز دایـر بـود. ا
مخصـوص یـا در منـازل معلمـان خصوصـی تدریـس مـی شـد، ولـی مدارکـی در دسـت هسـت کـه ایـن 
گونـه موضوعـات علمـی در بعضـی از مسـاجد بـزرگ نیـز دایـر بـود. جلسـات علـم طـب در جامـع االزهـر 
کـش نیـز تدریـس مـی شـد، در جامـع االزهـر  و جامـع ابـن تولـون مصـر دایـر بـود. و در مسـجد روییـن مرا
کالس هـاى ستاره شناسـی و مهندسـی نیـز دایـر بود و طبق نوشـته هاى خولـی درس هایی مانند طب، 
کولـوژى، مهندسـی و سـتاره شناسـی در مسـاجد بغـداد تدریـس مـی شـد و دانشـجویان از سـوریه،  قارما

ایـران و هندوسـتان بـراى حضـور در ایـن کالس هـا بـه بغـداد مـی آمدنـد.

2-6.  انتخاب استاد  
کسـب علـم و دانـش نوعـی روش زندگـی بـود  در بیـن بسـیارى از مسـلمانان، مسـافرت بـراى 
کـه بریـدن عالقه هـاى  و مسـجد ایـن جابجایـی افـراد را بـر عهـده داشـت؛ اعتقـاد عامـه بـر ایـن بـود 
دنیـوى، تحصیـل در غیـاب خانـواده و انتخـاب معلمـان خـوب و مفیـد سـه اصـل اساسـی بـراى تعلیـم 
و تربیـت خـوب اسـت، بـه ایـن دلیـل انتخـاب معلـم خـوب بـراى بسـیارى از دانش آمـوزان قبـل 
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از اینکـه صاحـب حرفـه اى شـوند، از اهمیـت بسـیارى برخـوردار بـود؛ در سراسـر امپراتـورى اسـالمی، 
دانشـجویان مسـافرت هـاى طوالنـی مـی کردنـد کـه ماه هـا طـول می کشـید و چنانچـه معلـم یـا اسـتاد 
فـوت می کـرد یـا مطلـب تـازۀ دیگـرى بـراى تعلیم نداشـت، دانشـجو بار سـفر را بـراى رفتن پیش اسـتاد 
دیگـر مـی بست. دانشـجویان در جسـتجوى مؤسسـه علمـی نبودنـد، بلکـه پـی اسـتاد معروفـی بودند، 
ج می نهادنـد و افتخـار مـی کردنـد کـه گواهینامـه خـود را از آنـان  ایـن دانشـجویان بـه ایـن اسـتادان ار
دریافـت کـرده بودند. هـر کسـی خـود را مسـئول اتفاق و اتحاد آموزش هاى اسـالمی می دانسـت و خود 
را مقیـد بـه حفـظ قراردادهـاى آن مـی دیـد هـر دانشـجو بـر طبـق زمـان ز گهواره تـا گور دانـش بجوى در 
تمـام طـول عمـر خـود را طلبـه می دانسـت و از کشـورى بـه کشـور دیگـر بـراى طلـب علـم سـفر مـی کـرد؛ 
او همیشـه خـود را در میـان بـرادران دینـی مـی یافـت کـه برایـش مسـکن فراهـم و از او در خانـه هـاى 
شـخصی یـا عمومـی پذیرایـی می کردنـد، بـراى کارهایـش تسـهیالت فراهـم می آوردنـد، ترتیـب حضـور 

او در کالس هـا مـی دادنـد، یـا خـود بـه آمـوزش   می پرداختنـد.

2-7 گواهینامه علمی  
موقعـی کـه دانشـجو تحصیـالت خـود را بـا موفقیـت بـه پایـان می رسـاند، بـه او گواهینامـه اى داده 
می شـد که اجازه نـام داشـت. گواهینامـه از طـرف مسـجد تأییـد نمـی شـد، بلکـه خـود اسـتاد شـخصًا 
آن را صـادر مـی کـرد؛ در گواهینامـه قیـد مـی شـد کـه دانشـجو علـم مـورد نظـر را مطالعـه کـرده و آموخته 
اسـت و مـی توانـد یافتـه هـاى علمـی را بـه دیگـران نیـز انتقـال دهـد؛ ایـن گواهینامه هـا بـه خـط خـود 
گواهینامـه شـامل نـام اسـتاد، مهـر و امضـاى او نیـز بـود و محـل و  اسـتاد نوشـته مـی شـد، همچنیـن 
تاریـخ نـگارش گواهینامـه نیـز قیـد مـی شـد؛ در مـواردى اسـتاد نـام و امضـاى خـود را در صفحـه سـفید 
غ التحصیـل داراى  اول یـا آخـر کتابـی کـه خـود آن را یـاد داده بـود مـی نوشـت، بنابرایـن معمـواًل هـر فـار
گواهینامـه از طـرف اسـتادى بـود کـه پیـش او درس خوانـده بـود و تعـدادى از کتـاب هـاى درسـی او از 
طرف اسـتادان مهر و امضا می شـد و این کار عالمت موفقیت و عامل افتخار و مباهات شـخصی بود.

یابی    2-8. شیوه کار
ع درسـی خـود تجربـه کافـی  بعـد از ایـن کـه دانشـجو تعـدادى گواهـی جمـع آورى و دربـاره موضـو
کار در مسـجد، دانشـگاه، دادگاه قضایـی، اداره دولتـی یـا هـر جـاى  کـرد، در جسـتجوى  کسـب مـی 
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گـر چنیـن دانشـجویی تدریـس در مسـجد  دیگـرى کـه از رشـته درسـی او اسـتفاده مـی شـد، بـر می آمـد. ا
را انتخـاب مـی کـرد، آزاد بـود کـه مجلـس خـود را تشـکیل دهـد؛ فکـرى با اسـتفاده از اطالعات سـیوطی 
مـی نویسـد کـه تدریـس در مسـجد بـراى هـر کسـی کـه مـی خواسـت بـه ایـن کار بپـردازد آزاد بـود تاریـخ 
اسـالم پـر از نام هـاى اسـتادانی اسـت کـه حلقـه هـاى درسـی خـود را در مسـاجد تشـکیل می دادنـد و در 
کثـر مسـاجد  مجلـس   درس آنـان دانشـجویان گـرد مـی آمدنـد. بـه ایـن ترتیـب معلـوم مـی شـود کـه در ا
گر کسـی  دانش آموزى داشـت، می توانسـت  افـراد کارمنـد و تدارکاتـی بـراى اداره امـور وجود نداشـت و ا

ع انتخابـی خـود بـه تدریـس   بپـردازد. در موضـو

2-9. معاش استادان  
بـا گذشـت زمـان، جلسـات درسـی بـراى معلمـان آرزومنـد تدریـس تشـکیل مـی شـد، در بسـیارى از 
مسـاجد بـزرگ، الزم بـود کـه از سـایر اسـتادان موجـود در آن مسـجد بـراى تشـکیل حلقـه اجـازه نامـه 
گـر اسـتاد تـازه وارد می توانسـت طـالب زیـادى را به دور خـود جمع و احترام اسـتادان  دریافـت کـرد. امـا ا
کنـد، موقعیـت او بـا تعییـن محـل مخصـوص جهـت ایجـاد حلقـه درسـی تثبیـت و در  دیگـر را جلـب 
نتیجـه، بـه او سـایر تجهیـزات داده می شـد. ایـن پول هـا یـا از خزانـه دولـت یـا از منافـع دیگـرى ماننـد 
بخشـش ها و وقف هـا پرداخـت می شـد. بتدریـج پرداخـت ایـن گونـه پول هـا ضـرورى شـد و هـر حلقـه 
وقـف مخصوصـی داشـت بـراى هـر مسـجد چندیـن وقـف بـراى هر یـک از اسـتادان اختصاص داشـت 
کـم یا هر شـخص قدرتمنـدى در دنیا  کـه ایـن وقف هـا زمینـۀ بـه کار گمـاردن اسـتادان بـود؛ امـا یک حا

می توانسـت بـراى هـر اسـتادى امکاناتـی فراهـم آورد و او را در مسـجدى بـه تدریـس بگمـارد.
 در اواخـر قـرن 11 میـالدی، پرداخـت پـول از مسـجد بـراى معلمـان صـورت بهتـرى بـه خـود گرفت و 
در نقـاط بیشـترى اعمـال مـی شـد، تـا آن زمان امپراتورى اسـالم از چهارصد سـال سـابقه خـود برخوردار 

بـود و از ثمـرات آن بهـره منـد می شـد.
کامـل العیـارى در آمـد و در بسـیارى اجتماعـات،  تدریـس در بعضـی از مسـاجد بـه صـورت حرفـه 
مسـاجدى کـه در آنهـا عمـل آمـوزش انجـام می گرفـت، حالـت و شـکل دانشـکده یـا حتـی دانشـگاه را 
داشـت، در مسـجد الحـرام، االزهـر قاهـره، جامـع امـوى دمشـق، مسـجد منصـور بغـداد، مسـجد قیـروان 
کـش هزاران طلبه در جلسـات درس شـرکت می کردنـد. در نتیجه، تأمین  تونـس و مسـجد قروییـن مرا
معـاش معلمـان تنهـا وسـیله نگهـدارى حرفـه آموزشـی و دانشـگاهی بـه نظر می رسـید اما ایـن امر هرگز 
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نمـی توانسـت بـدون کمـک و یـارى معلمانی کـه مخالف هرگونه پاداش و اجرتـی بودند و فقط رضاى 
خـدا را مـی خواسـتند، انجـام شـود؛ گولـد زیهـر در ایـن مـورد بـه اختصـار می نویسـد: تصور مـی شـود کـه 
در اسـالم نیـز ماننـد مذاهـب و ادیـان دیگـر، پیـروان آن در اختیـار دسـتورهاى مذهبـی ایـن آییـن قـرار 
داشـتند، امـا بـا اینکـه تعلیـم و تربیـت مجانـی مذهبـی مـی توانـد عمـل خـوب و ایده آل باشـد و بـا اینکه 
یـک عـده کوشـیدند تـا بـه ایـن فکـر جامـه عمـل بپوشـانند، ولی با گذشـت زمـان این علم فراموش شـد 
و عمـال اجرایـی نبـود...، در نتیجـه،  پرداخـت اجـرت بـه معلمـان مطابـق قانـون مسـلمانان ضـرورى 

تشـخیص داده شد.
بـا توجـه بـه آنچه گذشـت مسـجد بهتریـن مکان برای آمـوزش به نوجوانان به خصـوص در رابطه 

بـا شـخصیت های بزرگ تاریخ می باشـد.

ح( مفهوم سالمت عمومی و پیشینه آن در مذهب:

بیماری هـای روانـی از بـدو پیدایـش بشـر وجـود داشـته و هیـچ فـردی، از هیـچ طبقـه اقتصـادی - 
اجتماعـی خاصـی، در مقابـل آن هـا مصونیـت نداشـته و خطـری اسـت کـه بشـر را مرتبـًا تهدیـد می کنـد. 
خوشـبختانه نهضـت بهداشـت سـالمت عمومـی در نیـم قـرن اخیـر، افـکار غلـط و خرافـات در مـورد ایـن 
بیماری ها را کنار گذاشته و نشان داده که اّواًل این بیماری ها، قابل پیشگیری بوده و ثانیًا در صورتی که 
ماننـد سـایر بیماری هـا بـه موقـع تشـخیص داده و تحـت درمـان قـرار گیرنـد بـه همـان نسـبت از مزمـن 
گـر چـه تأثیر نگرش های مذهبی بر سـالمت عمومی سـال ها  شـدن و عـوارض آن هـا کاسـته خواهـد شـد. ا
مورد بحث بوده اما تنها در 5 سـال اخیر به بررسـی تجربی این فرض ها پرداخته شـده اسـت. )شـرونگیر 
وادلسـتن، 2004)1 تحقیقات نشـان می دهد که مذهبی بودن، می تواند آثار بحران های شـدید زندگی 
را تعدیـل کنـد. )پـارک2 و همـکاران، 1990 (الیسـن3 (1994)،  آدلـر4( 1994( و کاسـل5(1992( نشـان 
دادنـد کـه مذهـب و سـالمت عمومـی ارتبـاط مثبتـی بـا هـم دارنـد. بین مذهبی بودن و احسـاس سـالمت 

ذهنـی افـراد نیـز رابطـه مثبتـی بـه دسـت آمده اسـت. )تکفـام6 و همـکاران، 1997)

1. Shrvngyr Vadleston.
2. Park.
3. Ellison.
4. Adler.
5. Kassel.
6. Takfam.
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در  فراوانـی شـرکت دانشـجویان  کـه  دادنـد  نشـان  پژوهشـی  و همـکاران )1990( در  رایکمـن1 
فعالیت هـای اجتماعـی و مذهبـی، بـا نشـانه های افسـردگی رابطـه منفـی و بـا احسـاس سـالمتی رابطه 

مثبـت دارد.
پیشـرفت صنعـت و تکنولـوژی, قـدرت و ثـروت را افزایـش داده ولـی امکان زندگی بـا آرامش و صلح 
و اطمینـان را از انسـان سـلب کـرده و در حقیقـت »کیفیـت فـدای کمیت« شـده و اعتدال و تناسـب کنار 
گـون نیـز  رفتـه و بیماری هـای عصبـی - روانـی و روان تنـی، جانشـین آن شـده اسـت. تحقیقـات گونا
کـی از وجـود رابطـه معنـادار میـان فقـدان معنـا و بـروز اختالالت روانـی از جمله افسـردگی و اضطراب  حا
کـی از آسـیب پذیر بـودن افـراد بی هـدف می باشـد  کارسـون2 (2000( حا می باشـد. نتایـج تحقیقـات 
زیـرا بی هدفـی یکـی از مفاهیـم بنیـادی در بحـث نگـرش مذهبـی اسـت. بطوری کـه آمـار نیـز حکایـت 
ع بـر شـمرده اند. ع بیماری هـای روانـی دارد و علـل مختلفـی را بـرای ایـن افزایـش شـیو از افزایـش شـیو

حفـظ سـالمت روانـی و جسـمانی، یکـی از مهم تریـن وظایـف زندگـی بـه شـمار می آیـد. در حدیـث 
نبوی، تندرسـتی و امنیت، دو نعمتی شـمرده شـده اند که انسـان تا هنگامی که آنها را از دسـت ندهد، 
کیـد بسـیار بـر سـاختن انسـان هایی دارد  بـه ارزش آنهـا پـی نخواهـد بـرد. دیـن انسـان سـاز اسـالم، تأ
کـه از سـالمت روانـی برخوردارنـد تـا بتواننـد اهـداف خویـش را پیگیـری کننـد. از ایـن رو، اسـالم بـرای 
حفـظ سـالمت روانـی و جسـمانی، برنامه هایـی را تـدارک دیـده اسـت تـا از راه آن بتوانـد انسـان های 
کیـد عمـدۀ دیـن در حفظ سـالمت روانی و جسـمانی انسـان، بر محور  مؤمـن متکاملـی را تربیـت کنـد. تأ
پیشـگیری اسـتوار اسـت. اسـالم می کوشـد تـا سـالمتی انسـان ها را پیـش از نیـاز بـه درمـان تأمیـن کنـد؛ 
یعنـی تـالش اسـالم بـر محـور حفـظ بهداشـت روانـی و جسـمانی اسـت و بـه طـور خالصـه، از دیـدگاه 
اسـالمی ، پیشـگیری مهمتـر و بهتـر از درمـان اسـت. همـان گونـه کـه گام مهـم در سـالمت جسـمانی، 
حفظ بهداشـت فردی و عمومی اسـت، مهم ترین گام در سـالم سـازی روانی نیز حفظ بهداشـت روانی 
اسـت. انسـان بـا رعایـت نـکات خاصـی می توانـد سـالمت روانـی خـود را تأمیـن و پیـش از آنکـه نیازمنـد 
ع مقـدس اسـالم بـرای حفـظ سـالمت روان، اصـول و  ع آن پیشـگیری کنـد. شـار درمـان باشـد، از وقـو
قواعـدی را قـرار داده اسـت تـا بـا بـه کارگیـری و رعایـت آنهـا بتـوان سـالمت عمومـی را تأمیـن کـرد. ایـن 
کیـد بـر بهسـازی محیـط زیسـت انسـان خانـواده و جامعـه، سـرانجام، وظایفـی را بـرای فـرد  اصـول بـا تأ

1. Raykman.
2. Carson.
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تعییـن می کنـد کـه ایـن وظایـف، باعـث حفـظ سـالمت روانـی وی می شـود.

کید بوده اسـت. امروزه، این نیاز  در طول تاریخ بشـر، دین به عنوان مهم ترین نیاز انسـانی مورد تأ
انسـانی بیـش از زمان هـای دیگـر احسـاس می شـود. در سـال های اخیر اسـتفاده از مذهـب و اعتقادات 
کننـدگان راهبردهـای بهداشـت  دینـی، بویـژه اعتقـادات اسـالمی توسـط سیاسـت گذاران و تدویـن 
گرفتـه اسـت. ایـن سـازمان، بخشـی  جامعه نگـر، در سـازمان بهداشـت جهانـی1 نیـز مـورد توجـه قـرار 
از انتشـارات خـود را از سـال 1992 میـالدی بـه آمـوزش بهداشـت از طریـق مذهـب بـه عنـوان راهـکار 
زندگـی سـالم اختصـاص داده اسـت. همچنیـن اندیشـمندانی بـه نقـش مذهـب در سـالمت جسـم و 
روان اشـاره کرده انـد. »قـدرت محافظتـی مذهـب«، کـه ابتـدا توسـط امیـل دورکهایـم2 در سـال 1951 
ح شـد، بعدهـا توسـط راش، جیمـز، یونـگ، فرانـکل و فـروم اهمیـت رفتارهـا واعتقـادات مذهبـی  مطـر
مـورد تأییـد قـرار گرفـت. ویلیـام جیمـز معتقـد اسـت، عشـق و نیـروی مذهبـی بـه وقـار، سـنگینی، صبـر، 
شـکیبایی، اعتقاد و اطمینان در فرد منجر می شـود و احساسـات مذهبی منجر به تالش زیاد و زندگی 
کلمـه هدفمنـد می شـود. سـلون3 و همـکاران  هدفمنـد می شـود. بخـش دوم نگـرش مذهبـی بعـد از 
(1992( دریافتنـد کـه انجـام فعالیت هـای مذهبـی موجـب آرامـش و راحتـی افـراد هنـگام مواجهـه بـا 
بیماری هـای جسـمی می شـود و 63 درصـد آمریکایی هـا معقدنـد کـه پزشـکان بایسـتی با بیمارانشـان 

در مـورد ایمـان و اعتقـادات مذهبـی صحبـت کننـد.
بهداشـت جهانـی  بهداشـت جامعه نگـر در سـازمان  راهبـرد  تدوین کننـدگان  و  سیاسـت گذاران 
(who)، در سـال های اخیـر مسـائل مذهبـی و اعتقـادات دینـی، بـه ویـژه اعتقـادات اسـالمی را مـورد 
توجه قرار داده و این سـازمان، بخشـی از انتشـارات خود را از سـال 1992 میالدی به آموزش بهداشـت 
از راه مذهـب، بـه عنـوان راهـکار زندگـی سـالم اختصـاص داده اسـت و کتاب هـا و جزوه هـای زیـادی 
را بـا عنوان هایـی چـون بهداشـت از دیـدگاه اسـالم )1997)، ارتقـاء سـطح بهداشـت از دیـدگاه اسـالمی 
و نیـز نقـش مذهـب و اخـالق در پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری ایـدز )1992( منتشـر کـرده اسـت. اس ام 
اسـتلزبرگ،4 مـاری بالیـر- لـوی،5  لینـدای وایـت«6 (1995( در تحقیقـی بـا عنـوان »مشـارکت دینی در 

1. World Health Organization)WHO(.
2. Emile Dark·haym.
3. Seloon.
4. S.M. Astelzeberg.
5. Marie Balyr - Levy.
6. Linda White.
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اوان بزرگسـالی و تأثیرهـای سـن و چرخـۀ زندگـی خانوادگـی بـر عضویـت در کلیسـا« به بررسـی تحوالت 
زندگـی از قبیـل ازدواج، طـالق، روابـط جنسـی پیـش از ازدواج بـر مشـارکت دینـی در ایـاالت متحـدۀ 
ح شـده در ایـن پژوهش می توان به دو فرضیۀ اساسـی  آمریـکا پرداخته انـد. از جملـه فرضیه هـای مطـر

زیـر اشـاره کـرد: 
1.  ازدواج، مشارکت دینی را افزایش می دهد. 

2. از هم پاشـیدگی روابـط زناشـویی، بـه کاهـش مشـارکت دینـی می انجامـد و ایـن کاهـش در مـورد 
مـردان، بیـش از زنان اسـت.

جلیلونـد در تحقیـق خـود دربـاره بررسـی تأثیـر نمـاز بـر اضطـراب در دانش آمـوزان دبیرسـتانی شـهر 
کـه نمـاز می خواننـد و مقیـد بـه تکالیـف مذهبـی  کـرد آن دسـته از دانش آموزانـی  تهـران مشـاهده 
هسـتند، از اضطـراب کمتـری رنـج می برند.  خاتونـی )1376( دریافتـه اسـت کـه شـنیدن آوای قـرآن 

کاهـش اضطـراب بیمـاران قلبـی می شـود. باعـث 
از نظـر روانشناسـان آرامـش روانـی و احسـاس رضایـت از زندگـی، از ویژگی هـای اساسـی در افـراد 
کـی از آرامـِش خاطـر و صفـای  سـالم و بهنجـار اسـت. بررسـی حـاالت و روحیـات فـرِد بـا ایمـان نیـز حا
درونی شـان اسـت. و درون فـرد مؤمـن روشـن از نـور حقیقـت و سرشـار از لـذات معنـوی اسـت. از جنبـه 
نظـری، باورهـای مذهبـی فـرد در سـازش بـا تنیدگـی نقـش داشـته و می تواننـد ارزیابی هـای فـرد را از 
رویدادهـا تحـت تأثیـر قـرار دهنـد بـه طـور مثـال جهت گیـری مذهبـی درونـی باعـث خواهد شـد کـه فرد 
از عزت نفـس، بردبـاری و سـالمت روان باالتـری برخـوردار شـود ) برگیـن1 و همـکاران 1987). از ایـن رو 
ع جهت گیـری در دیـن اسـالم الگـو قرار دادن قرآن و معصومین اسـت لـذا در این تحقیق به  بهتریـن نـو

بررسـی تأثیـر کالس هـای تفسـیر بـر میـزان سـالمت عمومـی  دانش آمـوزان می پردازیـم.

ط( مفهوم عّزت نفس:

از عّزت نفـس اسـت. عّزت نفـس عبـارت  برخـورداری  از ویژگی هـای شـخصیت بهنجـار،  یکـی 
اسـت از درجـه تصویـب و تأییـد و ارزشـی کـه شـخص نسـبت بـه خـود احسـاس می کنـد و یـا قضاوتـی 
کـه فـرد نسـبت بـه ارزش خـود دارد. )اسـمیس2 و همـکاران، 2002( عّزت نفـس از جملـه مفاهیمـی 
اسـت کـه مـورد پژوهـش بسـیاری از روا ن شناسـان قـرار گرفتـه اسـت. در تحقیقـات زیـادی ارتبـاط بین 

1. Bergyn.
2. Esmys.
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عّزت نفـس بـا مفاهیمـی همچون افسـردگی، احسـاس تنهایی و اضطراب به عنـوان متغیرهای منفی 
و مفاهیمـی چـون احسـاس کارآیـی، احسـاس توانمنـدی و پیشـرفت تحصیلـی بـه عنـوان متغیرهـای 
مثبـت گـزارش شـده اند. )بیـر1 و همـکاران، 1987تشـکری و همـکاران 1998 فیلپـوت2 و همـکاران، 
1989و فیلـوزوف5 و همـکاران، 1998و  کوپـر4 و همـکاران،   1995و متیـوز3 و همـکاران،1989و 
مالیس6 و همکاران،1997( همچنین در بسـیاری از تحقیقات همبسـتگی معنی دار بین عّزت نفس 
بـا پیشـرفت تحصیلـی گـزارش شـده اسـت )پورشـافعی و همـکاران،  1370و مویجـس7 و همـکاران، 
1997(و حّتـی از نمـرات عّزت نفـس بـه عنـوان پیشـگویی بـرای موفقیت هـای  تحصیلـی اسـتفاده 
کرده انـد. )مویجـس و همـکاران 1997( امـا متأسـفانه عّزت نفـس بـه علـت الگوسـازی های غلـط 
کـه در بیـن نوجوانـان و جوانـان شـایع شـده اسـت. )پورشـافعی و همـکاران، 1370( سـبب افت هـای 
تحصیلـی و حتـی کاهـش عملکردهـای اجتماعـی و عاطفـی نوجوانان و جوانان در جامعه شـده اسـت 
لـذا بایـد از همـان ابتـدا ایـن مسـئله بـرای نوجوانـان و جوانـان بیـان شـود تـا سـبب الگوسـازی بهتـر در 
کـه می دانیـم بهتریـن الگـو بـرای نـه تنهـا مسـلمانان بلکـه تمـام مـردم روی  آنهـا شـویم. همان طـور 
کـه در دیـن اسـالم وجـود دارد، از جملـه شـخصیت هایی  زمیـن شـخصیت های برجسـته ای اسـت 

کـرم ، امـام علـی، حضـرت زهـرا و امـام حسـین  و ... . ماننـد پیامبـر ا
کـه باورهـای دینـی و نگـرش  کـی از آن اسـت  ازطرفـی نتایـج پژوهش هـای داخلـی و خارجـی حا
سیاسـی اجتماعـی از جملـه عوامـل پیش بینـی کننـده ومرتبـط بـا سـالمت دانش آمـوزان می باشـند .
کـه باورهـا و اعمـال مذهبـی دو کنـش مهـم را  در ایـن رابطـه، تومـاس و کارور8 (1990( معتقدنـد 
زندگـی نوجوانـان جوانـان دارا هسـتند، یکـی کنـش کنتـرل اجتماعـی کـه رفتارهـای ضـد اجتماعـی را 
کاهـش می دهـد و دیگـری کنش تسـهیل اجتماعی که روابط اجتماعـی و فرا اجتماعی رضایت بخش 
را ترویـج می دهـد. پایـن9 (1991( بـر ایـن بـاور بـود که، میزان عّزت نفس و سـازگاری بیـن فرد و رضایت 
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از زندگـی در افـراد دینـدار باالتـر می باشـد. افـرادی کـه فعالیـت مذهبـی درونـی دارنـد، نسـبت بـه افـراد 
ظاهرسـاز از سـالمت روانـی باالیـی برخـوردار هسـتند. نتایـج پژوهـش شـلودرمن1 وهمـکاران در سـال 
کـه بیـن تعهـد دینـی، دینـداری  کـی از آن اسـت  2001 درمـورد 443  دانش آمـوز  دختـر و پسـر نیـز حا
درونـی و اعمـال مذهبـی بـا سـالمت اجتماعـی دانش آمـوزان رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد، بـه 
طوری کـه دینـداری درونـی و تعهـد دینـی از جملـه بهتریـن پیش بینـی کننده هـای سـالمت اجتماعـی 
در ایـن دانشـجویان بودنـد. گـودرزی ) 1382 ( نیـز بـا بررسـی رابطۀ گرایش به دینـداری و ویژگی های 
فـردی اجتماعـی نوجوانـان دبیرسـتانی دریافـت کـه بیـن دینـداری و پرخاشـگری ایـن دانش آمـوزان 
کـه نمـرات باالتـری را در  رابطـۀ منفـی و معنـاداری وجـود داشـت. بـه  عبـارت دیگـر  دانش آموزانـی 
کمتـر و سـالمت اجتماعـی باالتـری را نسـبت بـه   کردنـد، پرخاشـگری  اندازه هـای دینـداری دریافـت 

دانش آموزانـی کـه نمـرات پایینـی در اندازه هـای دینـداری دریافـت کردنـد، نشـان دادنـد.

ی( مفهوم پرخاشگری:

مشـاهده جهـان اطـراف گویـای ایـن اسـت کـه پرخاشـگری این مشـکل رفتـاری در بین همـه انواع 
مختلـف جانـداران، جوامـع، طبقـات اقتصـادی- اجتماعـی، مراحـل مختلـف سـنی و جـزء آن دیـده 
ع عالئـم ایـن اختـالل رفتـاری در بیـن انـواع مختلف اسـت.  می شـود. ولـی آنچـه مهـم اسـت شـّدت و نـو
مسـائل مرتبـط بـا خشـم ماننـد رفتارهـای مقابلـه ای، خصومـت، پرخاشـگری از علـل اصلـی مراجعـه 

کـز مشـاوره و روان درمانـی اسـت. )ملکـی، 1385( نوجوانـان و کـودکان بـه مرا
بـر اسـاس توافـق بسـیاری از صاحب نظـران، خشـم یکـی از هیجان های اصلی بشـر اسـت کـه بعد از 
تـرس بیشـترین مطالعـات را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در مـورد خشـم تعاریف متعددی از سـوی 

فالسـفه و روانشناسـان ارائه شـده اسـت، ولی در تمام آنها میتوان دو نکته مشـترک را مشـاهده کرد.
کامی ها و موانعی است که سر راه افراد قرار می گیرد. 1. عامل اصلی بروز خشم، تهدیدها و نا

2. هدف خشم اغلب دفاع، جنگ و تخریب است. )ملکی، 1385(
عارفی و رضویه )1382)، با بررسی 243  دانش آموز دختر و پسر دوره ابتدایی شیراز، گزارش کردند 
پرخاشـگری بـا سـالمت اجتماعـی رابطـه منفـی دارد. پژوهشـگران دیگـری ماننـد )هاولـی،22007)؛ 

1. Shlouderman.
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)صادقـی،  1380)؛ ) رافضـی، 1383)، )ملکـی، 1385( بـه نتایـج یکسـانی  در رابطـه با ارائه مداخالت 
کنترل خشـم در کاهش پرخاشـگری دسـت یافتند. همچنین می توان با اسـتفاده از خودآرام سـازی و 
خودگویی هـای مثبـت، خویشـتن داری، احسـاس خودکارآمـدی و مهارت هـای اجتماعـی را افزایـش 
کـی از آن اسـت کـه آمـوزش جـرأت و  رزی به عنوان یک مهـارت اجتماعی  داد. یافته هـای پژوهشـی حا
مؤثـر بـه افـراد کمـک می کنـد تـا افـراد مهارت هـای مقابلـه ای مناسـب را کسـب  نمـوده و بـه کار ببندند. 

)محمدی  1385)
کـه می دانیـم بهتریـن الگـو بـرای نـه تنهـا مسـلمانان بلکـه تمـام مـردم روی زمیـن  همانطـور 
شـخصیتهای برجسـته ای اسـت کـه در دیـن اسـالم وجـود دارد و بـر همـه مسـلمانان واضـح و معلـوم 
 و امام حسـین حضرت زهرا ،امام علی ، کرم اسـت از جمله شـخصیت هایی مانند پیامبر ا

و... .

ک( ابزار پژوهش:
1.  پرسش نامه عّزت نفس کوپراسمیت:

کوپراسـمیت1  جهـت ارزیابـی میـزان عّزت نفـس افـراد مـورد مطالعـه، از پرسـش نامه عّزت نفـس 
گسـترده ای در پژوهش هـای  (1967 (اسـتفاده شـد. ایـن پرسـش نامه در سـال های اخیـر بـه طـور 
روانشناسـی بـه کار رفتـه اسـت و فـرم الـف آن، دارای 58 مـاده اسـت کـه 8 مـاده آن دروغ سـنج اسـت. 
چنانچـه آزمودنـی از  8 مـاده دروغ سـنج بیـش از چهـار نمـره بیـاورد بـه آن معنی اسـت کـه اعتبار آزمون 
کـه هسـت جلـوه بدهـد. شـیوه  کـرده اسـت خـود را بهتـر از آن چیـزی  پاییـن اسـت و آزمودنـی سـعی 
نمره گـذاری ایـن آزمـون بـه صـورت صفـر و یـک اسـت. بـه ایـن صـورت کـه ماده هـای شـماره 45 ،36، 
32،30، 29، 28، 24،23، 21، 19، 18، 14،11،10،5،4، 2 و 57 پاسـخ بلـه یـک نمـره و پاسـخ خیـر صفـر 

نمـره می گیـرد و بقیـه سـؤال ها بـه صـورت معکـوس اسـت.
عّزت نفـس  اجتماعـی،  عّزت نفـس  خـود،  عّزت نفـس  مقیـاس   4 بـه  آن  مـاده   50 ع  مجمـو در   
خانوادگـی و عّزت نفـس تحصیلـی تقسـیم می شـود. ایـن مقیـاس عـالوه بـر 4 خرده مقیـاس، یک نمره 
کثـر  کّلـی بـه دسـت می دهـد.  بدیهـی اسـت حداقـل نمـره ای کـه یـک فـرد  می توانـد بگیـرد صفـر و حدا
آن 50 اسـت.  افـرادی کـه در ایـن آزمـون نمـره بیشـتری کسـب کننـد، عّزت نفـس باالتـری دارنـد. بـه 

1. Koopersmyth.
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ایـن صـورت فـردی کـه در ایـن آزمـون نمـره باالتـر از 25 کسـب کنـد دارای عّزت نفـس بـاال و فـردی کـه 
پایین تـر از ایـن مقـدار بـه دسـت آورد، دارای عّزت نفـس پاییـن می باشـد.  در پژوهش هـای متعـددی 
بـه روایـی و اعتبـار بـاالی پرسـش نامه عّزت نفـس کوپراسـمیت اشـاره شـده اسـت )واتکینـز و اسـتیال1، 
1980،  احمـد و همـکاران، 1985،  چـی2، 1985،  برینکمـن 3و همـکاران، 1989 ( )بـه نقـل از بـه پـژوه و 

همـکاران، 1386).

:)28-GHQ(2.  پرسش نامه سالمت عمومی
کشـف و  گلدبـرگ4 ابـداع شـده بـا هـدف  کـه در سـال 1972 توسـط   28  - GHQ پرسـش نامه
کـز و محیط هـای مختلـف طراحـی شـده اسـت.  شناسـایی اختـالالت روانـی غیـر سـیکوتیک در مرا
سـؤاالت پرسـش نامه بـه بررسـی وضعیـت روانـی  فـرد در یـک ماهـه اخیـر می پـردازد. ایـن پرسـش نامه 
شناخته شـده ترین ابـزار غربالگـری در روانپزشـکی اسـت و بـه صـورت فرم های 30، 60، 28، 12 سـؤالی 

موجـود می باشـد.
گرفتـه و اثبـات شـده اسـت.  کارایـی ایـن پرسـش نامه در تحقیقـات بسـیاری مـورد بررسـی قـرار 
بررسـی ایواتـا و سـایتو در سـال 1992 کـه از پرسـش نامه 28 سـؤالی اسـتفاده نمـود، مطالعـه پاپاسـویتر 
و پولـوس5 همـکاران )1997( بـا پرسـش نامه 12 سـؤالی،  مطالعـه هاتـوپ6 و همـکاران )1998( کـه 
کـه ایـن  در آن 4 پرسـش نامه مختلـف بـا هـم مقایسـه شـد و بسـیاری تحقیقـات دیگـر نشـان داد 
 (1997 ,Papassotiro .1998,Hotopf .1992,Iwata) .پرسـش نامه از کارایـی زیـادی برخوردار اسـت
گردیـد. نمونـه  گیبونـز، سـاختار عاملـی، روایـی و پایایـیGHQ- 28  در السـالوادور بررسـی  توسـط 
شـامل 732 نفـر از دانشـجویان بـوده و از نمـره گـذاری لیکـرت و تحلیـل مؤلفه های اساسـی و چرخش 
کـس اسـتفاده شـده بـود. چهـار عامـل عالئـم جسـمانی، اضطـراب و بیخوابـی، اختـالل کارکـرد  واری ما
اجتماعی و افسـردگی شناسـایی شـد. عوامل بطور کامل مسـتقل نبودند و بیشـترین همبسـتگی بین 
عامـل عالئـم جسـمانی، اضطـراب و بیخوابـی وجـود داشـت. 9 تـا از 28 آیتـم ایـن پرسـش نامه عـالوه 
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بـر ایـن کـه روی یـک عامـل بـار عاملـی باالیـی داشـته، روی دو عامـل دیگـر نیـز بار شـده بودنـد. با روش 
بازآزمایـی، ضریـب پایایـی 0,74  و در نظرگرفتـن نقطـه بـرش6,7 حساسـیت آزمـون0,88  و ویژگـی 

(Hooman A  ,2005 ) .آن84,2  بـه دسـت آمـد

:AGQ 3. پرسش نامه پرخاشگری
ایـن پرسـش نامه در سـال 1375 توسـط زاهـدی فـر سـاخته شـده و دارای 30 سـؤال بـا مقیـاس 
لیکـرت چهـار درجـه ای (دارای گزینه هـای هرگـز، به نـدرت، گاهـی اوقـات و همیشـه(  اسـت که شـامل 
30 گویـه اسـت کـه چهـارده گویـه آن عامـل خشـم و هشـت عامـل آن گویـه تهاجـم و هشـت گویـه آن 
عامـل کینـه تـوزی اسـت. ضریـب اعتبـار ایـن پرسـش نامه بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ 0,87 و 
بـا روش بازآزمایـی 0,70 محاسـبه شـده کـه در حـد قابـل قبولـی اسـت. )زاهدی فـر،  1375 ( همچنیـن 
روایی محتوایی آن مورد تأیید پنج نفر از روانشناسـان و مشـاوران قرار گرفت. در این پرسـش نامه به 
گزینـه هرگـز نمـره صفـر، بـه نـدرت نمـره یـک، گاهـی اوقـات نمـره دو و همیشـه نمره سـه تعلـق می گیرد. 
کثر  قابل ذکر اسـت که سـؤال 18 پرسـش نامه به صورت معکوس نمره گذاری می شـود؛ بنابراین حدا
نمـره در ایـن آزمـون نـود و حداقـل نمـره صفـر خواهـد بـود. نقطـه برش آزمون 45 اسـت کـه هرچه نمره 

فرد باالتر از 45 باشـد، میزان پرخاشـگری او بیشـتر اسـت.

ل( شیوه مداخله:

دانش آموزان طی شش جلسه یک ساعته در مورد تفسیر آیات قرآن و شخصیت و زندگی حضرت 
گرفتنـد. کالس هـا مطالبـی در مـورد زندگی حضرت زهرا )از تولد تا شـهادت(،  همسـر  زهـرا مطالبـی را فرا
فرعـون، همسـر حضـرت ابراهیـم، مـادر موسـی، حضـرت مریـم بیـان شـد و سـپس از اصـول اخالقـی آن 
بانـوان گرانقـدر و تمـام جنبه هـای رفتـاری آنـان مـورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفـت و   دانش آموزان آنها 
را فـرا گرفتـه و مـورد پس آزمـون قـرار گرفتنـد و پـس از دو مـاه پیگیـری بـه عمـل آمـد بـه گونـه ای کـه هـر 

مـاه آزمون هـا دوبـاره گرفتـه شـد یعنی 2 آزمـون دیگر در پیگیری گرفته شـد.
فعالیت هایی که در هر جلسـه انجام شـد به این صورت بود که: در هر جلسـه ابتدا جهت آشـنایی 
بیشـتر بـا اسـامی دانش آمـوزان و مشـخص کـردن  دانش آموزانـی کـه درکالس حضـور داشـتند، حضـور 
کـه در جلسـه قبـل بـه آنـان داده، بررسـی می شـد و  و غیـاب صـورت می گرفـت و بعـد از آن تکالیفـی 
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کـه داشـتند برطـرف، واقدامـات الزم جهـت رفـع آن هـا بـه عمـل می آمـد، سـپس از مطالـب  اشـکاالتی را
جلسـه قبل سـؤاالتی ازدانش آموزان پرسـیده می شـد و بعد از این که مشـخص می شـد   دانش آموزان 
مطالـب جلسـه قبـل را بـه خوبـی آموختـه انـد مطلـب جدیـد تدریـس می شـد. بـرای ارائـه مطلـب جدیـد 
ایـن اقـدام صـورت می گرفـت:  ابتـدا هدف هـای رفتـاری روی تابلـو نوشـته می شـد تـا دانش آمـوزان 
دانسـته های  پیـش  ارزشـیابی  بعـد  مرحلـۀ  کننـد.  هماهنـگ  مطالـب  بـا  را  خـود  بتواننـد  سـریع تر 
دانش آمـوزان بودکـه بـرای ایـن کار یـک سـری سـئواالت شـفاهی ازدانـش آمـوزان پرسـیده می شـد تـا 
میـزان آشـنایی دانش آمـوزان بـا مطلـب جدیـد مشـخص شـود. بعـد از ارزیابـی پیـش دانسـته ها درس 
کامـل در مـورد مطلـب جدیـد بـه   دانش آمـوزان داده می شـد  جدیـد ارائـه می شـد. ابتـدا توضیحـات 
و نکته هـای مهـم روی تابلـو یادداشـت می شـد و از دانش آمـوزان خواسـته می شـدکه نـکات مهـم را 
کننـد. در هـر جلسـه سـؤاالت بـه صـورت شـفاهی درموردمطلـب  کننـد و درمنـزل مطالعـه  یادداشـت 
جدیـد، بـه منظـور بـاال بـردن توانایـی دانش آمـوزان بـرای شـرکت در بحـث و صحبـت در مقابـل جمـع 
از دانش آمـوزان پرسـیده میشـد و آخریـن اقـدام در هـر جلسـه تعییـن تکلیـف و تمریـن بـرای جلسـه بعد 

بـود کـه در ابتـدای هـر جلسـه مـورد بررسـی قـرار میگرفـت.
ح و بیـان داسـتان ها و تفسـیر  جلسـه اول: تفسـیر سـورۀ مبـارک قصـص آیـات 4،7،9،11،12و شـر

اصـول زندگـی و شـخصیتی حضـرت زهـرا در پیرامـون اصـل سـاده زیسـتی در زهـد خانوادگـی- اصل 
کمیـت ارزش هـا در ازدواج و دوری از مادیـات و  مشـارکت در امـور زندگـی- ارزشـی بـودن ازدواج و حا

تجمـالت- اهمیـت دادن بـه تربیـت فرزنـدان
ح و بیان داسـتان ها و تفسـیر اصول زندگی و شـخصیتی حضرت زهرا در پیرامون  جلسـه دوم: شـر

اصـل مهمان دوسـتی و مهمانـی دادن- ایثـار، انفـاق خانوادگـی و مقـّدم داشـتن دیگـران برخـود- بـه 
کارگیـری عوامـل معنـوی بـرای حـّل معضالت و مشـکالت- اهمیت و احترام بـه کار و همکاری در بین 

اعضـای خانـواده- تقسـیم کار در خانه.
ح و بیـان داسـتان ها و تفسـیر  جلسـه سـوم: تفسـیر آیـات 10، 11 ،12 از سـورۀ مبـارک تحریـم و شـر

اصـول زندگـی و شـخصیتی حضـرت زهـرا و حضـرت مریـم در پیرامـون احتـرام متقابـل اعضـای 
کمیـت اصـل مشـورت در زندگی- فرمان پذیری حضـرت فاطمه از حضرت  خانـواده بـه یکدیگـر- حا

ک انتخـاب همسـر- اصـل آرایـش و زینـت بـرای همسـر. علـی- نفـی ارزش هـای جاهلـی در مـال
ح و بیـان داسـتان ها و تفسـیر  جلسـه چهـارم: تفسـیر آیـات 7،17،18،19 از سـورۀ مریـم و شـر

.



374
اصـول زندگـی و شـخصیتی حضـرت زهـرا در پیرامـون عبـادت در خانـه و مأنـوس نمـودن اطفـال بـا 
عبـادت- اختصـاص مکانـی بـرای عبـادت در خانـه- اصـل جهـادی بـودن همـه اعضـا و فدایی دادن 

بـرای اسـالم- اصـل ارتبـاط خانـه بـا مسـجد و آشـنا نمـودن فرزنـدان بـا مسـجد.
ح و بیـان داسـتان ها و تفسـیر اصـول زندگی  جلسـه پنجـم: تفسـیر آیاتـی از سـوره مبـارک فرقـان، شـر

گرد  پـروری و تشـکیل  و شـخصیتی آن حضـرت در پیرامـون علـم دوسـتی همـه اعضـاء خانـواده- شـا
گاهـی بـه اوضـاع و شـرایط اجتماعـی و سیاسـی همـه اعضـاء-  کالس هـای علمـی و دینـی در خانـه - آ

کمیـت معنویـت بـر فضـای خانـه و زندگـی -رعایـت حـق خدمـت کار. اصـل حا
ح و بیان داسـتان ها و تفسـیر اصول زندگی  جلسـه ششـم: تفسـیر آیاتی از سـورۀ مبارک نسـاء و شـر

و شـخصیتی حضـرت زهـرا در پیرامـون مسـؤلیت پذیری همـه اعضـای خانـواده در دفـاع از اسـالم - 
قـدرت بیـان و دفـاع از ارزش هـا از طریـق خطابـه در همـه اعضـا - شـجاعت و دلیـری همـه اعضـاء 
کمیـت انظبـاط، نظـم و برنامـه بـر  خانـواده -عشـق، عاطفـه و مهربانـی همـه اعضـاء بـه یکدیگـر -حا

زندگـی حضـرت فاطمـه زهـرا و فرزنـدان او.

م( یافته های پژوهش :

یافته های پژوهش دارای دو قسمت یافته های توصیفی و یافته های فرضیات می باشد.

1. یافته های توصیفی:

یافته هـای توصیفـی ایـن پژوهـش شـامل شـاخصهای آمـاری ماننـد میانگیـن، انحـراف معیـار و 
نمونـه می باشـد.

2. یافته های فرضیه:

2-1. فرضیـه اول: کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیره شناسـی حضـرت زهـرا سـبب 
افزایـش عّزت نفـس در  دانش آمـوزان دختـر می شـود.

2-2. فرضیـه دوم: کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیره شناسـی حضـرت زهـرا سـبب 
افزایـش سـالمت عمومـی در  دانش آمـوزان دختـر می شـود.

2-3. فرضیـه سـوم: کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیره شناسـی حضـرت زهـرا سـبب 
کاهـش خشـم در دانش آمـوزان دختـر می شـود.
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جدول 1: میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در چهار آزمون در حوزه عّزت نفس

P-valueنمره tانحراف معیارمیانگینمرحله

8614.1پیش آزمون
2.6510.009

95.0413.2پس آزمون

93.0113پیگیری 1

93.0313.3پیگیری 2

جدول۲: بررسی میزان معناداری در پس آزمون، پیگیری اول و دوم

پیگیری دومپیگیری اولپس آزمون

P > 0 ,01P > 0 ,05P > 0 ,05عّزت نفس

همانطـور کـه در جـدول 1و2 مالحظـه می شـود میزان میانگین آزمون عّزت نفـس در   دانش آموزان 
در پیش آزمـون برابـر 86 و پس آزمـون برابـر بـا 95/04 و پیگیـری اول برابـر 93/01 و پیگیـری دوم 
برابـر 93/03 بدسـت آمـد. و میـزان انحـراف معیـار در پیش آزمـون، پس آزمـون، پیگیـری اول و دوم 
بـه ترتیـب 14/1 و 13/2، 13 و 13/3 بدسـت آمـد. آزمـون t مشـاهده شـده شـامل حاصـل از مقایسـه 
پیش آزمـون و پس آزمـون )0/009( می باشـد کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت همچنیـن 
کـه بیـن عّزت نفـس  در پیگیـری اول و دوم نیـز معنادارشـد. (P > 0/05(  بنابرایـن نتیجـه می شـود 

دانش آمـوزان در دو آزمـون تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.

نمودار 1: میانگین نمرات دانش آموزان در متغیر عّزت نفس
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جدول 3: میانگین و نمره t در آزمونهای سالمت عمومی

P-valueنمره tمیانگینمرحلهمتغیر

افسردگی

4.6پیش آزمون
2.450.01

2.1پس آزمون

2.2پیگیری اول

2,1پیگیری دوم

اضطراب

6.6پیش آزمون
3.360.001

4پس آزمون

3,9پیگیری اول
4,1پیگیری دوم

مشکالت 
جسمانی

7.6پیش آزمون
1.550.33

7.01پس آزمون

7.3پیگیری اول

7.3پیگیری دوم

مشکالت 
اجتماعی

7.5پیش آزمون
3.840.001

3.6پس آزمون

3.9پیگیری اول

4پیگیری دوم

جدول 4:  بررسی میزان معناداری در پس آزمون، پیگیری اول و دوم

پیگیری دومپیگیری اولپس آزمونحوزه

p = 0, 01P > 0 ,05P > 0 ,05افسردگی

p = 0 ,001P > 0 ,01P > 0, 01اضطراب

N.SN.SN.Sمشکالت جسمانی

p = 0 ,001P > 0 ,01P > 0 ,01مشکالت اجتماعی
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همانطـور کـه در جـدول 3و4 مالحظـه می شـود میـزان میانگین آزمـون افسـردگی در   دانش آموزان 
در پیش آزمـون برابـر 4/6 و پس آزمـون برابـر بـا 2/1 بدسـت آمد. آزمون t مشـاهده شـده شـامل حاصل 
کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت همچنیـن  گـروه )0/01( می باشـد  از مقایسـه ایـن دو 
در آزمونهـای پیگیـری اول و دوم نیـز معنـادار شـد))p > 0,05)) . بنابرایـن نتیجـه می شـود کـه بیـن 
آزمـون  میانگیـن  میـزان  دارد.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت  آزمـون  چهـار  در  دانش آمـوزان  اضطـراب 
 t اضطـراب در   دانش آمـوزان در پیش آزمـون برابـر 6/6 و پس آزمـون برابـر بـا 4 بدسـت آمـد. آزمـون
مشـاهده شـده شـامل حاصـل از مقایسـه ایـن دو گروه )0/001( می باشـد کـه این مقـدار از لحاظ آماری 
معنـادار اسـت همچنیـن در آزمونهـای پیگیـری اول و دوم نیـز معنـادار شـد))p > 0, 01)). بنابرایـن 
نتیجـه می شـود کـه بیـن اضطـراب   دانش آمـوزان در چهار آزمـون تفاوت معناداری وجـود دارد. میزان 
میانگیـن آزمـون مشـکالت جسـمانی در   دانش آمـوزان در پیش آزمـون برابـر 7/6 و پس آزمـون برابـر 
بـا 7/01 بدسـت آمـد. آزمـون t مشـاهده شـده شـامل حاصـل از مقایسـه ایـن دو گروه )0/33( می باشـد 
کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آمـاری معنـادار نیسـت. بنابرایـن نتیجـه می شـود کـه بیـن مشـکالت جسـمانی   
دانش آمـوزان در دو آزمـون تفـاوت معنـاداری وجود ندارد . میزان میانگین آزمون مشـکالت اجتماعی 
در   دانش آمـوزان در پیش آزمـون برابـر 7/5 و پس آزمـون برابـر بـا 3/6بدسـت آمـد. آزمـون t مشـاهده 
شـده شـامل حاصـل از مقایسـه ایـن دو گـروه )0/001( می باشـد کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آمـاری معنـادار 
کـه بیـن مشـکالت اجتماعـی دانش آمـوزان در دو آزمـون تفـاوت  اسـت. بنابرایـن نتیجـه می شـود 

معنـاداری وجـود دارد.

نمودار۲: میانگین نمرات دانش آموزان در چهار حوزه سالمت عمومی



378
جدول 5: میانگین و انحراف معیار نمرات   دانش آموزان در دو آزمون در حوزه پرخاشگری

P-valueنمره tانحراف معیارمیانگینمرحلهمتغیر

خشم و 
عصبیت

29.905.05پیش آزمون
3.9230.0001

21.807.45پس آزمون

226.25پیگیری اول

226.88پیگیری دوم

تهاجم 
وتوهین

12.003.88پیش آزمون
2.410.017

8.504.31پس آزمون

9.504.10پیگیری اول

114.22پیگیری دوم

لجاجت و 
کینه توزی

14.554.26پیش آزمون
2.760.001

9.104.36پس آزمون

10.103.85پیگیری اول

9.454.12پیگیری دوم

جدول 6: بررسی میزان معناداری در پس آزمون، پیگیری اول و دوم

پیگیری دومپیگیری اولپس آزمونحوزه

P = 0 ,0001P > 0 ,01P > 0 ,01خشم و عصبیت

P > 0 ,05P > 0 ,05N.Sتهاجم و توهین

کینه توزی P = 0 ,001P > 0 ,01P > 0 ,01لجاجت و 

همانطور که در جدول 5و6 مالحظه می شود میزان میانگین متغیر خشم و عصبیت در   دانش آموزان 
در پیش آزمـون برابـر 29/90 و پس آزمـون برابـر بـا 21/80 بدسـت آمـد. و میـزان انحـراف معیـار در 
پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 5/05 و 7/45 بدسـت آمد. آزمون t مشـاهده شـده شـامل حاصل 
از مقایسـه ایـن دو گـروه )3/923( می باشـد کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آماری معنادار اسـت همچنین در 



379
پیگیـری اول و دوم نیـز معنـادارد بـود. )p >0 ,01( بنابرایـن نتیجـه می شـود کـه بیـن خشـم و عصبیت 
دانش آمـوزان در دو آزمـون تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. میـزان میانگیـن متغیـر تهاجـم و توهیـن 
در دانش آمـوزان در پیش آزمـون برابـر 12 و پس آزمـون برابـر بـا 8/5 بدسـت آمـد. و میـزان انحـراف 
معیـار در پیش آزمـون و پس آزمـون بـه ترتیـب 3/88 و 4/31 بدسـت آمـد. آزمـون t مشـاهده شـده 
شـامل حاصـل از مقایسـه ایـن دو گـروه )2/41( می باشـد کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آمـاری معنادار اسـت 
همچنیـن در پیگیـری اول نیـز معنـادارد بـود. )p > 0 ,05( امـا در پیگیـری دوم معنـادار نشـد. بنابرایـن 
نتیجـه می شـود کـه بیـن تهاجـم و توهیـن  دانش آمـوزان در دو آزمـون تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. 
و  برابـر 14/55  تـوزی در دانش آمـوزان در پیش آزمـون  کینـه  و  میـزان میانگیـن متغیـر لجاجـت 
پس آزمـون برابـر بـا 9/10 بدسـت آمـد، و میـزان انحـراف معیـار در پیش آزمـون و پس آزمـون بـه ترتیـب 
4/26 و 4/36 بدسـت آمـد. آزمـون t مشـاهده شـده شـامل حاصـل از مقایسـه ایـن دو گـروه )2/76) 
می باشـد کـه ایـن مقـدار از لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت همچنیـن در پیگیـری اول و دوم نیـز معنـادارد 
بـود. )p > 0 ,01( بنابرایـن نتیجـه می شـود کـه بیـن لجاجـت و کینـه تـوزی  دانش آمـوزان در دو آزمـون 

تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.

نمودار 3: میانگین نمره   دانش آموزان در سه حوزه پرخاشگری

ن( بحث و نتیجه گیری:

بـا آمـوزش تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیرۀ عملـی حضـرت زهـرا بـه نوجوانـان دختـر 14 تا 17 سـال 
طـی 6 جلسـه 1 سـاعته در مسـجد ملک شـهر میـزان تغییـرات قابـل توجهـی در داده هـای بدسـت آمده 

از پس آزمـون نسـبت بـه پیش آزمـون بدسـت آمد.
کل نوجوانـان دختـر در پس آزمـون نسـبت بـه پیش آزمـون افزایـش  درحـوزه عّزت نفـس نمـره 
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در  عّزت نفـس  افزایـش  و  معنـاداری  ایـن  همچنیـن   )p  =0  ,009( می دهـد.  نشـان  را  معنـاداری 
گرفتـه شـد نیـز تـداوم داشـته و هـر چـه نمـره  کـه بـا فاصلـه یـک از یکدیگـر  پیگیری هـای اول و دوم 
در ایـن حـوزه باالتـر باشـد نشـان دهنـده عّزت نفـس بیشـتر می باشـد بنابرایـن می تـوان دریافـت 
گذاشـتن کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت شناسـی و بیـان سـیره عملـی حضـرت زهـرا بـه  بـا 
نوجوانان طی فقط 6 جلسـه، سـبب افزایش عّزت نفس نوجوانان شـده اسـت. بیشـترین سـؤاالتی که 
در آنهـا نوجوانـان تغییـر نظـر داده بودنـد مربـوط بـه سـؤال های 2،5،21،34،48 کـه بـه ترتیـب شـامل 
ایـن سـؤال ها می بـود: 2- خیلـی بـه خـودم اطمینـان دارم 5-  مـن و خانـواده ام،  وقتـی باهـم هسـتیم،  
کارم را بـه بهتریـن وجـه انجـام می دهـم 34- هرگـز خـودم را  خیلـی از زندگـی لـذت می بریـم 21- 
سـرزنش نمی کنـم 48- همیشـه حقیقـت را می گویم. بنابراین می تـوان دریافت که کالس های برگزار 
شـده بیشـتر سـبب افزایـش اطمینـان  دانش آمـوزان از خـود، افزایـش مهـر و محبت بین آنهـا و خانواده 
هایشـان، افزایـش اعتمـاد بـه نفـس، افزایـش روحیـه شکسـت و حقیقت طلبـی در حـوزه عّزت نفس در 
آنهـا شـده اسـت. بنابرایـن فرضیـه اول مـا بـه اثبات رسـید. این نتایج همسـو با پژوهش هـای مختلفی 
کـه پـس از اجـرای برنامـه آمـوزش مهارت هـای زندگـی از طریـق الگوسـازی دینـی در مـدارس  اسـت 
گرفـت، تأثیـر ایـن آموزش هـا را بـر ابعـاد مختلـف عّزت نفـس نشـان می دهـد. نتایـج حاصـل  صـورت 
از آزمـون ایـن فرضیـه، بـا نتایـج پژوهش هـای انجـام شـده توسـط ) یـادآوری، 1383)، )اسـماعیلی، 
1380)، )وردی، 1383)،  )ثمـری و لعلـی فـاز، 1384)،  )ویچروسـکی، 2000)، )مـوت و همـکاران، 
1995)، )آلـن گـری1999( مطابقـت دارد و ایـن امـر نشـانگر تأییـد و همخوانـی نتایـج مربـوط بـه ایـن 

فرضیـه بـا نتایـج دیگـر پژوهش هاسـت.
آمـوزش مهارت هـای زندگـی برنامـه ای اسـت کـه سـودمندی های آن در پژوهش هـای متعـدد بـه 
کـی از آن    کلـی، یافته هـای پژوهـش حاضـر و پژوهش هـای مشـابه حا اثبـات رسـیده اسـت. بـه طـور 
اسـت کـه از رهگـذر آمـوزش مهارت هـای زندگـی می تـوان بـه ارتقـاء سـطح سـالمت روانـی و سـازگاری و 

افزایـش عّزت نفـس کـودکان و نوجوانـان هّمـت گماشـت.
کـه خـود شـامل 4 زیـر مجموعـه افسـردگی، اضطـراب، مشـکالت  امـا در حـوزه سـالمت عمومـی 
جسـمانی، مشـکالت اجتماعی اسـت نیز نمره کل   دانش آموزان در پس آزمون نسـبت به پیش آزمون 
کاهـش معنـاداری داشـته اسـت و در ایـن آزمـون هرچـه نمـره کمتـر باشـد نشـانه سـالمت عمومـی بهتـر 
اسـت. در حـوزه افسـردگی،  نمـره بدسـت آمـده در پس آزمـون نسـبت به پیش آزمون کاهـش معناداری 
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داشـته اسـت. (p = 0 ,01) همچنیـن ایـن معنـاداری و کاهـش افسـردگی در پیگیری هـای اول و دوم 
کـه بـا فاصلـه یـک از یکدیگـر گرفتـه شـد نیـز تداوم داشـته این کاهش افسـردگی در نتیجـه کالس های 
برگـزار شـده بـرای نوجوانـان بدسـت آمـده اسـت و بیشـترین سـؤال هایی کـه نوجوانـان در پس آزمـون 
نسـبت بـه پیش آزمـون در آنهـا تغییـر نظـر داده انـد مربـوط بـه سـؤال های 22،23،27 می بـود کـه ایـن 
سـؤال ها بـه ترتیـب شـامل :22- آیـا از یـک مـاه گذشـته تا بـه امروز فکر کرده اید که شـخص بی ارزشـی 
هسـتید ؟ 23- آیـا از یـک مـاه گذشـته تـا بـه امـروز احسـاس کـرده ایـد کـه زندگـی کامـاًل نـا امیدکننـده 
اسـت ؟ 27- آیـا از یـک مـاه گذشـته تـا بـه امروزبـه این نتیجه رسـیده اید کـه ای کاش مـرده بودید و کاًل 
از شـّر زندگـی خـالص می شـدید؟ بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بیشـترین اثـری کـه کالس های 
تفسـیر قـرآن و شـخصیت شناسـی حضـرت زهـرا روی نوجوانـان در حـوزه افسـردگی داشـته سـبب 
شـده اسـت بـه نفـس خـود ارزش و جایـگاه باالتـری بدهند به گونه ایـی که نقش پررنگتـری در جامعه 
از خـود نشـان دهنـد و سـبب افزایـش امیـد بـه زندگـی و افزایـش روحیـه شـاد در نوجوانـان شـده اسـت. 
نتایـج بدسـت آمـده همسـو بـا مطالعـه رایکمـن و همکاران )1990( اسـت که در پژوهشـی نشـان دادند 
کـه فراوانـی شـرکت دانشـجویان در فعالیت هـای اجتماعـی و مذهبـی،  بـا نشـانه های افسـردگی رابطه 

منفـی و بـا احسـاس سـالمتی رابطـه مثبـت دارد.
کاهـش نمـره در پس آزمـون نسـبت بـه پیش آزمـون معنـادار می بـود.  در حـوزه اضطـراب هـم 
(p =0 ,001( یعنی سـبب افزایش آرامش در نوجوانان دختر شـده اسـت. این افزایش آرامش و کاهش 
اضطـراب  بیشـتر مربـوط بـه تغییـر نظـر دانش آمـوزان در سـؤال های 10،11،14 می بـود که این سـؤال ها 
کـه دائمـًا تحـت فشـار  کـرده ایـد  بـه ترتیـب شـامل : 10- آیـا از یک مـاه گذشـته تـا بـه امـروز احسـاس 
هسـتید؟ 11- آیا از یک ماه گذشـته تا به امروز عصبانی و بد خلق شـده اید؟ 14- آیا از یک ماه گذشـته 
تـا بـه امـروز احسـاس کـرده ایـد کـه در تمامی مـّدت عصبی هسـتید و دلشـوره دارید؟ بنابرایـن می توان 
نتیجه گرفت که کالس های تفسـیر قرآن و شـخصیت و سیره شناسـی حضرت زهرا   سـبب کاهش 
فشـارهای روانـی بـر دانش آمـوزان شـده اسـت همچنیـن باعـث کاهـش میـزان عصبانیـت، بـد خلقی و 

افزایـش آرامـش در آنها شـده اسـت.  
نمـرات پس آزمـون و پیش آزمـون وجـود  بیـن  رابطـۀ معنـاداری  در حـوزه مشـکالت جسـمانی 

نداشـت. بنابرایـن فرضیـه مـا در ایـن حـوزه بـه اثبـات نرسـید.
کاهـش نمـره در پس آزمـون نسـبت بـه پیش آزمـون معنـادار  در حـوزه مشـکالت اجتماعـی هـم 
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می بـود. )p = 0 ,001( یعنـی سـبب افزایـش تعامـالت اجتماعـی و دوری از گوشـه گیـری در نوجوانـان 
کاهـش مشـکالت اجتماعـی  بیشـتر مربـوط بـه تغییـر نظـر  دانش آمـوزان در  دختـر شـده اسـت. ایـن 
سـؤال های 17، 18، 19، 20، 21 می بـود کـه ایـن سـؤال ها بـه ترتیـب شـامل : 17- آیـا از یک مـاه گذشـته 
تـا بـه امـروز بطـور کلـی احسـاس کـرده ایـد کـه کارهـا را بخوبـی انجـام می دهیـد؟ 18- آیـا از یک مـاه 
گذشـته تـا بـه امـروز از نحـوه انجـام کارهایتـان احسـاس رضایـت می کنیـد؟ 19- آیـا از یک مـاه گذشـته 
تـا بـه امـروز احسـاس کـرده ایـد کـه نقـش مفیـدی در انجـام کارهـا به عهـده داریـد؟ 20- آیـا از یک مـاه 
گذشـته تـا بـه امـروز توانایـی تصمیم گیـری دربـاره مسـائل را داشـته ایـد؟ 21- آیـا از یک مـاه گذشـته تـا 
بـه امـروز قـادر بـوده ایـد از فعالیت هـای روزمـره زندگـی لـذت ببریـد؟  بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت 
کیفیـت  کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیره شناسـی حضـرت زهـرا  سـبب افزایـش  کـه 
عمـل فـرد در جامعـه و افزایـش احسـاس رضایـت از اعمـال اجتماعـی خـود و افزایـش نقـش مفیـد ایـن 
افـراد در جامعـه و افزایـش قـدرت تصمیـم گیـری در ایـن افـراد شـده اسـت.  بنابرایـن فرضیـه دوم مـا به 
اثبـات رسـید. نتایـج بدسـت آمـده در ایـن بخش همسـو بـا مطالعات )پـارک و همکاران،  1990(الیسـن 
(1994)،  آدلـر) 1994( و کاسـل)1992( کـه نشـان دادنـد بیـن افزایـش اعمـال و مجالـس مذهـب و 
سـالمت عمومـی ارتبـاط مثبتـی بـا هـم دارنـد. )تکفـام و همـکاران، 1997(  نتایج حاصـل از آزمون این 
فرضیـه،  بـا نتایـج پژوهش هـای انجـام شـده توسـط بوتویـن1 و همـکاران)2000)، میشـارا2(2009)، 
ترنـر3(2008)، مارتیـن جونـز4(2009)، ونـزل ویکتوریـا5(2009)، احمدیـان)2009)، متیـو6(2009)، 
جفرسـون)2010)، وانـگ )بـو72010)، شـریفی )1372)، باپیـری)1376)،  آقاجانـی )1381)،  بیگلـو 
(1374)، یـادآوری )1383)،  ثمـری ولعلـی فـاز )1384)، حقیقی و همـکاران )1385)، مطابقت دارد. 
بنابرایـن آنگونـه کـه مشـاهده می شـود نتایـج این پژوهش در زمینـه تأثیر آمـوزش مهارت های زندگی 
از طریـق الگوسـازی مناسـب بـر سـالمت روان، بـا دیگـر پژوهش هـا در این زمینه و یا زمینه های مشـابه 
کامـاًل مطابقـت دارد. و ایـن امـر نشـانگر تأییـد و همخوانـی نتایـج مربـوط بـه فرضیـه دوم بـا نتایـج دیگر 
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7. Bo, W 
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پژوهـش هاسـت.

کسـب شـده در پس آزمـون نسـبت بـه   در حـوزه پرخاشـگری نیـز رابطـه معنـاداری بیـن نمـرات 
کـه شـامل خشـم و عصبیـت،  پیش آزمـون دیـده می شـود. پرخاشـگری خـود دارای 3 بخـش اسـت 
کاهـش  کینـه تـوزی اسـت. در هـر سـه حـوزه رابطـه معنـاداری بیـن  توهیـن و تهاجـم و لجاجـت و 
نمـره پس آزمـون بـا نمـره پیش آزمـون را نشـان میدهـد بـه گونـه ای کـه در بخـش خشـم و عصبیـت 
 p = 0 ,001 کینـه تـوزی p = 0 ,0001 در بخـش توهیـن و لجاجـت p = 0 ,017 و در بخـش لجاجـت و 
محاسـبه گردیـد. بیشـترین سـؤال هایی کـه نظـر نوجوانـان بعـد از کالس را در رابطـه بـا پرخاشـگری 
تغییـر داد و باعـث کاهـش پرخاشـگری بعـد از کالس در نوجوانـان شـد سـؤال های 3، 4، 13، 14، 19، 
27 می بـود کـه بـه ترتیـب شـامل سـؤال های زیـر بـود : 3- زود از کـوره در مـی روم، امـا زود هـم بـر آن 
غلبـه می کنـم. 4- گاهـی حسـادت مـرا از پـا در مـی آورد. 13- مـن کمـی بیـش از یـک آدم معمولـی دعـوا 
گـر کسـی بـا مـن مخالفـت کنـد نمی توانـم از بحـث کـردن بـا او خـودداری کنـم.   19- گاه  می کنـم 14- ا
گـر کسـی خیلـی دلچسـب و مهربـان باشـد، شـک  بـدون هیـچ دلیـل موّجهـی از کـوره در مـی روم.  27- ا

کـه چـه می خواهـد.  می کنـم 
کالس هـای شـخصیت و سـیره شناسـی حضـرت زهـرا باعـث  کـه  بنابرایـن می تـوان دریافـت 
کاهـش حسـادت، افزایـش حـل مشـکالت و اختالفـات  افزایـش غلبـه نوجوانـان بـه خشـم خـود، 
خـود بـا دیگـران بـر اسـاس صحبـت، کاهـش سـوء ظـن و بدبینـی در نوجوانـان شـده اسـت. بنابرایـن 
فرضیـه سـّوم مـا بـه اثبـات رسـید. ایـن نتایـج همسـو بـا نتایج گـودرزی )1382( اسـت که وی با بررسـی 
رابطـۀ گرایـش بـه دینـداری و ویژگی هـای فـردی اجتماعـی نوجوانـان دبیرسـتانی دریافـت کـه بیـن 
دینـداری و پرخاشـگری ایـن دانش آمـوزان رابطـۀ منفـی و معنـاداری وجـود داشـت. بـه عبـارت دیگـر  
کمتـر و  کردنـد، پرخاشـگری  کـه نمـرات باالتـری را در اندازه هـای دینـداری دریافـت  دانش آموزانـی 
سـالمت اجتماعـی باالتـری را نسـبت بـه  دانش آموزانـی کـه نمـرات پایینـی در اندازه هـای دینـداری 

دریافـت کردنـد، نشـان دادنـد.
کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـخصیت و سـیره شناسـی  کـه  در نتایـج بدسـت آمـد مشـخص شـد 
حضرت زهرا  اثر شـگرفی در نوجوانان دارد. هرچند این کالس های برگزار شـده دارای جلسـات کم 
می بـود امـا اثـر چشـمگیر آن در ایـن پژوهـش مشـخص شـد. لـذا میتـوان بـا افزایـش آمـوزش ایـن گونـه 
کالس هـا در سـنین نوجوانـی کـه شـخصیت انسـان شـکل می گیرد و فرد اشـخاص مختلفـی را الگو قرار 
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می دهـد، اثـرات مثبـت زیـادی را در افـراد گذاشـته و سـبب ارتقـا نقـش اجتماعـی فـرد در جامعـه شـد. 
)ابن حنبل، 2005( لذا از طرفی چون در دین اسـالم برای مسـلمانان ثابت شـده اسـت که قرآن کریم 
و معصومیـن بهتریـن الگـو بـرای مسـلمانان بـه خصـوص نوجوانـان و جوانـان اسـت، پـس بایـد قـرآن 
کریـم و زندگـی ایـن بزرگـواران را بـرای نسـل جـوان بیشـتر توضیـح داد تـا ایـن نسـل افـراد بـه بزرگـواری 
اینـان را سرچشـمه کارهـای خـود قـرار دهنـد نـه الگوهـای انحرافـی غـرب را. )امـام خامنـه ای 1375)

بنابرایـن بـه علـت اینکـه تفسـیر قـرآن و شـناخت حضـرت زهـرا سـبب افزایـش میـزان سـالمتی 
 روحـی و عاطفـی و... می شـود چـه خـوب اسـت کـه کالس هـای تفسـیر قـرآن و شـناخت حضـرت زهرا
در مـدارس بـر پـا شـود و در ابتـدا اثـرات تفسـیر قـرآن و شـناخت حضـرت زهـرا بـرای   دانش آمـوزان 
بیـان شـود و سـپس بـه شـکل داوطلـب )نـه اجبـار( دانش آمـوزان را در ایـن کالس هـا نـام نویسـی کننـد 
و اینگونـه سـبب ارتقـای سـالمت جامعـه خواهیـم شـد. البتـه ایـن امـر نیـاز بـه بررسـی های تخصصـی و 
اسـتفاده از فنـون روان شناسـی و مذهبـی بایـد اجـرا شـود کـه تأثیرات آن چند برابر شـود، چـرا که هر قدر 
ع یادگیری معنا ومفهوم روشـن تری را داشـته باشـد و   دانش آموزان به سـهولت آنرا درک کنند،   موضو
راحت تـر و سـریع تر می تواننـد مطالـب را بخاطـر بسـپارند. تکیـه بـر محفوظـات بـدون درک صحیـح 
آن هـا توسـط   دانش آمـوزان امـری اسـت نادرسـت و نـه تنهـا ایـن قبیـل محفوظات بـه زودی فراموش 

گرد را نیـز ممکـن اسـت مختـل سـازد. )افـروز 1383) می شـوند بلکـه بهداشـت روانـی شـا
از آنجـا کـه مـدارس نقـش مهمـی در پیشـگیری از آسـیب های روانـی - اجتماعـی و ارتقـاء سـطح 
بهداشـت روان  دانش آمـوزان دارنـد، بـه همیـن جهـت در سـال های اخیـر، برنامه هـای پیشـگیرانه 
مبتنی بر مدرسـه گسـترش یافته اند. شـواهد نشـان می دهند که اینگونه برنامه ها نتایج و پیامدهای 
مطلوبـی را در افزایـش عملکـرد تحصیلـی و کاهـش رفتارهای خطرآفرین بیـن دانش آموزان به دنبال 
کثریت جمعیت کشـور ما را کودکان و نوجوانان مدرسـه رو تشـکیل می دهند،  دارند.  به دلیل این که ا
ضروری اسـت با ایجاد زمینه های مناسـب به امر ارتقای بهداشـت روانی و سـطح سـالمت در مدارس 
پرداختـه شـود و شـرایطی فراهـم شـود تـا مسـئوالن مـدارس، برنامـه ریـزان، مشـاوران، روان شناسـان 
و سـایر دسـت انـدر کاران آمـوزش و پـرورش کشـور از طریـق آشـنایی بـا موضوعـات بهداشـت روانـی، 

کـودکان و نوجوانـان را بـرای دسـت یابـی بـه روان سـالم یـاری دهنـد. 
ح ارائه می شوند که عبارتند از:  با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی بدین شر
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س( پیشنهادات
1.  پیشنهادات کاربردی:

1-1.  تشـکیل کمیته تخصصی آموزش مهارت های زندگی با الگو قرار دادن قرآن کریم و حضرت 
زهرا  در آموزش و پرورش به منظور برنامه ریزی و اقدام منسـجم درخصوص آموزش مهارت های 

زندگی در محیط های دانش آموزی و مساجد کشور
گاهـی از نیازهـا و مشـکالت مهـم روانـی - اجتماعـی دانش آمـوزان و شناسـایی  1-2.  بـه منظـور آ
ضرورت ها و محورهای اصلی آموزش انتخاب الگو مناسب،  دفاتر مرکزی مشاوره درصدد جمع آوری 
گرفتـه ونیازسـنجی و نظرسـنجی از    اطالعـات الزم بـا اسـتفاده از تحقیقـات و پژوهش هـای انجـام 
دانش آمـوزان برآمـده و در ایـن رابطـه اقدامـات الزم توسـط سـازمان های مربوطه)آمـوزش و پـرورش( 

را انجام دهند .
1- 3.  برگـزاری جلسـات آموزشـی مهارت هـای انتخـاب الگـوی مناسـب بـرای فرزنـدان جهـت 

والدیـن توسـط سـازمان های مـردم نهـاد.
کـه بـه نوعـی بـا تعلیـم و تربیـت،  آمـوزش، گسـترش  1-4. وزارتخانه  هـا، سـازمان ها و مؤسسـاتی 
بهداشـت روانی و اصالح و تربیت قشـر نوجوان سـروکار دارند، می توانند از طریق برگزاری کارگاه های 

آمـوزش تفسـیر قـرآن  بـه سـالمت روان و افزایـش مهارت هـای آنـان کمـک نماینـد.
1-5. از طریـق رسـانه های گروهـی و بـا بهره گیـری از کارشناسـان مجـرب، بـه آمـوزش تفسـیر قـرآن  
بـه عنـوان یـک برنامـه همگانی پرداخته شـود، تا ضمن اطالع رسـانی در خصـوص تأثیر مثبت آموزش 
تفسـیر قـرآن، همـه سـطوح جامعـه بـه ویژه کـودکان و نوجوانان با اهمیت این برنامـه و تأثیر مثبت آن 

گون سـالمت روان و عّزت نفس آشـنا شـوند. بر ابعاد گونا

2. پیشنهادات پژوهشی:

تکـرار ایـن پژوهـش بـا لحـاظ کـردن مؤلفه هـای دیگـر سـالمت می توانـد بـه نتایـج دقیق تـری ختم 
شود.

1. بسـیاری از عوامـل هسـتند کـه همزمـان و همـراه بـا کالس هـای تفسـیر قـرآن در زندگـی فـرد وارد 
می شـوند کـه ممکـن اسـت تأثیـر مثبـت کالس ها، مربوط به این عوامل باشـد. به عنـوان مثال، ممکن 
کـه در جامعـه مذهبـی و بیـن افـراد  اسـت ایـن تأثیـر مذهـب بـه دالیـل سیسـتم های حمایتـی باشـد 
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معتقـد وجـود دارد و آنهـا را بـه همدیگـر پیونـد می زنـد. تکـرار پژوهـش بـا کنتـرل مـوارد مذکـور توصیـه 

می شـود.
ع کالس هـا ارزیابی هـای شـناختی فـرد را از محیـط اطرافـش تغییـر دهـد و  2. ممکـن اسـت ایـن نـو
ع نـگاه تـازه بـه زندگـی باعـث شـود تـا او بتوانـد سـالم تر زندگـی کنـد و بهتـر با شـرایط کنـار بیاید و  ایـن نـو
بنابرایـن کمتـر بیمـار شـود. ایـن سـؤالی اسـت کـه پژوهش هـای تـازه ای بـرای پاسـخ بـه آنهـا مـورد نیـاز 

است.
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نظریۀ عدالت نفسانی حداقلی در ائمۀ جماعت مساجد
حسین کاویار1

چکیده

شـرایطی که رعایت آن در مورد امام جماعت، ضروری اسـت، برخی مربوط به میزان درک و شـعور 
غ و عقـل و برخـی مربـوط بـه اعتمـاد بـه امـام و  و قـدرت تعّقـل و تشـخیص وی اسـت؛ ماننـد شـرط بلـو
اطمینان از او می باشـد مانند شـرط عدالت. احراز عدالت امام جماعت، مورد اّتفاق کلیۀ فقهاء اسـت. 
امـا در ایـن کـه عدالـت، ِصـرف ُحسـن ظاهر اسـت یا این که عدالـت مجّرد ترک معاصی اسـت یا این که 
عدالـت عـدم انجـام معاصـی از روی ملکـه اسـت یـا ملکـه ای نفسـانی کـه فرد را بـه تقوی و مـرّوت وادار 
می کنـد، بیـن فقهـاء اختـالف اسـت. در جمـع بیـن نظریـات مزبـور می تـوان قائـل بـه »عدالـت نفسـانی 
حّداقلـی« شـد کـه اثبـات و تحّقـق آن مشـکل نیسـت. اسـتمرار و عـادت بـه تقـوا و میانـه روی و رفتـار 
بهنجـار در اجتمـاع همـان کیفیـت آرمانـی و راسـخ در ذهـن اسـت کـه عدالـت نفسـانی حّداقلـی نامیـده 

ک اعتبـار آن نیـز، حـال متعـارف امام جماعت اسـت. می شـود. مـال

واژگان کلیدی:

امام جماعت، عدالت فعلی، عدالت نفسانی، عدالت نفسانی حّداقلی، حالت متعارف.

1Email: hosseinkavian@gmail.com. دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی.
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مقدمه

در یـک نمـاز جماعـت، شـرایطی در امـام جماعـت الزم اسـت. ایـن شـرایط، برخـی مربـوط بـه میـزان 
غ و عقـل و برخی مربـوط به اعتماد  درک و شـعور و قـدرت تعّقـل و تشـخیص امـام دارد؛ ماننـد شـرط بلـو

بـه وی و اطمینـان از او می باشـد؛ ماننـد شـرط عدالـت. 
یکـی از مهـم تریـن شـرایط امـام جماعـت، »عدالـت« اسـت. در ارتبـاط بـا معیـار عدالت امـام برخی از 
ح کرده اند. بر اسـاس عدالت نفسـانی،  فقهاء »عدالت نفسـانی« و عده ای دیگر »عدالت فعلی« را مطر
اصـل بـر عـادل نبـودن امـام اسـت و عدالـت وی نیـاز بـه اثبـات دارد. امـا بـر مبنـای عدالـت فعلـی، اصـل 
ع و کاربـرد  بـر عـادل بـودن امـام اسـت. هـر یـک از دو دیـدگاه مزبـور بـه لحـاظ مبانـی فقهـی، امـکان وقـو

اجرایـی آن موافقـان و مخالفانـی دارد. کـه در ایـن مقالـه بـه ارزیابـی ادّلـۀ هـر دو دسـته می پردازیـم. 
دیـدگاه مـا، در ایـن نوشـتار ایـن اسـت کـه در جمـع بیـن دو نظریـۀ مزبـور می تـوان قائـل بـه »عدالـت 
نفسـانی حّداقلـی« شـد کـه اثبـات و تحّقـق آن چنـدان دشـوار نیسـت. ضـرورت و اهمیـت نظریـۀ مزبـور 
ایـن اسـت کـه اواًل برخـالف تصـّور کسـانی که فقط عدالت فعلـی را پذیرفته اند، عدالت نفسـانی به طور 

کلـی منتفـی نمی شـود؛ ثانیـًا امـکان تحقـق آن و اّتصـاف امـام جماعـت بـه آن وجـود دارد.

الف( مفهوم شناسی عدالت

عدالـت در لغـت بـه معنـای اسـتقامت )محقـق اردبیلـی، 1404، ج 12، 307؛ دهخـدا، 1377، ج 10، 
کـه فطـرت  15764( و مسـاوات )راغـب اصفهانـی، 1404، 326( اسـت. عـدل را چیـزی دانسـته اند 
انسـان بـه اسـتقامت و درسـتی آن حکـم کنـد و ضـّد جـور اسـت؛ بـه ایـن دلیـل، عـدل یکـی از اسـمای 
بـاری تعالـی اسـت؛ چـرا کـه او میـل بـه هـوی پیـدا نمی کنـد. )ابن منظـور، 1405، ج 9، 83( امـا از نظـر 
اصطالحـی در هـر علمـی تعریـف خاصـی از آن ارائـه شـده اسـت کـه همـۀ آنهـا بـا معنـای لغوی مناسـبت 

دارد. 
دربـارۀ تعریـف عدالـت از منظـر فقهـاء اتفـاق نظـر وجـود نـدارد و همیـن امـر یکـی از موانـع عمـده در 
نیـل بـه عدالـت امـام جماعـت اسـت. فقهـاء، عدالـت را به صـور مختلف تعریـف کرده اند که در قسـمت 

بعـد، ایـن تعاریـف را تجزیـه و تحلیـل می کنیـم. 
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ب( اقوال فقهاء پیرامون عدالت 

ح ذیـل قابـل  کـه بـه شـر فقهـای اهـل سـنت و امامیـه تعاریـف مختلفـی از عدالـت ارائـه داده انـد 
اسـت: تقسـیم بندی 

کثـر قدمـاء  1 - برخـی، عدالـت را بـه حسـن ظاهـر تعریـف کرده انـد. ایـن قـول را بـه جماعتـی بلکـه ا
نسـبت داده انـد. )نجفـی، 1362، ج 40، 114؛ موسـوی گلپایگانی، 1401، ج 1، 207( برخـی دیگـر در 
تعریـف عدالـت، از مصادیـق حسـن ظاهـر اسـتفاده کرده انـد و عدالـت را بـه اسـالم و عـدم فسـق تعریـف 
کرده اند. )شـیخ مفید، 1410، 726-725؛ شـیخ طوسـی، 1351، ج 8، 218-217؛ نراقی، 1419، ج 18، 
71-70؛ سـبزواری، بی تـا، ج 2، 305؛ سـید عاملـی، 1410، ج 4، 67؛ کاشـانی حنفـی، 1409، ج 6، 266؛ 
سرخسـی، 1406، ج 16، 121؛ سـمرقندی، 1414، ج 3، 364-362( شـیخ طوسـی در خـالف )1417، 
ج 6، 218-217( بـر ایـن برداشـت از عدالـت، ادعـای اجمـاع کـرده اسـت. بـر اسـاس ایـن تعریف همین 
کـه انسـان مسـلمان باشـد و فسـقی از او صـادر نشـده و دارای ظاهـری خـوب باشـد عـادل محسـوب 
ع بـه ایـن  گویـد: »عدالـت در عـرف اهـل شـر می گـردد. شـیخ طوسـی در مبسـوط )1351، ج 8، 218( 
معناسـت کـه فـرد در دیـن و مـرّوت و احـکام الهـی عـادل باشـد، پـس عـادل در دیـن ایـن اسـت کـه فـرد، 

مسـلمان بـوده و فسـقی از او سـر نـزده باشـد و از امـوری کـه مرّوتـش را سـاقط کنـد، اجتنـاب نمایـد«.
کبیـره(  کـه عدالـت عبـارت اسـت از مجـّرد تـرک معاصـی )صغیـره و  گروهـی دیگـر معتقدنـد   - 2
کبیـره. )ابـن حمـزه، 1408، 230؛ محقـق حلـی، 1409، ج 4، 912-911؛  گناهـان  یـا تخصیصـًا تـرک 
سـبزواری، بی تـا، ج 2، 304؛ فاضـل اآلبـی، 1408، ج 2، 492؛ ابـن ادریـس، 1411، ج 2، 118-117؛ ابـن 

بـراج، 1406، ج 2، 560-555؛ حلبـی، 1403، 435؛ شـربینی، 1958، ج 4، 427)
 3 - گروهی دیگر، معتقدند که عدالت عبارت است از اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت 
بـر مـرّوت. ایـن تعریـف را علمـای مالکـی )جنـدی، 1416، 234؛ حطـاب الرعینـی، 1416، ج 8، 164-
161؛ دسـوقی، بی تـا، ج 1، 495؛ ابـو بـرکات، بی تـا، ج 4، 164( و فقهـای حنبلـی )قدامـه، بی تـا، ج 12، 

32؛ بهوتـی، 1418، ج 6، 530( بیـان کرده انـد.
گنـاه(  کـه عدالـت عبـارت اسـت از اسـتقامت )عـدم انجـام  4 - عـده ای دیگـر از فقهـاء معتقدنـد 
کـه از سـر ملکـه و حالـت پایـدار درونـی باشـد. )شـیخ صـدوق، 1418، 225-224؛ ابـن حمـزه،  عملـی 
1408، 208؛ ابـن بـراج، 1406، ج 2، 556؛ شـیخ مفیـد، 1410، 726-725؛ شـیخ طوسـی، 1351، ج 8، 
217؛ شـیخ طوسـی، بی تـا، 325؛ محقـق حلـی، 1409، ج 4، 911( بـر اسـاس ایـن تعریـف، صـرف تـرک 
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گنـاه منجـر بـه اّتصـاف فـرد بـه عدالـت نمی شـود بلکـه بایـد عـدم ارتـکاب معصیـت )صغیـره و کبیـره( 

ناشـی از ملکـۀ درونـی باشـد.
5 - مشـهور فقهـای امامیـه بعـد از عالمـه یعنـی از شـهید اول به این سـو، عدالت را ملکه ای نفسـانی 
کـه فـرد را بـر تقـوی و مـرّوت وادار می کنـد.1 )عالمـه حلـی، 1413، ج 3، 494؛ شـهید اول،  می داننـد 
1372، ج 2، 250؛ شـهید اول، 1414، ج 2، 125؛ شـهید ثانـی، 1416، ج 14، 169؛ فخـر المحققیـن، 
1389، ج 4، 420-419؛ فاضـل هنـدی، 1405، ج 2، 370؛ بحرانـی، بی تـا، ج 10، 23؛ خوانسـاری، 
1355، ج 1، 491؛ نجفی، 1362، ج 13، 294؛ محقق کرکی، 1412، ج 3، 177؛ محقق اردبیلی، 1404، 

ج 2، 351؛ نراقـی، 1419، ج 18، 64؛ موسـوی خمینی، 1390، ج 2، 442)

ج( ارزیابی اقوال مطروحه

پس از ذکر دیدگاه فقهاء پیرامون عدالت، به ارزیابی آنها می پردازیم:

1.ارزیابی دیدگاه اول: 

بی تردیـد قـول اول، طریقـی از طـرق جهـت تحصیـل عدالـت اسـت نـه نفـس عدالـت. مسـلمان 
بـودن، عـدم ظهـور فسـق و نیـز حسـن ظاهـر طـرق احـراز عدالت هسـتند نه اینکـه نفس عدالت باشـند. 
به همین خاطر گروهی از فقهاء )شهید اول، 1272، 267؛ شهید اول، 1414، ج 1، 218؛ کرکی، 1412، 
ج 1، 126؛ نجفـی، 1362، ج 13، 281؛ ابـن فهـد حلـی، 1409، 422؛ نراقـی، 1419، ج 18، 84؛ انصـاری، 

1414، 8( ایـن دو مطلـب را تحـت عنـوان »آنچـه بـدان عدالـت شـناخته می شـود«، آورده انـد. 
شـهید اول )1414، ج 1، 218( می گویـد: »صـرف مسـلمان بـودن و اعتمـاد بـر حسـن ظاهـر، در احـراز 
کـه از ابـن جنیـد در ذخیـره المعـاد  کفایـت نمی کنـد بـر خـالف دیـدگاه ابـن جنیـد«. عبارتـی  عدالـت 
)محقق سـبزواری، بی تـا، ج 2، 305( نقـل شـده مبنـی بـر اینکـه »کلیـۀ مسـلمین بـر عدالت هسـتند مگر 
اینکـه خـالف آن ثابـت شـود« بـر وجـوب حکـم بـر عدالـت مسـلمین داللـت می کنـد نـه اینکـه معنـای 
واقعـی عدالـت ایـن باشـد. واضح تـر از کالم ابن جنید، کالم شـیخ طوسـی در خـالف )1417، ج 6، 218-

217( اسـت، آنجایـی کـه شـیخ سـخنی ذکـر نکـرده جـز عـدم وجـوب بحـث از عدالـت شـهود، هـر گاه 
اسـالم آنهـا شـناخته شـده باشـد. دالیلـی هـم کـه بـدان اسـتناد می کنـد اجمـاع امامیـه و اخبار آنهاسـت و 

1. شـیخ انصـاری )کتـاب الصـاله، بی تـا، ج 2، 404؛ رسـائل، 1414، 17( گویـد: »المشـهور بیـن مـن تأخـر عـن العالمـه اعتبار المروه فی مفهـوم العداله حیث 
عّرفوهـا باّنهـا هیئه راسـخه نبعـث علی مالزمه التقـوی و المروه«. 
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همچنیـن اینکـه اصـل در فـرد مسـلمان، عدالـت وی اسـت و فسـقی کـه بـر او عـارض می شـود، نیازمنـد 

بـه دلیـل اسـت. )األصـل فـی االسـالم العدالـه، و الفسـق طـار علیـه یحتـاج الـی الدلیـل(
کـه می گوینـد:  گویـد: »قـول اصحابـی  صاحـب جواهـر )نجفـی، 1362، ج 13، 281 و 299( نیـز 
عدالـت عبـارت اسـت از حسـن ظاهـر، خالـی از مسـامحه نیسـت، زیـرا حسـن ظاهـر فـی نفسـه عدالـت 
نیسـت، بلکـه عدالـت غیـر از حسـن ظاهـر اسـت و حسـن ظاهـر طریـق بـه سـوی عدالـت اسـت«. ایـراد 
ک عدالـت، حسـن ظاهـر و عـدم ظهـور فسـق باشـد  گـر مـال دیگـری کـه ایـن دیـدگاه دارد ایـن اسـت کـه ا
کـه نـزد مـردم  کـه فـردی در ظاهـر عـادل باشـد ولـی در واقـع فاسـق، بـه طـوری  الزمـه اش ایـن اسـت 

ظاهـرش را حفـظ کنـد امـا دور از انظـار آنـان مرتکـب فسـق گـردد. )نجفـی، 1362، ج 40، 115)
گـر عدالـت را عـدم ظهـور فسـق و حسـن ظاهـر بدانیـم، ایـن مطلـب اقتضـا می کنـد که وجـود واقعی  ا
عدالـت، عیـن وجـود ذهنـی آن باشـد در حالـی کـه فسـق کـه ضـّد عدالـت اسـت امـری واقعـی بـوده و 
وجـود ذهنـی نـدارد. وقتـی دو چیـز بـا همدیگـر متضاد باشـند باید در مـوارد آنها، هم تضاد وجود داشـته 
گـر وجـود واقعـی و ذهنـی عدالـت عیـن هـم باشـد بایـد وجود واقعـی و ذهنی فسـق هم که  باشـد یعنـی ا
ضـّد عدالـت اسـت عیـن هـم باشـد. بنابرایـن کسـی کـه در علـم باری تعالـی مرتکـب گنـاه کبیـره شـود 
و ایـن گنـاه بـر کسـی روشـن نشـود، الزم می آیـد کـه ایـن فـرد هـم عـادل باشـد و هـم فاسـق؛ زیـرا فـرض 
بـر ایـن اسـت کـه وجـود واقعـی عدالـت عین وجـود ذهنی آن باشـد. )انصـاری، 1414، 10-9؛ آشـتیانی، 
1404، 63-62؛ حسـینی مراغی، 1417، ج 2، 736( عالمـه مظفـر )1408، 48( گویـد: »ضـدان، دو امر 
ع واحـد بـار می شـوند و اجتماع دو امـر وجودی ضـّد همدیگر در  وجـودی هسـتند کـه متعاقـب بـر موضـو

یـک شـیء واحـد متصـّور نیسـت و تعّقـل یکـی از آن دو بـر تعّقـل دیگـری متوّقـف نیسـت«. 
پـس روشـن شـد کـه عدالـت و فسـق کـه ضّد هم هسـتند بایـد در تمامـی جنبه ها با همدیگـر ضّدیت 
گـر عدالـت در واقعیـت و ذهنیـت یکی باشـد فسـق هـم در واقعیـت و ذهنیت باید  داشـته باشـند یعنـی ا

یکـی باشـد، چـه اینکـه در غیـر این صـورت ضّد همدیگر نیسـتند.

2. ارزیابی دیدگاه دوم: 

کبیـره نشـود و اصـرار بـر معصیـت  کـس مرتکـب معصیـت  کـه هـر  کـی از ایـن اسـت  قـول دوم حا
ک عدالـت دانسـته شـده اسـت  صغیـره نداشـته باشـد، عـادل اسـت. در ایـن تعریـف صـرف »تـرک«، مـال
و اهتمامـی بـه ایـن مطلـب نـدارد کـه عدالـت صفـت نفسـانیه اسـت یـا هیئـت راسـخه یـا ملکه. امـا باید 
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دانسـت کـه صـرف عـدم ارتـکاب معاصی )کبیـره و صغیـره( نمی تواند عین عدالت باشـد ولی می تواند 
امـاره ای بـر عدالـت باشـد؛ زیـرا عدالـت از حـاالت نفسـانی اسـت. چـه بسـا ممکن اسـت تـرک معاصی به 
خاطـر تـرس از مـردم، بـه طمـع اعتبـار اجتماعـی پیـدا کـردن یـا قـدرت نداشـتن بـه گنـاه باشـد کـه هیـچ 
کـدام از ایـن مـوارد نشـان دهندۀ آن حالـت نفسـانی نیسـت؛ زیـرا عدالـت بایـد مبّین چنان حالتی باشـد 

کـه فـرد علـی رغـم قـدرت بـر انجـام معاصـی، مرتکـب آنهـا نمی شـود. 
امـام خمینـی )1390، ج 2، 442( عـدم ارتـکاب کبائـر و نیـز عـدم اصـرار بـر صغائـر را از جملـه صفـات 
فـرد عـادل می دانـد، منتهـا آن را ناشـی از حالـت نفسـانیه یـا ملکـه ای می دانـد کـه در فـرد راسـخ شـده و 

مانـع و رادع اسـت از اینکـه فـرد دچـار معصیـت شـود.

3. ارزیابی دیدگاه سوم: 

عـده ای از علمـای مالکـی و حنبلـی بـرای احـراز عدالـت سـه قیـد را ذکـر کرده انـد: اجتنـاب از کبائـر، 
حفـظ از صغائـر و محافظـت بـر مـرّوت. ایـرادات وارده بـه دیـدگاه پیشـین بـر ایـن دیدگاه نیز وارد اسـت. 

همچنیـن بررسـی قیـد سـوم )محافظـت بـر مـرّوت( در ارزیابـی دیـدگاه پنجـم خواهـد آمـد.

4. ارزیابی دیدگاه چهارم: 

بنابـر قـول ایـن دسـته از فقهـاء عـادل کسـی اسـت کـه اسـتقامت عملـی ناشـی از ملکه داشـته باشـد. 
بنابرایـن کسـی کـه گناهـی نکـرده و از طرفـی ملکـه هـم نداشـته باشـد، عـادل نیسـت. به عبـارت دیگر، 
ممکـن اسـت کسـی ملکـه داشـته باشـد ولـی مرتکـب گنـاه شـود در ایـن صـورت چنیـن فـردی عـادل 
نیسـت و ممکن اسـت کسـی ملکه نداشـته باشـد ولی گناه هم مرتکب نشـده باشـد، چنین فردی هم 
عـادل نیسـت. شـیخ انصـاری )1414، 7( می گویـد: »ایـن معنی از عدالت، ظاهر کالم پدر شـیخ صدوق 
اسـت آنجایـی کـه در رسـاله ای کـه خطـاب بـه فرزنـدش نگاشـته، یـادآور می شـود: نمـاز مخـوان مگـر 
قش را 

ّ
ع او داری و دوم کسـی کـه شمشـیر و شـال پشـت سـر دو نفـر: اول کسـی کـه اطمینـان بـه دیـن و ور

نگـه دارد«. پـدر شـیخ صـدوق در ایـن نامـه در واقـع بـه همیـن دو مطلـب اشـاره می کنـد و بـه فرزنـدش 
ع او داری یعنـی اطمینان  می گویـد: پشـت سـر عادلـی نمـاز بخـوان کـه اطمینـان و اعتمـاد بـه دیـن و ور
داری کـه در او ملکـه رادع و مانـع، وجـود دارد. همچنیـن در عرصـۀ عمـل نیـز او را آزمـوده باشـید، بدیـن 

صـورت کـه دچـار غضب نشـود. 
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شـیخ انصـاری ذیـل همیـن معنـی از عدالـت چنیـن می گویـد: »ملکـۀ اجتنـاب، مسـتلزم اجتنـاب 
نیسـت و همچنیـن تـرک گنـاه کبیـره مسـتلزم ملکـه نیسـت«. )پیشـین( ایـن عبـارت شـیخ، خالـی از 
مسـامحه نیسـت. مگـر نـه اینکـه طبـق ایـن دیـدگاه، عدالـت عبـارت اسـت از ملکـه ای کـه مانـع و رادع 
باشـد یعنـی فـرد صاحـب ملکـه را از ارتـکاب گناهـان کبیـره و اصـرار بـر گناهـان صغیـره بـاز دارد؛ پـس 
چگونـه ممکـن اسـت ملکـه مسـتلزم اجتنـاب نباشـد؟ بـه عبـارت دیگـر، ملکـه و اجتنـاب، الزم و ملـزوم 
گـر چـه ملکـه نداشـته باشـد( همیـن عـدم  کبیـره نمی شـود )ا یکدیگرنـد و حتـی وقتـی فـرد مرتکـب 
کبیـره  کـه مانـع از ارتکابـش بـه  ارتکابـش بی جهـت نیسـت. در هـر حـال پدیـده ای در او وجـود دارد 
کـه  گـر منظـور شـیخ از ایـن عبـارت »ملکـۀ اجتنـاب مسـتلزم اجتنـاب نیسـت« ایـن اسـت  می شـود. ا
فـرد صاحـب ملکـه، می توانـد مرتکـب گنـاه شـود امـا بـه واسـطۀ ملکـه ایـن کار را نمی کند وفـاق حاصل 
اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت راه همـوار می شـود بـرای آنانـی کـه عدالـت را در اسـالم و عـدم صـدور فسـق 

جسـتجو می کننـد.
ایـرادی کـه بـر ایـن تعریـف وارد اسـت ایـن اسـت کـه معلـوم نیسـت عـدم انجـام گنـاه )اسـتقامت 
گر بـه معنای عدم صـدور معصیت  عملـی( بـه معنـای عـدم صـدور معصیـت بـه طور کلی اسـت یـا خیر. ا

بـه طـور کلـی باشـد، در احـراز عدالـت بـا مشـکالتی صعـب العبـور مواجـه خواهیـم شـد از جملـه:
(1( عدم صدور معصیت، صرفًا مختص به مقام عصمت است؛ )وحید بهبهانی، 1417، 758)

(2( انسـان عـادل بسـیار انـدک و چـه بسـا اصـاًل وجـود نداشـته باشـد و مـردم بـه خاطـر نیافتن عادل 
ج می شـوند. توضیـح اینکـه، عدالـت در مـوارد متعـددی همچـون مجتهـد جامـع  دچـار عسـر و حـر
الشـرائط، امـام جماعـت، قاضـی و شـاهد شـرط الزم اسـت، بـا چنیـن برداشـتی از عدالـت، مـردم، فـرد 
عادلـی را در جامعـه پیـدا نمی کننـد و الزم می آیـد بخش هـای مختلفـی از نظـام اجتماعـی تعطیل شـود 
 

َ
ج »َو َمـا َجَعـل ج« سـازگار نیسـت. لـذا بـا تمّسـک بـه اصـل نفـی عسـر و حـر کـه بـا اصـل »نفـی عسـر و حـر

یـِن ِمـْن َحـَرٍج« )حـج: 78( بایـد گفـت اجتناب از معاصی نمی تواند بـه معنای عدم صدور  ْیُکـْم ِف الّدِ
َ
َعل

معصیـت باشـد. )فاضـل مقـداد، 1343، ج 2، 53؛ وحیـد بهبهانـی، 1419، 25( ایـن ایـراد بـر دیـدگاه 
پنجـم نیـز وارد اسـت.

5. ارزیابی دیدگاه پنجم:

مشـهور فقهـای امامیـه بعـد از عالمـه، عدالـت را ملکـه ای نفسـانی می داننـد که به صـورت »تقوی« 
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و »مـرّوت« بـروز می یابـد. می دانیـم کـه ملکـه واجـد ایـن خصوصیـت اسـت کـه زود از بیـن نـرود و بـه 
سـرعت هـم تحّقـق نیابـد. بـا لحـاظ ایـن مبنـا، ایـرادی کـه بـر ایـن تعریـف وارد اسـت را بـا دو مقدمـه و 

یـک نتیجـه بیـان می کنیـم:
گر انسان کار منافی عدالت یا منافی مرّوت انجام دهد، عدالتش از بین می رود؛ مقدمه 1- ا

گر فرد انجام دهندۀ کار منافی عدالت یا منافی مرّوت، توبه کند عدالتش بر می گردد؛ ݢمقدمه 2- ا ݢ
نتیجـه اینکـه الزم دانسـتن قیـد ملکـه در تعریـف عدالـت بـا دو مقدمـۀ فـوق سـازگار نیسـت؛ زیـرا 
معقـول نیسـت کـه بگوییـم ملکـه بـه سـرعت زائـل نمی شـود امـا بـا انجـام کبیـره، بـه سـرعت از بیـن 
مـی رود و نیـز معقـول نیسـت بگوییـم ملکـه از امـوری نیسـت کـه بـه سـرعت ایجاد شـود، امـا به محض 

انجـام توبـه، برگـردد و تحّقـق یابـد.
ایـراد دیگـری کـه ایـن تعریـف دارد ایـن اسـت کـه قید مـرّوت را در تعریـف عدالت آورده اسـت. برای 

توضیـح ایـن اشـکال الزم اسـت توضیحاتـی در مـورد مرّوت بیـان کنیم:
مـرّوت مأخـوذ از »مـرء« بـه معنـی انسـان اسـت. )حسـینی دشـتی، 1385، ج 5، 301( فقهـاء تعریفـی 
از مـرّوت ارائـه نکرده انـد و فقـط بـه ذکـر مصادیقـی از آن مثـل خـوردن غـذا در معابـر، پوشـیدن لبـاس 
زن توسـط فقیـه، تـرّدد در معابـر عمومـی بـه صـورت برهنـه و ... پرداخته انـد. )شـیخ طوسـی، 1351، ج 
8، 217؛ ابن ادریس، 1411، ج 2، 117؛ عالمه حلی، 1415، ج 8، 482؛ شـهید ثانی، 1416، ج 14، 169؛ 
گفـت مـرّوت یعنـی اّتصـاف شـخص بـه امـور  فاضـل هنـدی، 1405، ج 2، 370( بنابرایـن می تـوان 

پسـندیده در زمـان و مـکان معیـن و از شـخص معیـن. )جعفری لنگـرودی، 1381، ج 5، 3313)
قائلیـن بـه اعتبـار مـرّوت در تعریـف عدالـت بـه صحیحـۀ عبـداهلل بـن ابـی یعفـور اسـتناد می کنند. از 
امام صادق  سـؤال شـد: »عدالت فرد در میان مسـلمین به چه چیز شـناخته می شـود تا شـهادتش 
بـر لـه یـا علیـه آنهـا مـورد قبـول واقـع شـود؟ امـام  فرمـود: به اینکـه او را به سـتر و عفاف و کـّف بطن و 
ج و یـد و لسـان بشناسـند و شـناخته می شـود بـه واسـطۀ اجتنـاب از کبائـری کـه خداونـد وعدۀ آتش  فـر
بر آن داده اسـت.«1 )شـیخ صدوق، 1404، ج 3، 38؛ شـیخ طوسـی، بی تا، ج 3، 12؛ حّرعاملی، 1414، ج 

ح ذیل: 27، 391( محـّل داللـت آنهـا ممکـن اسـت عباراتـی از صحیحـه باشـد به شـر
ݢ)1( قـول امـام »أن تعرفـوه بالسـتر و العـفاف«؛ بنابرایـن کـه مـراد از سـتر، سـتر عیـوب شـرعیه و  ݢ

1.  »سـأل ابـا عبـداهلل  و قـال: بـم تعـرف عدالـه الرجـل بیـن المسـلمین حتـی تقبـل شـهادته لهـم و علیهـم؟ فقـال: أن تعرفـوه بالسـتر و العفـاف و کـّف 
ج و الیـد و اللسـان و یعـرف باجتنـاب الکبائـر التـی أوعدهـا اهلل علیهـا النـار مـن شـرب الخمـر و الزنـا و الربا و عقـوق الوالدین و الفرار مـن الزحف و  البطـن و الفـر

غیـر ذلـک، و الـدال علـی ذلـک کّلـه و السـاتر لجمیـع عیوبـه حتـی یحـرم علی المسـلمین تفتیش مـاوراء ذلک مـن عثراتـه و غیبته«.
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عرفیـه باشـد.

کـه منافیـات مـرّوت غالبـًا از  کـّف البطـن و الفـرج و الیـد و اللسـان«؛ بنابرایـن  (2( قـول امـام »و 
ح اسـت. شـهوات جـوار

 لعیوبه«. )انصاری، 1414، 20)
ً
(3( قول امام »و الدال عى ذلک کله أن یکون ساترا

مناقشـۀ داللـت صحیحـۀ ابـن ابـی یعفـور: از داللـت اول نمی تـوان بـه اعتبـار مـرّوت در عدالـت پـی 
بـرد؛ بـه خاطـر اینکـه مـراد از سـتر اولـی، سـتر فعلی نیسـت بلکه صفتی اسـت کـه مرادف با عفاف اسـت. 
در صحـاح جوهـری )جوهـری، 1407، ج 2، 677( آمـده: »رجـل سـتیر أی عفیـف و جاریـه سـتیره أی 
وه، فقـال:  عفیفـه«. در روایتـی از امـام حسـن  نیـز چنیـن نقـل شـده اسـت: »سـئل السـن  عـن املـر
العفـاف ف الدیـن و حسـن التقدیـر ف املعیشـه و الصبـر عـى النائبـه.« )مجلسـی، 1983، ج 68، 273؛ 
حّرعاملـی، 1414، ج 11، 435( چگونـه می شـود منظـور از سـتر در صـدر کالم، فعلـی باشـد در حالـی کـه 
گر مراد از سـتر، تعّلق  امـام  سـتر عیـوب را پـس از سـتر اولـی دلیـل بـر عدالت دانسـته اسـت؟ از طرفـی ا

آن بـه عیـوب شـرعیه باشـد نـه عرفیـه، پـس حـذف متعّلـق، افـادۀ عمـوم نمی کنـد.
ح، کّف  از جملـۀ دوم هـم اعتبـار مـرّوت در عدالـت الزم نمی آیـد، بـه واسـطۀ اینکـه ظاهر از کـّف جوار

ح تمایل بـه آن دارند. ح؛ نـه مطلـق معاصی کـه جوار آنهاسـت از معاصـی ایـن جـوار
از جملـۀ سـوم هـم مـرّوت در عدالـت اعتبـار پیـدا نمی کنـد، بـه واسـطه ی اینکـه اواًل، مـراد از عیـوب، 
گر مطلق معاصی  آن عیوبی اسـت که ترک آنها در مفهوم عدالت أخذ شـد، نه مطلق معاصی؛ چرا که ا
کنـار خودشـان، بـه تعبیـر  کبائـر و منافیـات مـرّوت در  کثـر الزم می آیـد؛ زیـرا  منظـور باشـد تخصیـص ا
شـیخ انصـاری )1414، 21( ماننـد قطـره هسـتند در کنـار دریـا. پـس چـاره ای نیسـت از اینکـه آنهـا را بـر 
عیـوب شـرعیه حمـل کنیـم. ثانیـًا، نهایـت چیـزی کـه این جمله بر آن داللت می کند این اسـت که سـتر 

منافیـات مـرّوت از تّتمـۀ طریـق عدالـت اسـت نـه اینکـه برگرفتـه از نفـس عدالت.
نتیجـه اینکـه، مـرّوت جـزء ارکان عدالـت نیسـت، بلکـه شـرطی مسـتقل در شـاهد اسـت همچـون 

غ و عدالـت. ایمـان، عقـل، بلـو
بـا جمـع اقـوال مطروحـه در بـاب عدالـت امـام جماعـت پـی می بریـم بـه اینکـه، طرفـداران اقـوال 
چهـارم و پنجـم قائـل بـه عدالـت نفسـانی هسـتند و طرفـداران اقـوال اول، دوم و سـوم قائـل به عدالت 
فعلـی. در بحث هـای آتـی بـه بررسـی ادّلـۀ طرفـداران هـر یـک از ایـن دو دسـته می پردازیـم و نهایتـًا بـه 

تحلیـل رأی مختـار.
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د( ادّله ی طرفداران دیدگاه عدالت نفسانی

عدالت نفسـانی یعنی ملکه و حالت نفسـانی که موجب می شـود انسـان گناه کبیره مرتکب نشـود 
و اصـرار بـر گنـاه صغیـره نداشـته باشـد. کسـانی کـه معتقدند امـام جماعت باید عدالت نفسـانی داشـته 

باشـد، مهم تریـن ادّله شـان بـه قرار ذیل اسـت:

1.اسالم 

عـدم ظهـور فسـق و حسـن ظاهـر تـا زمانـی کـه بـه صـورت ملکـه در نفـس انسـان مسـتقر نشـود، او را 
بـه تـرک محّرمـات وادار نمی کنـد، از ایـن رو هـر یـک از عوامـل مزبـور طریقـی بـه سـوی عدالـت اسـت نـه 
اینکـه فـی الـّذات عدالـت باشـند. )نجفـی، 1362، ج 13، 285( از آیـت اهلل بهجـت سـؤال شـد کـه آیـا 
عدالـت، حسـن ظاهـر اسـت یـا ملکـه؟ ایشـان پاسـخ دادنـد: »عدالت ملکه اسـت و حسـن ظاهر کاشـف 
ک عدالـت، حسـن ظاهـر و عـدم ظهـور فسـق  گـر مـال از ملکـه اسـت«. )بهجـت، 1420، 20(  بـه عـالوه، ا
باشـد، الزمـه اش ایـن اسـت کـه فـردی در ظاهـر عـادل باشـد ولـی در واقـع فاسـق. بدیهـی اسـت در ایـن 

فـرض چنیـن کسـی عـادل محسـوب نمی شـود. 
گاه باشـد حکم می دهد  کـم بـر عدالـت شـهود آ گـر حا شـهید ثانـی در مسـالک )ج 13، 302( گویـد: »ا
گـر در فسـق و عدالـت و  گـر بـر فسـق آنهـا عالـم باشـد بـدون هیـچ بحثـی شـهادت آنهـا را رد می کنـد و ا و ا
گر از اسـالم آن شـهود باخبر باشد و چیز دیگری  اسـالم آنها متشـّبه باشـد واجب اسـت که تحقیق کند و ا
ندانـد بـر اسـاس عقیـدۀ مشـهور بیـن علمـاء، باألخـص متأّخریـن بـاز هـم واجـب اسـت کـه تحقیـق کند 
ْشـِهُدوا َذَوْی 

َ
کافـی نیسـت بـه جهـت کالم باری تعالـی »َوأ کتفـاء و اعتمـاد بـر ظاهـر مسـلمانی آنـان  و ا

َجاِلُکـْم«. )بقـره: 281( قطعـًا عدالـت صفـت   َشـِهیَدْیِن مـن ّرِ
ْ
نُکـْم« )طـالق: 2( و »َواْسَتْشـِهُدوا َعـْدٍل ّمِ

َجاِلُکـْم« اسـت؛ چـون کـه  گانـه ای از اسـالم اسـت، زیـرا شـرط اسـالم داخـل در قـول خداونـد »مـن ّرِ جدا
اصـواًل خطـاب خداونـد مسـلمانان اسـت و عدالـت، شـرط قبـول شـهادت بـر اسـاس قول خداوند اسـت 

و جهـل بـه شـرط، مسـتلزم جهـل بـه مشـروط اسـت«.

2. مضمون صحیحۀ ابن ابی یعفور 

ایـن صحیـح منقـول از امـام صـادق  داللـت بـر مأمونیـت، عّفـت، صیانـت و صـالح و غیـر اینهـا 
از صفـات نفسـانیه در شـاهد دارد. )نـک: ارزیابـی دیـدگاه پنجـم( بـر اسـاس ایـن روایـت، عـادل کسـی 
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ع و کـّف از محـارم عـالوه بـر داشـتن ملکـۀ عـدم انجـام گنـاه، در مقـام عمـل نیـز از  اسـت کـه بـه دلیـل ور
گناهـان اجتنـاب می کنـد؛ هـر چند الزمۀ داشـتن چنـان ملکه ای، دوری از گناهان در مقام عمل اسـت.  

3. اصل اشتغال ذّمه 

بـه دلیـل اصـل مذکـور، عدالـت امـام جماعت باید نفسـانی باشـد، بدیـن صورت که ما علـم داریم به 
اینکـه اجتنـاب از معاصـی وجـود دارد ولـی نمی دانیـم آیـا این اجتناب از ملکه اسـت یـا خیر؟ اصل عدم 

هـم عدم وجـود ملکه را ایجـاب می کند. 
و  فتأمـل،  الصـل  ال   

ً
 علیـه مضافـا

ّ
یـدل مـورد می گویـد: »و  ایـن  در   )11 انصـاری )1414،  شـیخ 

 
ّ

کالم الـى ـالف. بنـاًء عـى اّنـه ال یبعـد ارجـاع  ّتفـاق املنقـول املعتضـد بالشـهره املحققـه، بـل عـدم الن اال
کـه اجتنـاب ناشـی از ملکـه باشـد[ عـالوه بـر  ال املشـهور«. یعنـی »داللـت می کنـد بـر ایـن قـول ]قولـی 
اصـل ]اشـتغال الذّمه[ فتأمـل ]فتأمـل در اینجـا اشـاره بـه ضعـف مطلـب دارد؛ بدیـن مفهـوم کـه مسـلمًا 
می دانیـم کـه تـرک معاصـی شـرط اسـت، امـا شـک داریم کـه آیا ترک معصیت از روی ملکه شـرط اسـت 
یـا خیـر؟ و می گوییـم خیـر، نتیجـۀ آن برائـت ذّمـه می شـود[ و عـالوه بـر اجمـاع منقولـی کـه بـه واسـطۀ 
کـه اختالفـی در آن  گونـه ای اسـت  گرفتـه اسـت، بلکـه مطلـب بـه  شـهرت محققـه مـورد تأییـد قـرار 

نیسـت. بنابرایـن کـه بعیـد نیسـت کـه کالم ابـن ادریـس حلـی را بـه مشـهور برگردانیـم«.  

4. اجماع منقول 

ایـن اجمـاع کـه بـه واسـطۀ شـهرت محّققـه مورد تأییـد قرار گرفته اسـت، نیز داللت دارد بـر اینکه در 
امـام جماعـت، اجتنـاب از گناهـان باید از روی ملکه باشـد تا عدالت محرز گردد )پیشـین(.

ع او  لت دارند بر اعتبار وثوق به دین امام جماعت و تقوی و ور 5. ادّله ای که دال

ع و عدالـت او وثـوق حاصل نشـود نمی توان  یعنـی تـا زمانـی کـه بـه دیـن امـام جماعـت و تقـوی و ور
پشـت سـر او نمـاز خوانـد و میـزان هـم شـناخت افـراد اسـت، یعنـی مأمومیـن بایـد ایـن صفـات، خصوصًا 
80-78؛   ،1376 طباطبایی یـزدی،  207-206؛   ،11 ج  بی تـا،  )بحرانـی،  بیابنـد.  او  در  را  عدالـت 
طباطبایی یزدی، 1420، ج 3، 130؛ فاضل هندی، 1405، ج 4، 216؛ نراقی، 1419، ج 4، 169؛ نجفی، 
1362، ج 11، 231؛ انصـاری، بی تـا، ج 1، 165( امـام خمینـی در تحریـر الوسـیله )1390، ج 1، 275) 
در مبحـث شـرایط امـام جماعـت می گویـد: »بنـا بـر اقـوی کسـی کـه خـودش را می شناسـد کـه عدالـت 
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نـدارد ولـی مأمومیـن بـه عـادل بـودن او اعتقـاد دارنـد جایـز اسـت کـه بـرای آنهـا نمـاز جماعـت بخواند؛ 
گـر چـه احتیـاط آن اسـت کـه نمـاز نخوانـد و ایـن نمـاز جماعـت صحیـح اسـت و احـکام نمـاز جماعـت  ا
کـه ممکـن  گویـد: »عدالـت امـام جماعـت از هـر راهـی  بـر آن مترّتـب می شـود«. همچنیـن در ادامـه 
اسـت بایـد ثابـت شـود، مثـاًل یـا بـه شـهادت دو شـاهد عـادل و شـیوعی کـه موجـب اطمینـان باشـد. در 
هـر صـورت بایـد عدالـت امـام جماعـت ثابـت شـود و عدالـت هـم ملکه و صفت نفسـانیه اسـت که مانع 
و رادع بـر انجـام گناهـان کبیـره و اصـرار بـر صغیـره می باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر اجتنـاب معاصـی بایـد از 

ملکـه باشـد در غیـر ایـن صـورت عدالـت محـرز نمی شـود«. )پیشـین(

هـ( ادّلۀ طرفداران دیدگاه عدالت فعلی

عدالـت فعلـی کـه بـه عنـوان صفـت فعـل محسـوب می شـود، عبـارت اسـت از ایـن کـه فـرِد مّتصـف 
بـه آن در جامعـه بـه درسـتکاری، راسـتگویی و امانتـداری معـروف بـوده و دارای حسـن ظاهـر باشـد و از 
امـوری کـه مرّوتـش را سـاقط می کنـد، اجتنـاب نمایـد. )ایزدی فـرد، 1386، 52( فقـه وسـیلۀ روانکاوی 
اشـخاص را نـدارد تـا بتوانـد بـه ملکـۀ عدالـت دسـت یابـد، پـس ناچـار بایـد بـه اماره هایـی روی آورد کـه 
نشـان وجود آن ملکه باشـد. بارزترین نشـانۀ حسـن ظاهر، رفتار و کردار او در جامعه اسـت. )کاتوزیان، 
1385، ج 2، 41( طرفـداران ایـن نظریـه عـالوه بـر تشـکیک در ادّلـۀ موافقان عدالت نفسـانی، به دالیل 

دیگـر نیـز در اثبـات نظریـۀ خـود اسـتناد کرده اند:
1. بنـا بـر قاعـدۀ صحـت، اصـل بـر ایـن اسـت که تمـام مسـلمانان عادل هسـتند مگر خـالف آن ثابت 
شـود. شـیخ طوسـی در خـالف می گویـد: »اصـل در فـرد مسـلمان، عدالت اسـت و فسـقی که بـر او عارض 
کـه از او فسـقی ظاهـر نشـده و از حسـن ظاهـر  می شـود نیازمنـد بـه دلیـل اسـت. بنابرایـن مسـلمانی 
برخـوردار باشـد، بـا توجـه بـه اصـل صحـت می توانیم عدالت او را اسـتنباط کنیـم«. (1417، ج 6، 218)
کامـاًل می رسـاند  گـر بـه ادامـۀ ایـن روایـت توجـه شـود  2. در ارتبـاط بـا صحیحـۀ ابـن ابـی یعفـور، ا
کـه حسـن ظاهـر و عـدم فسـق در عدالـت شـاهد کافـی اسـت و عدالـت نفسـانی بـه معنـای احـراز شـرط 
ملکـۀ عدالـت در او الزم نیسـت. در ادامـۀ روایـت مذکـور آمـده شـخص بایـد عیـوب و لغزش هـای خود را 
گـر در مـورد او از قبیلـه  بپوشـاند و بـر نمازهـای پنج گانـه و حضـور در جماعـت مسـلمین هّمـت گمـارد و ا
و محلـه اش سـؤال شـود، آنهـا بگوینـد: مـا جـز خیـر و خوبـی و اداء واجبـات و ترک منهیئـت از او ندیدیم.
3. در مـورد اجمـاع بایـد گفـت کـه اواًل اجمـاع منقولـی کـه بـرای اثبـات عدالـت نفسـانی ارائـه شـده، 
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اجمـاع مدرکـی بـوده و حّجیـت نـدارد و امکان صدور فتـوی برخالف اجماع منقول وجـود دارد. )مظفر، 
1370، ج 2، 103-102؛ خویـی، 1410، ج 2، 293( ثانیـًا بـر خـالف آن هـم ادعـای اجمـاع شـده اسـت. 
چنانکـه شـیخ طوسـی )1417، ج 6، 218-217( عدالـت فعلـی را اجماعـی می دانـد. ثالثـًا اجمـاع در 
صورتـی محّقـق اسـت کـه همـۀ فقهـاء بر آن توافق داشـته باشـند، در حالـی که در مورد عدالت نفسـانی 

چنیـن وفاقـی وجـود نـدارد. 
4. اصـل اشـتغال ذمـه هـم در اینجـا کاربـردی نـدارد؛ زیـرا مسـلمًا می دانیـم کـه در فـرد عـادل تـرک 
معاصـی شـرط اسـت ولـی شـک داریـم که آیا شـرط مزبـور باید از روی ملکه باشـد یا خیر؟ اصـل بر برائت 
ذمـه بـوده و همیـن کـه تـرک معاصـی تحّقـق یابـد کفایـت می کنـد، هـر چنـد کـه ناشـی از ملکـۀ نفسـانی 

نباشد.
5. در آیـه 282 سـورۀ مبارکـۀ بقـره آمـده: »در انتخـاب شـاهدان کسـانی را برگزینیـد کـه شـما از آنهـا 
ـَهَداء« عـالوه بـر اثبـات لـزوم عدالـت در شـاهد، بیانگـر آن 

ُ
ـن َتْرَضـْوَن ِمـَن الّش راضـی باشـید«. عبـارت »ِمَّ

کـه رضایـت داشـتن مؤمنیـن نسـبت بـه شـاهد، نمایانگـر عدالـت اجتماعـی اوسـت. از ایـن رو  اسـت 
بعضـی از مفسـرین )محقـق اردبیلـی، بی تـا، 445؛ راونـدی، 1405، ج 1، 400؛ فاضـل مقـداد، 1343، 
ـَهَداء« 

ُ
ـن َتْرَضـْوَن ِمـَن الّش ج 2، 53؛ جصـاص، 1415، ج 1، 610؛ طبـری، بی تـا، ج 3، 168( گفته انـد: »ِمَّ

ـن َتعِرفـون عدالتـم« و ایـن داللـت دارد بـر اینکـه حسـن ظـّن عمومـی کفایـت کـرده و عدالـت  یعنـی »ِمَّ
واقعـی مـراد نمی باشـد. 

فاضـل مقـداد ذیـل آیـه  282 سـورۀ بقـره در بحـث شـهادت در معامـالت دینـی، برخـالف مشـهور که 
ـن  قائـل بـه عدالـت نفسـانی هسـتند، عدالـت فعلـی را کافـی دانسـته و گویـد: »خداونـد می فرمایـد: »ِمَّ
ـَهَداء« و ایـن داللـت دارد بـر اینکـه شـاهد بایـد از کسـانی باشـد کـه نسـبت بـه صداقتش 

ُ
َتْرَضـْوَن ِمـَن الّش

کتفـاء کرد و  در امـر شـهادت حسـن ظـن داشـته باشـیم. در ایـن صـورت می تـوان بـه ظاهـر عدالـت آنهـا ا
عدالـت نفسـانی شـرط نیسـت و گرنـه بایـد بـه جـای عبـارت مزبـور جملـۀ »مـن املرضیـّ�ن مـن الّشـهداء« 
ذکـر می شـد، زیـرا »مرضیّیـن« صفـت ثابـت در انسـان بـوده و اثبـات عدالـت نفسـانی می کنـد. بـه عـالوه 
گـر در شـهادت، عدالـت نفسـانی شـرط شـود، در مقـام عمـل، یعنـی شـاهد گرفتـن در معامـالت،  اینکـه ا
بـا مشـکالت فـراوان روبـرو شـده و استشـهاد متعـّذر می گـردد« )فاضـل مقـداد، 1343، ج 2، 53( و ایـن 
کـم  الزمـه اش معّطـل مانـدن احـکام مربـوط بـه شـاهد و شـهادت و عـدم قابلیـت اجرایـی آن در محا
ک عدالـت حصـول ملکـه نسـبت بـه کّل معاصـی باشـد  اسـت. وحیـد بهبهانـی می گویـد: »اینکـه مـال
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ع اسـت و فقـط در تعـداد کمـی از مـردم ممکن الحصـول اسـت.  تحّقـق آن بسـیار مشـکل و نادرالوقـو
از طـرف دیگـر، شـرط عدالـت از امـور عاّم البلـوی بـوده و حاجـات مـردم بـه آن در عبـادات و معامـالت 
گـر معیـار عدالـت، حصـول ملکـه در انسـان نسـبت بـه کّل معاصـی باشـد،  و ایقاعـات زیـاد اسـت. حـال ا
ج پیـش آمـده و در نظـم زندگـی مـردم اختـالل بـه وجـود می آیـد. وانگهـی، مـا قطـع داریـم که  عسـر و حـر
ک عدالـت حصـول  در زمـان رسـول خـدا  و ائمـۀ اطهـار  امـر بـه ایـن منـوال نبـوده ]بـه اینکـه مـال
ملکـه در انسـان نسـبت بـه کّل معاصـی باشـد[ بلکـه با تتّبـع در روایات فراوان قطع حاصل می شـود که 
معیـار عدالـت، بنـا بـر آنچـه کـه فقهـاء در مورد شـاهد و امـام جماعت گفته اند، حسـن ظاهـر، عدم ظهور 

فسـق و عدالـت فعلـی اسـت«. )وحیـد بهبهانـی، 1419، 25-26)
یکـی از ثمـرات مهـّم بحـث ایـن اسـت کـه بـر اسـاس عدالـت نفسـانی، اصـل بـر عـادل نبـودن امـام 
جماعـت بـوده و عدالـت وی نیـاز بـه اثبـات دارد، امـا بـر مبنـای عدالـت فعلـی، اصـل بـر عدالـت امـام 
اسـت. نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت کـه بـر اسـاس برداشـت مزبور، عدالـت امـام موضوعیـت دارد و از طریقیت 
ج می شـود. بنابرایـن، صـرف اعتمـاد و وثـوق بـه امـام کفایـت نمی کنـد، بلکـه بایـد مسـلمان و بـا  خـار

مـرّوت باشـد و بی مبـاالت در دیـن نباشـد. )ایزدی فـرد، 1386، 53)

و( تحلیل رأی مختار بر مبنای عدالت نفسانی حّداقلی

چنان کـه آمـد عـده ای از فقهـاء از جملـه فاضـل مقـداد )1343، ج 2، 53( بـه عدالـت فعلـی در بـاب 
امـام جماعـت فتـوی داده و اسـتداللش ایـن اسـت کـه تحقـق عدالـت نفسـانی در همـۀ افـراد ممکـن 
گـر  کـه عدالـت را بـه ملکـه و هیئـت راسـخه تعبیـر می کـرد، بـه نظـر مطـرود می رسـد؛ ا نیسـت. قولـی 
مقصـود ایـن اسـت کـه انسـان در اثـر ممارسـت تقـوی و یـا حتـی ابتدائـًا داعـی قـوی پیـدا کنـد بـر انجـام 
تکالیـف، بـه طـوری کـه ایـن انجـام تکالیـف گویی طبیعت ثانوی او شـده اسـت و بر سـبیل اسـتمرار در 
مقـام انجـام تکالیـف اسـت، نـه تنهـا در مـواردی این مطلب درسـت اسـت لیکن الزم نیسـت این داعی 
صفـت خاّصـی باشـد کـه در نفـس پدیـد آمده اسـت، کافی اسـت مجّرد پـروا و خوف از مقـام باری تعالی، 
گـر مقصـود چیـزی فراتـر از ایـن اسـت، ایـن مطلـب درسـت  داعـی ایـن تـداوم اطاعـت شـده باشـد و ا
نیسـت و ادّلـه ای کـه اقامـه کرده انـد نمی توانـد آن را اثبـات کنـد. از جملـه ادّلـه ای کـه اقامـه کرده انـد 
اسـتصحاب عدم ترّتب احکامی اسـت که به عدالت مشـروط شـده اند مگر پس از تحّقق ملکه، لیکن 
ایـن اسـتصحاب محکـوم اسـت بـه اطالقاتـی کـه غالبـًا در مـوارد این احـکام وجـود دارد. مقتضای این 
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اطالقـات ایـن اسـت کـه ایـن احـکام، مثـاًل حّجیـت فتـوی، قضـاء و مسـائلی از ایـن قبیـل مطلق اسـت و 
شـامل می شـود مـواردی را کـه ایـن ملکـه در قاضی و مفتی وجود نداشـته باشـد و اجمـال مقّید به علت 

انفصـال، بـه مطلـق سـرایت نخواهـد کرد. 
کـه در  کرده انـد عناویـن عدیـده ای اسـت  کـه قائـالن بـه ایـن قـول بـه آن اسـتناد  دلیـل دیگـری 
احادیـث احـکاِم مشـروط بـه عدالـت بـه آنهـا تقییـد شـده اند، از قبیـل عفیـف، مأمـون، مرضـی، صالـح و 
غیـره. ادعـا کرده انـد کـه ایـن صفـات، از فضائـل نفسـانی کسـانی اسـت کـه بـه آنهـا مّتصـف شـده اند و 

فضائـل نفسـانی جـزء ملـکات نفـس نمی توانـد باشـد. 
پاسـخ اجمالـی ایـن دلیـل آن اسـت کـه عناوینـی کـه در ادّلـه آمـده یکـی خـود عنـوان عدالـت اسـت، 
کثـر بـر تـرک  کـه دانسـته شـد بـر اعتبـار ملکـه بـه عنـوان صفـت ایجابـی نفـس داللـت نـدارد، بلکـه حّدا
معصیـت بـه نحـو تـداوم داللـت دارد و دیگـر عناوینـی اسـت کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد. ایـن عناویـن 
هـم بـر چیـزی جـز همـان انجـام تکالیـف الهـی بـه داعـِی تـرس از خداونـد، البتـه بـا وجـود مقتضـی 
عصیـان، داللـت نـدارد، مثـاًل عنـوان صائـن از معصیـت، داللـت نـدارد مگر بر کسـی که با وجـود مقتضی 
نفسـانی گنـاه، نفـس خـود را بـه تـرک آن بـه داعـِی تـرس از خداوند صیانت بخشـد، مأمون کسـی اسـت 
کـه دیگـران از شـّر او در امـان هسـتند، مرضـی کسـی اسـت کـه اعمـال او مـورد رضایـت پـروردگار اسـت، 
کـه بـه اعمـال شایسـته دسـت می زنـد. پـس ایـن عناویـن هـم بـر چیـزی فراتـر از  صالـح کسـی اسـت 

مفهـوم عدالـت داللـت نـدارد. 
ثمـرۀ بحـث، ایـن اسـت کـه چنانچـه عدالـت را ملکـۀ اتیـان واجبـات و تـرک محّرمـات بدانیـم در 
کنیـم،  ترتیـب آثـار عدالـت ماننـد حّجیـت فتـوی، اعتبـار قضـاء و شـهادت بایـد ثبـوت ملکـه را احـراز 
چنانچـه از آغـاز در ثبـوت آن شـک داشـته باشـیم یـا پـس از احـراز ثبـوت در اثـر ارتـکاب معصیتـی، یقین 
کـرده باشـیم، نمی توانیـم آثـار مزبـور را مترّتـب نماییـم بلکـه بایـد مجـّددًا ثبـوت آن  بـه زوال ملکـه 
را احـراز کنیـم. امـا در صورتـی کـه عدالـت را نفـس اتیـان واجبـات و تـرک محّرمـات بـه نحـو اسـتمرار 
بدانیـم، عـالوه بـر ایـن کـه احـراز صفتـی زائـد بـر آن نیاز نیسـت صرف ارتـکاب گناه حتی کبیره چه رسـد 
کثـر در زمـان ارتـکاب گناه،  بـه صغیـره مـادام کـه بـا توبـه و ندامـت همـراه باشـد، زیانـی نمی رسـاند. حّدا
ج می شـود، امـا پـس از آن، چنانچـه دوباره بر تـداوم اطاعت دسـت یابد، ترتیب  شـخص از عدالـت خـار
آثـار عدالـت او بالمانـع خواهـد بـود. خالصـۀ مطلب این که، در عدالت، حصول ملکه الزم نیسـت، کافی 

اسـت انسـان بـه داعـِی خـوف از باری تعالـی بـه اطاعـت عملـی خویـش تـداوم دهـد.        
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از طـرف دیگـر بـه نظـر بسـیاری از فقهـاء )شـهید اول، 1272، 269-267؛ شـهید اول، 1414، ج 
1، 218؛ نجفـی، 1362، ج 13، 281 و 299؛ سـبزواری، بی تـا، ج 2، 305؛ ابـن فهـد حلـی، 1409، 422؛ 
نراقـی، 1419، ج 18، 84 و 114؛ انصـاری، 1414، 8( عدالـت فعلـی ماننـد اسـالم و عـدم ظهـور فسـق، 
حسـن ظاهـر، درسـتکاری و امانتـداری طریـق بـه سـوی عدالـت اسـت و نمی توانـد مقتضـی نفـس 
عدالـت یعنـی مـرّوت و تقـوی باشـد و بـا مقصـود قانونگـذار اسـالم در بـاب حقـوق و حـدود کـه مبتنـی بر 
سـخت گیری و احتیـاط اسـت، سـازگاری نـدارد. وانگهـی، عدالـت امـری درونـی و از مقولـۀ کیـف اسـت 

کـه مـوارد فـوق بیانگـر آن نمی باشـد.
ل های طرفیـن و نقـض و ابـرام آن، آنچـه مسـّلم بـه نظـر می رسـد این اسـت که  صرف نظـر از اسـتدال
نمی تـوان در بـاب امـام جماعـت عدالـت فعلـی را بـدون لحـاظ ملکـۀ نفسـانی در نظـر گرفـت. از طـرف 
ع  دیگـر، حصـول ملکـۀ عدالـت نفسـانی و احـراز آن نسـبت بـه کّل معاصـی، بسـیار پیچیـده و نادرالوقـو
گـر تحّقـق آن فـرض شـود( ممکن الحصـول اسـت؛ از ایـن رو، در  اسـت و فقـط در تعـداد کمـی از مـردم )ا
جمـع بیـن دو نظریـۀ مزبـور می تـوان قائـل بـه »عدالـت نفسـانی حّداقلـی« شـد کـه اثبـات و تحّقـق آن 
مشـکل نیسـت. اسـتمرار و عـادت بـه تقـوا و میانـه روی و رفتار بهنجـار در اجتماع همـان کیفیت آرمانی 

و راسـخ در ذهـن اسـت کـه عدالـت نفسـانی حّداقلـی نامیـده می شـود. 
کمـال وی.  ک اعتبـار ایـن ملکـۀ نفسـانی در امـام جماعـت، حـال متعـارف اوسـت نـه حالـت  مـال
وه«.   للشـأن املر

ً
 منافیا

ً
 مسـتجنا

ً
آیـت اهلل خامنـه ای گویـد: »ال یضـّر بذلـک ااّل اذا کان ف عـرِف املنطقه أمرا

ک اعتبـار ملکـه، عـرف زمـان و مـکان در شـخصی خـاص اسـت.  )خامنـه ای، 1415، ج 1، 168( مـال
بنابراین، آنچه در عدالت نفسـانی معتبر می باشـد حّداقل آن اسـت که انسـان به واسـطۀ آن، هیچ 
تمایـل قلبـی و درونـی بـه انجـام گنـاه نداشـته باشـد، هـر چنـد ممکـن اسـت در مـواردی نـادر بـه دلیـل 

جایـز الخطـا بـودن انسـان و غلبـۀ شـهوات و تمایـالت نفسـانی، مرتکب گنـاه گردد.

نتیجه گیری

بـه اّتفـاق کلیـۀ فقهـاء، احـراز عدالـت امـام جماعـت بـرای اقامـۀ نماز ضـروری اسـت. صراحت حکم 
اسـالم در بـاب وجـوب احـراز عدالـت امـام جماعـت ایجـاب می کنـد کـه مـردم نسـبت بـه احـراز عدالـت 
کالم فقهـاء )امامیـه و عامـه( دربـارۀ مفهـوم عدالـت قابـل  کافـی معمـول دارند.آنچـه از  ائمـه تقّیـد 
برداشـت اسـت، ایـن اسـت کـه آنهـا معتقـد بـه پنـج قـول هسـتند: عـده ای عدالـت را بـه حسـن ظاهـر 
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تعریـف کردنـد؛ عـده ای عدالـت را مجـرد تـرک معاصـی می داننـد؛ گروهـی دیگـر معتقدنـد کـه عدالـت 
عبـارت اسـت از اجتنـاب از کبائـر، حفـظ از صغائـر و محافظت بر مرّوت؛ عـده ای دیگر از فقهاء معتقدند 
کـه عدالـت عبـارت اسـت از اسـتقامت )عـدم انجـام گنـاه( عملـی کـه از سـر ملکـه و حالـت پایـدار درونی 
باشـد و باألخـره مشـهور فقهـای امامیـه بعـد از عالمـه، عدالـت را ملکـه ای نفسـانی می دانند کـه فرد را بر 
گـر بـا دیـدی کلی تـر بـه اقـوال مطروحـه بنگریـم، پـی می بریـم بـه اینکـه  تقـوی و مـرّوت وادار می کنـد. ا

تمـام ایـن اقـوال قابـل تقسـیم در دو دسـته هسـتند: عدالـت نفسـانی و عدالـت فعلـی.  
ل های طرفیـن و نقـض و ابـرام آن، آنچـه مسـّلم بـه نظـر می رسـد این اسـت که  صرف نظـر از اسـتدال
نمی تـوان در بـاب امـام جماعـت، عدالـت فعلـی را بـدون لحـاظ ملکـۀ نفسـانی در نظـر گرفـت. از طـرف 
ع  دیگـر، حصـول ملکـۀ عدالـت نفسـانی و احـراز آن نسـبت بـه کّل معاصـی، بسـیار پیچیـده و نادرالوقـو
گـر تحّقـق آن فـرض شـود( ممکن الحصـول اسـت؛ از ایـن رو،  اسـت و فقـط در تعـداد کمـی از مـردم )ا
در جمـع بیـن دو نظریـۀ مزبـور می تـوان بـه »عدالـت نفسـانی حّداقلـی« قائـل شـد کـه اثبـات و تحّقـق 
آن مشـکل نیسـت. اسـتمرار و عـادت بـه تقـوی و میانـه روی و رفتـار بهنجـار در اجتمـاع همـان کیفیـت 
ک اعتبـار ایـن ملکـۀ  آرمانـی و راسـخ در ذهـن اسـت کـه عدالـت نفسـانی حّداقلـی نامیـده می شـود. مـال
نفسـانی در امـام جماعـت، حـال متعـارف اوسـت نـه حالـت کمـال وی؛ بـه گونـه ای کـه بـه واسـطۀ آن 
هیـچ گونـه تمایـل قلبـی بـه انجـام گنـاه نداشـته باشـد، هـر چنـد ممکـن اسـت در مـواردی نـادری بـه 

دلیـل جایـز الخطـا بـودن انسـان و غلبـۀ شـهوات و تمایـالت نفسـانی مرتکـب گنـاه گـردد.
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ارزیابی قابلیت های توسعه گردشگری مساجد در ایران  

محمد صادقی 1

چکیده

کـرم s  پـس از دریافـت وحـی الهـی و رسـانیدن آن بـه مـردم، ایجـاد  یکـی از رسـالت های پیامبـر ا
پایگاهـی بـه نـام مسـجد بـود تـا مکانـی بـرای عبـادت و ذکـر حق تعالـی و تشـکیل اجتماعات اسـالمی و 
مردمی باشـد. با توجه به اهمیت مسـجد در شـهرهای اسـالمی  سـازندگان این مکان مقدس بهترین 
کـرد و معمـاری خـاص  جلوه هـای هنـری را در سـاخت آن بـه کار بردنـد و هنـر و مذهـب تالقـی پیـدا 
مسـاجد شـکل گرفـت. امـروزه نمونه هـای بارز و شـاخص تاریخی از این تلفیق مقـدس در جهان یافت 
می شـود. کـه جـاذب گردشـگر هسـتند بـه همیـن دلیـل امـروزه گردشـگری مسـاجد بوجـود آمـده اسـت 
کـه گردشـگران از مسـاجد تاریخـی بازدیـد می کننـد. بـا توجـه بـه اهمیـت رو بـه رشـد گردشـگری، هدف 
ع  اصلـی تحقیـق بررسـی قابلیت هـای توسـعه گردشـگری مسـاجد در کشـور ایـران اسـت. تحقیـق از نـو
کاربردی و روش آنجام آن توصیفی و تحلیلی اسـت. روش جمع آوری اطالعات، اسـنادی اسـت که از 

کتاب هـا، مقـاالت، اینترنـت، آمـار رسـمی و آرشـیو سـازمان ها اسـتفاده شـده اسـت. 

1Email: cinemamsl@gmail.com.  کارشناسی ارشد.
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روش تجزیه و تحلیل داده ها کمی و کیفی است. برای سنجش قدرت گردشگر پذیری جاذبه  ها، 
 SPSS از طریـق پرسـش نامه متخصصیـن نظرسـنجی شـد و پرسـش نامه در محیـط نـرم افـزاری
تحلیـل شـد. همچنیـن بـرای وزن دهـی عوامـل مـدل SWOT از پرسـش نامه متخصصیـن اسـتفاده 
شـد. نتایـج تحقیـق بیانگـر آن اسـت کـه در ایـران بیـش از 70 هزار مسـجد وجـود دارد. که بعضـی از آنها 
تاریخـی و دارای ارزش هنـری و معمـاری بـی نظیـری هسـتند. کـه از قـدرت جـذب باالیـی بـرای جذب 
گردشـگر برخوردارنـد. سـنجش نقـاط قـوت و ضعـف و فرصـت و تهدیـد توسـعه گردشـگری مسـاجد در 
ع  ایـران در قالـب مـدل SWOT بیانگـر قـدرت بـاالی نقـاط قـوت )30,8%( و فرصـت )41,6%( ایـن نـو
از گردشـگری در مقابـل نقـاط ضعـف )15,5%( و تهدیـد )12,1%( آن اسـت. بنابرایـن اسـتراتژی های 
توسـعه ای بـرای بهره گیـری از نقـاط قـوت و فرصـت بـه منظـور پوشـش نقاط ضعف و تهدید پیشـنهاد 
می شـود و مهم تریـن راهکارهـای اجرایـی عبارتنـد از: تبلیغـات و شناسـاندن ایـن ظرفیت هـا در سـطح 
گردشـگری مسـاجد،  بیـن المللـی، آمـاده سـازی زیرسـاخت های مـورد نیـاز، برگـزاری تورهـای ویـژه 

تربیـت راهنمایـان تـور ویـژه گردشـگری مسـاجد.

کلمات کلیدی: 

گردشگری، مساجد، فرهنگ اسالمی، ایران.
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درآمد

کـم نظـم سیاسـی و نظـم اقتصـادی و بـه تبـع آن سـاختار  پـس از اسـالم بـا تغییـر نظـام اجتماعـی حا
کـه اصـواًل  آمـد. چـرا  تغییـرات در نظـام شـهری بوجـود  تریـن  یافـت و عمـده  تغییـر  کالبـدی شـهر 
جهان بینـی اسـالمی بـرای تحقـق آرمان هـای خـود بـه شـهر و شهرنشـینی احتیـاج داشـت و منطبـق 
بـا فلسـفه دیـن اسـالم زندگـی آنهـا را شـکل تـازه ای بخشـید.  مسـجد جـای آتشـکده را گرفـت. مسـجد 
ک تشـخیص شـهر از روسـتا تبدیـل شـد. در قـرون ابتـدای اسـالم  جامـع بـه مهم تریـن بنـای شـهر و مـال
کننـد بایـد دارای مسـجد جامـع می بـود و ابتـدا  گـر مکانـی را می خواسـتند بـه شـهر تبدیـل  در ایـران ا
ایـن مـکان را بنـا می کردنـد. مسـجد جامـع  مرکـز اجتماعـات سیاسـی و ابـالغ فرمان هـا، خوانـدن خطبـه 
و مهمتـر از همـه مرکـز فکـری و آموزشـی عالـی بـود. بدیـن ترتیـب مسـجد نخسـتین پدیـده جغرافیایـی 
برخاسـته از اندیشـه اسـالمی به عنوان یک کانون عبادی-سیاسـی در سـطح جهان گسـترش یافت و 
بـا نقش هـای عمـده ای کـه ایفـا کـرد خمیـر مایـه تغییـرات نهـادی در سـاختار اجتماع و اصـول اداری- 

سیاسـی در سـرزمین های اسـالمی شـد. )نظریـان،1385: 23-25)
کـرم s  پـس از دریافـت وحـی الهـی و رسـانیدن آن بـه مـردم، ایجـاد  یکـی از رسـالت های پیامبـر ا
پایگاهـی بـه نـام مسـجد بـود تـا مکانـی بـرای عبـادت و ذکـر حق تعالـی و تشـکیل اجتماعات اسـالمی و 
مردمـی باشـد.  بـه طـوری کـه بـا گذشـت قرن هـای متمـادی از پیدایـش اسـالم، مسـجد نـه تنهـا اعتبـار 
کـرده بلکـه همـواره در برهه هـای مختلـف زمانـی نقـش مهمـی در تحـوالت  و ارزش خـود را حفـظ 
اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی داشـته اسـت. )موظف رسـتمی، 138،  48( وجود یک مسـجد عظیم و 
کمی سـعی می کرد مسـجدی  کـم بـه حسـاب می آمـد و هر حا زیبـا نشـانه ای از قـدرت و ثـروت شـهر و حا
بزرگتر از رقبای خود برپا کند. )فکوهی، 1385،  76( در ابتدا شـهر می بایسـت یک مسـجد می داشـت 
کـه نمـاز جماعـت در آن برقـرار می کردنـد ایـن امـر مدتـی پایـدار بـود  اما بـا افزایش جمعیت در شـهرهای 
بزرگ تعداد مسـاجد جامع نیز افزایش یافت. )سـلطان زاده، 1362، 123( مسـجد جامع در شـهرهای 
اسـالمی همـواره در قلـب و مرکـز شـهر جـای داشـت و در دو یـا چنـد سـوی آن بـازار امتـداد می یافـت و 
کارون سـرا، مهمان خانـه، محل هایـی  در پیرامـون آن مؤسسـات اجتماعـی همچـون دارالحکومـه، 
بـرای فقـرا و بینوایـان، دارالشـفاء، خانقـاه، آب انبـار، حمـام و مـدارس قـرار داشـتند. اسـالم و مسـجد 
از سـال های اولیـه ظهـور دیـن اسـالم بـا هـم درآمیختـه انـد و بسـیاری از مسـاجد چـه در دوره هـای 
اولیـه اسـالمی و چـه در دوره هـای پـس از آن یـادآور اتفاقـات تاریخـی بسـیار مهمـی بـوده انـد کـه باعـث 
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کشـورهای اسـالمی شـده اسـت. )یاراحمـدی،  اهمیـت باسـتانی و تاریخـی تعـداد زیـادی از مسـاجد 
1386، 56( بـه عبـارت دیگـر بسـیاری از مسـاجد کشـورهای جهـان اسـالم عـالوه بـر جایـگاه مذهبـی 
دارای اهمیـت تاریخـی هسـتند کـه روایتگـر بسـیاری از رخدادهای مهم مذهبـی و اجتماعی در دوران 
شـکوه و عظمـت آنهـا می باشـد. )حسـینی، 1376، 77( سـاختمان مسـجد بـه عنـوان مهم ترین بنای 
سـاخته شـده در کلیه ادوار تاریخی معماری اسـالمی همیشـه از جایگاه ویژه در امر تحقیق و پژوهش 
برخـوردار بـوده اسـت. )متدیـن، 1386، 40(  و  نمـودی برجسـته و آشـکار از هنـر در سـاحتی متبـرک و 
مقـدس اسـت و از دیربـاز نیـز بسترسـاز رویدادهـای تاریخـی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی بوده اسـت. 
)بمانیـان، 1389، 38( اوج اعتـال و شـکوفایی هنـر معمـاری مقـدس اسـالمی را می تـوان در سـاخت 
مسـاجد جسـتجو کـرد. )بمانیـان، 1389، 37).  مسـاجد اسـالمی جلـوه ای از زیبایـی بصـری و نمونـه 
بـارزی از تلفیـق و ارتبـاط فرمهـای نمادیـن بـا باورهـای عمیـق اعتقـادی اسـت. معمـاری و هنـر بـه کار 
رفتـه در  مسـاجد در کنـار اصـول مهندسـی سـاخت یکـی از جاذبه هـای مهـم گردشـگری اسـت کـه هـر 
سـاله گردشـگران زیـادی را در سراسـر جهـان بـه خـود جـذب می کننـد. در ایـران نیـز نمونـه بسـیار غنـی 
گردشـگری نیـاز بـه وجـود  گردشـگری وجـود دارنـد . مسـاجد بـه منظـور ایفـای نقـش  از ایـن جاذبـه 
برخـی پارامترهـا بـرای جـذب گردشـگران دارنـد از جملـه: سـابقه تاریخـی، دارا بـودن معمـاری خـاص، 
ع یـک حادثـه خـاص تاریخـی در محـل مسـجد، برگـزاری آئین هـای مذهبـی و فرهنگـی خـاص،  وقـو
ع، وجـود آرامگاه  وجـود جذابیت هـای پیرامـون، قرارگیـری در شـهرهای توریسـتی بـا جاذبه های متنو

پیامبـران، امامـان، امـام زادگان و یـا بـزرگان دینـی و ...  . )ارجمنـد، 1391، 59)
بیـش از 70 هـزار مسـجد در ایـران وجـود دارد کـه خیلـی از آنهـا مسـاجد قدیمـی و بـا عمـری چنـد صد 
سـاله هسـتند کـه نشـانه های بـی بدیـل هنـر اسـالمی و معمـاری و اصـول مهندسـی بـی نظیـری را در 
خـود دارنـد. امـروزه مسـاجد در دنیـا بـه عنـوان یکـی از جاذبه هـای گردشـگری شـناخته می شـوند چـرا 
که بیانگر شـکوه و عظمت و هنر و معماری عصر خویش هسـتند. پس از اسـالم حکومت های اسـالمی 
سـعی می کردند مسـاجد را بهترین شـکل ممکن بسـازند. از اینرو امروزه مسـاجد فی نفسـه واجد ارزش 
گردشـگری هسـتند. در ایـران مسـاجد تاریخـی و بارزشـی وجـود دارنـد کـه پذیـرای گردشـگران داخلـی 
و خارجـی هسـتند. بـه جـز چنـد مسـجد بقیـه مسـاجد ناشـناخته مانـده انـد و در چرخـه گردشـگری قـرار 
ندارنـد از ایـن رو تحقیـق حاضـر به دنبـال امـکان سـنجی و بررسـی قابلیت هـای ایـران در زمینـه ایـن 
کنـون تحقیـق علمـی در ایـن زمینـه صـورت نگرفته اسـت  ع از گردشـگری اسـت. بـا توجـه بـه ایـن تا نـو
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انجـام چنیـن تحقیقـی ضـرورت دارد. بـر ایـن اسـاس مهم تریـن سـؤاالت تحقیـق عبارتنـد از:

1- آیا کشور ایران از جاذبه و قابلیت الزم برای گسترش گردشگری مساجد برخوردار است؟
2- مهم ترین نقاط قوت و فرصت توسعه گردشگری مساجد  در ایران کدامند؟
3- مهم ترین نقاط ضعف و تهدید توسعه گردشگری مساجد  در ایران کدامند؟

4- مهم ترین راهبردها و راهکارهای گسترش گردشگری مساجد در ایران کدامند؟

الف(مفاهیم،  دیدگاه ها و مبانی نظری
1.گردشگری

انسـان موجودی اسـت متحرک و پویا که گردش و مسـافرت در ذات او نهفته اسـت و سـفر برای او 
امـری حیاتـی و ضـروری اسـت  )نظـام شـهیدی، 1381، 87( و از گذشـته های دور انسـان ها بـا اهداف 
مختلفـی از جملـه زیـارت مکان هـای مقـدس، دیـدار از اقـوام و آشـنایان و یـا تجـارت و غیـره بـه سـفر و 
مسـافرت می پرداختـه اسـت. طـی دهه هـای اخیـر، صنعت گردشـگری در جهان، توسـعه چشـمگیری 
یافته و تغییرات اقتصادی و اجتماعی شگرفی را سبب شده است. (Azman ,2013 ,107( گردشگری 
یکـی از مهم تریـن عوامـل مولـد ثـروت و اشـتغال در دنیـا معرفـی شـده و بـه مثابـه موتور اقتصادی رشـد 
و پیشـرفت کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه در عرصه جهانی اسـت.  )سـلیمان پور، 1388، 
گرفتـه تـا جـو و همـه ویژگی هـای  کـره زمیـن از ژرفـای اقیانوس هـا  9( در عصـر پسامدرنیسـم تمـام 
انسـانی و فرهنگـی و طبیعـی و آثـار هنـری و غیـره، فضـای گردشـگری را تشـکیل می دهـد. )پاپلـی و 

سـقایی، 1385، 8 )
گردشـگری امـروز گسـتره جهانـی یافتـه اسـت. کـه خـود ناشـی از توسـعه نوآوری هـای تکنولوژیکـی 
و گسـترش همـه جانبـه سـرمایه داری در عصـر کنونـی می باشـد. )پاپلـی یـزدی و سـقایی،1382، 3( و 
در طـی 60 سـال اخیـر، از رشـد پیوسـته ای برخـوردار بـوده اسـت، بـه طـوری کـه بـه یکـی از بخش هـای 
اقتصـادی بـا سـرعت بـاال در جهـان تبدیـل شـده اسـت. در طـی سـال های 2005-1950، گردشـگری 
خ رشـد سـاالنه 65 درصـد، از 25 میلیـون گردشـگر در سـال 1950 بـه 806 میلیـون  بیـن المللـی بـا نـر
گردشـگری درحـال تبدیـل شـدن  نفـر در سـال 2005 افزایـش یافـت. )طیبـی،1387، 67( امـروزه 
بـه یکـی از ارکان اصلـی اقتصـاد تجـاری جهـان اسـت؛ و بسـیاری از برنامـه ریـزان و صاحبنظـران از 
صنعـت گردشـگری بعنـوان رکـن اصلی توسـعه اقتصـادی یـاد می کننـد. (Ivanka ,2013 ,97( درواقع 



419
گردشـگری در بسـیاری از کشـورهای جهـان یکـی از پیچیـده تریـن کسـب و کارهـای بشـری می باشـد 
گـون اسـت.  )زاهـدی، 1385،  گونا کارکردهـا و اثـرات مثبـت  و بعنـوان فعالیتـی چنـد وجهـی دارای 
کسـب درآمـد، جـذب ارز، و تقویـت زیرسـاختهای اجتماعـی،  35( از جملـه می تـوان از اشـتغالزایی، 
ارتقـاء فرهنگـی و... نـام بـرد. )کاظمـی، 1387، 1(  براسـاس آمارهـای منتشـر شـده از سـوی سـازمان 
کشـور جهـان می باشـد .  گردشـگری، ایـن صنعـت امـروزه دومیـن منبـع درآمـد بیـش از 49  جهانـی 
)قره نژاد، 1388، 23( و تا سـال 2020 میالدی تعداد گردشـگران در سرتاسـر دنیا به رقمی حدود یک 
میلیارد و پانصد و شـصت میلیون نفر خواهد رسـید که 10 درصد درآمدهای جهانی را شـامل می شـود.  
کـه همـراه بـا  (unwto ,2007( در واقـع گردشـگری از مهم تریـن فعالیت هـای انسـانی معاصـر اسـت 
بوجـود آوردن تغییـرات شـگرف در سـیمای زمین، اوضاع سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی، منش و روش 
زندگـی انسـان هـارا دگرگـون می سـازد. )محالتـی، 1380، 13( و بـه عاملـی تأثیـر گـذار در تغییـر شـکل 
فضایـی مکان هـای مـورد بازدیـد بـدل شـود و چهـره ایـن مکان هـا را تغییـر داده اسـت . )حاجـی نـژاد، 

 .(12 ،1389
کـه  اهمیـت گردشـگری در عصـر حاضـر بیـش از همـه وابسـته بـه چرخـه اقتصـادی آن می باشـد 
قابلیت باالی در زمینه ی پویایی اقتصاد محلی و بین المللی دارا می باشد. ) مافی و سقایی،  1388، 
28 ( و نخسـتین دلیـل توسـعه صنعـت گردشـگری در اغلـب کشـورها بهره گیـری از منافـع اقتصـادی 
آن اسـت. )وای گـی، 1377، 48 ( در دهـه 1980 درآمـد حاصـل از گردشـگری در سـطح بیـن المللـی 
سـرعتی بیـش از تجـارت جهانـی داشـته اسـت و اینـک از نظـر ارزش صـادرات درصـد بسـیار باالیـی 
ع فرآوردهـای نفـت و محصـوالت خـودرو و قطعـات یدکـی  را تشـکیل می دهـد و بسـی بیـش از مجمـو
آنهاست )raija ,2014  ,363( اما نباید نقش فرهنگ را در توسعه گردشگری و تأثیر گردشگری را در 
فرهنـگ نادیـده گرفـت. گردشـگری بـه عنوان یک امر فرهنگی، تعامل ها و تبادل ها را سـبب می شـود 
و بـا انسـان  ها، انگیزه  هـا، خواسـته  ها، نیازهـا و آرزوهـای آنهـا کـه منبعـث از فرهنـگ جامعـه می باشـد، 
در ارتبـاط اسـت. توسـعه گردشـگری بـه عنـوان یـک پدیده فرهنگی موجب می شـود کـه فرصت کافی 
بـرای تبـادل فرهنگـی بیـن گردشـگر و جامعـه میزبـان بـه وجـود آیـد. (huseyin ,2011  ,25( بـر ایـن 
مبنـا آنهـا می تواننـد یکدیگـر را بهتـر درک کـرده، بـه فرهنـگ هـم بیشـتر احتـرام بگذارنـد. فرهنـگ بـه 
واسـطه انطبـاق و سـازگاری بـا محیـط زیسـت و کنـش متقابـل بـا دیگـران تحـرک می یابـد و بـاز تفسـیر 
می شـود. گردشـگری در ایـن میـان یکـی از شـیوه های کنـش متقابـل فرهنگـی اسـت کـه بـه واسـطه 
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تفسـیر تجربه هـای گردشـگری از فرهنـگ محلـی، کنشـی متقابـل را نمایان می سـازد. این امر بسـتگی 
بـه آن دارد کـه فرهنـگ جامعـه میزبـان در چـه سـطحی قـرار داشـته باشـد. اصـواًل فرهنگـی پویاسـت 
کـه توانایـی کنش هـای فرهنگـی را داشـته باشـد. )جهانیـان و نادعلـی پـور، 1388، 118( گردشـگری 
کنـد و  می توانـد بـه عنـوان یـک عامـل مؤثـر نقـش مثبتـی در تعامـل و ارتباطـات فرهنگـی ایجـاد 

جاذبه هـای فرهنگـی نقـش مهمـی در توسـعه و رونـق گردشـگری یـک مـکان دارنـد .

2.مسجد

ع در برابـر  ع و خضـو ک افتـادن و خشـو مسـجد بـه معنـای محـل سـجود و سـجود یعنـی بـه خـا
حـق تعالـی اسـت. مسـجد بـا توجـه بـه آموزه هـای دینـی در یـک معنـای عـام بـه سراسـر زمیـن اطـالق 
می شـود؛  امـا در شـریعت اسـالمی، مسـجد بنایـی اسـت کـه مسـلمان ها بـرای عبـادت جمعـی خداونـد 
یکتـا می سـازند.  )جعفریـان،  1381، 199( واژه مسـجد در  قـرآن، 28 بـار تکـرار شـده اسـت و صریحـًا از 
مسـجد بـه عنـوان مکانـی کـه انسـان مسـلمان در آن عبـادت نمـوده و  بوسـیله آن ایمـان بـه یگانگـی 
خداونـد را اظهـار مـی دارد نـام بـرده شـده اسـت. )مرتضـی، 1387، 123( تکـرار ایـن واژه در قـرآن و 
کیـد بـر نقـش آن نشـان دهنـده اهمیـت و جایـگاه ویـژه مسـجد در در دیـن اسـالم و میـان مسـلمانان  تأ
اسـت. )سـلیمانی، 1378، 236( مسـجد یکـی از عناصـر مهـم و تأثیـر گذار در شـهرهای اسـالمی اسـت، 
در طـول تاریـخ شـکل گیـری شـهرهای اسـالمی مسـاجد همـواره بـه عنـوان فضاهـای عمومـی مهـم و 
مردمـی دارای عملکردهـای متعـدد اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و کالبـدی بـوده و در زندگـی مـردم 

نقـش محـوری داشـته اند. )تقوایـی و معروفـی، 1389، 219)

3.هنر و معماری مساجد

گـر بـا هنـر ممـزوج  معمـاری جایـگاه بسـیار عمیـق، وسـیع و گسـترده ای در زندگـی انسـان ها دارد و ا
کارکـرد جمـال شناسـانه نیـز می یابـد. بـه عـالوه عناصـر معنـوی خـاص  شـود، جایـگاه ویـژه ای بـا 
فـرا محلـی  بـه دلیـل همیـن، موقعیـت ممتـاز و  بـار شـکوه اجاللـی آن می افزایـد،  بـر  و متافیزیکـی 
و جهانـی می یابـد و دانشـمندان، مشـتاقان جـالل و جمـال از هـر صنـف و فکـر، اسـالم شناسـان و بـه 
گوشـه جهـان، بـرای مشـاهده مسـاجد  گوشـه  کلـی، مسـلمانان و غیـر مسـلمانان، همـه سـاله از  طـور 
ل زیباتریـن انـواع کاشـی های هفـت  بـه کشـورهای اسـالمی سـفر می کننـد تـا از نزدیـک در اعمـاق زال
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کننـد و بهره هـای فلسـفی، علمـی، هنـری و  رنـگ و دل فریـب و مقرنـس سـازی های مـوزون غـور 
اجرایـی ببرنـد کـه بی تردیـد ایـن جذبـه و کشـش، نشـأت گرفتـه از مبانـی عمیـق عقیدتی اسـالم اسـت. 
(faris and ahmad ,2013  ,447( در مسـاجد، دیـن بـا هنـر مالقـات می کنـد و مهم تریـن نمودهـای 
هنـر اسـالمی، در معمـاری مسـاجد تجلـی می یابـد. صـرف نظـر از اینکـه مسـاجد، محـل تزکیـه مؤمنیـن 
خ نیـز شایسـته آن اسـت کـه نمایشـگاه های هنرهای  هسـتند، ایـن بناهـای بـا شـکوه در چشـم هـر مـور
گچبـری،  کـه معمـاری، مهندسـی،  اسـالمی نامیـده شـود. جلوه هـای هنـر در مسـاجد بسـیار اسـت 
کاری،  کاشـی کاری، سـفال گری، سـنگ تراشـی، مقرنـس سـازی، آئینـه  آجـرکاری، موزائیک سـازی، 
کنـده کاری، منبـت کاری، خاتـم کاری، نگارگـری، خوشنویسـی، تذهیـب، پرتـو پـردازی نمونه هایی از 
هنرمندی هـای بـی بدیلـی اسـت کـه توسـط عاشـقان اهلل در ایـن مکان هـای معنـوی انجـام می شـود. 
سـاخت گنبـد، محـراب، گلدسـته  ها، سـتون  ها، منبرهـا، بـه نوعـی پیـام خـاص خـود را بـه مخاطبـان 
القـاء می کننـد. بـا دقـت در ایـن نمادهـا و پیام هـای آنـان در خواهیـم یافـت کـه ایـن پیام هـا همگـی 

(Othman ,2011  ,106) .جاودانـی و عرفانـی هسـتند
 

4.گردشگری فرهنگی و مذهبی  مساجد

سـود گردشـگری صرفـًا در بهـره اقتصـادی خالصـه نمی شـود بلکـه ایـن بهـره را از زوایـای مختلفـی 
همچـون شناسـاندن فرهنـگ داخلـی بـه دیگر کشـورها نیـز می توان ارزیابـی کرد. ویژگی های سـاختار 
ع نقـش و کارکرد  گردشـگری هـر مـکان بـه نوبـۀ خـود از یـک طـرف متأثـر از اهمیت، اعتبـار، ماهیت، تنو
مذهبـی، فرهنگـی، تفریحـی، تجـاری و بـه طورکلـی جاذبه هـای مکانـی آن اسـت، و از طـرف دیگـر 
کن  برگرفتـه و تأثیـر پذیرفتـه از ویژگی هـای اجتماعـی، فرهنگـی  )باورهـای اعتقـادی ( و اقتصادی سـا
گونه هـای  گردشـگری فرهنگـی یکـی از  گردشـگران اسـت. )ابراهیـم زاده، 1390، 116(  آن محلـی و 
گرفتـه اسـت.  از جاذبه هـای فرهنگـی شـکل  بازیـد  کـه پیرامـون  گردشـگری اسـت  در حـال رشـد 
(Trevor ,1998  ,362). انسـان موجـودی فرهنگـی اسـت . و یکـی از وجـوه اصلـی تمایـز آن بـا سـایر 
جانـداران فرهنـگ اسـت. چـرا کـه ژن هـای مـا تقریبـًا هماننـد اجدادمـان در عصـر حجـر اسـت در حالـی 
کـه فرهنـگ مـا بـه طـرز بـاور نکردنـی تغییـر کـرده اسـت. )کاترایـت،1387، 366 ). فرهنـگ مجموعـه 
گسـترده ای از اعمـال و رفتـار انسـان را در بـر می گیـرد . لـووی فرهنـگ را »مجموعـه چیزهایـی کـه افـراد 
از جامعـه خـود، بصـورت میراثـی از گذشـته و از راه آمـوزش و پـرورش رسـمی و غیر رسـمی فرا می گیرند«، 
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تعریـف می کنـد. ) آشـوری، 1380، 52). فرهنـگ راه و روشـهایی اسـت کـه در آن  هـا، مـردم بـه صـورت 
فـردی و جمعـی، از طریـق ارتبـاط بـا یکدیگـر بـه زندگـی خـود معنـا می بخشـند . )پهلـوان،1380، 35). 
فرهنگ هـا میراثـی تلقـی می شـوند کـه بـه انـدازه کافـی ارزش همگانـی و پایـدار دارنـد . )تاپیـا،1386، 
97(  بـه طـور کلـی فرهنـگ عبـارت اسـت از نظامـی از ارزش هـا، اعتقادات، آداب و رسـوم مشـترک افراد 
اجتمـاع،  کـه از طریـق آن انسـان ها بـه جهـان خـود معنـا می دهنـد و ابـزاری بـرای هویـت یابـی اسـت. 
گیـری، کنـکاش و  کـه گردشـگر را بـه فرا در حقیقـت گردشـگری فرهنگـی نوعـی از گردشـگری اسـت 
کسـب تجربـه دربـاره فرهنـگ حـال و گذشـته جامعـه مقصـد و مقایسـه آن بـا داشـته ها و انگیزه هـای 
جامعـه خـود و دیگـران تشـویق می نمایـد.  )جهانیـان و نادعلـی پـور، 1388، 120( فرهنـگ سـنتی بـا 
توجـه بـه شـکل گیـری نوسـتالژی در جوامـع پسـاصنعتی می توانـد جـاذب گردشـگرانی باشـد کـه در 
پـی مکانهایـی بـا فرهنـگ سـنتی انـد تـا اصالـت معنایـی را در آن تجربـه کننـد از این فرهنگ سـنتی به 
گرفتـه از گذشـته های دور در نواحـی مختلـف کـه هنـوز اصالـت فرهنگـی دارنـد می توانـد  خصـوص پا
گردشـگران بسـیاری را به خود جذب کند. )پاپلی یزدی و سـقایی، 1385، 86( گردشـگری فرهنگی 
دارای طیـف وسـیعی از جاذبه هـا اسـت کـه  می تـوان آنهـا را بـه دو بخـش کلـی جاذبه هـای مـادی و 

معنـوی تقسـیم کـرد کـه در جـدول شـماره 1 نشـان داده شـده اسـت.

جدول 1 : تقسیم بندی جاذبه های گردشگری فرهنگی

گردشگری جاذبه های فرهنگی 

جاذبه های 
مادی

آثار باستانی و تاریخی، معماری  )معماری قدیم و جدید(، شهرها و روستاها، موزه ها 

گالری های هنری، مکان های مذهبی و عبادت گاهی )مرقد امامان، امامزادها،  و 

آتشکده  ها، مساجد، کلیساها و ...(

کی ها،  ک و لباس های سنتی و بومی، غذا و خورا آثار هنری و صنایع دستی، پوشا

قبرستان و مزار بزرگان، آثار جنگ 

جاذبه های 
معنوی

آداب و رسوم، آیین های مذهبی و غیر مذهبی، موسیقی و رقص، ادبیات و فرهنگ 

گویش عامه، جشن ها و اعیاد ملی، مذهبی و محلی، زبان و 

مسـاجد تاریخـی بـه واسـطه معمـاری خـاص خـود که برگرفتـه از ایدئولـوژی و ارزش هـای فرهنگی 
و مذهبـی اسـالمی اسـت یکـی از مهم تریـن جاذبه هـای مـادی گردشـگری فرهنگـی  بحسـاب می آیـد. 
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همچنیـن بواسـطه برگـزاری مناسـک و آیین هـای مختلـف مذهبـی در ایـن مـکان از نظـر معنـوی نیـز 

یکـی از مهم تریـن جاذبه هـای گردشـگری فرهنگـی محسـوب می شـود.
گردشـگری مذهبـی در زمـرۀ قدیمـی تریـن و ُپررونـق تریـن گردشـگری های گذشـته و حـال سراسـر 
جهـان قـرار دارد . کـه دشـواری های اقلیمـی یـا بـدِی آب و هـوا نیـز مانـع آن نمی شـود.  و قدمـت آن بـه 
قدمـت خـود فرهنـگ دینـی می رسـد. مـدارک و مسـتندات تاریخـی موجـود از تمدن هـای عظیـم بیـن 
النهریـن )میـان رودان( و مصـر و دیگـر سـایر آثـار و قرائـن بـر جـای مانـده از روزگاران پیـش از تاریـخ، از 
دیربـاز از سـفرهای مذهبـی هـزاران نفـر از انسـان ها حکایـت می کننـد )Richard ,2014 ,37)، بـه 
طـوری کـه انسـان ها از هـزاران سـال قبـل بـه منظـور انجـام فرایـض دینـی هـر رنجـی را بـر خـود همـوار 
می کردنـد و راهـی سـفرهای دور و دراز می شـدند. در واقـع زیـارت و گردشـگری مذهبـی ریشـه در باورهـا و 
اعتقـادات دینـی  مذهبـی دارد.  امـروزه گردشـگری مذهبـی بـا همۀ اجـزا و گونه های مختلف، به سـبب 
ویژگی هـای سـاختاری و کارکـردی بـارز آن، توانسـته اسـت در متـن گردشـگری جهانـی جـای گیـرد، بـه 
طـوری کـه حـوزه نفـوذ آن سراسـر جهـان را فـرا گرفتـه اسـت. (Jafar ,2012  ,2( در ایـن نوع از گردشـگری 
کـن مقدسـه و زیارتـگاه هاسـت، کـه اقامتگاه هـا و نـوع امکانـات آن بـه هـر حـال  انگیـزه اصلـی زیـارت اما
در طـول مـدت اقامـت تأثیـر می نهـد. ولـی درآمـد خانـوار نقـش چندانـی در انگیـزۀ اصلـی زیـارت از ایـن 
کـن نـدارد. )فاطمـی،  1380،  11). گردشـگری وسـیله ای اسـت کـه افـراد را بـا مذاهـب و فرهنگ های  اما
متفـاوت بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد و بـه آنهـا کمـک می کنـد تـا همدیگـر را بـا وجـود تنش های سیاسـی 
و اجتماعـی، بهتـر درک کننـد. از نظـر سـازمان جهانـی جهانگـردی، مذهـب و جاذبه هـای مذهبـی بـه 
عنـوان یکـی از اصلـی تریـن انگیزه هـای سـفر شـناخته شـده اسـت. از نمونـه سـفرهای مذهبـی می توان 
بـه روز جهانـی جـوان اشـاره کـرد کـه بـه ابتـکار واتیـکان بـرای قـوی تـر کـردن باورهـای دینـی در بیـن 
جوانـان کاتولیـک بـه صـورت جهانـی برگـزار می شـود. ایـن سـفر، یکـی از بـزرگ تریـن آیین هـای مذهبی 
بـرای جوانـان دنیـا اسـت و بـه عنـوان نمونـه در سـال 2005 کـه در آلمـان برگـزار شـد، بیـش از 435 هـزار 
زائـر از 197 کشـور در ایـن مراسـم مذهبـی شـرکت کردنـد. در اسـالم نیـز، آییـن حج به عنوان یکـی از بزرگ 
تریـن مراسـم مذهبـی جهـان سـاالنه بیـش از 2 میلیـون زائـر را در شـهر مکـه گردهم مـی آورد. پیش بینی 
کـه گردشـگری مذهبـی عربسـتان سـعودی در دهـه آینـده، هـر سـاله از رشـدی 20 درصـدی  می شـود 
بهـره ببـرد و تـا سـال 2020، تعـداد 2/43 میلیـون نفـر از شـهرهای مکـه و مدینه دیدن کنند کـه این امر، 

مسـتلزم 50 هـزار اتـاق اضافـی در هتل هـا و 74 هـزار واحـد ُمبلـه در ایـن مناطـق خواهـد بـود.
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5.روش تحقیق

ع  تحقیقـات کاربـردی و روش تحقیـق توصیفی–تحلیلـی می باشـد. روش گـردآوری  تحقیـق از نـو
کتابخانـه ای بـا  کتابخانـه ای و پیمایشـی می باشـد. در روش  اطالعـات بـه دو صـورت مطالعـات 
ح هـای پژوهشـی و اطالعـات آرشـیو  ادارات و سـازمان های مرتبـط  اسـتفاده از کتاب  هـا، مقـاالت، طر
اطالعات گردآوری می شـود. در روش پیمایشـی از طریق مشـاهده، مصاحبه و پرسـش نامه اطالعات 
الزم گـرآوری شـده اسـت. بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـای تحقیـق از تلفیـق از تحلیل هـای کمـی و 
کیفـی اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه اهـداف، فرضیـات و ماهیـت متغیرهـا، بـا اسـتفاده از آزمـون تـی 
تـک نمونـه ای در محیـط نـرم افزاری spss  داده ها تحلیل شـدند. همچنیـن برای تحلیل نقاط قوت، 
ضعـف و فرصت هـا و تهدیدهـا  از مـدل  swot   اسـتفاده شـده اسـت. و متغییرهـای مـدل بـا اسـتفاده از 

پرسـش نامه متخصصیـن امتیـاز دهـی و مـدل swot کمـی شـد.
اعتبـار و روایـی پرسـش نامه بطریـق محتوایـی و  بـر اسـاس نظـر متخصصیـن مـورد سـنجش 
قـرار گرفـت. پـس از مشـخص کـردن مولفۀ هـا و شـاخص های اثـر گـذار بـرای سـنجش ابعـاد تحقیـق 
پرسـش نامه طراحـی شـد و بـر اسـاس نظـر متخصصین گردشـگری پرسـش نامه اصالح و پرسـش نامه 
گـر یـک مفهـوم مورد سـنجش  نهایـی تثبیـت  شـد.  منظـور از پایایـی در علـوم اجتماعـی ایـن اسـت کـه ا
را بـا همـان وسـیلۀ انـدازه گیـری تحـت شـرایط مشـابه، دوبـاره بسـنجیم، نتایج حاصل شـده تا چه حد 
مطابقـت خواهنـد داشـت و یـا نتایـج حاصـل شـده تا حد دقیق و قابل اعتماد هسـتند و یا وسـیله اندازه 
گیـری تـا چـه حـد دارای ویژگـی تکـرار پذیـری  و بازیافـت پذیـری  اسـت. برای سـنجش پایایی تکنیک 
کـدام دارای نواقـص و مزایایـی هسـتند. یکـی از رایـج تریـن شـیوه های  کـه هـر  مختلفـی وجـود دارد 
کرونبـاخ  اسـت. ایـن ضریـب بـه عنـوان یکـی از ضرایـب  محاسـبه پایایـی، محاسـبه ضریـب آلفـای 
پایایـی بـا قابلیـت بـاال شـناخته می شـود. دامنـه اعتمـاد از صفـر تـا 1 اسـت. ضرایـب باالتـر از 0/7  نشـان 
دهنده این اسـت که همبسـتگی درونی بین گویه ها زیاد اسـت. )افشـانی،1387، 83 ( هرچه میزان 
آلفـای محاسـبه شـده بـه  )1+)، نزدیکتـر باشـد نشـان دهنـده میـزان پایایی بیشـتر پرسـش نامه اسـت. 
کرونبـاخ پرسـش نامه در محیـط نـرم افـزار Spss  انجـام  شـد. میـزان آلفـای  محاسـبه ضریـب الفـای 
کرونبـاخ محاسـبه شـده بـرای پرسـش نامه عبـارت اسـت از  0/781 چـون میزان آلفای محاسـبه شـده 

باالتـر از 0/7 اسـت. در نتیجـه پرسـش نامه از پایایـی الزم برخـوردار اسـت.
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ب(یافته های تحقیق

کشـور ایـران دارای جاذبه هـای فـراوان گردشـگری طبیعـی، تاریـخ، مذهبـی و فرهنگـی اسـت. کـه 
بیشـتر آنهـا بـه دلیـل ضعـف تبلیغـات و کمبـود زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـدون اسـتفاده مؤثـر مانـده 
انـد. سـؤال اول تحقیـق عبـارت اسـت از اینکـه آیـا کشـور ایـران از جاذبـه و قابلیـت الزم بـرای گسـترش 
گردشـگری مسـاجد  برخـوردار اسـت؟ بـرای پاسـخ علمـی و منطقـی بـه ایـن سـؤال  ابتـدا جاذبه هـای 
گردشـگری مسـاجد ایـران  شـناخته شـد سـپس 20 مـورد از بهتریـن مسـاجد کـه دارای جاذبـه جـذب 
گردشگر هستند انتخاب شد و از طریق نظرسنجی از  50 نفر از متخصصین  )متخصصین دانشگاهی 
ع تحقیـق(  قـدرت جاذبـه و  گردشـگر پذیـری آنهـا مـورد سـنجش قـرار گرفـت سـپس  گاه بـه موضـو آ
در محیـط نـرم افـزاری spss معنـاداری پاسـخ های متخصصیـن بـه سـؤاالت سـنجیده شـد. نتایـج در 

جـدول 2 آمده اسـت. 

جدول۲- جدول جاذبه های گردشگری مساجد و آزمون آماری قدرت جذابیت آنها برای جذب گردشگر

ف
جاذبه هاردی

گردشگر آزمون t-test قدرت جذب 

ب
خو

ار 
سی

ب

ب
خو

ط
وس

مت

بد

ی
ن ت

وز

ی
دار

عنا
ع م

سط

ون
آزم

ه 
یج

نت

معنادار19,6750.000٭مسجد جامع اصفهان1

معنادار22,2330.000٭مسجد جامع یزد2

معنادار17,8760.001٭مسجد جامع عتیق شیراز3

معنادار19,7890.000٭مسجد گوهرشاد مشهد4

معنادار25,2650.000٭مسجد جامع زنجان5

معنادار15,8710.003٭مسجد جامع خرمشهر6

معنادار21.9730.000٭مسجد کبود تبریز7

ج یزد8 معنادار17.1150.001٭مسجد جامع فهر
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9

مسجد  عتیق و یا مسجد 

جامع کبیر قزوین
معنادار16,3260.002٭

معنادار18,5490.001٭مسجد جامع بروجرد10

معنادار22,5670.000٭مسجد حکیم اصفهان11

معنادار15.9960.000٭مسجد جمکران قم12

معنادار15,8260.001٭مسجد جامع نیشابور13

معنادار17,4900.000٭مسجد سلطانی بروجرد14

معنادار16,4430.000٭مسجد چوبی نیشابور15

16
مسجد شیخ لطف اهلل 

اصفهان
معنادار19,6720.001٭

معنادار16,9000.04٭مسجد تاری خانه دامغان17

معنادار17,6650.000٭مسجد جامع نایین18

معنادار14,9820.000٭مسجد شوش19

معنادار20,9750.000٭مسجد امام اصفهان20

تجزیـه و تحلیـل جاذبه هـا بـر اسـاس پرسـش نامه متخصصیـن بیانگـر تـوان بـاالی مسـاجد کشـور  
بـرای جـذب گردشـگران اسـت. 35 درصـد جاذبه هـای مذکـور از تـوان بسـیار بـاال و 50 درصـد از تـوان 
گردشـگر دارنـد.  گردشـگر هسـتند و 15 درصـد ظرفیـت متوسـطی بـرای جـذب  خـوب بـرای جـذب 
آزمـون تـی تـک نمونـه ای  معنـاداری پاسـخ ها را تأییـد کـرده اسـت. بنابرایـن کشـور ایـران از قابلیـت 
و تـوان بـاالی جاذبـه مسـاجد بـرای جـذب گردشـگر برخـوردار اسـت. سـنجش نقـاط قـوت و ضعـف و 
فرصت هـا و  تهدیدهـای توسـعه گردشـگری مسـاجد در ایـران از مـدل SWOT اسـتفاده شـده اسـت. 
غ التحصیـل مدرسـه بازرگانـی هـاروارد  تحلیـل SWOT بـرای اولیـن بـار در سـال 1950 توسـط دو فـار
ح شـد. در آن زمـان ایـن تحلیـل ضمـن  ج آلبـرت اسـمیت و رولنـد کریستنسـن مطـر بـه نامهـای جـور
کسـب موفقیت های روز افزون به عنوان کسـب ابزار مفید مدیریتی شـناخته شـد. اما شـاید بیشـترین 
موفقیـت مشـهود ایـن تحلیـل زمانـی بدسـت آمـد کـه Jack Welch از جنرال الکتریک در سـال 1980 از 
آن برای بررسـی اسـتراتژی های GE و افزایش بهره وری سـازمان خود اسـتفاده کرد این مدل در ابتدا 
بـرای بخش هـای تجـاری اسـتفاده می شـد.  امـا در ادامـه برای برنامه ریـزی راهبردی در شـهرها مورد 
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(Armstrong  ,2005 ,3) .اسـتفاده قـرار گرفـت

فرصت هـا    ،(Weaknesses( ضعف هـا   ،(Strenghths( قوت هـا  عبـارات  واژۀ  سـر   SWOT
(Opportunities( و تهدیـدات  )Threats( اسـت.  در واقـع تحلیـل قوت هـا و ضعف هـا در محیـط 

بیرونـی جریانـی نظامنـد اسـت. از محیـط  درونـی و تحلیـل فرصت هـا و تهدیدهـا 
عوامـل درونـی سیسـتم شـامل نقـاط قـوت و منفـی اسـت. نقـاط قوت در واقـع ویژگی هـای ممتازی 
کـه می تـوان بـرای گسـترش و توسـعه  کـه در زمینـه گردشـگری مسـاجد ایـران وجـود دارنـد  هسـتند 
گردشـگری از آنهـا اسـتفاده کنیـم. نقـاط ضعـف آن دسـته از ویژگیهـای هسـتند کـه بـه عنـوان مشـکل 
در حـال حاضـر  در زمینـه گردشـگری مسـاجد وجـود دارد. در جـدول3  نقـاط قـوت و ضعـف گردشـگری 
مسـاجد در ایران به همراه امتیاز بندی آنها با اسـتفاده از پرسـش نامه متخصصین آورده شـده اسـت. 
ع تحقیـق  )50 نفـر( انجـام شـد. بـر  امتیـاز دهـی از طریـق پرسـش نامه متخصصیـن آشـنا بـه موضـو
اسـاس اهمیـت  ) اهمیـت بسـیاز زیـاد 0/04،  زیـاد 0/03، متوسـط 0/02،  کـم 0/01 و بـی اهمیـت 0( بـه 
هـر متغییـر وزنـی از از 0- 0/04 داده شـده اسـت. سـپس بـه هـر متغییـر و بـر اسـاس اهمیـت و موقعیـت 
کنونـی سیسـتم بـه آن عامـل خـاص امتیـازی از 5  )بسـیار خـوب( تـا 1  )ضعیـف( می دهیـم. ایـن درجـه 
بنـدی نشـان می دهـد کـه سیسـتم چگونـه بـه هـر یـک از عوامـل خارجی پاسـخ می دهد. سـپس وزن را 

در درجـه هـر متغییـر ضـرب می کنیـم تـا بـه وسـیله امتیـاز وزنـی آن بـه دسـت آیـد.

جدول 3- نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری مساجد در ایران و امتیازبندی آنها

امتیاز نهاییرتبهوزنمتغیرردیف

S1
توجه مسئولین کشوری به توسعه و اهمیت گردشگری 

مساجد
0.0340.12

S2 0.0440.16وجود مساجد متعدد تاریخی در کشور

S30.0440.16تنوع جاذبه های گردشگری مساجد

S40.0320.06وجود محیط روحانی و آرامش بخش در مساجد

S50.0440.16وجود مساجد با معماری بی نظیر

S60.0430.12وجود مساجد با هویت فرهنگی ایرانی و اسالمی

S70.0320.06وجود مساجد دارای نشانه های تاریخی و سیاسی
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S8گردشگران در کشور 0.0340.12وجود امنیت برای 

S9کندگی جاذبه های گردشگری مساجد در سراسر کشور 0.0440.16پرا

S10

همجواری بسیاری از مساجد تاریخی و مهم با دیگر 

جاذبه های گردشگری همچون مسجد امام اصفهان و 

مسجد جامع یزد

0.0340.12

S110.0330.08رایگان بودن بازدید از مساجد

S12
وجود بقاع متبرک امام رضا  و حضرت معصومه و امام 

کشور زادگان  در 
0.0440.16

S13 0.0430.12امکان تحقیق و پژوهش مساجد

W10.0330.9عدم تبلیغات و شناخت این قابلیت بالقوه برای گردشگران

W2
مخالفت بعضی از علما با حضور گردشگران غیر مسلمان در 

فضای مسجد
0.0320.06

W3
عدم شناخت علمی از تاریخ و معماری بعضی از مساجد 

تاریخی
0.0430.12

W4کاتالوگ و معرفی نامه مساجد 0.0330.9نبود 

W50.0230.06عدم وجود راهنمای تور متخصص امور مساجد

W6
نبود حداقل امکانات رفاهی مناسب در بعضی از  سایت های 

گردشگری مساجد
0.0330.09

W7 0.0220.04ضعف فرهنگی و آموزشی مردم

W8 0.0320.06نبود برنامه جامع گردشگری مساجد

W9 0.0320.06کمبود امکانات اقامتی و پذیرایی مناسب برای همه اقشار

W10
نبود راه ارتباطی مناسب برای دسترسی به بعضی از 

جاذبه های گردشگری مساجد
0.0330.09

W110.0220.04ضعف مدیریتی و فقدان ثبات مدیریتی

عوامـل بیرونـی سیسـتم شـامل نقـاط فرصـت و تهدیـد اسـت. نقـاط فرصـت در واقـع ویژگی هـای 
گردشـگری مسـاجد   گسـترش و توسـعه  کـه از آنهـا می توانیـم بـرای  ممتـاز و نقـاط مثبتـی  هسـتند 
اسـتفاده کنیم. هر چه نقاط فرصت بهتر و بیشـتری داشـته باشـیم امکان موفقیت بیشـتری خواهیم 
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داشـت. نقـاط تهدیـد ویژگی هـای منفـی هسـتند کـه در صورتـی کـه رونـد فعلـی ادامـه  داشـته باشـد یـا 
در صـورت گسـترش گردشـگری مسـاجد  منطقـه  را تهدیـد می کننـد یعنـی نقـاط منفـی بالقـوه ای کـه 
امـکان بالفعـل شـدن را دارنـد و بصـورت تهدیـد وجـود دارنـد. در جـدول 4 عوامـل بیرونـی و امتیازهای 

ج شـده اسـت. آنهـا در

جدول 4- نقاط فرصت و تهدید توسعه گردشگری مساجد در ایران و امتیازبندی آنها

امتیاز نهاییرتبهوزنمتغیرردیف

O1
گاهی غیر مسلمانان با دین  امکان آشنایی و افزایش آ

اسالم
0.0440.16

O20.0430.12امکان تحقیق و پژوهش بر روی مساجد

O30.0430.12افزایش اشتغال در بخش خدمات گردشگری

O40.0430.12افزایش ارتباط مذهبی و علمی میان دانشمندان

O5
امکان درآمدزایی برای مساجد از طریق ارائه محصوالت 

جانبی
0.0440.16

O6
امکان احیای مساجد تاریخی کمتر توجه شده برای 

اهداف گردشگری
0.0440.16

O7 0.0330.09حفاظت از مساجد تاریخی و باستانی

O8
تعدیل دیدگاه های خصمانه نسبت به اسالم بواسطه 

آشنایی گردشگران با واقعیت های مساجد
0.0340.12

O9گاهی گردشگران نسبت به مساجد 0.0330.09افزایش آ

O10گاهی گردشگران از هنر معماری اسالمی 0.0440.16افزایش آ

O110.0340.12آشنایی گردشگران با مسجد و فرهنگ مسجد

O12
حفظ و اشاعه هنرهای سنتی و آداب و رسوم مذهبی و 

بومی
0.0440.16

O130.0430.12بهبود کیفیت محیطی و معنوی مسجد
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O14

کنین منطقه نسبت به  گاهی سا ارتقاء سطح دانش و آ

مساجد
0.0330.09

O15
توسعه زیر ساخت ها و شبکه های ارتباطی دسترسی به 

مساجد
0.0430.12

O16
ایجاد روحیه سرزندگی در مساجد بواسطه شلوغ بودن و 

حضور گردشگران
0.0330.09

O170.0440.16امکان جذب بیشتر جوانان به مسجد

T1
احتمال کم شدن معنویت فضای معنوی مساجد به 

واسطه حضور گردشگران
0.0320.06

T2
احتمال وارد آمدن آسیب به فضای مسجد به دلیل حضور 

زیاد گردشگران
0.0320.06

T30.0420.08به خطر افتادن غنای فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ محلی

T4
متأثر ساختن فرهنگ جامع میزان در برخورد با فرهنگ 

گردشگران
0.0220.04

T5
گردشگری موجب تجاری شدن جاذبه های فرهنگی و 

معنوی می شود
0.0330.9

T6 0.0220.04صدمه به سایت های تاریخی و باستانی

T7
احتمال از بین رفتن آرامش فضای مساجد بواسطه حضور 

گردشگران
0.0330.09

T8
ناشناخته ماندن بسیاری از مساجد دارای ارزش تاریخی 

و فرهنگی
0.0420.08

T90.0330.09کم توجهی به مساجد تاریخی به دلیل کمبود بودجه

در جـدول 5 وزن، درجـه و امتیـاز نهایـی عوامـل مختلف داخلی شـامل نقاط قوت و ضعف و عوامل 
خارجـی شـامل نقـاط فرصـت و تهدیـد، امتیـاز نهایـی SO, SW, TO,TW جمـع بنـدی و نشـان داده 

شـده است.
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SWOT جدول 5- وزن عوامل

قوت ها
Strenghths

ضعف ها
Weaknesses

فرصت ها
Opportunities

تهدید ها
Threats

0.460.310.620.27وزن

1.60.82.160.63امتیاز نهایی

0.0350.280.360.03میانگین وزن

میانگین 
درجه بندی

3.472.543.472.33

میانگین 
امتیاز نهایی

0.1230.070.1270.73

درصد امتیاز 
نهایی

30.815.541.612.1

SWTO

46.353.7

SOWT

72.427.6

شکل 1- ماتریس  SWOT گردشگری مساجد در ایران



432
ج( نتیجه گیری و راهکارها

هـدف تحقیـق فـوق امـکان سـنجی و بررسـی قابلیت هـای  توسـعه گردشـگری مسـاجد در کشـور 
ع بـه بررسـی کلی مسـاجد در ایـران پرداخته شـد  ایـران بـود بـر ایـن اسـاس پـس تبییـن تئوریـک موضـو
بـر اسـاس بررسـی های انجـام شـده در ایـران بیـش از 70 هـزار مسـجد وجـود دارد. امـا از تعـداد مسـاجد 
تاریخـی یـا دارای ارزشـی هنـری و معمـاری آمـاری در دسـترس نیسـت. بـرای ایـن تحقیـق بیـش از 
20 مسـجد تاریخـی دارای ارزش هنـری و معمـاری اسـالمی انتخـاب شـد و از طریـق پرسـش نامه 
کـدام  گاه بـه موضـع تحقیـق قـدرت جـذب هـر  متخصصیـن و 50 نفـر از متخصصیـن گردشـگری و آ
از ایـن 20 مسـجد در جـذب گردشـگر سـنجیده شـد. بـر اسـاس نتایـج پرسـش نامه 85 درصـد از ایـن 
20 مسـجد منتخـب دارای قـدرت خـوب و بسـیار خـوب بـرای جـذب گردشـگری هسـتند معنـاداری 
پاسـخ های متخصصیـن بـه  پرسـش نامه از طریـق آزمـون تـی تـک نمونـه ای در محیـط نـرم افـزاری 
SPSS سـنجیده شـد کـه همـه پاسـخ ها معنـادار بودنـد. سـپس در قالـب مـدل SWOT  به بررسـی نقاط 
قـوت گردشـگری مسـاجد در کشـور پرداختـه شـد و 13 مـورد قـوت و 11 مـورد نقطـه ضعـف شناسـایی 
شـدند. 17 مـورد هـم نقطـه فرصـت بـرای توسـعه گردشـگری مسـاجد شـناخته شـد و 9 مورد هـم نقطه 
ضعـف. سـپس در ادامـه  بـر اسـاس پرسـش نامه متخصصـان هـر کـدام از عومـل قـوت، ضعـف، فرصـت 
و تهدیـد امتیـاز بنـدی شـد و امتیـاز نهایـی بدسـت آمـد سـپس ماتریـس SWOT ترسـیم شـد و سـهم هـر 
کـدام از عوامـل در مـدل بدسـت آمـد کـه قوت هـا  )30,8 %(، ضعف هـا  )15,5 %(، فرصت هـا )41,6 %( 
و تهدید هـا  )12,1%( اسـت. کـه بیانگـر قـوی تـر بـودن نقـاط قـوت و فرصـت در مقابـل نقـاط ضعـف و 
تهدیـد اسـت. نتیجـه کلـی تحقیـق نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه بـا وجـود مسـاجد بـا معمـاری  منحصر 
به فرد همچون مسـاجد اصفهان و مسـجد جامع یزد ایران دارای قابلیت باالی در زمینه گردشـگری 
مسـاجد اسـت.  بـا توجـه بـه ماتریـس swot و قـرار گرفتـن در خانـه اول ماتریـس اسـتراتژی های توسـعه 
ای بـه منظـور بهره گیـری از نقـاط قـوت و فرصـت در جهـت پوشـش نقـاط ضعـف و تهدیدهای توسـعه 
گردشـگری مسـاجد ارائـه می شـود بـر ایـن اسـاس مهم تریـن راهکارهـای اجرایـی توسـعه گردشـگری 

مسـاجد در ایـران راهکارهـای زیـر پیشـنهاد می شـود.
تبلیغات و شناساندن جاذبه های زیاد و زیبای گردشگری مساجد در ایران؛ �
فراهم سازی زیرساخت های گردشگری مساجد مثل زیرساخت های ارتباطی و اقامتی؛ �
برگزاری تورهای ویژه گردشگری مساجد؛ �
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گنجاندن گردشگری مساجد در پکیج های گردشگری شهرها؛ �
تربیت راهنمایان تور ویژه گردشگری مساجد. �
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