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مقـــــــــــــــــــدمه

هو العلیم
نگاه تمدنی مقام معظم رهبری در طول دو دهة گذشـته نشـان از اهمیت این موضوع در منظومة فکری 
ایشان دارد. چنانچه معظم له در نظر و عمل تأکید فراوانی بر جهت گیری تمام فعالیت های دولت و ملت، به 
سمت دستیابی به تمدن نوین اسالمی داشته و دارند. چنانچه می فرمایند:»آرمان نظام جمهوری اسالمی را 

می شود در جملة کوتاه ایجاد تمدن اسالمی خالصه کرد.« )92/6/14(
پیشـرفت های علمی که در طول چند دهة اخیر در فضای علمی و صنعتی کشـور به دسـت آمده و تبدیل 
شـدن ایـران بـه قطب اول اقتصادی منطقـة خاورمیانه به طور واضح گویای این مطلب اسـت که به فرمودۀ 
معظم له بُعد سـخت افزاری تمدن حاصل شـده است. )91/7/23( و نشان دهندۀ جهت گیری دقیق و درست 
مسـئوالن کشـور به سـمت این بعد از تمدن می باشـد. چنانچه با مشـاهدۀ تاریخ نیز می بینیم که بعد سخت 
افزاری یعنی پیشـرفت-های علمی در تمدن اسـالمی و کل جهان بسـیار چشـم گیر بوده و یکی از پایه های 

اساسی آن تمدن درخشان در فرهنگ اسالمی بوده است. 
لیکن این همه، آن آرمان بلند نیسـت، چنانچه رهبری عظیم الشـأن می فرمایند: »اما بخش حقیقی، آن 
چیزهایی اسـت که متن زندگی ما را تشـکیل می دهد که همان سـبک زندگی اسـت که عرض کردیم. این 

بخش حقیقی و اصلی تمدن است...«)91/7/23( 
توجه به بعد فرهنگی تمدن یا بعد نرم افزاری آن طبق فرمودۀ ایشـان مهم تر از بخش سـخت افزار است و 
در صورت دسـتیابی به آن، تمدن حقیقی تشـکیل می شـود. اما مع األسف این مهم هنوز محقق نشده است. 
به طور واضح تر پیشـرفت های علمی اصاًل قابل قیاس با پیشـرفت های فرهنگی نیسـت که نشان از ضعف و 

عدم توجه مسئوالن و نهادهای متولی به مقولة فرهنگ و سبک زندگی است.
در سـبک زندگی اسـالمی )به عنوان پایه و اسـاس و نرم افزار تمدن اسـالمی( مسـجد، محور و هسـته 
فعالیت های فردی و اجتماعی اسـت و به شـهادت تاریخ، پیامبر اعظمs و ائمه معصومینt تمام شـوؤن 

مدیریت جامعه از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و ... را در مسجد سامان می دادند.
امروز نیز در مسیر نیل به قلة رفیع تمدن نوین اسالمی، مهم ترین تکیه گاه و نقطة عزیمت، مسجد است 
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و آن هم نه هر مسـجدی. بلکه این مسـجد طراز اسـالمی اسـت که می تواند از عهده این رسالت خطیر برآید 
و پرچمدار ترویج و تبیین سـبک زندگی اسـالمی و چراغ راه حرکت به سـمت تمدن واال و بی بدیل مورد نظر 

رهبری عظیم الشأن باشد.
»خانه خدا و خانه مردم، خلوت اُنس با خدا و جلوت حشر با مردم، کانون ذکر و معراج معنوی و عرصه علم 
و جهاد و تدبیر دنیوی، جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، دوگانه های به هم پیوسته ای است که تصویر مسجد 

اسالمی و فاصلة آن با عبادتگاه های رایج ادیان را نمایان می سازد.
در مسجد اسالمی، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگی پاک و خردمندانه و سالم درهم می آمیزد 
و فرد و جامعه را به طراز اسالمی آن نزدیک می کند، مسجد مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و 
جامعه در دیدگاه و اندیشـة مکتب اسـالم اسـت ... .تا این وظیفه به تمام و کمال گزارده نشـود، هیچ یک از ما 
نباید و نمی توانیم خطری را که از کمبود مسـجد یا ضعف و نارسـایی مسـاجد، جامعه و جوانان و خانواده ها و 
نسـل های آینده را تهدید می کند، غافل بمانیم و خود را از برکات عظیمی که مسـجد طراز اسـالمی به کشور 
و نظـام و مـردم هدیـه می کند، محروم سـازیم.« )پیام مقـام معّظم رهبری به اجالس سراسـری نماز، 

مهر1389.(
مرکز رسیدگی به امور مساجد، تبیین مالک ها و شاخصه ها و همچنین تحقق مساجد طراز اسالمی را به 
عنوان یکی از راهبردهای ویژه خود در دستور کار قرار داده و برآن است تا بسترها و زمینه های مناسب برای 

رقم خوردن این اتفاق مبارک را فراهم نماید.
مجموعه مقاالت حاضر که در قالب کتاب سال مرکز و با عنوان فروغ مسجد تدوین گردیده اند، گزیده ای 
اسـت از بهترین مقاالت گردآوری شـده در کتاب های فروغ مسـجد)از شماره 1 تا 7( و تالشی است در جهت 
تبیین نقش و جایگاه مسـجد در بعد نرم افزاری تمدن نوین اسـالمی. امید اسـت در نظر فرهیختگان ارجمند 

به ویژه ائمه محترم جمعه و جماعات مقبول افتد.
الزم است از زحمات خالصانه نویسندگان گرانقدر و همکاران عزیز در دفتر مطالعات و پژوهش ها نهایت 

تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
مشتاقانه در انتظار راهنمایی ها و پیشنهادات سازنده شما سروران گرامی هستیم.

جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل
مرکز رسیدگی به امور مساجد
معاونت فرهنگی-اجتماعی
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مقـــــــــــالۀ برتـــــــــــــر

شمارۀ1





مسجد طراز نظام اسالمی 
حمیدرضا مهدوی ارفع

چکیده

مسـجد، اّولین و فراگیر ترین پایگاه تجلّی باورها، ارزش ها، اصول و احکام نورانی اسـالم اسـت که با ارائة 
خدمـات متنـّوع، در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی، حقوقی و اقتصـادی به عموم مردم، 
به نوعی نمایندگی تمام و کمال شـئون گسـترده نظام و مکتب اسـالم را در سـطح محیط پیرامون خود بر 
عهده دارد. انقالب اسالمی ـ  که تحّولی بنیادین را در ارزش ها، ساختار ها و رفتار ها در راستای احیای اسالم 
ناب محّمدی ایجاد و ایجاب نموده اسـت ـ ضمن بازگشـت دادِن ارکان و اجزاء جامعه به الگوی جامعه 
مدینة الّنبی، با لحاظ مقتضّیات زمان، عناصر و کارکرد های جدیدی را برای همه یا اکثر ساختار ها و از جمله 

برای مسـجد تعریف نموده اسـت. شـناخت و پیاده سـازی عملی این کارکرد ها و عناصر و توزیع منطقی این 
نقش  ها در میان ارکان و اجزاء مسـجد، اعّم از اجزای داخلی و بیرونی، مهمّ  ترین گام راهبردی برای رسـیدن 
به مسجد طراز نظام مقّدس جمهوری اسالمی است. این مقاله با بررسی جایگاه مسجد در طرح کلّی اسالم، 

به تبیین اجمالی شاخص  های مسجد طراز و شایسته نظام اسالمی می پردازد.

واژگان کلیدی: 

مسجد، نظام اسالمی، طراز، والیت فقیه، کارکرد، اسالم.

13 فــــروغ مسجـــــــــــد



مقّدمه

»مسـجد طراز نظام اسـالمی«، ترکیبی حکیمانه و دقیق است که نخستین بار توّسط رهبر معّظم انقالب 
اسالمی در پیام ارسالی به نوزدهمین اجالس سراسری نماز مطرح گردید.1برای درک درسِت مختّصات 

این عنوان با مسّمی، ابتدا باید تعریفی مبتنی بر منابع علمی از واژگان این ترکیب ارائه نمود.
1. مسجد: مسجد، در اصل اسم مکان از فعل »َسَجَد، َیسُجُد« و در زبان فارسی به معنای محّل و جایگاه 
 بالّسجود؛ یعنی مسجد، 

ً
عبادت به کار رفته است. راغب اصفهانی می نویسد: »امَلسِجُد موِضُع الّصالِة اعتبارا

جایگاه نماز است و به اعتبار اینکه در آن سجده وجود دارد«.2سجده، شریف ترین رکن نماز و مظهر تاّم بندگی 
و ُکرنِش عبد، در برابر پروردگار متعال است. از این رو، اسم آن را مسِجد گذاشته اند.3

در اصطالح شرعی »مسجد، مکانی است که برای برپایی نماز عموم مسلمانان وقف شده باشد«. مرحوم 
 املکاُن امَلوقوُف عیل کافة 

ً
شـیح محّمدحسن نجفی، در »جواهرالکالم« می نویسد: »و امُلراُد بامَلسجد شرعا

امُلسلمین للّصالة«.4
2. طراز: در اصل کلمه ای پارسی ) تراز( بوده و سپس معّرب شده است. به لباس ویژه ای که برای سلطان 
بافته می شود، طراز گفته می شده است و از همانجا بر هر چیزی که خوب و عالی بوده است، این واژه اطالق 
گردیده است و در نهایت، به تقدیر مستوی؛ یعنی چیزی که در اندازه و قواره مورد پسند باشد، طراز می گویند.
رُز و   و الّطِ

ً
رُز: ما ُینَسُج ِمن الّثیاِب للّسلطان، فاریٌس أیضا ابن منظور در »لسان العرب« می نویسد: »و الّطِ

ه التقدیُر امُلستوی بالفارسیة«.5
ُ
ِ یشٍء و قیل: هو ُمَعّرٌب و اصل

ّ
ُد ُکل الّطراُز: َجّیِ

از کتب لغت فارسـی این گونه اسـتفاده می شـود که واژه »طراز« یا »تراز« به معنای قاعده، قانون، روش، 
رتبه، ِقسم، نوع، هم شأن، هم پایه و هم سطح است.6

3. نظام اسـالمی: مقصود از نظام اسـالمی، نظامی اسـت که اجرای شریعت اسالمی در همه عرصه ها را 

1. خانـه خـدا و خانـه مـردم، خلـوت ُانـس بـا خـدا و جلـوه حشـر بـا مـردم، کانـون ذکر و معراج معنـوی و عرصه علم و جهـاد و تدبیر دنیـوی، جایگاه عبادت 
و پایـگاه سیاسـت، دوگانه هـای به هـم پیوسـته ای اسـت کـه تصویـر مسـجد اسـالمی و فاصلـه آن بـا عبادتگاه هـای رایـج ادیـان را نمایـان می سـازد. در 
ک و خردمندانـه و سـالم درهم می آمیزد و فـرد و جامعـه را به طراز اسـالمی آن نزدیک  مسـجد اسـالمی، شـور و بهجـت عبـادت خالـص بـا نشـاط زندگـی پـا
می کنـد... .تـا ایـن وظیفـه بـه تمـام و کمـال گـزارده نشـود، هیـچ یک از ما نباید و نمی توانیم خطری را که از کمبود مسـجد یا ضعف و نارسـایی مسـاجد، 
جامعـه و جوانـان و خانواده هـا و نسـل های آینـده را تهدیـد می کنـد، غافـل بمانیـم و خـود را از بـرکات عظیمـی کـه مسـجد طراز اسـالمی به کشـور و نظام و 

مـردم هدیـه می کنـد، محـروم سـازیم؛ پیـام مقـام معّظم رهبـری به اجالس سراسـری نماز، مهـر1389.
2. مفردات الفاظ القرآن، ص271.

3. ر.ک: فرهنگ مسجد.
4. جواهرالکالم، ج14، ص61.
5. لسان العرب، ج8،ص143.

6. عباسی، رسول، مسجد طراز اسالمی، ستاد عالی هماهنگی و نظارت عالی بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، تهران، 1390.
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وجهه هّمت خویش قرار داده باشـد. رهبری، در این نظام بر عهده مجتهد جامع الشـرایطی است که افزون بر 
برخورداری از شرایط افتاء، دارای قدرت رهبری و اداره جامعه اسالمی نیز باشد. رهبری در این نظام با تکیه 
بر برخورداری از دو اصل »مشروعّیت الهی« و »مقبولّیت مردمی« دارای اختیاراتی است که می تواند به طور 

مستقیم یا از طریق نصب افراد شایسته در شئون جامعه دخالت کند.
4. کارکرد: به معنای نقش یا اثری است که هر پدیده در زنجیره  پدیده هایی که با آنها مرتبط است، باقی 

می گذارد. 

پارادایم های »مسجد طراز نظام اسالمی«

اگرچه در خصوص تعریف و مختصات »مسجد طراز نظام اسالمی« غیر از چند پژوهش موردِی محدود 
و یک کتاب کوچک مستقّلـ  که آن هم عصاره یک رساله دکترا بوده است ـ 1تحقیقات شایسته و بایسته ای 
صورت نگرفته است؛ اّما از بررسی مجموع دیدگاه های منتشره در خصوص مسجد و انتظارات کارکردی آن 

می توان سه تلّقی از مفهوم »مسجد طراز اسالمی« احصاء نمود:

1. دیدگاه تاریخیـ  سّنتی

عّده ای مقصودشـان از »مسـجد طراز اسالمی« یا »مسجد طراز نظام اسالمی« همانا مسجدی است که 
به طور کامل منطبق بر ویژگی ها و کارکردهای مسجد در صدر اسالم و به خصوص در زمان حکومت نبوی 

در مدینه الّرسول باشد.2
این تلّقی اگرچه از لحاظ ابتناء بر روش و سـیره پیامبر اعظم بسـیار صواب و قابل تقدیر اسـت و حّتی 
گاهی در ظاهر منطبق با فرمایشـی از امام راحل اسـت که فرمودند: »امیدوارم موّفق به این امر بشـوید و 

مساجدمان برگردد به حال مساجد صدر اّول«،3اّما نگرشی جامع و پویا نیست.
بـه عبـارت دیگـر، احیای تمام کارکردهـا و نقش های مسـجد در عصر نبوی، امری بسـیار ضروری و 
متین اسـت؛ اّما چنانچه از فرمایش حضرت امام راحل و نظایر آن چنین برداشـت شـود که سـقف و نهایت 
نقش آفرینی و کارکرد مسجد همان است که در صدر اسالم ظهور و بروز پیدا کرد و کسی حّق ندارد کارکردی 
فراتر از آن را برای مساجد تعریف نماید، چنین برداشتی به طور قطعی ناصواب و عامل رکود و ایستایی خواهد بود. 

1. همان.
2. ماهنامه مسجد،1391، شماره162، ص13.

3. صحیفه نور، ج17، ص41.
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 به نظر نگارنده، سخن حکیمانة امام راحل که به طور قطعی نمی تواند به تنهایی و بدون توّجه به سایر 
مبانی و دیدگاه های دیگر ایشـان مورد اسـتناد قطعی قرار گیرد، ناظر بر مقایسـه دوران پیش و اوایل دوران 
پس از انقالب با دوران صدر اسـالم اسـت. در واقع، امام در مقام اعالم عدم رضایت از وضع موجود مسـاجد 
در ابتدای انقالب و فاصله بسـیار زیاد آن از جایگاه و کارکردها شایسـته آن اسـت و با ارجاع اذهان به اوضاع 
مسـاجد در صدر اسـالم و عصر حکومت اسالمی نبّی اکرم، قصد داشته اند این حقیقت را یادآوری و القاء 
کنند که باید کارگزاران نظام اسالمی تالش کنند تا مساجد به عنوان کانون های اصلی شکل گیری انقالب 

به تراز الیق خود برگردند.
از طرف دیگر، در زمان شـخص امام راحل  هم مسـاجد به پایگاه خدماتی تبدیل شـده بودند که شاید 
هرگز در طول تاریخ سـابقه نداشـته اسـت؛ نظیر تمرکز بسیج اقتصادی در مساجد، مراکز برگزاری انتخابات، 

محّل اسکان مسافران نوروزی و ... .

2. دیدگاه حّداقلی

گروهی از صاحب نظران و محّققان بر این باورند که کارکردها و نقش های مسـجد در عهد نبوی، بر 
دوگونه بوده است:

الـف( کارکردهایـی کـه مربوط به مسـجد، بما هو مسـجد می شـود، فـارغ از اینکه حکومـت و حاکمّیت 
اسالمی  باشد یا نه و صرف نظر از اینکه در حکومت اسالمی، حاکم پیامبر یا امام معصوم یا ولی فقیه 

غیرمعصوم باشد.
ب( کارکردهایی که ناشـی از اختیارات انحصاری حاکم معصومـ  اعّم از پیامبر و ائّمهـ  اسـت و 

به طور مستقیم به شئون و اختیارات ایشان باز می گردد.
این گروهـ  که اغلب دارای مبانی اسالم شـناختی غیرپویا و کم بهره از تأثیرات زمان و مکان هسـتندـ در 
سـایه دسـته بندی مذکور، چنین نتیجه می گیرند که مهم  ترین وظیفه مساجد، برپایی نماز جماعت، مجالس 
ذکر و دعا و موعظه و حداکثر    در بُعد اجتماعی ـ  همکاری مؤمنان برای رفع نیازهای ماّدی و مالی نیازمندان 

محّل و تسکین آالم آنهاست.
متأّسـفانه باید گفت این دیدگاهـ  دانسـته و ندانسـته ـ  حاشیه ای از تئوری دشمن ساخته »سکوالریسم« 
و جدایی دین از دنیا و سیاسـت اسـت که گاه آگاهانه از تریبون های روشـنفکران دینی مطرح می شـود و گاه 

ناآگاهانه بر زبان و قلم متدّینین سّنتی جاری می گردد.
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3. دیدگاه فقه پویا )حّداکثری(

مـا بـا تکیـه بـر دو مبنای اصولی و عمده در فقه شـیعه، معتقدیـم که کارکردهای مسـجد در دوران نظام 
اسـالمی، عالوه بر شـمول کلّیه کارکردهای مسـجد در نظام اسـالمی نبوی، می تواند و باید بتواندـ  ضمن 
رعایت اصول و ارزش های بنیادین تفّکر اسـالمی ـ  شـامل کارکردها و نقش های نوینی متناسـب با نیازها و 

مقتضّیات جدید باشد. دو مبنای اصولی یاد شده عبارت اند از:

الف( اطالق و عمومّیت شئون و اختیارات ولّی فقیه به عنوان حاکم اسالمی
شـّکی نیسـت که پیامبر مکّرم اسـالم در دوران خود از اختیارات تاّم، مطلق و عاّمی  در حوزه تدبیر و 
مدیریت امور اّمت اسـالمی برخوردار بوده اند. از طرفی، هر تجویز اختیاری از سـوی خداوند متعال، مبتنی بر 
حکمت و مصلحتی واقعی است. حکمت و مصلحت مطلقه بودن والیت رسول اهلل، همانا برداشتن تمام 

موانع از سر راه پیشرفت و تعالی اّمت اسالم و فراگیر شدن ارزش های اسالم ناب محّمدی بوده است.
اکنون در دوران غیبت و در عصر تشـکیل تنها حکومت اسـالمی با رهبری فقیه عادل و جامع الشـرایط، 
این سـؤال پیش می آید که فارغ از والیت تکوینیـ  که فقط در اختیار معصومان اسـت ـ  در حوزه والیت 

شرعی و تشریعی، ولّی فقیه چه میزان از اختیارات و شئون پیامبر را در عرصه اداره امور اّمت واجد است؟
اگـر بگوییـم تنها بخشـی از آنها را که مصداق یا مصادیقی از آن در عصر حیـات پیامبر، موضوعّیت یافته 
و حضرت نسـبت به آن اعمال نظر و اقدام فرموده اند و موضوعات و احکام جدید و مقتضّیات نوین، از حوزه 
اختیار حاکم اسـالمی خارج و ممنوع اسـت، در این صورت اصل حکمت و مصلحت تفویض و تجویز اختیار 
به اولیاء زیر سؤال می رود؛ زیرا همان وظیفه ای که از پیامبر در زمان خودش انتظار می رودـ  یعنی اداره تمام 
امور اّمت اسـالم و توسـعه آرمان های اسـالم ـ  از ولّی فقیه هم انتظار می رود؛ در حالی که لوازم آن در اختیار 
وی قرار داده نمی شود و این عالوه بر اینکه تکلیف بماالُیطاق است و از نظر عقلی قبیح و محال است، نقض 

غرض نیز محسوب می شود.
بنابراین، چاره ای نیسـت جز اینکه بگوییم ولّی فقیه در عرصه اداره امور اّمت اسـالم، از تمام اختیارات و 

شئون پیامبر و امام معصوم برخوردار است، طابَق الّنعِل بالنَّعل! 

امام خمینی؛ احیاگر والیت مطّلقه فقیه

حضـرت امـام خمینی احیاگر تئوری مترّقی والیت مطلّقه فقیه در عصر جدید در این باره می فرمایند: 
»حکومت، که شعبه ای از والیت مطلّقه رسول اهلل است، یکی از احکام اّولّیه اسالم است و مقّدم بر تمام 
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احکام فرعیه، حّتی نماز و روزه و حّج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب 
کنـد و پـول منـزل را به صاحبش رّد کند. حاکم می تواند مسـاجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسـجدی که 
ِضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادی شرعی را که خود 
با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند 
هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی اسـت ـ که جریان آن مخالف مصالح اسـالم اسـت ـ از آن، تا زمانی که 
که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حّج، که از فرایض مهّم الهی است در مواقعی که مخالف 

صالح کشور اسالمی دانست، به طور موّقت جلوگیری کند«.1

ب( تأثیر مقتضّیات زمان در توسعه و ضیق موضوعات احکام فقهی
 بحث از چگونگی انطباق دین با نیازهای زمان، دامنه ای به درازای عمر ادیان دارد. مهم ترین چالش های 
هر عصر و نسلی در طول تاریخ، همین مسئله است که آیا امکان انطباق یک دین بر نیازها و مقتضّیات همه 

زمان ها و همه مکان ها وجود دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
در پاسخ به این پرسش بنیادین سه دیدگاه متفاوت در میان روشنفکران و صاحب نظران پدید آمده است:

1. دیدگاه افراطی: که به طور اساسی مقتضّیات زمان و مکان را نادیده گرفته و موضوعات احکام را همانند 
احـکام اّولّیه و ثابت دین، غیرقابل تغییر و تحّول می داند. شـاید تعبیر انسـدادی یـا متحّجرانه بر این دیدگاه، 

تعبیر ناروایی نباشد.
2. دیدگاه تفریطی: که در مقابل دیدگاه افراطی، تغییرات و مقتضّیات زمان را اصل گرفته و دین و احکام 
آن را فرع و تابع محض مقتضّیات زمان می داند. صاحبان این اندیشهـ  که اغلب روشنفکران غرب زده هستند  
ـ در عمل، دین را از عرصه های اساسـی زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی و بین المللی حذف نموده و آن 

را در چارچوب فردی و عبادی محصور نموده اند. 
3. دیدگاه فقه جواهری: عقل و منطق حکم می کند که اجتهاد دینی با مقتضّیات زمان و مکان هم خوانی 
داشـته باشـد؛ به گونه ای که نه ارزش ها و آموزه های دینی نفی گردد و نه عنصر زمان و مکان و شـرایطی که 
دین باید در آن متجلّی گردد، نادیده گرفته شود. بنابراین، فقه اسالم در عین سّنتی بودن و اجتهاد آن در عین 

جواهری بودن، منطبق با شرایط زمان و مکان نیز خواهد بود و پویایی آن نیز حفظ خواهد شد. 
بیشتر فقهای ما دارای این دیدگاه بوده و بر لزوم انطباق فقه با مقتضّیات زمان و مکان تأکید دارند.2نمونه های 

1. صحیفه نور، ج20، ص452-451.
2. دربـاره بحـث از »تأثیـر مقتضّیـات زمـان و مـکان در موضـوع احـکام فقهـی«، تحقیقـات و تألیفـات بسـیاری توّسـط محّققین و دانشـمندان اسـالمی، 
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اعـّم از شـیعه و سـّنی و در برخـی مـوارد از مستشـرقین صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره و انـدک توضیحـی در خصـوص برخـی از آنهـا ارائـه 
می شـود )اقتبـاس از: نـوری، محّمـد، گزیـده مأخذ شناسـی نقـش زمـان و مـکان در فقـه، آیینـه پژوهـش، 1374، شـماره 36(: 

1. ابـن خلـدون، عبدالرحمـن بـن محّمـد: »در میـان افـراد بشـر، فقیهـان از همـه کـس از امور سیاسـت دورترند«؛ )مقّدمـه ابن خلدون، جلـد دّوم، ترجمه 
محّمدپرویـن گنابـادى، تهـران، ترجمـه و نشـر کتـاب، 1359، ص1146 – 1148( دورى فقیهـان از مقتضّیات زمـان و مکان توّجه ابن خلدون را جلب 
کـرده و طـی یـک فصـل، بـه بررسـی آن پرداختـه اسـت. چکیـده ایـن کاوش از ایـن قـرار اسـت: غـور در مسـائل نظـرى و قیاس هـا و اسـتدالل هاى فقهـی 
گـر بـه سیاسـت کـه یـک فـّن واقع گراسـت، وارد شـوند دچـار اشـتباه  و دورى از جزئیـات و امـور خارجـی، موجـب گسسـتگی از واقعّیـات اجتماعـی شـده و ا

خواهنـد شـد.

2. البوطـی، محّمـد سـعید رمضـان: »مجمـل الشـبهات التـی تثـار حـول تطبیـق الشـریعة االسـالمیة فـی العصـر الحدیـث« )عربـی(، العـودة الـی االسـالم، 
دمشـق، الرسـالة، 1413 ق. ص 89 – 938.

3. تفاحـه، احمـد زکـی: »صالحیـة التشـریع، االسـالمی لتطبیق لکل زمان و مکان« )عربی(، االسـالم و الحکم، بیـروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا، 
ص227 – 297؛ احـکام اسـالم نـه به طـور مطلـق متغّیـر و نـه به طـور مطلـق ثابتنـد، بلکـه برخـی از آنهـا ثابـت و برخـی دیگـر تغییرپذیرنـد. تغّیـر و تطـّور 

احـکام، بـه دلیـل تطـّور زمـان و پیـش آمـدن حـوادث مختلف اسـت. 

4. جمال، احمد محّمد: »حول تغیر االحکام بتغییر االزمان«، البعث االسالمی، جلد نوزدهم، ش5، ص61 - 64.

5. جناتـی، محّمـد ابراهیـم: »نقـش زمـان و مـکان در اجتهـاد«،  ادوار اجتهـاد از دیـدگاه مذاهـب اسـالمی، چـاپ اّول، تهـران، کیهـان، 1372، ص 435 
– 479؛

ک هـا  مـوارد و نمونه هـاى تأثیـر زمـان و مـکان در اجتهـاد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. نویسـنده قائـل بـه تأثیـر بی واسـطه زمـان و مـکان در ناحیـه مال
و موضوعـات احـکام فقهـی و نـه در ناحیـه خـود احـکام یـا در منابـع و ادّلـه اسـت. از ایـن رو، زمـان و مـکان را فقـط در »اجتهـاد تفریعـی و تطبیقـی« مؤّثـر 

می دانـد. تغییـر موضوعـات یـا تغییـر ویژگی هـا و شـرایط آنهـا، احـکام جدیـدى می طلبـد کـه مجتهـد بـا تکیـه بـر مصـادر فقهـی ارائـه می نمایـد.

6. حبیـب، ه. ا. ر: »مبـادى الـروح العصریـة، الدیانـة المتجـدد، القانـون و المجتمـع« )عربـی(، االتجاهـات الحدیثـة فـی االسـالم، ترجمـة هاشـم 
الحسـینی، بیـروت، دارالمکتبـة الحیـاة، 1966 م، ص 67 - 143.

7. حسن، حسن عّباس: »التطور و التحّول« )عربی(، الصیاغة المنطقیة للفکر السیاسی االسالمی، بیروت، الدار العالمیة، 1412 ق، ص69 - 80.

8. حسـین، محّمـد الخضـر: الشـریعة االسـالمیه صالحـة لـکل زمان و مکان )عربی(، قاهـره، 1391ق. چکیده این کتاب تحت عنـوان مزبور به صورت 
مقاله در مجله نور االسـالم )قهره(، مجلد اّول، ش3 )ربیع االول 1349( منتشـر شـده اسـت.

9. حنفـی، حسـن: التـراث و التجدیـد )عربـی(، چـاپ اّول، قاهـره، المرکـز العربی للبحث و النشـر،1980م، خان، وحیدالدین. االسـالم و العصر الحدیث 
)عربـی(، ترجمه قطر االسـالم خـان، بیروت: دارالنفائـس، 1986م. ص157.

10. داویـد، رنـه: »انطبـاق حقـوق اسـالمی بـا دنیـاى جدیـد«، در مجموعـه نظام هـاى بـزرگ حقوقـی معاصر، ترجمه حسـین صفایی و دیگـران، تهران، 
نشـر دانشـگاهی، 1364، ص 455 – 462؛ نویسـنده کـه از حقوقدانـان فرانسـوى اسـت. فصـل اّول از بخـش چهـارم ایـن کتـاب را بـه حقـوق اسـالمی 
اختصاص داده و ذیل سـه عنوان »اسـاس تغییرناپذیر حقوق اسـالمی«، »انطباق حقوق اسـالمی با دنیاى جدید« و »حقوق کشـورهاى اسـالمی«، به 
کید دارد که فقه اسـالمی به گذشـته  بررسـی موضـوع پرداختـه اسـت. در عنـوان دّوم بـه مکانیسـم انطبـاق فقـه اسـالم با دنیـاى جدید می پردازد. وى تأ
تعّلـق نـدارد و در عصـر حاضـر کشـورهاى اسـالمی مـورد قبـول اسـت. آنـگاه شـیوه ها و ابزارهایـی کـه فقـه را در عصرهـاى مختلـف فّعـال می سـازد، مـورد 
کم. ح برشـمرده اسـت: اسـتمداد از عرف و عادت، اسـتفاده از قرارداد، حیله هاى حقوقی و مداخله حا بررسـی قرار داده و چهار شـیوه و ابزار را بدین شـر

ع، امضاء کننـده بسـیارى از رویه هـاى عـرف بـوده اسـت. عـرف متحـّول در چهارچـوب ضوابـط اسـالمی، مـورد قبـول اسـت. دّومیـن شـیوه بیانگـر  شـار
ضیـق دامنـه احـکام ضـرورى اسـت کـه بدیـن وسـیله بـا خلّو قوانیـن، انسـان ها می توانند به وضـع قوانین و ایجـاد قـرارداد بپردازنـد. حیله هاى حقوقی 

کـم بـا اختیـارات خـود، ابزارهـاى خوبـی بـراى فّعال سـازى فقـه در عرصه هـاى اجتماعـی در اختیـار دارد. )تغییـر عنـوان( و باالخـره حا

11. الدرینـی، محّمـد فتحـی: »الجمـود الفقهـی و التعصـب المذهبـی« )عربـی(، بحـوث مقارنة فی الفقه االسـالمی و اصولـه، جلد اّول، بیروت، الرسـالة، 
1414 ق، ص71 – 108.
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 از آنجـا کـه روح دیـن اسـالم بـا جمـود و تعّصـب ناسـازگار اسـت، قـادر بـه گره گشـایی از مشـکالت عصرهـاى مختلف و پاسـخ گویی به نیازهـاى دوره هاى 
کیـد دارد کـه اجتهـاد، قـرآن و تسـامح، از عناصـرى اسـت کـه فقه را بـا زمان ها انطباق می بخشـد. گـون اسـت. نویسـنده تأ گونا

12. »سـر اسـتمراریة صالحیة االسـالم دینا و تشـریعًا لکل زمان و مکان« )عربی(، دراسـات و بحوث فی الفکر االسـالمی المعاصر، جلد دّوم، دمشـق، دار 
قتیبـه، 1408 ق، ص465 – 468.

13. الدسـوقی، محّمـد و الجابـر، امینـه: »عوامـل النهضـة الفقهیـة الحدیثـة«، مقدمـة فی دراسـة الفقه االسـالمی، الدوحة )قطـر(، دارالثقافـة، 1411 ق، 
ص283. - 302.

بررسـی جامعه شناسـانه فرآیند فقه اسـالمی تحت عناوین زیر بررسـی شـده اسـت. گذشـته فقه اسـالمی و جامعه هاى اسـالمی، وضعّیت بحران کنونی 
فقـه، عوامـل و موجبـات پیدایـش نهضـت فقهـی جدیـد، نمودهاى ایـن نهضت، ابداع شـیوه هاى جدید براى اصالح فقـه و آینده فقه.

14.الرافعی، مصطفی: »االسالم و مشکالت العصر« )عربی(، بیروت، الشرکة العلمیة للکتاب، 1987 م، ص309. اینکه اسالم تا چه اندازه در برطرف 
کردن مشـکالت عصر توفیق عملی و نظرى داشـته، مورد بررسـی قرار گرفته و در ضمن نقش فقه نیز مورد پژوهش واقع شـده اسـت.

15. الزحیلـی، وهبـه: »تغیـر االحـکام بتغیـر االزمـان او تغیـر الفتـوى بتغیـر الزمـان« )عربی(، اصول الفقه اسـالمی، جلد دّوم، دمشـق، دارالفکـر، 1406ق، 
.1118-1116

احـکام بـه سـبب تغییـر عـرف، مصالـح اجتماعـی و مـردم یـا به سـبب پیدایش ضرورت هـا و یا ظهور سـازمان هاى جدید، تغییـر می یابند؛ اّمـا این مربوط 
بـه احـکام اجتهـادى و معامـالت اسـت و احکام عبادى تغییرناپذیر اسـت.

16. الزیـن، سـمیح عاطـف: »االسـالم ثابـت ال یتغیـر و ال یتطـور بتغیـر الزمـان و المـکان« )عربـی(، االسـالم و ثقافـة االنسـان، بیـروت، دارالکتـاب 
کیـد دارد. اللبنانـی،1393 ق، ص316 – 319. بـر عـدم تغییـر و ثبـات شـریعت و احـکام فقهـی تأ

17. سـروش محالتـی، محّمـد: »امـام و نقـش زمـان و مـکان در اجتهـاد«، آفتاب تابان )ویژه سـّومین سـالگرد رحلت حضرت امام خمینـی، روزنامه 
جمهـورى اسـالمی(، خـرداد1371، ص43 - 51. ایـن نوشـته، شـامل بررسـی دیدگاه هـاى امـام در مبحث تأثیر زمان و مکان اسـت.

18. سـالم، رفعـت: »بحـث عـن التـراث العربـی، نظرة نقدیة منهجیـة« )عربی(، قاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب،1990م، ص343. سـه بخش 
ایـن کتـاب بـا عناویـن: »الثابـت و التحـّول«، »التـراث و التجدیـد« و »جـدل التـراث و الواقع«، درباره مناسـبات تحّوالت زمـان و تغییر مقتضّیات عصرها 

بـا اصـول ثابـت دین و فقه اسـت.

19. شـبلی، احمد: »موسـوعة النظم و الحضارة االسـالمیة )6( المجتمع االسـالمی« )عربی(، چاپ ششـم، قاهرة، مکتبة النهضة المصریة،1986م، 
ص353. اسـالم دیـن همـه زمان هـا و مکان هـا و پاسـخ گو بـه نیازهـاى مردم اسـت.

20. شـبلی، محّمـد مصطفـی: »الفقـه االسـالمی بین المثالیة و الواقعیـة« )عربی(، بیروت، الدار الجامعیـة،1982م، ص252. تعبیر دیگر براى مبحث 
فقـه و زمـان، مثالیـه و واقعّیـه اسـت کـه توّسـط متفّکـران عـرب مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. مثالیـه، یعنی خیال پـردازى و ایده آلیسـتی فکـر کردن، 
در مقابـل واقع گرایـی و توّجـه بـه واقعّیـات و حقایـق اجتماعـی و انسـانی. نویسـنده بـا ایـن گرایـش کـه فقـه اسـالمی انعطاف پذیـر و واقع گـرا اسـت بـه 
تحلیـل عناصـر و اهرم هایـی کـه فقـه را سـّیال و متغیـر سـاخته، می پـردازد. البتـه در خـالل ایـن تحلیل هـا، بـه مثال هـا و مصداق هاى عینـی هم عنایت 
شـده اسـت. کتـاب حاضـر، ابتـدا بـه تعریـف واقع گرایـی فقـه پرداختـه و شـبهات عدم انعطـاف فقـه را پاسـخ گفتـه اسـت. پـس از آن، سـه بخـش کتـاب 
آمـده اسـت: بخـش اّول عهـده دار تبییـن سـه نکتـه اسـت: تعامـل ارزش هـاى اخالقـی متحـّول بـا احـکام فقهـی، تأثیر عـرف در تغییـر احـکام، تأثیر عقل 
در تغییـر احـکام فقهـی. بخـش دّوم تحلیلـی از مصـادر و منابـع فقـه اسـت بـا توّجـه بـه اینکـه آن منابـع چـه نقشـی در انعطافپذیـرى فقـه ایفـا می نمایـد. 
بخـش سـّوم بـه کارآمـدى و توفیـق نظـرى و عملـی فقـه در زمـان حاضـر در عرصه هـاى مختلف حیات انسـان، مانند معامـالت ربوى، حـدود و تعزیرات 

پرداختـه اسـت.

21. صادقی، محّمد: ف»قه گویا یا فقه سنتی، فقه پویا یا...؟«، قم، انتشارات جامعة علوم القرآن، بی تا، ص100.

نویسـنده معتقـد اسـت کـه توانمنـدى و کارآمـدى فقـه در پاسـخ گویی بـه نیازهـاى زمـان، نـه بـا فقـه سـّنتی و نـه بـا فقه پویـا امکان پذیـر اسـت. از این رو، 
وى بـا نقـادى فقـه سـّنتی و فقـه پویـا، بـه دلیـل عدم اّتـکاى آنهـا بـه قـرآن بـه عنـوان مصـدر اّول و عنایـت بـه منابع دیگـر، در صـدد ارائه جریان سـّومی در 

فقـه شـیعه بـه نـام فقـه گویاسـت و معتقـد اسـت بـا فقـه گویا مشـکالت برطرف می شـود.
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22 .صافی، لطف اهَّلل: »االحکام الشـرعیة ثابة ال تتغیر« )عربی(، قم، دارالقرآن الکریم، 1412 ق، ص40. مؤّلف از موضع مخالفت با تغییر شـریعت و 
احـکام دیـن بـه تبییـن ثبـوت و جاودانگی شـریعت می پردازد. البّته خالصه این جزوه در شـماره نخسـت مجّله رسـالة الثقلین آمده اسـت.

23. صعب، حسن: »االسالم تجاه التحدیات العصریة« )عربی(، چاپ اّول، بیروت، 1985م.

کوشـش  هـادى  24. طباطبایـی، سـّید محّمدحسـین: »اسـالم و نیازمندی هـاى انسـان معاصـر«، مجموعـه مقـاالت و پرسـش ها و پاسـخ ها، بـه 
خسروشـاهی، جلـد اّول، تهـران ، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی،1371، ص86-47.

25. العبادى، عبداهَّلل: تقدیم طاعة علی اخرى او ترکها نظرًا للزمان و المکان و االحوال )عربی(، الدوحة، دارالثقافة، 1992م، ص250.

26. عبدالحمیـد، محسـن: »منهـج التغییـر االجتماعـی فـی االسـالم« )عربـی(، بغـداد، مکتبـة القـدس،1402ق ، ص57. فراهـم آمـده از شـش فصـل 
ح و زمینـه تغییـر اجتماعـی اسـالم، اهـداف تغییـر جامعـه در اسـالم،  اسـت؛ شـامل: جامعه شناسـی و تحـّوالت اجتماعـی، اسـالم و تغییـر جامعـه، طـر

موجبـات عدم تحـّول اجتماعـی در جهـان اسـالم، شـیوه تحـّول اجتماعـی در اسـالم.

27. عبدالقادر، محّمد احمد: »بین االصالة و المعاصرة« )عربی(، اسکندریة، دارالمعرفة الجامعیة، 1994م، ص480.

28. العشـادى، محّمـد سـعید: اصـول الشـریعة )عربـی(، بیـروتـ  قاهـره، المکتبـة الثقافیـة -   سـینا للنشـر، 1412ق. بـراى انطباق و تطبیق شـریعت، با 
مباحـث و مسـائل جـّدى بین المللـی، جنایـی، اقتصـادى و ... بـه تبییـن اصـول پرداختـه تـا بـا تمّسـک بـه آنها ایـن انطباق، به سـهولت انجـام پذیرد.

29. العمرى، نادیه شریف: »تغیر الفتوى بتغیر االزمنة و االمکنة« )عربی(، االجتهاد فی االسالم، بیروت، الرسالة، 1406ق، ص246 - 254.

شـریعت اسـالمی صالحّیـت انعطـاف بـا همـه زمان هـا و مکان هـا را دارد؛ چـون موضوعات را به عـرف احاله می دهد و پس از اخذ رأى عرفی، به اسـتنباط 
فتـوا می پـردازد. از ایـن رو، جایـز نیسـت که مفتی فتواى گذشـته را در زمـان حال تکرار کند.

30. فضـل الرحمـن: »االسـالم و ضـرورة التحدیـث« )عربـی(، بیـروت، دارالسـاقی، 1993م، ص243. ضـرورت توّجـه بـه مسـائل مسـتحدث، بـه 
خصـوص در دوره جدیـد توّسـط دیـن داران و فقیهـان.

31. فؤاد، نعمت: »االسالم و انسان العصر« )عربی(، قاهره ، مکتبة غریب، 1990م ، ص135.

32. القرضـاوى، یوسـف: »االجتهـاد فـی الشـریعة االسـالمیه )مـع نظـرات تحلیلیـه فـی االجتهادالمعاصـر(« )عربـی(، الطبعـة الثانیـه، کویـت، دارالقلـم 
للنشـر و التوزیـع،1410/ 1989، ص213.

33. قطـب، محّمـد: »اسـالم و تحـّوالت زندگـی«، ترجمـه محّمدعلـی عابـدى، چـاپ اّول: تهـران، مؤّلـف، 1351، ص612. ایـن اثـر، ترجمـه کتـاب 
ح شـواهد تاریخـی و مطالـب دینـی، خواهـان بررسـی ایـن نکتـه اسـت کـه چیـره شـدن تفّکـر  التطـور و الثیـاب فـی الحیـاة البشـریة اسـت. نویسـنده بـا طـر
تحّول طلبـی در اروپـا، هیـچ چیـز را ثابـت ندانسـتن، حّتـی دیـن و معنوّیـات اسـت. بـا ورود ایـن طـرز تفّکـر بـه جامعه هـاى اسـالمی، امـور ثابـت کـه ارکان 
زندگی بشـر هسـتند، در معرض خطر قرار گرفته اسـت. از این رو، باید از افراط و تفریط ها اجتناب کرد و به طور معقول اسـالم را با زمان همگام سـاخت.

34. کاتوزیـان، ناصـر: »قلمـرو زمانـی و مکانـی حقوق«، مقّدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، مـدّرس، 1369، ص237 - 262. 
ضمـن دو مبحـث »قلمـرو حقـوق در مـکان« و »قلمـرو حقـوق در زمـان« بـه نقش آفرینـی ایـن دو  عامـل در حقـوق می پـردازد. گرچـه از نویسـنده حقوقـی 
صـرف اسـت، ولـی رهیافت هـاى خوبـی بـراى فقـه و زمـان دارد. مبحـث دّوم در صدد پاسـخ گویی به این سـه سـؤال اسـت: قانون از چـه لحظه اى قابل 
اجـرا اسـت؟ در چـه زمانـی سـلطه و اقتـدار قانـون پایـان می پذیـرد؟ قانـون آیـا ناظر به آینده اسـت؟ همین سـؤاالت در بـاب احکام فقهی نیز جارى اسـت.

35. متولـی، عبدالحمیـد: »ازمـة الفکـر السیاسـی فـی العصـر الحدیـث« )عربـی(، قاهـرة، الهیئـة المصریـة العامـة للکتـاب، 1985م، ص314. تفّکـر 
اسـالمی، به ویـژه در ُبعـد فقهـی آن در عصـر حاضـر، بـا بحـران مواجـه اسـت. از مظاهـر ایـن بحـران عـدم توانمنـدى و کارآمـدى فقه مقتضّیـات این عصر 
اسـت. از این رو، کشـورهاى اسـالمی، قانون اساسـی و قوانین دیگر خود را از منابعی غیر از فقه اسـالمی اخذ می کنند. مطالب این کتاب در سـه قسـمت 
تنظیـم شـده اسـت: بررسـی ایـن بحـران و نمودهایـش، بررسـی علـل و موجبـات آن و باالخـره راه هـاى عـالج و چاره جویـی آن. در ایـن چاره جویی هـا بـه 

عصـرى بـودن فقـه توّجه شـده اسـت.

36. محمصانی، صبحی: »مالئمة الشریعة لحاجات العصر االجتماعیة« )عربی(، الثقافة االسالمیة و الحیاة المعاصرة، گردآورنده محّمد خلف اهَّلل، 
قاهرة، مکتبة المنهضة المصریة، 1962م، ص161 – 183.

37. مدرسـی طباطبایـی، حسـین: »ضـرورت احیـاء فقـه اسـالمی«، در کتـاب زمیـن در فقـه اسـالمی، جلـد اّول، تهـران، نشـر فرهنـگ اسـالمی، 1362، 
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بارز آن در تاریخ معاصر بسیار است. از فتوای تحریم استعمال توتون و تنباکو توّسط مرحوم میرزای شیرازی 
تـا حکـم حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه مبنی بر تعطیلی موّقت حّج، همگی مبتنی بر پذیرش اطالق یِد 

فقیه جامع الشرایط در حوزه مصالح اّمت اسالمی است.
دربارۀ نقش و تأثیر عنصر زمان در تعیین وضعّیت موضوع احکام شرعی حضرت امام می فرمایند: »اّما 
در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سـّنتی و اجتهاد جواهری هسـتم و تخلّف 
از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سـبک صحیح اسـت؛ ولی این بدان معنی نیسـت که فقه اسـالم پویا 
نیسـت؛ زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسـئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده اسـت، به 
ظاهر همان مسـئله در روابط حاکم بر سیاسـت و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن اسـت حکم جدیدی پیدا 
کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اّول که از نظر ظاهر 

با قدیم فرقی نکرده است، به طور واقعی موضوع جدیدی شده است که به اجبار حکم جدیدی می طلبد«.1
بنابراین، »اسـتعمال توتون و تنباکو« تا زمانی که فقط »اسـتعمال توتون و تنباکو« اسـت، به نظر برخی 
مراجع جایز اسـت؛ اّما به محض اینکه در اثر نوع روابط اسـتعماری شـاه ایران با انگلیس سـلطه گر، تبدیل به 
»زمینه ای برای تسـلّط کّفار بر مسـلمانان و چپاول ثروت مسـلمانان توّسط بیگانه« می شود، حکم حرمت بر 

ص9-20. احیاى فقه به نزدیکی آن به حقوق و مجّهز شدن به روش و اسلوب جدید بستگی دارد. این نوشتار، در واقع بیانگر مکانیسم و چگونگی 
کارآمـدى فقـه در پاسـخ بـه نیازهاى زمان اسـت.

38. مطّهرى، مرتضی: »اسـالم و مقتضّیات زمان«، دو جلد، تهران، صدرا، 1362 - 1370، ص243 – 258. شـامل سـخنرانی هاى نویسـنده، پس 
از1350 و از اّولین و متقن ترین نوشـته هایی اسـت که در ایران به این بحث پرداخته اسـت. مقّدمه را چنین آغاز کرده اسـت: »براى روشـنفکر مسـلمان 
در عصرهـا مهّم تریـن مسـئله اجتماعـی، بقـا و مانـدگارى دیـن را در گـرو همگامـی بـا ایـن تحـّوالت و پاسـخ گویی بـه آن اقتضائـات می دانـد. راه حّلـی کـه 
وى بـراى حیـات و فّعـال بـودن دیـن پیشـنهاد می کنـد، اجتهـاد مسـتمر فقیهـان در رخدادهـاى جدیـد بـر مبنـاى عناصـر ثابـت دیـن اسـت. مفاهیمـی 
همچـون خاتمّیـت، نسـخ، نسـبّیت و اطـالق قضایـاى دینـی، عقـل، مصالـح و مفاسـد و بایـد و نبایدهـا، منـاط احکام را بـه مدد طلبیده تـا نظرّیه اجتهاد 

را پـر بارتـر عرضه بـدارد.

جلـد دّوم کتـاب به طـور عمـدی نّقـادى دیدگاه هـاى جبرگرایـی، بـه خصـوص جبر گـروى تاریخـی اسـت کـه جوهـره آن عـدم اعتقـاد بـه عناصـر ثابـت و 
حّقانّیـت نوگرایـی افراطـی اسـت. ترجمـه عربـی ایـن اثـر: االسـالم و متطلبـات العصـر، علـی  هاشـم، مشـهد، بنیـاد پژوهش هـاى اسـالمی، 1411 ق.

39. النمر، عبد المنعم: »متی تتغیر االحکام و لماذا؟ ما السیاسة الشرعیة« )عربی(، االجتهاد، قاهرة، الهیئة المصریة، 1987م، ص125 - 145.

احـکام بـه تبـع تغییـر زمـان و مـکان و تحـّول مصالـح و شـرایط تغییرپذیـر اسـت و این را می تـوان مراعات اقتضاى حـال نامید. مؤّید ایـن، نزول تدریجی 
شـریعت طـی بیست و سـه سـال اسـت. وظیفـه رهبـران دینـی، وضـع احـکام با توّجه به مصالح مسـلمانان اسـت. این وظیفه »سیاسـت شـرعی« نامیده 

می شـود.

40. یـزدى، محّمـد: »اسـالم همـگام بـا زمـان«، تهـران، مؤّسسـه مّلـی، 1354، ص9 - 51. کتـاب شـامل ایـن عناویـن اسـت: گذشـت زمـان و قوانیـن، 
مقصـود از زمـان، قوانیـن ثابـت روانـی، تأثیـر زمـان بـر قوانیـن فطـرى، اسـاس ثابـت فطـرت، اسـالم همـراه بـا زمـان.

41. یوسف علی، علی: »االسالم و مشکالت العصر« )عربی(، بیروت، دار ابن زیدون، 1985 م، ص108.
1. صحیفه نور، ج21، ص289.
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آن بار می شود.
همچنین، تا زمانی که انجام حّج بیت اهلل الحرام، فقط »ادای یک فریضه دینی« اسـت و عنوان دیگری 
بر آن بار نشده است، به طور قطع، جایز بلکه با شرایط مندرج در فقه، واجب است؛ اّما به محض تبدیل شدن 
موضـوع بـه »دسـتاویزی برای تحقیر و توهین شـیعه و نظام مقّدس اسـالمی«، حکم آن بـه حرمت مبّدل 

می گردد.

ق والیت فقیه
ّ

انقالب اسالمی، زمینه تحق
البّتـه انقـالب اسـالمی به موازات تحّولـی که در تمام عرصه ها ایجاد کرد، در فقه و اسـتنباط احکام الهی 
نیـز مبانـی اسـالم ناب را تبییـن، تحکیم و ترویج نمود. یکی از این مبانی مسـئله نقش زمان و مکان در فهم 

موضوعات احکام شرعی برای فقیه و مجتهد بود. 
ایـن مسـئله، به ویژه در مـورد ولّی فقیه حکومت اسـالمی از اهمّیت باالتری برخوردار اسـت؛ به گونه ای 
کـه امـام خمینـی اجتهاد مصطلح حوزوی را برای اداره امور اّمت اسـالمی کافی نمی دانند و خصوصّیات 
دیگری را نیز ضروری می شـمارند. »مهّم، شـناخت درسـت حکومت و جامعه اسـت که بر اسـاس آن، نظام 
اسـالمی بتواند به نفع مسـلمانان برنامه ریزی کند که وحدت روّیه و عمل، ضروری اسـت و همین جاست که 
اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند 
مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور  کلّی، در زمینه 
اجتماعی و سیاسـی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشـد، این فرد در مسـائل اجتماعی و حکومتی 

مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد«.1

عناصر والیت از نظر امام خمینی

به نظر حضرت امام راحل والیت، مراحل و عناصری دارد که یکی ا ز آنها عنصر »استنباط« و دیگری 
عنصـر »موضوع شناسـی« اسـت؛ در مرحله اّول، حکم موضوعـات کلّی از ادلّه، اسـتنباط و در مرحله دّوم بر 
مصادیق عینی، تطبیق داده می شود. اندیشه های فقهی حضرت امام در مرحله اّول، »سّنتی« و در مرحله 
دّوم، »پویا« اسـت و در مرحله سـّوم که مهم تر از این دو اسـت مرحله موضوع سازی و ایجاد حوادث نوین در 
مسـیر رشـد قدرت اسـالم و ایجاد بستر پرورشی متناسب برای رشـد کلمه توحید و تربیت انسان موّحد است 

1. صحیفه نور، ج21، ج177.
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که رسالت اصلی ولّی الهی است. 
مهم تریـن رکـن رهبـری، قدرت تشـخیص وظیفه در امر سرپرسـتی حـوادث عظیم و عهـده داری ایجاد 
موضوعات و بستر پرورشی روحی ذهنی و عینی در مسیر رشد قدرت توحید و اعتالی پرچم اسالم است که تنها 
با ایجاد چنین زمینة اجتماعی و ایجاد رشـد قدرت اسـالم از طریق سرپرسـتی تمایالت و خوف و طمع انسان ها 
در شـکل اجتماعی اسـت که زمینه تحّقق عینی و همه جانبه اسالم در تمامی ابعاد فراهم می شود.1به تعبیر امام 

خمینی: »حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضالت داخلی و خارجی را تعیین می کند«.2
»حکومـت در نظـر مجتهـد واقعـی، فلسـفه عملی تمامـی فقه در تمامی زوایای زندگی بشـرّیت اسـت؛ 
حکومت، نشـان دهنده جنبة عملی فقه در برخورد با تمام معضالت اجتماعی و سیاسـی و نظامی و فرهنگی 

است. فقه، تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.«3
»اگـر اختیـارات حکومـت در چارچـوب احـکام فرعّیه الهّیه اسـت، باید عـرض حکومت الهّیـه و والیت 
مطلّقه مفوضه به نّبی اسـالم یک پدیده بی معنی و محتوا باشـد... حکومت که شـعبه ای از والیت مطلّقه 
رسـول اهلل اسـت، یکی از احکام اّولّیه اسـالم اسـت و مقّدم بر تمام احکام فرعّیه حّتی نماز و روزه و حّج 

است.«4 

یف مجتهد از منظر امام خمینی تعر

با این مبنا، مجتهد در نظر امام تعریفی بسـیار کامل تر و جامع تر از معنای سـّنتی متداول در نظر اهل علم 
دارد: »مجتهد باید به مسـائل زمان خود احاطه داشـته باشـد. برای مردم و جوانان و حّتی عوام هم قابل قبول 
نیسـت که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسـائل سیاسـی اظهارنظر نمی کنم. آشـنائی به روش برخورد با 
حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم برجهان، شـناخت سیاسـت ها و حّتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده 
آنان و درک موقعّیت و نقاط قّوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت 
بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست 
هدایت یک جامعه بزرگ اسـالمی و حّتی غیراسـالمی را داشـته باشد و عالوه بر خلوص و تقوی و زهدی که 

در خور شأن مجتهد است، به طور واقعی مدیر و مدبّر باشد«.5 

1. اجتهاد و مقتضّیات زمان از دیدگاه امام خمینی؛ بی نام، باشگاه اندیشه.
2. صحیفه نور، ج21، ص178.

3. همان، ج21، ص225.
4. همان، ج20، ص452-451.
5. صحیفه نور، ج21، ص 289.
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حکومت ها و مسجد

در نـگاه اّول اگـر عبـادت منحصر در نماز باشـد و نماز نیز منحصر در انجام حـرکات موزون و اذکار معّین 
باشـد، ضرورتی برای گرد آمدن در مکان خاّص و یا انجام عبادت به صورت جمعی نیسـت و توجیه روشـنی 

برای بناء مساجد وجود ندارد. 

مسجد، مرکز امتزاج دیانت و سیاست

 شـیخ طه الولـی بـه نقل از کتاب »االزهر« بیان می دارد: »اهداف اّولّیه در اسـالم از بناء مسـجد منحصر 
در مسـائل عبادی تنها نبود، بلکه اهداف سیاسـی و اجتماعی در اولوّیت کار قرار داشـت و این معابد از هنگام 
ظهور اسالم برای تجّمع مسلمانان سامان دهی گردید. همان گونه که علماء تفسیر و حدیث جایگاه های ویژه 
داشـتند و چون در اسـالم جدایی دین از سیاسـت معنا و مفهومی نداشت، اّولین فلسفه وجودی مساجد برای 

اّطالع رسانی بود و در مرحله دّوم مرکزی برای تعلیم و تربیت.«1
حدود 28 مورد در قرآن مجید از مسـجد سـخن به میان آمده اسـت و به اتّفاق همه تاریخ نویسـان، خشت 

اّول جامعه مدنی رسول  اهلل با بناء مسجد در شهر یثرب بر زمین گذاشته شد. 
امام صادق می فرمایند: »در زمان پیامبر گروهی بودند که در مسجد حاضر نمی شدند. در یکی از 
روزها پیامبر گرامی فرمود: هر آن امکان دارد در مورد آنان که برای نماز به مسجد فرا خوانده می شوند، 
ولی شـرکت نمی کنند، دسـتور دهم تا هیزمی فراهم سـازند و بر دِر خانه آنها بگذارند و آن هیزم ها را شعله ور 
سازند تا خانه هایشان بر سرشان بسوزد.«2 ابن مسکویه از این درجه اهتمام اسالم به امر مسجد چنین نتیجه 
گرفته اسـت: »شـاید علّت اهتمام شریعت اسـالم برای حضور در مساجد و انجام نمازهای روزانه به جماعت 
این دلیل بوده است تا انس طبیعی که ریشه همه محّبت ها است و اصلی ترین عامل حرکت اجتماعی است، 

گسترش پیدا کند«.3

روش حاکمان در کشورهاى اسالمی

رابطه حکومت ها با مساجد در سرزمین های اسالمیـ  از دوران حکوت اسالمی نبوی تا دوران جمهوری 
اسـالمی ـ  انواع و گونه های متفاوتی را شـامل می شـود. نوع تعامل هر یک از حکومت ها با مسـاجد در درجه 

1. شیخ طه الولی، االزهر، بیروت، 1409هـ.ق؛ به نقل از: اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان.
2. وسایل الشیعه، ج5،  ص376.

3. المسجد فی االسالم، درالعلم للمالبین، ص150؛ به نقل از: اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان.
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اّول تابعی از مبانی جهان بینی و ایدئولوژی حاکم بر اندیشـه حاکمان بوده اسـت. به تعبیر روشـن تر هر چقدر 
ایدئولوژی حاکمان اسـالمی موّحدانه تر و منطبق تر با ایدئولوژی و جهان بینی اسـالم ناب محّمدی بوده 
اسـت، نوع بهره برداری و تعامل با مسـاجد صحیح تر و بیشـتر در جهت اهداف و آرمان های الهی بوده اسـت 
و در مقابـل بـه میزانـی کـه حاکمان از جهان بینی و ایدئولوژی اسـالم ناب فاصله داشـته اند، یا مسـاجد را به 
پایگاهی برای عوام فریبی و سلطه ناحّق بر افکار عمومی دین داران قرار داده اند؛ نظیر رفتار خلفای بنی امّیه 
و بنی العّباس و یا مسجد را به عنوان مهم ترین پایگاه دشمنی با حکومت خویش تلّقی نموده و از تمام قدرت 
و امکانات خود برای بی فروغ نمودن آنها اسـتفاده کرده اند؛ نظیر روشـی که حکومت پهلوی اتّخاذ کرده بود. 

با این توضیح می توان تاریخ اسالم را از منظر نوع تعامل حکومت ها با مساجد به چند مرحله تقسیم کرد:
الف( سیرۀ حاکمّیتی پیامبر اعظم در تعامل با مساجد

از مجموع مدارک تاریخی و روایی این چنین برداشت می شود که در سیرۀ نبّی مکّرم اسالم، مسجد 
اّولیـن و مهم تریـن رکـن در همبسـتگی بین اّمت و رهبـر و مرکز تمام تصمیم گیری ها و اقداماتی اسـت که 
حکومت برای اجرای آنها نیازمند حضور و نقش آفرینی آحاّد مردم اسـت. برخی از این اقدامات عبارت اند از: 
آموزش نیروهای نظامی، اّطالع رسـانی و بسـیج عمومی برای مبارزه با توطئه های منافقین،1تعلیم و تربیت، 
رفع مشـکالت اقتصادی و معیشـتی مؤمنان و ... . عالوه بر این، پیامبر به عنوان حاکم اسـالمی تمام وظایف 
و شئون حاکمّیتی خود را با محورّیت مسجد و در مسجد رتق و فتق می فرمودند؛ در مسجد محکمه قضاوت 
برپا می کردند، با بزرگان به شـور می نشسـتند، بیت المال را در مسجد تقسیم می فرمودند، دیدارهای سیاسی 

خود را در مسجد برگزار می نمودند و ... .
با توّجه مطالب قبلی می توان کارکرد حکومتی مسجد را در ابعاد زیر تقسیم بندی کرد:

1.بُعد اّطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی؛
2. بُعد مشورت و تصمیم سازی برای حاکم اسالمی؛

3. بعد تعلیم و تربیت؛
4. بُعد نظامی و سازمان دهی و پشتیبانی رزمندگان؛

5. بعد اجتماعی و امور حسبه؛

کرم در امور مسـجد، ماجرای تخریب و سـوزاندن مسـجدی اسـت که به مسـجد ضرار معروف گردید. 1. شـابد جالب ترین نمونه دخالت پیامبر ا
گروهـی از منافقـان بـراى ضربـه زدن بـه اسـالم و تضعیـف موقعّیـت مسـجد پیامبـر بزرگـوار نـازل کردنـد؛ ولـی پـس از نـازل شـدن آیه مبارکـه: والذین 
کـرم افـرادى را گسـیل داشـت تا این مسـجد را خراب کننـد و آتش بزنند و مـکان آن را تبدیل به  اتخـذوا مسـجدًا ضـرارًا... )توبـه، آیـه107(، پیامبـر ا

مه طباطبایی، تفسـیر المیـزان، ج9، ص 392.
ّ

محـّل زبالـه نماینـد؛ عال
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6. بُعد مقّر حکومت و مرکز مدیریت جامعه بودن.
پس از ارتحال نبی مکّرم اسـالم، در هر دوره ای متناسـب با روحّیات و سیاسـت های حاکمان بعدی، 
کارکردهای حاکمّیتی مسـاجد دسـتخوش تحّوالت و تغییرات بسـیار زیادی شد که به صورت مختصر مورد 

اشاره قرار خواهد گرفت.

وش خلفای سه گانه در حاکمّیت بر مسجد ب(ر
پـس از ارتحـال پیامبـر و روی کار آمـدن خلفا، مسـجد همچنان پایـگاه حکومـت و دارای کارکردهای 
آموزشـی، تربیتی، سیاسـی، اجتماعی و نظامی بود. خلفای اّول و دّوم و سـّوم، دارالخالفه خود را مسـجد قرار 
دادند و با اسـتفاده حّداکثری از ظرفّیت تجّمع و اجتماع مسـلمانان در جمعه و جماعات، سیاسـت های خود را 
اعمال و به اهداف خودـ  فارغ از حّق یا ناحقّ ـ جامه عمل می پوشـاندند. بنابراین، از حیث شـکلی و صوری، 
نقـش مسـجد و به خصوص مسـجد الّنبی تفاوت فاحشـی با کارکردهـای آن در دوران حکومت نبوی نکرد؛ 
اگرچه در سـایر بالد اسـالمی به واسـطه نصب افرادی که اغلب التزامی به اهداف و آرمان های اسـالم ناب 
نداشـتندـ  نظیـر مروان هـا و معاویه هـا و غیره ـ مسـجد آرام آرام بـه جای آنکه مایه اعتالی اسـالم و وحدت 
مسـلمانان باشـد، مرکز توجیه خیانت ها و ظلم و سـتم فرمانداران و استانداران و عامل تفرقه و اختالف میان 

مسلمانان به ویژه نخبگان جامعه گردید.

ج( مسجد در حکومت امیرالمومنین
بـا روی کارآمـدن امیرالمؤمنیـن علی بن ابیطالب و با توّجه به اینکه مهم ترین هدف و مقصد ایشـان، 
احیـای قـرآن و سـّنت نبـوی و اصالح مفاسـد و بدعت های نهاده شـده توّسـط خلفای پیشـین بـود، احیای 

کارکردهای اصلی مسجد و بازگرداندن شأن و جایگاه الیق آن سرلوحه برنامه های حضرت قرار گرفت. 
ایشـان هماننـد پیامبـر و خلفـای سـه گانه، مسـجد را مقّر خالفـت و حکومت قـرار داد و کلّیـه وظایف و 

برنامه های حکومتی خود را در مسجد و با محورّیت مسجد انجام داد.
هنوز در مسجد مقّدس کوفه، نشانه های متعّددی با عنوان »دّکه« وجود دارد که هر کدام نمایشگر یکی 
از کاردهای مسجد در حکومت امیرمؤمنان است؛ مانند »دکة القضاء«، »دّکة الطشت«، »دّکة الفتوا« و ... .

اّمـا تحّولـی که در این دوره در رابطه میان حکومت و مسـجد ایجاد شـد، شـاید وهلـة اّول احیای کارکرد 
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معنوی و تربیت اخالقی و منبر وعظ و خطابه بود که توّسط شخص حضرت احیا و تقوّیت شد.1

د( مسجد در دوران خلفای بنی امّیه و بنی العّباس
پـس از پیامبر اسـالم حکومت، نظارت بر مسـاجد جـزء وظایف اجتناب ناپذیر حکومت ها محسـوب 
می شـد و همه حاکمان هرچند که ظالم بوده اند و اعتنایی به سـایر احکام اسـالم نداشـته اند؛ ولی به مسـجد 
نیازمند بوده اند و همه آنها رونق مساجد و شکوه نماز جماعت و جمعه را جزء شکوه و اقتدار خود می دانسته اند. 
ابن خلـدون می گویـد: حاکمـان صدر اسـالم این وظیفهـ  وظیفه اداره مسـاجد ـ  را به کـس دیگر محّول 
نمی کردنـد و هنگامی که درباره مسـاجد عظیمه سـخن بـه میان می آورد، می گوید: تعیین امام این مسـاجد 
برای خطبه و نماز در انحصار حاکم بود و کلّیة سیاست گذاری های دینی و شرعی، مانند نماز، قضاء، حسبه و 
جهاد جزء وظایف امامت کبری که خلیفه اسـت قرار داشـت و چون نماز عمود دین اسـت و در میان عبادت ها 
از جایگاه بسـیار رفیعی برخوردار اسـت. بنابراین، امامت صلوة نیز باید باالترین شأن حّتی باالتر از حکمرانی 

باشد.2
ابی الحسـن علی ابـن محّمـد بن حبیب مـاوردی )متّوفی450 هجـری( در کتاب »االحکام السـلطانیه و 
الوالیات الدینیه« باب نهم »باب والیات علی امامه الصلوات« پیرامون رابطه حکومت و مسجد، ابتدا مساجد 

را دو قسم تقسیم می  کند: مساجد سلطانّیه و مساجد عاّمه.
برای مساجد سلطانّیه ویژگی هایی را بیان می کند از جمله اینکه:

 به طور کامل حکومتی و دولتی هستند؛ یعنی امام جماعت آن از سوی حاکم تعین می گردد.
امام جماعت از بیت المال حقوق می گیرد.

امام جماعت از سوی حکومت به مقام والیت صلوة منصوب می گردد. البّته برای احراز این مقام )والیت 
صلوة( باید پنج شرط را داشته باشد.

حکومت در تمام امور مسجد، به طور مستقیم یا از طریق امام جماعت منصوب، دخالت می کند.
اّما خصوصّیت مسـاجد عاّمه این اسـت که حکومت حّق دخالت مسـتقیم در آن را ندارد؛ امام جماعت آن 

توّسط خود مردم انتخاب می شود.

1. خطبه هـای مفّصـل و مختصـر بسـیاری کـه حضـرت در منبـر این مسـجد ایراد نموده اند و بخشـی از آن توّسـط مرحوم سـّید رضـی  در نهج البالغه 
گـردآوری شـده اسـت، بیـش از هـر نکتـه ای حـاوی توصّیه به تقـوا و اخالق و معنوّیت اسـت.

2. معالم القربه فی احکام الحسبه، ص24.
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یخی تضعیف مساجد یشه تار ر

 تضعیف جایگاه و نقش مسـاجد در جامعه اسـالمی، ریشـه در یک جریان طوالنی تاریخی دارد. پس از 
شـهادت امیرالمؤمنین و قدرت یافتن بنی امّیه به سـرکردگی معاویه بن ابی سفیان، مسجد از سویی برای 
عوام فریبی و سوء استفاده از موقعّیت سوق الجیشی تجّمع مؤمنان و ارتباط حاکم با رعّیت در سلطه و اختیار 
خلیفـه بـود. او خود را خلیفه رسـول اهلل و بالّتبـع الیق ترین فرد برای اقامه جمعه و جماعت می دانسـت. 
بر فراز منبر رسـول اهلل خطابه می خواند و با مغالطه و سفسـطه، معارف دینی را دسـتاویزی برای ظلم و سـتم 

دستگاه حکومت خویش قرار می داد.1
 خلفا و به مرور سـالطین و پادشـاهان کشـورهای اسـالمی اغلب این وجه از کارکرد مسـجد را تقوّیت 
می کردند. همة سـرزمین هایی که به تصّرف مسـلمانان درآمد همراه با شـعار اهلل اکبر و جهاد بود و نماز نشانه 
مسـلمانی و مسـجد در مقابل کلیسـاها به عنوان نشـانه مجد و عظمت و اقتدار مسـلمانان به حساب می آمد. 
مسـاجد بزرگی که اکنون در شـهر اسـتانبول ترکّیه اصلی ترین مرکز جلب توریسـت می باشد، بقایای اقتدار 
حاکمان عثمانی است و مساجد عظیمی که در سرتاسر شبه قاره هند وجود دارد، نشانه های اقتدار مسلمان ها 
است. اکنون نیز در شهری چون استانبول که حاکمان الئیک حدود یک قرن، در صدد نابودی اسالم هستند، 
صدای اذان در پنج وقت، ارکان این شـهر توریسـتی را به لرزه در می آورد و انبوه نمازگزاران به مسـاجد روانه 
می شـود و حّتـی در کشـورهای بـه ظاهر عقب افتـاده چون اتیوپـی در هنگامه اذان مسـاجد، به خصوص در 
رمضان آنچنان مملّو از جمعّیت می شود که مردم صف می کشند و منتظر می مانند تا نماز گروه اّول تمام شود 
و گروه دّوم وارد شـوند که این صحنه در بعضی اوقات تا چهار بار تکرار می شـود. اینها همه نتیجة تبلیغات و 

فرهنگ سازی حاکمان و سالطین برای حفظ پایگاه مردمی خود در مساجد بوده است.
 از سـوی دیگر، کشورگشـایی ها و آشـنا شـدن حاکمان با روش و نظام حکومتی غیرمسـلمانانـ  به ویژه 
پادشـاهان روم و ایـرانـ  میـل بـه تجّمالت و اشـرافی گری را در آنان به اوج رسـاند و همین خصیصه باعث 
تأسیس کاخ ها و قصرهای مجلّل و حکمرانی خلفا در این بناهای بیگانه با روح اسالم گردید. کم کم مسجد 
دیگـر مرکـز خالفـت و حکومت نبود و جای خود را به کاخ سـبز معاویه در شـام و سـایر کاخ ها در بالد دیگر 
اسـالمی در طول تاریخ داد. این نقطة آغاز به حاشـیه رانده شـدن مساجد در جامعه اسالمی بود؛ اّما همچنان 

کارکردهایی نظیر تعلیم و تربیت فقط در اختیار مساجد بود.

1. البّتـه در ایـن حرکـت شـوم، گروه هایـی ازـ  بـه اصطـالح ـ نخبـگان جامعـه نیـز بـه یـاری دسـتگاه خالفـت می آمدنـد؛ گروه هایـی نظیـر جاعـالن و راویـان 
حدیـث، شـعرا، خطبـا و قضـات دربـاری.
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ابن بطوطه می گوید: »پیش از اینکه نظام الملک رشته مدرسه های معّرف به نظامّیه را بنیاد گذارد، درس 
و تعلیم در مسجدها متمرکز بود و بدین گونه تعلیم و تعلّم جزیی از عبادت به شمار می رفت.«1

ه( مسجد از زمان دولت صفوّیه تا پهلوی
دولت صفوّیه چون با شـعار تشـّیع به حکومت رسـید در آغاز کار به پیروی از سـایر حاکمان و سـالطین 
اسـالمی اقدام به توسـعه مسـاجد بزرگی در شهرهای مختلف نمود، ولی با گذر زمان این حرکت از تب و تاب 
افتاد؛ زیرا نه مردم به آن درجه از فهم فرهنگی نائل شـده بودند که ضرورت و فایده توسـعه مسـاجد را درک 
کنند و نه دیگر حکومت قدرت یافته صفوّیه، خود را محتاج این امر می دید. بنابراین، از آن پس، مساجد شیعه 
دوران غربت خود را آغاز نمودند و هرچه زمان پیشتر رفت این غربت افزون شد؛ به طوری که در دوره قاجارّیه 
و به خصوص در زمان پهلوی اّول و دّوم، مساجد به عنوان نمادهای تحّجر، موانع توسعه، پایگاه های توطئه و 
نظایر آن تلّقی می شد و بر همین اساس، مبارزه با مساجد و فّعالّیت های آن در رأس سیاست های حکمرانان 

این سلسله های طاغوتی قرار داشت.
 البّته در تمام این مّدت علماء و مراجع بزرگ، با درک خطر وابسـتگی پایگاه دین به پادشـاهان در مقابل 
دولتی شـدن مسـاجد مقاومت کردند و در چند نوبت که حکومت ها قصد دسـت اندازی بر مسـاجد را داشتند، 
بـا مقاومت سـخت از سـوی علما و روحانیان مواجه شـدند. این مقاومت ها در حّدی بـود که بعضی از مراجع 
بزرگ هر گونه همکاری را تحریم نمودند. امام خمینی حّتی این مسئله را در رسالة عملّیه نیز آورد و چند 
مسئله را در باب امر به معروف و نهی از منکر به تحریم همکاری علما با دولت جائر و حکم عدم عدالت آنها 

اختصاص داد.2

و( مسجد در دوران حکومت جمهوری اسالمی
وضعّیت مسـاجد را در دوران 34 سـاله اسـتقرار نظام مقّدس جمهوری اسالمی می توان به سه دوره کلّی 

تقسیم کرد:
1. دوره شـکوفایی و بالندگی: از آنجا که امام خمینی و یارانش، مسـجد را پایگاه، دین را خاسـتگاه و 
شـعارهای اصیل اسـالمی را تکیه گاه اصلی انقالب اسالمی قرار دادند، خود به خود این امور مقّدس در ذهن 

ح نو،  ص224. 1. ابن بطوطه، طر
2. االمام الصادق و المذاهب االربعه، المجلد 1-2، ص212.
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و دل مـردم بـه عنـوان مهمّ ترین امور تجلّی کردند. در دوران مبارزات و تا سـال هایی پس از پیروزی انقالب 
اسـالمی، مسـاجد پر رونق و فّعال شـدند. کلّیه تصمیمات از مسجد، آغاز و به مسجد ختم می شد. امور اصلی 
انقالب و نظام در سنگر مساجد، پیگیری می گردید و مردم مساجد را به عنوان شبکه اعمال دستورات رهبری 
انقالب و حاکمّیت نظام اسـالمی می شـناختند. این بالندگی به واسـطه تأثیر دفاع مقّدس در جذب گسـترده 
جوانـان و نوجوانـان به مسـاجد و آموزش و تربیت و سـازمان دهی آنان برای حضـور در جبهه یا فّعالّیت های 

فرهنگی و نظامی در پشت جبهه به اوج خود رسید. 
شـاید مسـجد در هیچ دوره ای به اندازۀ دهه های 40 تا 60، به مساجد دوران حکومت نبّی اکرم شبیه 
نبوده است. اگرچه در این دوره به دالیل مختلفی، مساجد از لحاظ کّمی و کیفی فاصله ای طوالنی با الگوی 
مسـجدالّنبی داشـتند؛ اّما در مقایسـه با دوران های پیشـین و حّتی کنونی، از نسـبتی بس نزدیک با آن طراز 

اسالمی برخوردار بودند. 
2. دوره رکـود نسـبی: بـا اتمـام جنـگ و تغییر در سیاسـت های رویکردهای دولت جمهوری اسـالمی به 
سـمت توسـعه عمرانی و اقتصادی و کم توّجهی مدیران و دسـت اندرکاران جامعه به امر فرهنگ خودی و نیز 
با آغاز تهاجم یا شـبیخون فرهنگی غرب علیه جامعه نوپای ما، یکی از نخسـتین سـاختارهایی که بیشـتری 
آسـیب ها متوّجه آن شـد، مسـاجد بودند. دیدگاه دولت سـازندگی فقط بازسازی زیرسـاخت های اقتصادی و 
توسعه صنعتی کشور بود و در این میان تنها ساختارهایی ارزش برنامه ریزی و سرمایه گذاری داشتند که برای 
دولت، سـودآوری داشـته باشند و مسـاجد خود به خود از دایره خارج شدند. این سیر در دولت اصالحات نیز با 
رویکردی جدید و تحت قالب »توسـعه سیاسـی و دمکراسـی« ادامه پیدا کرد. در این دوره به دلیل غلبه نگاه 
سکوالریسـی بر دولت مردان و مسـئوالن، دین و هر آنچه به آن مرتبط است، از دایره نقش آفرینی اجتماعی 
و سیاسـی خـارج و مورد بی مهری قرار گرفت حّتی توصیه های دلسـوزانه رهبـر معّظم انقالب مبنی بر 
»عدم نگرش ماّدی به امر فرهنگ« نیز چندان مورد اعتنای مسـئوالن واقع نشـد. در عوض سـاختارهای نو 
و بعضـی  در تضـاّد با فرهنگ بومی جامعه اسـالمی در مقابل مسـاجد و با هزینه هـای هنگفت دولتی قد علم 
کردند؛ فرهنگسرا ها یکی پس از دیگری با انواع فّعالّیت های و برنامه های جّذاب برای اقشار مختلف و به ویژه 
جوانان و نوجوانان راه اندازی شـدند که همه آنها در دو مسـئله وجه تشـابه داشتند: نخست، نگاه باز و فرادینی 
به فّعالّیت های فرهنگی به گونه ای که از آموزش گیتار و حرکات موزون و انواع ورزش های بومی و غیر بومی 

تا آموزش قرآن و تواشیح و ... در آنجا مهّیا بود.  دّوم، خودگردان و بلکه درآمدزا بودن برای دولت. 
3. دوران احیـا و تقوّیـت نقـش مسـاجد: بـا روی کار آمـدن دولت نهم و فروکش کردن جّو دین زدایی و 
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دین ستیزی از جامعه، مساجد به دو دلیل و اگرچه بسیار ُکند به گردونه ساختارهای اثرگذار اجتماعی برگشته 
اند. آن دو دلیل عبارت اند از:

نخسـت( رویکرد به نسـبت فرهنگی دولت و رییس جمهور نهم که زمینه را برای احیای نقش مسـاجد و 
اهل مسجد در عرصه سیاست و فرهنگ و اجتماع تا حدودی فراهم آورد. البّته حمایت های گسترده حقوقی، 

ماّدی و معنوی از مساجد نیز در سایه همان نگاه اتّفاق افتاد.
دّوم( بـه جهت شـّدت گرفتن مسـئله تهاجم و ناتوی فرهنگی غرب که هم در حـوزه نخبگان، دغدغه ها 
را برانگیخـت و هـم در سـطح عمـوم مـردم مظاهر فسـاد و ابتـذال و ... را عاملی برای نگرانی شـد تا مردم و 
مسـئوالن برای جلوگیری از گسـترش موج این تهاجم ضّدفرهنگی به هم فکری و همکاری ترغیب شـوند. 
اّولین ساختاری که در فرهنگ اسالمی جامعه و به اتّفاق همگان می توانست نقش پناهگاه و مصونّیت بخش 
به قشـر جوان را بازی کند، مسـاجد بودند. البّته این سـخن به معنای اوج گیری مساجد و رسیدن آنها به نقطه 
مطلوب نیسـت؛ بلکه مقصود این اسـت که چنانچه دسـت اندرکاران امور مسـاجد، هوشـیار و فرصت شناس 
باشند، بسترهای اّولیه جهت بازمهندسی و گسترش نقش و کارکردهای مسجد بیش از هر زمان دیگری در 

سال های اخیر فراهم گردیده است. 

شاخص های مسجد طراز نظام اسالمی

 با توّجه به آنچه پیشـتر بیان شـد، به طور قطعی باور به جایگاه منحصربه فرد مسـجد در دسـت یابی نظام 
اسالمی به اهداف و آرمان های بلند خود، نخستین شرط در احیاء کارکردهای مسجد است. برای نیل به این 
منظور ابتدا باید انتظارات از مسجد را در قالب شاخص های مسجد طراز نظام اسالمی مورد بررسی قرار دهیم 

و سپس با بررسی وضعّیت کنونی، برای تحّقق وضع مطلوب برنامه ریزی و حرکت کنیم.
 هر مسـجدی دارای ارکانی و هر رکنی باید دارای ویژگی ها و شـاخصه هایی باشـد تا بتوان آن را در قالب 

مسجد طراز، شناسایی و تعریف نمود.

ارکان مسجد:

1. امام جماعت که به تعبیر رهبر معّظم انقالب اسالمی »مدیر طبیعی مسجد« است.
2. مأموم هـا کـه حضـور پرشـور و منّظم و منضبط آنها در مسـجد، مهمّ ترین مصداق عمران مسـجد تلّقی 

می شود.
3. هیأت امنا که از سوی مردم و با تأیید امام جماعت برای ادارۀ امور مسجد به امام جماعت کمک می کنند.
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4. تشـّکل های فّعال در مسـجد، نظیر پایگاه بسیج، کانون فرهنگی و هنری مسجد و ... که عهده دار امور 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی مسـجد هسـتند و با هماهنگی امام جماعت و پشـتیبانی نیروی مقاومت، به 

پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی مشغول اند.
5. خادم که با نظافت و نظامت به هنگام و شایسته مسجد، موقعّیت را برای اقامه نماز و انجام سایر وظایف 

مسجد فراهم می آورد.
6. ساختمان و امکانات فیزیکی مسجد.

نکته شـایان توّجه اینکه در میان ارکان برشـمرده شـده برای مسجد، امام جماعت نقش بسزایی در رونق 
فّعالّیت های فرهنگی مسـجد دارد. بر این اسـاس، یکی از ارکان اصلی هر مسـجد، امام جماعت آن است. به 
عبارت دیگر، مسـجدی موّفق اسـت که امام جماعت موّفقی داشـته باشـد و امام جماعتی موّفق است که به 
کارکردها و ویژگی های مسجد و نیز وظایف امام جماعت آشنا باشد. بنابراین، با توّجه به اهمّیت و نقش امام 
جماعت در مسـجد از جنبه های گوناگون، در ادامه مباحث، شـاخصه های امام جماعِت مسـجد طراز را مورد 

بررسی قرار می دهیم.

ویژگی های مسجد نمونه 
الف.  ویژگی های عبادِی مسجد نمونه 

1. مسجد، جایگاه عالی ترین نوع ُکرنش عبد در برابر معبود است. سجده، اوج عبادت و بندگی انسان برای 
ی الِعَباَدة ِمن َبین آَدَم«.1 جوُد ُمنَتَ خداست؛ »الّسُ

2.» ً
َحدا

َ
ساِجَد هَّلِلِّ َفال َتْدُعو َمَع اهَّلِل أ ّنَ امْلَ

َ
2. مسجد، جایگاه پرستش خالصانه خداوند است؛ »َو ا

ال ُطوَب 
َ
3. مسجد، زیارتگاه خداوند متعال است. در حدیثی قدسی، منقول از نبّی اعظم آمده است: »ا

ین ِف َبْییت؛ خوشا به حال بنده ای که در خانه خویش وضو بگیرد، آنگاه مرا در خانه ام  َّ زاَر ُ
أ ِف ِبْیِتِه ث

َ
ِلَعْبٍد َتَوّض

زیارت کند«.3 
ُجوُم  ماء َکَما ُتِضُء الّنُ یت ف الْرِض امَلساِجُد ُتِضُء ِلْهِل الّسَ 4. مسجد، خانه خدا در زمین است؛ »ِاّنَ ُبُیو

ْهِل ااَلْرِض«.4 اِلَ

1. بحاراالنوار، ج82، ص164. 
2. جّن، آیه18.

3. وسائل الشیعة، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت5، 
4. همان.
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ب.  ویژگی های تربیتی مسجد نمونه 

1. مسـجد، بهترین محّل عبادت و عبادت، بهترین عامل پرورش روح آدمی و پاسـخ گفتن به مهمّ ترین 
نیاز طبیعی اوست. تربیت چیزی جز پاسخ صحیح، بهنگام و متعادل به نیازها و پرورش همه جانبه استعدادها 
نیسـت. اگرچه عبادت در هر مکانی این نیاز طبیعی و معنوی را به طور نسـبی تأمین می کند، ولی این نیاز در 
مسـجد و عبادتگاه بهتر و کامل تر تأمین می شـود؛ چرا که انسـان موجودی اجتماعی اسـت و در پرتو عبادت 
جمعی از غرور و خودپسندی، تنهایی و فردگرایی در امان می ماند و با پیوستن به سیل عابدان و نمازگزاران، 

می توان در اقامه نماز و امحاء فحشاء و منکر نقش آفرین باشد. 
2. مسـجد، پناهگاه مؤمن از آسـیب های اخالقی است. معصومان در سخنان خویش مسجد را آشیانه 
و پناهـگاه مؤمـن بر شمرده اند؛1انسـان در این پناهـگاه از دغدغه و اضطراب، افسـردگی و دلهره و ... فاصله 
می گیرد و به برکت ذکر اهلل به آرامش مستقّر دست می یابد؛ قرآن کریم در این مورد فرموده است: »أال بذکر 
اهَّلِل تطمئنّ القلوب«.2شـاید به همین دلیل اسـت که امام صادق  به مسـلمانان سـفارش می کنند که به 

هنگام رویارویی با مشکالت و اندوه های دنیوّی، به نماز و مسجد پناه ببرند.3
3. مسـجد، مکانـی مقـّدس و عـاری از ظلم و گناه و پلیدی اسـت. حضور مؤمن در مسـجد بسـان احرام 
بسـتِن حاجی در حّج اسـت. با آنکه گناه در همه جا نکوهیده و زشـت اسـت، اّما در مسـجد قباحتی دو چندان 
می یابد؛4پس، مؤمن باید تالش و کوشـش بیشـتری کند تا در آن مکان مقّدس به گناه آلوده نشـود؛ سخنان 
ظالمانـه بـر زبـان نیاورد؛5بـه آبروی دیگران تجـاوز نکند؛6غیبت7و سـخنان لغو و بی فایده را کنـار نهد8و از 

گفت وگوهایی که بوی دنیاپرستی و دنیاخواهی می دهد، پرهیز کند.9
مواظبت در پرهیز از گناه و لغو و ... در مسجد در حقیقت، نوعی تمرین کارهای خیر و دوری از زشتی هاست. 
آثار سازنده و تربیتی حضور در مسجد، رفته رفته به دیگر اعمال مؤمن و سایر زمان ها و مکان های حیاتش نیز 

سرایت می کند و این بهترین روش تربیت غیرمستقیم است. 

1. مستدرك الوسائل، ج3، ص361، باب3، از ابواب احکام المساجد، روایت14. 
2. رعد، آیه28.

3. وسائل الشیعه، ج5، ص263، باب31 از ابواب بقّیه الصلوات المندوبه، روایت3.
4. ر.ك: کشف الغطاء، کتاب الصالة، ص211.

5. بحاراالنوار، ج80، ص377.
6. روضة الکافی، ص39. 

7. وسائل الشیعة، ج3، ص85، باب2 از ابواب المواقیت، روایت4.
8. همان، ص86، روایت8.

9. همان، ج 3، ص493، باب14 از ابواب احکام المساجد، روایت4.
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4. مسجد، محّل تزیین شدن به زینت های معنوی است. قرآن کریم به مؤمنان سفارش می کند که هنگام 
حضور در مساجد، زینت های خود را همراه بگیرید. این توصّیه شامل انواع زینت ها است که عبارت اند از:

الـف( زینـت ظاهـری فردی، مانند لباس زیبـا و پاک، عطر و بوی خوش، نظافت بدن، شـانه زدِن موها و 
محاسن و ... .

 و 
ُ

ب( زینـت مـاّدی، شـامل: مـال و فرزند که در قرآن به عنـوان زینت زندگی دنیا معّرفی شـده اند. »املال
ینة احلیوة الّدنیا ...«.1 الَبنون ز

ج( زینت معنوی، به معنای خصال نیکو و صفات پسـندیده اخالقی اسـت؛ نظیر صدق و صفا و خلوص و 
مهربانی و ... .2

5. مسـجد، کانون پیوند صالحان اسـت. کارشناسـان تربیت باالتّفاق بر نقش ویژۀ دوست و معاشر خوب 
در تربیت انسـان تأکید دارند. اسـالم نیز مرّوج و حامی همین اصل تربیتی اسـت. هم در قرآن کریم و هم در 
روایـات معصومیـن، نـکات فراوانی پیرامون اهمّیت و ضرورت یافتن دوسـتان خـوب، راه های امتحان و 
آزمودن دوسـتان، آداب دوسـتی و معاشـرت، حقوق دوستان و معاشـران، مراقبت و حفظ دوستی با صالحان 

و ... وجود دارد.
مسـجد با ایجاد آشـنایی و پیوند میان مؤمن با نخبگان و صالحان جامعه، بسـتری مناسب برای پرورش و 
تربیت روحی انسان فراهم می کند. ارتباط دوستانه با نیکان هم جنبة ایجابی تربیتـ  یعنی تشویق و ترغیب 

به فضایل ـ  را در فرد تقوّیت می کند و هم جنبه سلبی آنـ  یعنی قدرت یافتن بر پرهیز از رذایل ـ  را.
6. مسـجد، بسـتری مناسـب برای پرورش روحّیات اجتماعی اسـت. »انزواطلبی« و»جمع ُگریزی« یک 
بیماری روحی شناخته شده است؛ در حالی که اجتماعی بودن و جمع گراییـ  در حّد معقول آن ـ نشان سالمت 
روح و روان انسـان و تعادل فکری او به حسـاب می آید. مسـجد با فراخوانی پیوسـته مسلمانان به جمع، روح 
جمع گرایـی، انعطـاف و نظم پذیـری را در آنـان تقوّیت می کند و درون گرایی افراطـی و بیگانگی از جمع را از 

آنان می زداید.
7. مسجد، پایگاه تقوّیت روحّیه همدردی، همکاری و همیاری در مشکالت است. مساجد به طور معمول، 
جایگاه طرح مشـکالت و نارسـایی های اجتماعی اسـت. به طور طبیعی، حضور در چنین مکانی روح تعّهد و 
دردمندی را در فرد می دمد. پرورش این خوی پسـندیده در اشـخاص، خود نوعی مبارزه با روح بی تعّهدی و 

1. کهف، آیه46.
2. وسائل الشیعة، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزکاة و ما تستحّب فیه، روایت7.
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بی تفاوتی است؛ روحّیه ای که هرگاه در افراد جامعه ایـ  به ویژه نسل جوان آن ـ  پیدا شود، آسیب های اساسی 
بر پیکر آن اجتماع وارد خواهد شد.

ج. ویژگی های فرهنگی   - آموزشی مسجد نمونه 

نقش آموزشـی ـ فرهنگی مسـجد پس از جنبه های عبادی آن، سـرآمد دیگر ابعاد اسـت. به طور اساسی، 
پی ریزی مسجد در اسالم، پی ریزی بزرگ ترین مدرسه اسالمی بود. مسلمانان تا چند قرن پیش، با پدیده ای 
به نام مدرسه ـ  به معنای غربی و امروزی آن ـ  روبه رو نبودند. پیش از پیدایش مدرسهـ  که تاریخ پیدایش آن 
به دو قرن نمی رسد ـ  مسجد، یگانه مرکز مهّم آموزشی ـ  فرهنگی در کشورهای اسالمی بوده است. تا جایی 

که روزگاری این مسأله در میان فقیهان مطرح بوده که آیا تأسیس مدرسه جایز است یا نه؟!1

شاخص های کّلی مسجد طراز اسالمی 

1. آگاهی بخشی و بصیرت دهی به حرکت اّمت اسالمی؛
2. احیای کارکرد های مساجد و بازشناسی آنها؛

3. ارائه خدمات در ابعاد دنیوی و معنوی؛
4. نزدیک کردن مردم به باورهای دینی؛

5. رسانة گفتاری و شنیداری برای مردم به خصوص برای جوانان؛
6. مرکز تعلیم وتربیت برای جوانان؛

7.کانون موعظه و پرورش و تهذیب نفس برای مردم؛
8. مرجع رسیدگی مشکالت مراجعان و محرومان؛

9. محّل پرورش نیروهای مستعد و استفاده بهینه از آنان در زمینه های مختلف؛
10. محّل امن و مایه خیر و برکت برای مردم؛

11. داشتن مدیریت خوب و فّعال؛
12. اهمّیت دادن به کیفّیت برنامه ها؛

13. مرکز تبلیغات و رسانه جهان اسالم؛
14. پناهگاه، در سختی ها و مشکالت و حوادث.

1. وسائل الشیعة، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزکاة و ما تستحّب فیه، ص217.
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شاخصه های امام جماعِت مسجد طراز

در سند »چشم انداز مساجد جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی«، پیرامون شاخص های 
امام جماعت مطلوب چنین آمده اسـت: »برخورداری از ائّمه جماعاتی عالم، اندیشـمند، پارسا، آگاه به مسائل 

روز، آشنا به فنون مشاوره و مدیرّیت و دارای روحّیه ارتباطی مردمی گسترده«.
 همچنیـن مقـام معّظـم رهبری در پیـام به اجالس نوزدهم نمـاز می فرمایند: »روحانـی پرهیزکار، 

کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه حیات مسجد است«.1
 بر این اساس به نظر می رسد که مهمّ ترین مرحله در ترسیم سیمای مسجد طراز اسالمی؛ پس از بررسی 
و درک عمیـق نقـش منحصربه فرد مسـجد در تعالی فرهنگ جامعه دینی و پیشـبرد اهـداف انقالب و نظام 
اسـالمی، همانا احصاء و تبیین شـاخص های امام جماعت چنین مسـجد نمونه ای است؛ زیرا به همان میزان 
که اصل تأسیس مسجد در یک منطقه جغرافیایی در تأمین سخت افزار هدایت ضرورت دارد، وجود روحانی 
شایسته و طراز نظام اسالمی برای امامت و مدیرّیت آن در بُعد نرم  افزاری ضروری است. به تعبیر رهبر انقالب 

»نخستین مطلب مهّم، بنای مسجد و حضور روحانی شایسته در آن است«.2
 دکتر رسول عّباسی در کتاب »مسجد طراز اسالمی« شایستگی های امام جماعت را به چهار مؤلّفه کلّی 

تقسیم نموده است که عبارت اند از:
1. »هدفداری«؛ 

2. » فضائل اخالقی«؛
3. »دانش و مهارت ها«؛

4. »تمایل«.
سـپس هر یک از این مؤلّفه ها را تحت شـاخص های روشنی تبیین می نماید که در جدول زیر دسته بندی 

گردیده است:

1. پیام مقام معّظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/20.
2. همان.
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جدول شایستگی های امام جماعت

فهها
ّ
شاخصهامؤل

2(انگیزه خودسازی و تهذیب نفسهدفداری 1(انگیزه هدایت دیگران       

فضائلاخالقی

4(سعه صدر و مدارا 3( ُخلق نیکو و ُحسن معاشرت 

6(صداقت و وفای به عهد 5( امانتداری و مسئولّیت پذیری 

8(اخالص 7( عدالت فقهی و تقوا   

9( تواضع    

10( نظم و وقت شناسی، حضور منّظم و نظم در انجام امور 

11( عدالت در رفتار با مردم و توّجه به همه افراد 

12(ساده زیستی و احتراز از تجّمالت دنیا

14(شجاعت و استقالل رأی 13( وقار و ثبات شخصّیت  

15( والیت پذیری    16(خودباروری و قاطعّیت 

18( آراستگی و جّذابیت ظاهری 17( ُحسن شهرت   

دانشومهارت

20( مخاطب شناسی 19( پیشگامی در ارتباطات 

22( ارتباطات مؤّثر 21( شنود مؤّثر  

24( هوش عاطفی و هیجانی 23( فّن خطابه  

کالن و تفّکر راهبردی  25( دید 

26( تفّکر تحلیلی و توانایی درک و تشریح اهداف و ارزش های مسجد 

گاهی، بصیرت و بینش سیاسی 28( آ 27( تفّکر خاّلق   

کالم، تفسیر و ...( 29( دانش دینی )فقه، اصول، 

31( قرائت صحیح نماز و قرآن 30( شناخت خرده فرهنگ ها 

تمایل
32( اهتمام به حّل مشکالت و امور مردم

33( تالش و پشتکار در مسجد

عـالوه بـر ویژگی هـای مذکور، شـاخص ها و خصوصّیات دیگری نیز از امام جماعت مسـجد طراز انتظار 
می رود1که عبارت اند از:

1. اقتباس از: ویژگی های امام جماعت موّفق، مجّله مبّلغان، شماره مرداد 138، ص32.
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1. مقبولّیت اجتماعی

 پیشوایان اسالم بر مقبولّیت امام جماعت و اینکه او مورد رضایت و پذیرش نمازگزاران باشد، تأکید فراوان 
َعْبُد اْلِبُق حیّت َیْرِجَع ِإَل َمْواَلُه 

ْ
ًة ال

َ
ْم َصال ُ  اهَّلُل لَ

ُ
اِنَیٌة اَل َیْقَبل َ َ

نموده اند. رسـول مکّرم اسالم می فرماید: »ث
ُه َکاِرُهوَن...؛ هشت طایفه اند 

َ
ْم َو ُهْم ل ِ ِبِ

ّ
َکاِة َو ِإَماُم َقْوٍم ُیَصیل ا َساِخٌط َو َماِنُع الّزَ ْیَ

َ
ْوِجَها َو ُهَو َعل اِشُز َعْن َز َو الّنَ

کـه خداونـد از آنهـا نمازی را نمی پذیرد: بنده فراری تا وقتی که به سـوی موالیش برگردد، زن ناشـزه ای که 
همسـرش بر او خشـمناک باشـد، منع کننده زکات، امام ]جماعت[ قومی که نماز بخواند با اینکه مردم از وی 

کراهت داشته باشند و ...«.1
رحیم نوبهار، با اسـتناد به همین شـاخص، معتقد اسـت که باید انتخاب امام جماعت مسجد به مردم  ـ اعّم 
از همسـایگان و مجاوران مسـجد ـ  واگذار شـود. »واگذار نمودن انتخاب امام جماعت مسـاجد به مردمی که 
مجاور و همسـایه مسـجد هسـتند، سبب می شود تا مردم کسـی را که به طور واقعی دوست می دارند، به امام 
جماعت برگزینند. ضمن اینکه به طور معمول شناخت مردم به دلیل ارتباط نزدیک با افراد، واقعی تر و درصد 
خطای آن یا مرکزی که بخواهد در این باره تصمیم بگیرد، کمتر است. این امر همچنین، نظام اسالمی را از 

وجود مرکزی که بخواهد در این باره تصمیم گیری کند، بی نیاز می سازد«.2

2. توّجه به وظایف امام جماعت

امام جماعت عالوه بر مدیریت صحیح مسجد و اقامه نماز جماعت، الزم است مواردی را مّدنظر قرار دهد:

مراعات اوقات نمازگزاران و حال ضعیفان
ِعیَف َو 

َ
اَجـِة َو الّض ّنَ َمَعـَک َذا احْلَ

َ
ْتـَک َتْکِبیـَرٌة َواِحَدٌة ِل

َ
ْجَزا

َ
 أ

ً
امـام صـادق می فرمایند: »ِإَذا ُکْنـَت ِإَماما

َکِبیر؛ هرگاه امام جماعت بودی، یک اهلل اکبر برای تو کافی است؛ زیرا افرادی که کار دارند یا ضعیف و پیر 
ْ
ال

هستند با تو هستند«. 3
َة 

َ
ِ َصال

ّ
ْیـَت َفَصل

َّ
: َیا َعـیِلُّ ِإَذا َصل

َ
ْن َقال

َ
ـِی ا

ْ
ْیـِه َحِبیَب َقل

َ
امیـر مؤمنـان می فرمایند: »آِخُر َمـا َفاَرْقُت َعل

َفَک...؛ آخرین سخنی که با آن از محبوب قلبم جدا شدم، این بود که فرمود: یا علی! به هنگام 
ْ
ْضَعِف َمْن َخل

َ
أ

نماز ]جماعت[، نمازی متناسب به حال ضعیف ترین کسی که به تو اقتدا کرده است، بخوان«.4

1. من الیحضره الفقیه، ج1، ص59.
2. نوبهار، رحیم، رابطه نظام اسالمی و مساجد، مؤّسسه فرهنگی تبیان، قم، 1387.

3. الکافی، ج 3، ص310.
4. وسائل الشیعة، ج5، ص447.
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ْم ِف ُحُضوِرِه َو ِقَراَءِتِه َو ُرُکوِعِه  ْم َیْقَتِصْد ِبِ
َ
 َفل

ً
ّمَ َقْوما

َ
در روایت دیگری رسـول خدا می فرمایند: »َمْن أ

ِمیٍر َجاِئٍر ُمَتَعّدٍ 
َ
ـَة أ

َ
ُتـُه ِعْنَد اهَّلِل َمْنِزل

َ
ـاِوْز َتَراِقَیـُه َو َکاَنـْت َمْنِزل َ ج

ُ
ُتـُه َو َلْ ت

َ
ْیـِه َصال

َ
ْت َعل

َ
َو ُسـُجوِدِه َو ُقُعـوِدِه َو ِقَیاِمـِه ُرّد

ْمـِر اهَّلِل؛ کسـی کـه امامـت گروهی را به عهده گیرد و در حاضر شـدن ]برای 
َ
ِتـِه َو َلْ َیُقـْم ِفِیـْم ِبأ ـْح ِلَرِعّیَ

ُ
َلْ َیْصل

نمـاز[ و قرائـت و رکوع و سـجده و نشسـتن و برخاسـتن خود، راه اعتـدال و میانه را در پیـش نگیرد، نمازش 
مورد پذیرش نخواهد بود و از کتف های او تجاوز نمی کند و جایگاه چنین امامی نزد خداوند همچون جایگاه 
سـلطان سـتمگر و تجاوزگری اسـت که برای اصالح رعّیت خود تالش ننموده و فرمان الهی را در میان آنان 

به پای نداشته است«.1

تعیین ساعتی مشخص برای حّل مشکالت
اگرچه اجرای این برنامه در همه مسـاجد ضروری نیسـت؛ اّما مناسـب اسـت امام جماعت با توّجه به نیاز 
محّل، ساعتی را به صورت روزانه یا هفتگی در مسجد حضور یابد و به سؤاالت پاسخ گفته و به رفع مشکالت 
فردی و اختالفات خانوادگی بپردازد و در صورت نیاز با مراکز حوزوی و متخّصصان در تماس باشد تا سؤاالت 

به خوبی پاسخ داده شود.
ج( حفظ آرامش مسجد؛

ابّیت مسجد بیفزاید؛
ّ

د( ارائه برنامه هایی که بر جذ
ه( تشکیل هیئت امنای شایسته؛

و( رفع موانع جذب جوانان به مسجد.

نتیجه سخن

امروز، جامعه اسـالمی ما همانند دیگر جوامع، از ویژگی ها و کارکردهای حقیقی مسـجد در صدر اسـالم 
فاصله دارد که برای رسـیدن به الگوی مسـجد طراز اسـالمی نیاز به کم  کردن این فاصله ها داریم، مسـجد 

طراز اسالمی عهده دار نقش های مهّمی در زمینه عبادی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ... است.
پیـروزی شـکوهمند انقالب اسـالمی ایـرانـ  که تحّولی بنیادیـن را در ارزش ها، سـاختارها و رفتارها در 
راسـتای احیای اسـالم ناب محّمدی ایجاد و ایجاب نموده اسـت ـ  ضمن بازگشـت دادِن ارکان و اجزاء 
جامعـه بـه الگوی جامعه مدینه الّنبی، با لحاظ مقتضّیـات زمان، عناصر و کارکردهای جدیدی را برای همه یا 
اکثر ساختارها و از جمله برای مسجد تعریف نموده است. شناخت و پیاده سازی عملی این کارکردها و عناصر 

1. همان، ج8، ص420.
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و توزیـع منطقـی ایـن نقش ها در میان ارکان و اجزاء مسـجد، اعّم از اجزای داخلـی و بیرونی، مهمّ ترین گام 
راهبردی برای رسیدن به مسجد طراز نظام مقّدس جمهوری اسالمی است.

واژه »طراز« یا »تراز« در کتاب های لغت به معنای »قاعده، قانون، روش، طرز،  رتبه، قسم، نوع، هم شأن، 
هم پایه و هم سطح« است.1 

مسـجد طراز اسـالمی عنوانی است که نخسـتین بار مقام معّظم رهبری در پیامی که به نوزدهمین 
اجالس سراسـری نماز )18 مهرماه 89( دادند، خواسـتار رسـیدن به چنین مسجدی شده اند. منظور از مسجد 

طراز اسالمی، رسیدن به مسجدی، بر اساس قاعده و روش صدر اسالم است.
 ،بـا امعـان نظر در مجموع مدارک تاریخی و روایی، به روشـنی درمی یابیم که در سـیره پیامبر اعظم
مسـجد اّولیـن و مهمّ تریـن رکن در همبسـتگی بیـن اّمت و رهبر و مرکـز تمام تصمیم گیری هـا و اقداماتی 
اسـت کـه حکومت برای اجـرای آنها نیازمند حضور و نقش آفرینی آحاّد مردم اسـت؛ اقداماتی مانند: آموزش 
نیروهای نظامی، اّطالع رسانی و بسیج عمومی برای مبارزه با توطئه های مختلف دشمن، تعلیم و تربیت، رفع 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مسلمانان و ... . افزون بر اینها، آن حضرت به عنوان حاکم اسالمی، تمام 
وظایف و شئون حاکمّیتی خود را با محورّیت مسجد و در مسجد رتق و فتق می فرمودند؛ در مسجد محکمه 
قضاوت برپا می کردند، با بزرگان به شـور می نشسـتند، بیت المال را در مسجد تقسیم می فرمودند، دیدارهای 

سیاسی و دیپلماتیک خود را در مسجد برگزار می کردند.
پـس از رحلـت پیامبر اسـالم و روی کار آمدن خلفای راشـدین، مسـجد همچنان پایـگاه حکومت و 
دارای کارکردهای آموزشـی، تربیتی، سیاسـی، اجتماعی و نظامی بود. امام علی نیز مانند پیامبر و خلفای 
سـه گانه، مسـجد را مقّر خالفت و حکومت قرار داد و کلّیة وظایف و برنامه های حکومتی خود را در مسـجد و 

با محورّیت مسجد انجام داد.
پس از شـهادت امام علی و قدرت یافتن بنی امّیه به سـرکردگی معاویه بن ابی سفیان، مسجد از سویی 
برای عوام فریبی و سـوء اسـتفاده از موقعّیت سوق الجیشـی تجّمع مؤمنان و ارتباط حاکم با رعّیت در سـلطه 
و اختیار خلیفه قرار گرفت. این زمان نقطة آغاز تضعیف جایگاه و نقش مسـاجد در جامعه اسـالمی به شـمار 
مـی رود. معاویه بن ابی سـفیان که خود را خلیفة رسـول اهلل و الیق ترین فرد بـرای اقامه جمعه و جماعت 
می دانسـت، بر فراز منبر رسـول خدا می نشست و خطابه می خواند و با مغالطه و سفسطه، معارف دینی را 
دسـتاویزی برای ظلم و سـتم دسـتگاه حکومت خویش قرار می داد. بعد از سلسله خبیثه بنی امیه، سایر خلفا و 

1. ر.ک: کتاب های لغت مانند فرهنگ معین، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه »طراز«.
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به مرور سـالطین و پادشـاهان کشورهای اسالمی اغلب از مسـجد این گونه استفاده می کردند. البّته در تمام 
این مّدت، علما و مراجع بزرگ، با درک خطر وابستگی پایگاه دین به پادشاهان در مقابل دولتی شدن مساجد 
مقاومـت کردنـد و در چند نوبت که حکومت ها قصد دسـت اندازی بر مسـاجد را داشـتند، با مقاومت سـخت 
از سـوی علمـای و روحانیـان مواجه شـدند. این مقاومت هـا در حّدی بود که بعضـی از مراجع بزرگ هرگونه 
همکاری را تحریم نمودند. امام خمینی حّتی این مسئله را در رسالة خود نیز آورد و چند مسئله را در باب 

امر به معروف و نهی از منکر به تحریم همکاری علما با دولت جائر و حکم عدم عدالت آنها اختصاص داد.
نکته شایان توّجه این که با مطالعه و مرور گذشته مساجد، به نتیجه می رسیم که مسجد در هیچ دوره ای 
به اندازه دهه های 40 تا 60 به مساجد دوران حکومت نبّی اکرم شبیه نبوده است. اگرچه در این دوره به 
دالیل مختلفی، مسـاجد به طور کّمی و کیفی فاصله ای طوالنی با الگوی مسـجدالّنبی داشتند، اّما در مقایسه 

با دوران های پیشین و حّتی کنونی، از نسبتی بس نزدیک با آن طراز اسالمی برخوردار بودند.
به طور قطع، باور به جایگاه منحصربه فرد مسـجد در دسـت یابی نظام اسالمی به اهداف و آرمان های بلند 
خود، نخستین شرط در احیاء کارکردهای مسجد است. برای نیل به این منظور باید انتظارات از مسجد را در 
قالب شاخص های مسجد طراز نظام اسالمی مورد بررسی قرار داد و سپس، با بررسی وضعّیت کنونی، برای 

تحّقق وضع مطلوب برنامه ریزی و حرکت کرد.
 هر مسـجدی دارای ارکانی و هر رکنی باید دارای ویژگی ها و شـاخصه هایی باشـد تا بتوان آن را در قالب 

مسجد طراز، شناسایی و تعریف نمود. مهمّ ترین ارکان مسجد به قرار زیر است: 
1. امام جماعت، که به تعبیر رهبر معّظم انقالب اسالمی »مدیر طبیعی مسجد« است.

2.  مأموم ها که حضور پرشـور و منّظم و منضبط خود در مسـجد، مهمّ ترین مصداق عمران مسـجد تلّقی 
می شود.

3. هیـأت امنـا کـه از سـوی مردم و با تأییـد امام جماعت برای اداره امور مسـجد به امـام جماعت کمک 
می کنند.

4. تشـّکل های فّعال در مسـجد؛ نظیر پایگاه بسیج، کانون فرهنگی و هنری مسجد و ... که عهده دار امور 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی مسـجد هسـتند و با هماهنگی امام جماعت و پشـتیبانی نیروی مقاومت، به 

پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی مشغول  هستند.
5. خادم که با نظافت به هنگام و شایسته مسجد، موقعّیت را برای اقامه نماز و انجام سایر وظایف مسجد، 

فراهم می آورد.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 42



6. ساختمان و امکانات فیزیکی مسجد.
در میان ارکان یادشـده، نقش امام جماعت بسـیار حائز اهمّیت اسـت. این روحانی پرهیزکار، کارشـناس 
و دلسـوز در مسـجد، همچون پزشـک و پرستار در بیمارسـتان، روح و مایه حیات مسجد است. وجود روحانی 
شایسـته و طـراز نظام اسـالمی بـرای امامت و مدیریت آن در بُعـد نرم افزاری ضروری اسـت. به تعبیر رهبر 

انقالب »نخستین مطلب مهّم، بنای مسجد و حضور روحانی شایسته در آن است«.1

1. پیام مقام معّظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/20.
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مسجــــــــــــــــــــــــــــــــد
انقالب اســــــالمی 
و بیداری اسالمی

 شماره 2



مسجــــــــــــد، نماد تمّدن اسالمی
محمود حسین زاده خراسانی

چکیده

نوشته حاضر در صدد تبیین مسجد به عنوان نماد تمّدن اسالمی است. نگارنده، ضمن تشریح کارکردهای 
گوناگون اجتماعی، سیاسی، قضایی، فرهنگی و آموزشی مسجد، خود ساختمان این مکان مقّدس را به عنوان 
نماد توسعه و استواری فرهنگ و تمّدن اسالمی، مورد بررسی قرار می دهد؛ زیرا باید در تمام شهرها و محاّلت 
کشـور اسـالمی این نماد حضور و ظهور داشـته باشـد. این نوشتار، شامل پنج مبحث اسـت که عبارت اند از: 
مفهوم شناسـی نماد، فواید و تأثیرات نمادسـازی، مسـجد نماد فرهنگ و تمّدن اسالمی، مبارزه با نماد تمّدن 

اسالمی )مساجد(، احیای نماد تمّدن اسالمی. 

واژگان کلیدی: 

مسجد، تمّدن، فرهنگ، شهرسازی، تمّدن اسالمی، َسنبل، الگو، نماد.
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مقّدمه

هـر ملّـت و جامعـه ، فرهنگ خاّصـی دارد. با توّجه به نقش فرهنگ در حیات معنـوی جامعه و تأثیر آن در 
معّرفی هوّیت ملّی و تکامل ماّدی و معنوی جامعه، نمی توان حوزه عمل فرهنگ را به برخی زمینه ها محدود 
کرد. از سـوی دیگر، برای انتقال آداب و عادت ها و اندیشـه ها از نسـلی به نسـل دیگر، به یک ابزار نیازمند 

هستیم. یکی از وسایل انتقال فرهنگ، »نمادها« هستند.
نماد، وسیله مناسبی برای معّرفی فرهنگ اسالمی است؛ معّرفی تفّکر، فرهنگ و نمادهای دینی اسالمی 
به دیگر جوامع و تمّدن ها، از زمینه هایی اسـت که افزون بر معّرفی هوّیت اسـالمی جامعه به دیگران، عاملی 
در جهـت تقوّیـت روح فرهنگ اسـالمی و عّزت و اعتمادبه نفس جامعه نیز محسـوب می شـود. بنابراین، در 
فرهنگ های بشـری، سـمبل ها و نمادهایی وجود دارد که از یک سـو، شـاخص هر فرهنگ و از سوی دیگر، 
شـخصّیت بخِش جوامع و انسـان ها اسـت. یکی از نمادهای دینی که در طول تاریخ در توسـعه و اسـتواری 
فرهنگ و تمّدن اسالمی نقش بسزایی داشته، »مسجد« بوده است. بر این اساس، مسلمانان، از همان ابتدای 
تشـکیل حکومت اسـالمی، به دستور پیامبر اسالم به سمت مکانی سوق داده شدند که پس از چندی به 
عنوان نماد و نشـانه حکومت اسـالمی معروف گشـت و این امر به قدری مشهور شد که در نمادبودن مسجد 

به عنوان سنبل تمّدن اسالمی کسی تردید نمی نمود.
بدین ترتیب، شهرهایی که از سابقه تاریخی برخوردار بودند، بعدها به حوزه تمّدن اسالمی وارد می شدند 
و به تدریج با ایجاد مساجد و گسترش تعداد مساجد و همچنین با زیاد شدن مدارس اسالمی و سایر تأسیسات 
الزم، )این شهرها( رنگ تمّدن اسالمی به خود می گرفتند. بدین صورت، هر شهر، متناسب با وضع جغرافیایی 
خود و بر اساس مشترکات شهرهای اسالمی و آداب و رسوم و مختّصات تمّدن و فرهنگ اسالمی، گسترش 

و توسعه یافت.
بـدون تردیـد، مسـجد در ابعاد گوناگونی چـون بُعد اجتماعی، سیاسـی، قضایی، فرهنگی، آموزشـی و ... 
به پیشـرفت جامعه اسـالمی یاری رسـانده و در نتیجه موجب رشـد و شـکوفایی تمّدن نوبُنیان اسـالم شده 
اسـت. نکته درخور توّجه این اسـت که هر امری برای بازشناسـی، دارای نشانه ای است که آن را از امور دیگر 
متمایز می سـازد. کلیسـا و صلیب در قرون وسطی، به خصوص در دوران جنگ های صلیبی بین مسیحّیان و 
مسـلمانان، به عنوان نماد تمّدن مسـیحّیت اطالق می شد. بنابراین، برپایی کلیسا و گسترش تعداد آن در هر 
کشـوری بیانگر این امر بود که تمّدن مسـیحّیت، تمّدن غالب است، چنان که مسجد شهر قرطبه در اندلس با 

استیالی مسیحّیان به کلیسا تبدیل شد.  
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در این نوشتار مختصر، نگارنده قصد دارد تا با مطالعه در منابع معتبر اسالمی، نقش خود ساختمان مسجد 
را به عنوان نماد رشد و ترّقی تمّدن اسالمی، مورد بررسی قرار دهد.

مبحث اّول: مفهوم نماد 

گاهـی میـان دو پدیـده یا دو مفهوم، چنان پیوندی در ذهن ما برقرار می شـود که با خطور یکی به فضای 
ذهن، دیگری نیز بدون فاصله در ذهن انسان تداعی می شود که اندیشمندان علم منطق، در اصطالح به آن 

داللت می گویند. داللت به سه صورت است:1
1. داللت عقلی، مثال: با دیدن دود، ذهن انسان پی به آتش می برد.

2. داللت طبعی که به عواطف درونی مربوط اسـت؛ به طور مثال، شـما از رنگ پریدگی شـخص، به بیمار 
بودن او پی می برید. در روانشناسی از داللت طبعی، به عنوان »زبان عواطف« تعبیر شده است.

3. داللت وضعی که عبارت از داللتی است که سبب آن قرارداد است؛ به این معنی که چیزی را عالمت و 
نشانه چیز دیگری قرار می دهند؛ مانند: داللت لباس سیاه بر ماتم و داللت عالئم راهنمائی بر معانی خاّص؛ 
مثل برداشت ذهن از عالمت »پارک ممنوع« و مانند داللت الفاظ بر معانی، مانند اینکه ذهن از کلمه »میز« 
به یک سازه چهارپایه منتقل  شود. به عبارت دیگر، به این عمل، »تداعی معانی« اطالق می شود؛ به طور مثال 
با شنیدن نام اصفهان، انسان ناخواسته به یاد آثار تاریخی همچون سی و سه پل، منار جنبان، گز و ... می افتد.

امـروز، در روش های مطالعه و یادگیری، تداعی معانی، بسـیار مورد اسـتفاده قـرار می گیرد؛ به طوری که 
یکـی از قابـل اعتمادترین روش های یادگیری اسـت که به آن »تصویرسـازی ذهنی« یا با کمی مسـامحه 
»روش کلمه کلید« اطالق می شـود. در این روش، شـخص فرا گیرنده در ذهن خود بین دو مفهوم که یکی 
پایـدار و دیگری ناپایدار اسـت، رابطه ای ایجاد می کند که ذهن بـا یادآوری مفهوم پایدار، به آن مفهوم دیگِر 

غیرپایدار منتقل می شود. 
انسان، از این ویژگی مهّم ذهنی خویش به نحو شایسته ای بهره برده است که با »قرارداد« های خاّص یا 
عاّم از نشانه های ساده ای برای احضار این معانی )مفاهیم غیرپایدار( به ذهن، بهره گرفته است که در حقیقت 

با کلماتی، مانند نماد، سمبل، شعار و مظهر، مورد شناسایی واقع می شوند.
زندگی اجتماعی، مملّو از این نمادهاسـت؛ کعبه و مسـاجد، نماد و نشـان توحید اسـت؛ پرچم، نشـان یک 
کشور و ملّیت، حلقه نامزدی نشان همسری، لباس روحانّیت نشان عالِم دینی، ویرگول، سمبل مکث کوتاه، 
عبارت »ج« در حروف سـجاوندی ]در رسـم الخط قرآن[، نشـانه وقف جایز، ستاره های روی دوش نظامیان 

1. خوانساری، منطق صوری، ص85.
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نشـانه رتبه، رنگ های کمربند در ورزش های رزمی، نماد رتبه و مهارت، هالل، مظهر امدادرسـانی و عمامه، 
سیاه نشانه  سیادت است که اگر بنا باشد به احصاء این نمادها در زندگی اجتماعی بپردازیم، از موضوع اصلی 

بحث خارج می شویم.
دسته ای از نمادها، نمایانگر یک ایده و یک ایدئولوژی خاّص هستند و به کار گرفتن آنها نشانه  دلبستگی 
شـخص به آن مکتب و ایده اسـت؛ به طور مثال، صلیب، نشـانه مسـیحّیت و اذان، نشـانه اسالم و چفیه، نماد 

جبهه و ایثار و شهادت و پرتاب کفش به سوی کسی، نماد نوعی اعتراض و عالمت تحقیر است.
پیونـِد نمـاد و صاحـب نماد در ذهن، چنان اسـتوار اسـت که وجـود یکی با وجود دیگـری درهم آمیخته و 
درهم تنیده اسـت و مثل این اسـت که این نماد، وجود دیگری از معنای آن اسـت که در اصطالح علمای علم 

اصول فقه، به »فنا«1تعبیر شده است؛ به طوری که قبح معنا به لفظ نیز سرایت می کند.
نماد شدن چیزی، به دو صورت پدید می آید که در ادامه به آنها اشاره می شود:

1( به سـبب تکرار یا به اصطالح »نمادسـازی به صورت تعّین«: به این معنی که فرد خاّصی یک نماد را 
ایجـاد نمی کنـد، بلکه به مرور زمان و بر اثر تکرار مشـاهده یا شـنیدن مکرر، ارتبـاط تنگاتنگی بین نماد و آن 
معنـی ایجاد می شـود؛ به عنوان مثـال، الزیدی روزنامه نگار عراقی، با پرت کردن لنگه کفش به سـوی بوش 
پسر، رئیس جمهور وقت آمریکا و با تکرار این فعل در سراسر دنیا، این عمل، نمادی برای اعتراض به شخص 

مورد نظر تلّقی شد. 
2( نمادسـازی بـه شـیوه تعییـن، توّسـط یک فرد یـا گروهی از افراد: در این ِقسـم، یک فـرد یا یک گروه 
نشـانه ای را برای معنایی قرار می دهند؛ مثل طّراحی که برای یک شـرکت تجاری، آرمی را ترسیم می کند یا 

گروهی برای یک کشور، پرچم یا سرود ملّی را طّراحی می کنند.
این نکته قابل تأّمل اسـت که برای آنکه نمادها کارکرد واقعی خود را داشـته باشـد، باید دو عامل وجود 

داشته باشد:
الف( شخص از وضع نماد آگاهی داشته باشد.

ب( مکّرر این پیوند را دیده باشد.

مبحث دّوم: فواید و تأثیرات نمادسازی
 الف( تبادل سریع پیام

همان گونه که بیان شد، نمادها با تبادل سریع پیام، روابط اجتماعی انسان را آسان می کنند. رنگ نارنجی 

1. بحوث فی علم االصول، ج1، ص135: »و المراد باآللیة فی جانب اللفظ أن یلحظ اللفظ فانیًا فی المعنی«.

51 فــــروغ مسجـــــــــــد



تاکسی، صدای آژیر خودروهای امدادی و ... به راحتی برای اشخاص دارای مفهوم هستند.

ب( نمادها عوامل تأثیرگذار بر اراده افراد

صورت هـای ذهنـی انسـان ها، مشـمول مرور زمان اسـت، بنابراین، نمادها و نشـانه ها ناخـوداگاه بر فرد 
تأثیرگذار هستند و با فراخوانی معنا به ذهن، توّجه شخص را بر می انگیزد و غفلت را مضمحل می نمایند.

بـرای غفلت زدایـی بـه چند طریـق می توان عمل نمـود1 که یکی از آنهـا همین تداعی معانی به وسـیله 
نمادهای موجود در اجتماع اسـت؛ به عنوان مثال، مسـاجد، یکی از این نمونه ها هسـتند که سـمبل توحید و 
عبودّیت هستند و شعار آن، یعنی اذان، نیز هر روز بیانگر همین امر است که شیطاِن فراموشی را رجم نماید و 
ْسـِلِمینَ  اُع امْلُ ا ِجَ َ ِعَظاَم َفِإّنَ

ْ
ْمَصاَر ال

َ
از دل براند. بر همین اسـاس، امیرالمؤمنین می فرمایند: »َو اْسـُکِن اْل

ة؛ در شـهرهای بزرگ سـکونت کن؛ زیرا مرکز اجتماع مسـلمانان ]و سبب غفلت زدایی[  َ
َغْفل

ْ
 ال

َ
ل َو اْحَذْر َمَناِز

است؛ بنابراین، با حضور در اجتماع مسلمانان، از غفلت دوری نما«.2

ج( نمایانی تفّکر و ایده

مسـاجد، به عنوان جلوه های بیرونی دینداری تلّقی می شـوند و کسـانیکه در این نماد برجسـته اسالمی، 
رفت وآمد نمایند، در بین جامعه به عنوان افرادی دیندار شناخته می شوند.

ا 
َ

 ِإّن
ُ

ّنَ اهَّلَل یُقـول
َ
مَیـاِن ِل ـُه ِباْلِ

َ
َسـاِجَد َفاْشـَهُدوا ل  یْعَتاُد امْلَ

َ
ُجل یـُمُ الّرَ

َ
پیامبـر، در ایـن باره فرمودند: »ِإَذا َرأ

یْعُمُر َمساِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلل ؛ هنگامی که دیدید مردی بر رفت وآمد به مسجد مداومت می کند، وی را مؤمن 
بدانید. خداوند متعال می فرماید: تنها آنان که ایمان به خداوند دارند، مساجد خدا را آباد می کنند«.3

 پیراهن مشـکی شـیعیان در اّیام سـوگواری ائّمه معصومان، عشق فرد را به اهل بیت و اعتقاد آنها را 
به فرهنگ عاشـورا، اعّم از ظلم سـتیزی و ایثار و شـهادت و عفاف و ... بیان می کند. بنابر اصل تأثیر باطن 
بر ظاهر، می توان نتایجی را که بیان شـد، به دسـت آورد. امروز، اگر کسـی در هر جای دنیا، تمثال مبارک 
حضرت امام را همراه داشـته باشـد، این کار او بیانگر ظلم سـتیزی وی محسـوب می شـود؛ همچنان 
که اگر کسـی صلیبی شکسـته همراه داشـته باشـد، بیانگر این امر است که شـخص از عقائد نئونازیست ها 

تبعّیت می کند.

1. تفّکر، مشاهده عمل دیگران و موعظه، از عوامل غفلت زدا هستند.
2. دشتی، محّمد، نهج البالغه، نامه69، ص434.

3. مستدرک الوسائل، ج3، ص362، باب3، روایت 18.
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د( نماد، بیانگر التزام افراد جامعه

اگر آمار نشـان ها و سـمبل های یک ایده و فکر در یک جامعه افزایش یابد، بیانگر این امر اسـت که التزام 
افراد آن جامعه به آن معنا و مفهوم نماد، بیشتر است و آن مفهوم از هنجارهای آن جامعه محسوب می شود؛ 
به عنوان مثال، وقتی در جامعه ای چادر مشـکی  که نماد عفاف و پاکدامنی اسـت، پوشـش درصد بیشـتری از 

زنان جامعه را تشکیل بدهد، به صور حتم، اهمّیت و حّساسّیت عفاف را در جامعه بیان می کند.

هـ( نماد، توسعه دهنده  فرهنگ در اجتماع 

با توّجه به مطالب بیان شده بند »ج« و کارکردهای مختلف مسجد اعّم از فرهنگی، اقتصادی، رسانه ای، 
عبـادی، قضایـی، نظامی و هنری، گسـترش نماد در یک جامعه، بی شـّک بیانگر اهمّیـت مفهوم آن نماد در 
جامعـه اسـت. بنابرایـن، اگر متولّیـان فرهنگ، به هر صورت از فرآیند نمادسـازی بهره ببرنـد و همچنین در 
گسـترش آن نیـز بکوشـند، افراد جامعه نیز بـه تبع آنها، از آن نماد، الگوگیـری می نمایند و کم کم آن مفهوِم 

نمادین در جامعه به عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی مورد پذیرش عموم قرار می گیرد.
در همین راسـتا، مسـاجِد محاّلت و مسـاجد جامع می توانند در ایجاد، گسـترش و استمرار فرهنگ دینی 
نقش بسزایی ایفا کنند. شاید تشویق اولیاء دین در ساختن مساجد، به همین سبب باشد. در غیر این صورت، 
سـاختن مسـجد به اندازه های کوچک حّتی به اندازه النه پرنده1 چنان که منقول اسـت، امری دور از ذهن به 

نظر می رسد.
ة؛ اگر کسـی  ّنَ َ  ِف احْلج

ً
ـُه َبیتـا

َ
 َبـیَن اهَّلُل ل

ً
از امـام صـادق نقل شـده اسـت کـه فرمودنـد: »َمـْن َبـیَن َمْسـِجدا

مسجدی احداث کند در عوض خداوند خانه ای در بهشت به عطا می کند«.2
در مورد سـیر به سـمت بینش، سـلوک، رفتار و کنش و واکنش مردم و دولت به سـوی آموزه های دینی و 

اسالمی از دو منظر می توان بحث نمود:
1( توسـعه در ُبعـد نظـری: تعمیـق جهان بینـی الهی و اسـالمی از طریق اعتـالی معرفت دینی، افزایش 

دانایی و زدودن جهل و بی خردی.
2( توسعه در ُبعد عملی و کارکردگرایانه.

مسـجد می تواند در تبلور و تجلّی شـریعت، ایدئولوژی و تفّکر اسـالمی در جامعه، ساختار حکومت و رفتار 

ة«. 1. من الیحضره الفقیه، ج1، ص235: امام باقر   فرمودند: »َمْن َبَنی َمْسِجدًا کمفحص قطاه َبَنی اهَّلُل َلُه َبیتًا ِفی اْلَجّنَ
2. الکافی، ج3، ص368.
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کارگزاران در هر دو منظر ذکر شـده، نقش برجسـته ای را ایفا کند. نقش مسـجد در توسعه  فرهنگ در اجتماع 
به شرح زیر است:

الف( نقش نظری مسجد در توسعه و گسترش معرفت دینی و فرهنگ سازی
نقش نظری مسـجد در توسـعه و گسـترش معرفت دینی و فرهنگ سـازی را می توان در سـه مورد زیر 

خالصه نمود:
1. تبیین عقالنی دین برای مردم در ابعاد مختلف عبادی، معنوی و اعتقادی: مسجد، از همان صدر اسالم 
بـه عنـوان مکان تعلیم و تربیت مورد اسـتفاده قرار می گرفت. به طوری کـه حلقه های مختلف علمی در ابعاد 
مختلـف، ماننـد مسـائل عبادی ، معنوی و کالمی در آن دیده می شـد و با این امر مهّم، مسـائل و مجهوالت 

اصحاب و یاران پیامبر با تبیینی عقالنی و عقالیی برطرف می گشت.
2. فرهنگ سازی، ترویج مفاهیم و کارکردهای دین؛

3. تبلیغات دینی، گسترش و اشاعه مفاهیم و معارف و کارکردهای دین.

یک مسجد در توسعه فرهنگ دینی ب( نقش ایدئولوژ
بـا توّجـه به این که مسـاجد به عنوان جلوه های بیرونـی دینداری و به عنوان یـک جامعه آماری کوچک 
محسـوب می شـوند، می توان با کاربردی کردن بسـیاری از احکام مختّص مسجد در فضای مسجد و توسعه 
عملیاتی آن در سطح محاّلت و در اجتماعات وسیع تر، به نتیجه مطلوب این فرآیند نظریـ  کاربردی رسید. 

در واقع، نتیجه این امر، دستیابی به انسان، جامعه، و دولتی توسعه یافته و مذهبی است.

مبحث سّوم: مسجد، نماد فرهنگ و تمّدن بزرگ اسالمی 
1( مسجد، قلب تمّدن اسالمی

مدینه منّوره، اّولین مرکز حکومت اسـالمی بود که بعد از هجرت نّبی مکّرم اسـالم تشـکیل شـد و با 
تأسـیس اّولین مسـجد در این شـهر، گام های مهّمی در تشکیل حکومت و مدنّیت اسالمی برداشته شد؛ زیرا 
مسـجد، عالوه بر اینکه محّل عبادت ذات باری تعالی بود، به عنوان رسـانه ای نو در ترویج فرهنگ و رشـد و 
نموِّ مدنّیت اسـالمی، شـناخته شـده بود و پیامبر گزاره های دینی و اخالقی خویش را در این مکان ویژه 
القاء می نمودند. با این کارکرد تمّدن ساز، مسجد به جایی رسید که به عنوان داراالماره تلّقی می شد و با توّجه 
به همبسـتگی بین حکومت ها و تمّدن ها، مسـجد از همان ابتدا به عنوان نماد تمّدن اسالمی مورد توّجه بوده 

است.
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از آغاز گسـترش اسـالم، پیوند بین مسـجد و حکومت به حّدی بود که موجب شد تا ساخت مسجد به طور 
عمده توّسـط حکومت ها صورت گیرد و نوِع اُمرای جوامع اسـالمی، سـاختن مسـجد را وظیفه خویش تلّقی 

می نمودند و منابع عمومی را برای این کار اختصاص می دادند.
 امام زمان نیز دارالحکومة خود را مسجد کوفه قرار می دهند: 

ـِه َجاِمُعَهـا؛ پایتخـت حکومت امام زمان کوفه اسـت و داراالماره آن  ِ
ْ

ِلـُس ُحک ْ ُکوَفـُة َو َمج
ْ
ِکـِه ال

ْ
»َداُر ُمل

حضرت، مسجد جامع کوفه است«.1 

2( محورّیت مسجد در شهرسازی اسالمی 

پیامبر برای ساختن جامعه جدید و نمونه، نخستین اقدام خود را با فّعالّیت معماری آغاز کرد. این امر 
نشـان دهنده اهمّیت و نقش فضاهای کالبدی شـهری در هر جامعه آرمانی اسـت. به این ترتیب، مسـجد در 
قالب نخستین فضای کالبدی شهری در جامعه اسالمی، جایگاه خاّص خود را پیدا کرد. البّته، پیامبر شهر 

یثرب را تأسیس نکرد؛ ولی ساختن جامعه ای نو در این شهر را از بنا نهادن مسجد آغاز کرد.
بعدها مسـلمانان، سـاختن شـهرهای جدید، مانند کوفه، بصره و قاهره را با ساختن مسجد آغاز  کردند. در 
این شـهرها، ابتدا جایگاه احداث مسـجد مشّخص می شد و سپس با محور قرار دادن آن، محلّه ها، خیابان ها، 
بازار و ... شـکل می گرفت. به طوری که مسـجد، به عنوان مدنّیت شـهری شـناخته می شـد و اگر در جایی 
مسـجد جامـع یـا آدینـه وجود نداشـت، از اهمّیت شـهری، محروم بود؛ به طور مثال، در شـهر بصره مسـجد 
علی بن ابیطالب در وسـط شـهر قرار گرفته بود و یا مانند مسـجد شـهر کوفه که اّولین شهر ساخته شده به 
دست مسلمانان، در قرن 17 هجری است، نخستین محلّی که برای شروع شهر ساخته شد، مسجد کوفه بود.

این اقدام نمادین، اصل عبادی شـهر و جامعه و حکومت، در اندیشـه اسـالمی را به خوبی نشـان می دهد. 
محورّیت مسـجد در معماری شـهری و نیز چرخه امور شـهر به صورت قطب فرهنگ ساز، سهولت دسترسی 
مردم به مسجد و تعّدد مساجد در محلّه ها در گذشته تاریخی جوامع اسالمی، از دیگر ابعاد جایگاه مسجد در 

فضای کالبدی شهری است.

ی تمّدن اسالمی
ّ
3( مسجد، تجل

با گسـترش و نفوذ اسـالم در مناطق و سـرزمین های گوناگون و وارد شدن این فرهنگ و آمیختگی آن با 
عقائد آن اقوام، به تدریج دگرگونی های اساسـی و مهّمی در فرهنگ و آداب و رسـوم ملّت های تازه مسـلمان 

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج53، ص11.
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به وجود آمد و پیشـرفت های عظیمی در کلیه شـئون زندگی، نصیب آنان شـد که از مجموع این تغییرات و 
پیشرفت ها )که تجلّی آنها در مسجد هویدا بود(، در قالب تمّدن اسالمی، قابل شناسائی است.

بعضی از شـهرها به دسـت مسـلمانان تأسـیس شده است و سـابقه ای پیش از تاریخ اسـالم ندارد؛ مانند: 
شـهرهای بصره، کوفه، بغداد، سـامراء، قاهره، قیروان، جرجان و غیره. طبیعی است که بگوییم این شهرها از 
ابتدا بر اسـاس فرهنگ و تمّدن خاّص مسـلمانان سـاخته شده اند و رنگ و نماد تمّدن اسالمی، یعنی مساجد، 
از ابتدا در آن تعبیه شـده اسـت؛ اّما یک دسـته از شهرها نیز وجود داشتند که از سابقه تاریخی برخوردار بودند 
و بعدها به حوزه تمّدن اسـالمی وارد  شـدند و به تدریج با ایجاد مسـاجد و مدارس اسـالمی و سایر تأسیسات 
الزم، رنگ اسالمی به خود  گرفتند. در نهایت، هر شهر متناسب با وضع جغرافیایی خود و بر اساس مشترکات 

شهرهای اسالمی و با آداب و رسوم و مختّصات تمّدن و فرهنگ اسالمی، گسترش و توسعه یافت.
یکی از مشترکات، بلکه مهم ترین آنها در شهرهای اسالمی، وجود مساجد متعّدد و کوچک و بزرگ است 
که باعث تقوّیت روحّیه جمع گرایی مسـلمانان می شـود و آنها را از بیماری اسکی پیسـم1می رهاند. بر همین 
؛ در شـهرهای بزرگ  ْسـِلِمین اُع امْلُ ا ِجَ َ ِعَظـاَم َفِإّنَ

ْ
ْمَصـاَر ال

َ
اسـاس، امیر المؤمنیـن فرمودنـد: »َو اْسـُکِن اْل
سکونت کن؛ زیرا محّل اجتماع مسلمانان است«.2

3-1( تعّدد مساجد در شهرهای گوناگون اسالمی
امـوری هسـتند که به عنوان شـاخص و مالک مورد توّجـه قرار می گیرند؛ به این معنـی که بین افزایش 
شـاخص و معلول، تابعی مسـتقیم بر قرار اسـت؛ مثل افزایش تعداد دیش های ماهواره که نشـان دهنده عدم 
عالقه مردم به شبکه های داخلی است و یا افزایش سرانه مصرف مواد شوینده، شاخص سالمت یک جامعه 
تلّقی می شـود. بر این اسـاس، تعداد مساجد، شـاخص تدّین مردم هر جامعه محسوب می شود و می توان بین 
تعداد مساجد و بین تدّین و دینداری مردم و توّجه آنها به ارزش ها، تابعی مستقیم بر قرار نمود. بر این اساس، 

در ادامه، نمونه هایی از تعّدد مساجد جامع و غیر جامع ذکر می شود:
الف( تعّدد مساجد جامع 

در هر شـهری یک مسـجد جامع برای ادای نماز جمعه وجود داشـت؛ اّما در بعضی از این شهرهای بزرگ 
چندین مسجد جامع به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، در شهر بغداد در سال280 هجری، سه مسجد جامع 
وجود داشـت و این، عالوه بر »مسـجد جامع و براثا« بود که به شـیعیان اختصاص داشـت و در قرن ششـم، 

escapism .1؛ پیروان این مکتب، معتقد به فرار از کارهای دولتی یا فرار از کارهای اجتماعی هستند.
2. نهج البالغه، نامه69، ص460.
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مساجد جامع این شهر به یازده مسجد رسید.1 
در فسطاط )قاهره( دو مسجد جامع بود: یکی، جامع عمرو عاص و دیگری جامع بن طوطون. 

شـهر سـرا، پایتخت سـلطان اوزبک است. در این شهر سیزده مسـجد جامع برای نماز جماعت هست که 
یکی از آنها مخصوص شـافعیان اسـت.2بعدها مسـاجد جامع دیگری به آنها اضافه شـدند که تا قرن پنجم به 

یازده مسجد رسید.3 

 ب( تعّدد مساجد غیر جامع 

مسـاجد دیگری نیز در شـهرهای اسـالمی وجود داشـتند که عنوان جامع را نداشـتند و تعداد آنها بسـیار 
فراوان بود: 

1. مساجد متعّدد بصره: به بیان ابن فقیه در »البلدان« در بصره 7 هزار مسجد وجود داشته است.4
2. مساجد بغداد: مساجد بغداد را 30 هزار نقل می کند.5

 3. مسـاجد قرطبه در اندلس )اسـپانیا(: در مورد شـهر قرطبه، مرکز خالفت اسالمی در اندلس، نوشته اند 
که دارای 38 هزار مسجد بوده است.6 

4. مساجد شهر پالرمو: برای شهر پالرمو در قرن دهم بالغ بر3 هزار مسجد در تاریخ به ثبت رسیده است.7 
5. مساجد شهر دمشق: مساجد دمشق را در قرن چهاردهم، 12 هزار مسجد ذکر نموده اند.8

6. مساجد کّش: در سراسر این شهر، خانه ها و مساجد بسیاری وجود دارد.9 
7. مساجد غّزه: غّزه، شهری وسیع و با مساجد متعّدد است.10

8. مساجد تکریت: تکریت، شهری بزرگ و وسیع با بازارهای خوب است و مساجد متعّددی دارد.11

1. آدامتر، تمّدن اسالمی در قرن چهارم، ج2، ص151.
2. ابن بطوطه، ترجمه سفرنامه، ص403. 

3. سفرنامه ناصرخسرو، ص145. 
4. ابن فقیه، البلدان، ترجمه فارسی، ص141.

5. همان، ص22.
6. نفخ الطیف، ج2، ص9.

7. مساجد در سفرنامه ها، ص329.
8. همان.

9. سفرنامه کالویخو، ترجمه، ص140.
10. سفرنامه ابن بطوطه، ص51.

11. سفرنامه ابن بطوطه، ص255؛ مساجد در سفرنامه ها، ص141.
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 9. مساجد شهر کنلوس )ماالدیو(: کنلوس، جزیره ای نیکو است که دارای مساجد بسیار است.1 
10. مسجد دیار بکر: دیار بکر، مساجد زیادی دارد.2 

11. مساجد بروجرد: این شهر، مساجد و مدارس متعّددی دارد.3 
12. مسـاجد اُسـترآباد )گرگان(: این شـهر، دارای امام زاده و آسـتانه زیادی است و در مجموع 47 مسجد 

دارد.4 

ی اضمحالل تمّدن اسالمی
ّ

یب مساجد و تلق 3-2( تخر
بر اساس آنچه ذکر شد، مسجد، به عنوان شالوده حکومت اسالمی در تمّدن اسالمی نقش ایفا می نماید. 
به طوری که اگر کسی می خواست در غلبه بر مسلمانان، شهر را از نشانه ها و تمّدن اسالمی پاک سازی نمایند، 
به خراب نمودن مسـاجد آن شـهر اقدام می نمودند و این امر را نشـان دهنده از بین رفتن تمّدن اسالمی تلّقی 
می شد. به همین دلیل است که اگر کّفار بر شهرهای مسلمانان و خداپرستان دست می یافتند، اقدام به خراب 

کردن مساجد و صومعه ها و کنیسه ها می نمودند.
َمْت َصواِمُع َو  ّدِ ُ اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَ ْوال َدْفُع اهَّلِل الّنَ

َ
 در قرآن مجید نیز به این مطلب اشاره شده است: »َو ل

؛ اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد،  ً
واٌت َو َمساِجُد یْذَکُر فَیا اْسُم اهَّلِل َکثیرا

َ
ِبیٌع َو َصل

همانا صومعه ها و کلیسـاها و کنیسـه ها و مسـجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می شود، به شّدت ویران 
می شدند«.5 

بـر ایـن اسـاس، اگر افراد با ایمان و غیور، دسـت روی دسـت بگذارند و تماشـاچی فّعالّیت هـای ویرانگرانه 
طاغوت ها و مسـتکبران و افراد بی ایمان و سـتمگر باشـند و میدان را خالی نمایند، اثری از این نمادهای تمّدن 
توحیدی باقی نخواهند ماند؛ زیرا مساجد و معبدهای توحیدی، جایگاه بیداری و نهادینه کردن تفّکر و فرهنگ 
توحیدی است و کّفار با این نشانه های یگانه پرستی به طور کامل مخالف هستند. نمونه هایی از تخریب مساجد 

به دست مهاجمان به کشورهای اسالمی به شرح زیر بیان شده است:
1. تخریب مسجد قیساریه توّسط رومیان: وقتی در اّیام  ابن زبیر، رومیان به قیساریه هجوم بردند، آن شهر 

1. مساجد در سفرنامه ها، ص148.
2. سفرنامه سیف الدوله، ص190.

3. همان، ص273.
4. مساجد در سفرنامه ها، ص358.

5. حّج، آیه40.
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را ویران ساختند و مسجد آن را نیز تخریب کردند.1 
2. تخریب مسـجداالقصی توّسـط بخت الّنصر: یکی از شـواهد مشـهور در ویران کردن معابد، تخریب 
مسـجداالقصی اسـت که توّسـط بخت الّنصر صورت پذیرفت. او بیت المقّدس را تصّرف نمود و مسجد آن را 

ویران کرد.2
در مقابل این گونه فّعالّیت های مهاجمان و دشمنان کشورهای اسالمی، مسلمانان نیز برای از بین بردن 

تمّدن یهودّیان، کنیسه های آنان را به مسجد تبدیل می کردند که نمونه هایی از آن به شرح زیر است: 
1. تبدیل ده کنیسه به مسجد در دمشق توّسط ولید: ولید، وقتی دمشق را تصّرف کرد، ده کنیسه را تبدیل 

 3.» ً
ذها مسجدا ن ّ

به مسجد نمود؛ »و هدم الولید عشر کنائس و ات
2. تبدیل کنیسـه اسـکندریه به مسـجد، توّسـط خضربن أبی بکر: در بین سـال های 671 تا680 هجری، 
خضربن أبی بکربن موسـی المهرانی العدوی  وقتی وارد اسـکندریه شـد، کنسیه آن شـهر را به مسجد تبدیل 

 4.» ً
یة و نب ما فیا و صیرها مسجدا کرد؛ »و دخل کنیسة السکندر

3. تبدیل کلیسای سانتاسوفیا به مسجد ایاصوفیه توّسط سلطان محّمد دّوم: با تصّرف و حکوت مسلمانان 
بر منطقه، این مسجد بر روی کلیسای معتبر مسیحّیان به نام سانتاسوفیا، ساخته شد.5 

4. تبدیل بتکده و کلیسـا به مسـجد جامع اموی: مسـجد جامع اموی در دمشق در قبل از اسالم بتکده بود 
و بعد به کلیسا تبدیل شد که در عهد اسالم تبدیل به مسجد شد.6 

5. تبدیل کلیسا به مسجد در قرطبه )اسپانیا(: رومی ها در قرطبه معبدی برای یانوس )یکی از خدایان روم 
باسـتان( داشـتند که مسیحّیان به جای آن کلیسای بزرگی بنیاد کرده بوند، وقتی عبدالّرحمن اّول به خالفت 
رسید، این کلیسا را از مسیحّیان خرید و ویران کرد و به جای آن مسجد ازرق را ساخت. هرچند این مسجد با 

استیالی مسیحّیان در اسپانیا به سال 636 هـ. ق به کلیسا مبّدل شد.7 
بدین ترتیب، نمادهای خداپرستی و عبودّیت به اقتضای حوادث دچار تغییر می شدند و از روی خرابی ها، 
معبـدی بـه عنـوان سـنبل تمّدنی خـاص و نوظهور پدیدار می شـد که با ایجـاد معابدی مختّص بـه خود، در 

1. بالذری، فتوح البلدان، ص207.
2. تاریخ ابن خلدون، ج1، ص73.

3. ابن فقیه، البلدان، ص185.
4. تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم، ج50، ص8.

5. سفرنامه سیف الوله، ص102.
6. همان، ص174.

7. مساجد در سفرنامه ها، ص238.
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صدد ایجاد، ترویج، گسـترش و پویایی تمّدن خویش بر می آمد. بنابراین، مبارزه با نمادها و منهدم سـاختن 
نشـانه های تمّدن های مختلف و گوناگون در بسـتر تاریخ، به فراوان دیده می شـود؛ به طوری پیامبر بعد 
از فتح مّکه اّولین کاری که انجام دادند، از بین بردن نمادهای شـرک در درون و اطراف کعبه1و همچنین در 

شهر مّکه و قبائل اطراف آن بود.2 

مبحث چهارم: مبارزه با نماد تمّدن اسالمی )مساجد(

مبارزه با این نشانه و سمبل فرهنگ دینی از دو طریق متّصور است؛ همان طوری که  کسانی خواسته اند در 
این مسیر گام بردارند، از همین دو طریق بهره ها برده، آسیب هایی را نیز وارد نموده اند:

1- از طریق توسعه شهرسازی غربی و محو نقش اساسی مسجد

در سـیمای شـهرهای جدید، اعّم از ایران و کشـورهای مختلف اسـالمی، معماران و برنامه ریزان شـهر 
از فرهنـگ زالل قرآنـی و سـّنت های دینـی و بومی بیگانه گشـته اند و پیش از آن که مـرّوج و مبلّغ مظاهر و 
سبک های هنر و معماری اسالمی باشند، جلوه های غربی و غربی زدگی و ماّدی گرایی و گرایش های اقتصادی 
را در ساخت وسـاز شـهری، مـورد توّجه قرار داده اند که ارمغان این روند، پیدایـش ناهنجاری های اجتماعی ـ 
فرهنگی، فسـاد و ابتذال و نابسـامانی های خانواده ها است؛ به این علّت که گسترش ساخت وسازهایی از این 
دست، سبب پوشیده ماندن مساجد به عنوان نماد تمّدن اسالمی از دید شهروندان یک شهر شده است. این 
موضوع، باعث شـده اسـت که مسـاجد، آن نقش حّسـاس خود را )که در مبحث دّوم به آن اشاره شد( از دست 

بدهند.
از سویی دیگر، از آنجایی که مساجد به عنوان بر قرار کننده عدالت اجتماعی و رشد و تعالی آگاهی مردم 
نقش ایفا می کنند، به عنوان الگوی ظلم سـتیزی شـناخته شـده اند؛ همان گونه که در انقالب اسالمی، نقش 
مساجد در این بُعد بسیار مهم بوده است. این در حالی است که در دهه های اخیر، عوامل استکباری در راستای 
سیاسِت اسالم زدائی خود با ترفندهای گوناگون از جمله تبدیل مکان های مذهبی شهرها برای کارکردهای 
سـودمندتر یا تحت عنوان عمران شـهر و رهایی از بافت های فرسوده و کهنه، با تخریب بخش های حّساس 
مکان های مذهبی در صدد بر هم زدن پیوسـتگی مسـجد با دیگر فضاهای شـهری و گسسـتن پیوند معنوی 
و روحی مردم با این اماکن برآمدند. به عنوان مثال، پاسـاژهای ایجاد شـده در گوشـه وکنار شهرهای مختلف 

از این مکان عبادی به دور افتاده اند. در صورتی که در گذشته بازارها در اطراف مساجد ساخته می شدند.

1. الکلبی، االصنام، ص27.
2. همان، ص9.
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2- از طریق تخریب فرهنگی مساجد

تخریب دیگری که در رابطه با مساجد صورت گرفته است، تخریب فرهنگی مساجد به وسیله شبیه خون 
فرهنگی است. البّته، ناگفته نماند که متصّدیان امور فرهنگی در کشور های اسالمی نیز با کم کاری های خود 
در این امر دخیل هستند. یکی از این دسیسه های مربوط به این مقوله، دور نمودن مردم، به خصوص جوانان 
َثٌة یْشُکوَن 

َ
به مسجد است که خود یکی از مصادیق بارز تخریب مساجد است؛ امام صادق فرمودند: »َثال

ه؛ در روز قیامت، سه چیز در نزد خداوند شکایت می کنند: یکی  ُ
ْهل

َ
ِ ِفیِه أ

ّ
 َمْسِجٌد َخَراٌب اَل یَصیل

َّ
ِإَل اهَّلِل َعّزَ َو َجل

از آنها، مسجِد خرابی که اهلش در آن نماز نمی خوانند«.1 
 یکی از سه چیزی که روز قیامت به خدا شکایت می کنند، مسجدی است که مردم در آن حضور نمی یابند 
و با این کار موجبات تخریب آن را فراهم می کنند. از مصادیق دیگری که می توان برای تخریب مسـجد در 
این زمینه ذکر نمود )همچنان که در تفسـیر الوسـیط ذکر شـده(، عدم برپائی جلسات علمی در مساجد است. 
در همین راسـتا، امروز متأّسـفانه منابر وعظ در بیشـتر مسـاجد در حال تعطیل شدن است؛ الزحیلی در تفسیر 

خود چنین بیان می کند:
دمة و عقد حلقات العلم  »عمارة املساجد عمارة مادیة بالبناء و الترممی و معنویة بالصالة و العبادة و احلن
و الرشـاد و التوجیه ؛ عمارت و آباد کردن مسـاجد، مثل سـاخت و مرّمت مسـجد می تواند ماّدی باشـد. حالت 
دیگری از آباد کردن، مثل برپایی نماز و عبادات و برپایی حلقه های علمی و مشاوره، می تواند معنوی باشد«.2

بـر همیـن اسـاس، امام علی یکی از کارکردهای مسـاجد را مقوله یادگیری ذکـر می کنند و در ضمن 
ـَف ِإَل 

َ
روایتـی، یکـی از فوائـد حضور در مسـجد را فراگیـری مطالب جدیـد معرفی می کننـد: »... َمـِن اْخَتل

 3.»... ً
 ُمْسَتْطَرفا

ً
ما

ْ
ْو ِعل

َ
َماِن... أ

َ
َصاَب ِإْحَدى الّث

َ
َساِجِد أ امْلَ

مبحث پنجم: احیاء نماد تمّدن اسالمی 
الف( اهمّیت احیاء نمادهای اسالمی 

شناخت حقایق متعالی و اصول فطری مشترک و نمادین اسالمی، هم در احیای فرهنگ و حیات جامعه 
اثر مثبت دارد و هم جامعه را در برابر مفاهیم نمادین فرهنگ ها یا قدرت های فرهنگی دیگر دنیا بیمه می  کند؛ 
این اصول، اصولی هستند که جهان غرب، آن را بر ملّت های دنیا تحمیل می کند و به واسطه آنها، پای هّمت 

1. الکافی، ج2، ص613.
2. زحیلی، وهبة بن مصطفی، تفسیر الوسیط، ج1، ص839.

3. من الیحضره الفقیه، ج1، ص237.
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و اندیشه آنان را به بند می کشد. 
با روشـن شـدن اهمّیت احیای نمادهای اسـالمی، توّجه به نقش بنیادین آنها در احیای جامعه اسـالمی 
نیز موضوعی بسـیار جّدی اسـت. به بیان دیگر، یکی از عوامل مهّم احیای جامعه اسـالمی، احیای فرهنگ 
اسالمی یا به  عبارتی، احیای اهداف جامعه اسالمی و حرکت بر مبنای قوانین اسالمی است. مهم ترین عامل 
اثرگذار بر احیای فرهنگ اسـالمی، شناسـایی منابع فرهنگ اسالمی و چگونگی بهره گیری از آنهاست؛ زیرا 

حیات هر فرهنگ و جامعه، به منابعی بستگی دارد که مبانی نظری فرهنگ آن جامعه است.
به طور کلّی، منابع اصلی در دو گروه قابل دسته بندی هستند:

1. گروه اّول یا منابع اّولّیه که شامل قرآن و سّنت معصومان است؛ 
2. گروه دّوم یا منابع ثانّویه که تجربه های جوامع و تمّدن های بشری از گذشته تاکنون را دربرمی گیرد.

نکته مهم در بهره گیری از این دو دسته منبع، آن است که در گروه اّول، شناسایی اصول بی زمان و مکان 
و تبییـن معیارهـا برای ارزیابی و گزینش موضوع های گـروه دّوم ضرورت دارد؛ به این معنا که در منابع اّولّیه 
نباید در پی یافتن مصداق های جزئی بود. همچنین، دریافت های منابع ثانّویه را باید به صورت مطلق و بدون 

ارزیابی با معیارهای برآمده از منابع اّولّیه پذیرفت.1 
 به بیان قرآن کریم، بسـیاری افراد از سـیمای ظاهری  آنها شناخته می شـوند.2همچنین، از معصومان
روایت شـده اسـت که خود را به شـکل غیرمسـلمانان در نیاورید؛3زیرا نوعی خدشه دار کردن هوّیت اسالمی 

جامعه است. این مسئله اهمّیت نمادها را در فرهنگ اسالمی نشان می دهد.
معّرفی تفّکر، فرهنگ و نمادهای اسـالمی به دیگر جوامع و تمّدن ها، یکی از زمینه هایی اسـت که افزون بر 
معّرفی هوّیت اسـالمی جامعه به دیگران، عاملی برای تقوّیت روح فرهنگ اسـالمی و عّزت و اعتماد به نفس 
جامعه نیز محسوب می شود. معّرفی نشدن ویژگی های تمّدن اسالمی، سبب گسیختگی جامعه از گذشته و تاریخ 
خویشتن خواهد شد. در بُعد فراملّی، معّرفی تمّدن اسالمی به دیگران، مایه افزایش اعتماد به نفس جامعه اسالمی 
و ارتقای آن در جهان اسـت. اهمّیت دادن به نمادهای اسـالمی در جامعه سـبب می شود که هوّیت فرهنگی به 

شکل مطلوبی اثرگذار باشد و حفظ شود.

1. تقی زاده، محّمد، منابع و روش شناخت مبانی نظری معماری قدسی و شهر اسالمی، فصل نامه هنر، ش40، تابستان 1378.
2. ر.ک: اعراف، آیه 48؛ آل عمران: 106 و 107.

3. »إّنه اوحی اهَّلل الی نبی من انبیائه قل للمؤمنین: التلبسـوا لباس اعدایی والتطعموا مطاِعَم اعدائی و التسـلکوا مسـلک اعدائی فتکونوا اعدائی کما 
ک آنـان را نخورید و راه و رسـم آنـان را در  ک دشـمنان مرا نپوشـید و خـورا هـم اعدائـی؛ خداونـد بـه یکـی از پیاِمبـران وحـی کـرد، کـه بـه مؤمنـان بگو: پوشـا
کی محسـن، نظام  گـر چنیـن کنیـد، همچـون دشـمنان من دشـمن من خواهیـد شـد؛ وسائل الشـیعه، ج14، ص174، برگرفتـه از: ارا پیـش نگیریـد کـه ا

اسـالمی عمران شـهری، روزنامه اّطالعات، ش21721، 21 شـهریور 1378. 
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ب( مساجد، بزرگ ترین نماد تمّدن اسالمی 

در گذشته مردم به خود اجازه نمی دادند منازل ساختمان های خویش را بلندتر از مساجد بنا نمایند و احترام 
آن را در احداث فضای شهری مراعات می کردند1و به طوری که هم اکنون نیز در بسیاری از شهرهای کویری 
و نقاط مرکزی ایران، گنبد و مناره مسـجد، بلندترین سـاختمان شـهر به شـمار می آید تا بتواند نقش مهم و 

حیاتی خویش را در زنده نگه داشتن فرهنگ و هوّیت دینی به طور کامل به انجام برساند.
امـروز، بـا وجـود و توسـعه روابط اجتماعیـ  اقتصـادی و پیروی از مدل های شهرسـازی غربی، اگرچه از 
مرکزّیت مسـاجد کاسـته شـده اسـت؛ ولی با اتّکا و کمک گیری از اعتقادات دینی و احترام معنوی مردم به 
مسـاجد قائل، می توان مسـاجد را به عنوان نیروی محّرکه قوی و نیرومند به مکان رفیع گذشـته باز گرداند 
و تمهیداتی اندیشـید تا مسـاجد به عنوان نقطه عطف مذهبی منحصر به فرد در شـهر، همان نقش اساسـی 
خویش را ایفا کند؛ به عنوان نمونه در شـهرهایی که قابل تقریرات ریختی نیسـتند و در آنها سـاختمان های 
بلند، بسیار زیاد است، شایسته و الزم است در این برج های مسکونی بلند مرتبه ای که دارای جمعّیت زیادی 
هستند در واحدهایی خاّص، متناسب با تعداد جمعّیت ساکن در برج، یک یا چند مسجد احداث نمود تا در این 
سـاختمان های بلند  مرتبه نیز نماد اسـالمی بودن ترویج شود و در راستای آن، موجبات تقوّیت فرهنگ دینی 

در بین ساکنین آن، فراهم آید.
در ساخت شهرهای جدید می توان با بهره گیری از معماری و شهر سازی اسالمی و متناسب با جغرافیای 
منطقه ای شهرهایی را بنا نمود که در آن مساجد به عنوان نماد تمّدن و فرهنگ اسالمی، محورّیت شهر قرار 

گیرد و همسو با آن ارکان شهری توسعه بیابد تا بتوان در همین راستا یک شهر اسالمی بنا نمود.

نتیجه سخن

 مسجد، به عنوان خانه خدا در روی زمین، نهادی است که به امر الهی و به دست مبارک پیامبر اسالم 
در نخستین روزهای تأسیس حکومت اسالمی، در مدینه بنیان نهاده شد. مسجد، نخستین نهاد عینی تمّدن 
اسالمی محسوب می شود که از همان ابتدای تأسیس، عالوه بر اینکه پایگاه دینی و معبد مسلمانان به شمار 
می رفـت، نخسـتین کانون فّعالّیت های سیاسـی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مسـلمانان نیـز بود و پایه های 
اساسـی حکومت اسـالمی در زمان پیامبر اکرم در این مکان استوار شد؛ زیرا مقّر حاکمّیت پیامبر در 

آن قرار داشت و بعدها نیز اصول و مبانی دین اسالم از همین نهاد مقّدس به مردم عرضه می شد.

1. باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، ص58؛ مساجد در سفرنامه ها، ص298.

63 فــــروغ مسجـــــــــــد



بدین ترتیب، مسجد که خود یک نهاد تمّدن اسالمی بود به زودی، به عنصر عینی در کنار عنصر فرهنگی 
اسالم تبدیل شد و در تمّدن سازی دخیل گشت و به  تدریج با توسعه تمّدن اسالمی، جایگاه خود را به  عنوان 
نماد اسـالم در سراسـر بالد اسـالمی پیدا کرد؛ به طوری که هر جا و در هر شهر و قریه ای که مسجدی وجود 

داشت، آن منطقه جزء قلمرو فکری، فرهنگی و سیاسی اسالم شمرده می شد.     
مسجد، سرچشمه تمّدن اسالمی است. اگر به هر یک از شهرهای اسالمی بنگریم، مسجد و مجموعه های 
آن را اساس شهرسازی می یابیم و در بافت شهرهای اسالمی مسجد، محور است. بورکهارت در کتاب »هنر 
اسالمی زبان و بیان« می نویسد: »بیرونی ترین مظهر یک دین، با تمّدنی مانند اسالم که هنر، خود بر حسب 

تعریف آن جلوه گاه برونی است، باید نمودار جهان درونی آن تمّدن باشد«.1
بنابراین، مسـجد، قلب و کانون تپنده فرهنگ و تمّدن اسـالمی اسـت؛ زیرا محورّیت مسـجد در معماری 
شهری و نیز چرخه امور شهر به صورت قطب فرهنگ ساز، سهولت دسترسی مردم به مسجد و کثرت مساجد 
در محلّه ها در گذشته تاریخی جوامع اسالمی، از دیگر ابعاد جایگاه مسجد در فضای کالبدی شهری در طول 

تاریخ بوده است. 

1. بورکهارت، هنر اسالمی، زبان و بیان، ص16.
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مهندسی تمّدن اسالمی و مسجدمحوری
مصطفی جمالی

چکیده

وقوع انقالب اسالمی در سیر حرکت تکاملی جامعه شیعی، نویدبخش احیاء دوباره تمّدن اسالمی است و 
برای تحّقق کامل تمّدن اسالمی با تمامی اقتضائات تمّدنی آن در دنیای امروز، باید مهندسی تمّدن اسالمی 
بر اساس معارف شیعی صورت بگیرد و در این میان، توّجه وافر به معارف مربوط به مسجد و کارکردهای آن 
بسـیار مهم اسـت. نوشـتار حاضر، در صدد بیان این موضوع است که مسـجد، نقش عظیمی در تحّقق تمّدن 
اسـالمی دارد و باید کارکردهای مختلف سیاسـی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ... آن احیاء و فّعال گردد. 
این نوشتار، در سه گفتار به شرح زیر تدوین گردید: گفتار اّول، مفهوم شناسی مهندسی تمّدن اسالمی؛ گفتار 
دّوم، جایگاه مسجد در مهندسی تمّدن اسالمی، با زیر شاخه حاکمّیت در توحید، امام و محراب مسجد، لزوم 
طهارت و ... ؛ گفتار سـّوم، کارکردهای مسـجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی. نگارنده، در گفتار سّوم با 
تبیین مهم ترین کارکردهای مسـجد در تاریخ و سـیره نبوی و تشـریح شـکل دهی تمایالت اجتماعی و 
هدایت سیاسی جامعه، آموزش، شکل گیری ارتباطات فرهنگی و تکامل و تربیت دینی به عنوان کارکردهای 

فرهنگی مسجد، نقش مسجد در مهندسی تمّدن اسالمی را بحث و بررسی کرده است.

واژگان کلیدی: 

مسجد، تمّدن اسالمی، مهندسی، فقه حکومتی، علوم اسالمی.
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مقّدمه

شاید سخن از ارتباط مسجد و تمّدن اسالمی برای بسیاری از خوانندگان، تنها تداعی کننده ارتباط ذوقی 
و سـلیقه ای در این دنیای ارتباطات باشـد؛ چرا که بحث مربوط به این دو موضوع، باید در دو فضای متفاوت 
مطرح شـود؛ به خصوص بر اسـاس ادبیات روشـنفکری سـکوالر، نخسـت اینکه سـخن از تمّدن اسـالمی 
بی معناست؛ زیرا دین به هیچ وجه، ناظر به حیات اجتماعی و مدنّیت نیست و تنها می توان از تمّدن مسلمانان 
سخن گفت و دّوم اینکه، مسجد تنها یک مکان عبادی و جایگاه خاّصی در تمّدن مسلمانان دارد و نباید بیش 
 ،و امامان معصوم از حّد از این نهاد دینی انتظار داشـت؛ ولی با دّقت در سـیره، معارف و فرهنگ نبوی
به خوبی شأن، منزلت و کارکرد این نهاد ارزشمند دینی در بین دیگر عناصر دینی اسالم روشن خواهد شد.

اّولین اقدام پیامبر، برای شکل دهی مدینةالّنبی و تمّدنی جدید در تاریخ بشرّیت، تأسیس مسجد بود 
و این اقدام نشان دهنده آن است که محور و جوهره جامعه و حکومت و تمّدن در اندیشه اسالمی، باید مسجد 
باشـد و دیگـر عناصر این تمّدن جدید، همه باید بر مدار این محور اساسـی شـکل بگیـرد. عبودّیت، عبادت، 
تربیت، آموزش، جهاد، رفع حوائج فردی و اجتماعی و ... کارکردهای مسجد بر اساس معارف اسالم هستند. 
با این رویکرد، آیا می توان در مهندسی تمّدن اسالمی، به این حجم از معارف در مورد مسجد و کارکردهای 

بی شمار آن توّجه وافر نداشت؟ 
وقوع انقالب اسالمی در سیر حرکت تکاملی جامعه شیعی، نویدبخش احیاء دوباره تمّدن اسالمی است و 
برای تحّقق کامل تمّدن اسالمی با تمامی اقتضائات تمّدنی آن در دنیای امروز، باید مهندسی تمّدن اسالمی 
بر اسـاس معارف شـیعی صورت بگیرد و در این میانه توّجه وافر به معارف مسـجدی و کارکردهای آن بسیار 

مهم است.
ایـن مقالـه در صـدد آن اسـت که نگاهی اجمالی در ایـن مورد عرضه کند و تنها یک شـروع در خصوص 
اندیشـیدن و پژوهش در این مسـئله باشد. بر این اساس، ابتدا مفهوم شناسی مهندسی تمّدن اسالمی، سپس 
جایگاه مسجد در مهندسی تمّدن اسالمی و در پایان، به تبیین کارکردهای مسجدمحور در مهندسی تمّدن 

اسالمی می پردازد.

1. گفتار اّول: مفهوم شناسی مهندسی تمّدن اسالمی
1- 1- مفهوم تمّدن

درباره تعریف تمّدن و فرهنگ، دیدگاه های متفاوتی ذکر شده است. بسیاری از افراد، فرهنگ و تمّدن را 
مترادف با یکدیگر قلمداد می نمایند. از جمله »ادوار تایلور« که در این باره چنین می گوید:
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»کلمـه فرهنـگ یـا تمـّدن، به مفهوم وسـیع کلمه که مردم شناسـان بـه کار می   برند، عبـارت از ترکیب 
پیچیده ای شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخالق و قوانین و آداب و رسوم و عادات و اعمال دیگری است که 

به وسیله انسان در جامعه به دست می  آید«.1 
 دیدگاه دیگر درباره تمّدنـ  که به نظر می رسد دیدگاه دقیق تری باشدـ  آن است که برای تمّدن، معنایی 
فراگیـر قائـل بوده که عـالوه بر جنبه نرم و فرهنگـی حیات اجتماعی، مجموعه عناصر اقتصادی، سیاسـی، 

تکنیک ها، سازمان های اجتماعی و خالصه جنبه های سخت یک جامعه را نیز شامل می شود.
 در فرهنـگ الالند2»یـک تمـّدن، مجموعه ای اسـت از پدیده هـای اجتماعی که قابل انتقال هسـتند و 
جنبه های مذهبی، اخالقی، زیباشناسـی، فّنی، علمِی مشـترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر 
را بـه خـود می گیرند«.3البّته کسـانی هم هسـتند که تمـّدن را در جلوه های فرهنگ ماّدی و تجّسـم آن را در 

شهرنشینی خالصه می   کنند.4 
بر این اساس به خوبی می توان به چند ویژگی مفهوم تمّدن اشاره نمود:

 )civilis( و شکل وصفی آن )civis( تمّدن، آنچنان که از کلمه التینی شهرنشین بودن یا شهروندان )الف
مشتق می   شود، متقّوم به وسیله شکل گیری یک نظام اجتماعی قانونمند است.

ب( گسـترۀ یک تمّدن، به مراتب بیشـتر از یک حکومت و یا حّتی یک فرهنگ خاّص اسـت و در نتیجه، 
عمر طوالنی تری از حیات اجتماعی یک جامعه خاّص را داراست.

ج( تمـّدن، هـم یک جنبه سـخت و هم یک جنبه نـرم دارد که فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمّدن، زیر 
بنای سـاخت آن اسـت و بُعد عقالنّیت یک تمّدنـ  که اسـاس یک تمّدن اسـتـ  به بعد فرهنگی آن مربوط 
می شـود. البّته تمّدن، تنها به این جنبه نباید خالصه شـود، بلکه جنبه های سـخت تمّدن، مانند سـاختارها، 

محصوالت و ... هم مطرح است.
د( هـر تمّدنـی، دارای نظامات اجتماعی متعّددی اسـت که به طور اساسـی همیـن نظامات، تمامّیت یک 
تمّدن را محّقق می سازد؛ مانند نظام های حقوقی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر نظامات کالن 

و خرده نظامات که به صورت هماهنگ، تعّین بخش هستند.5

1. روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص48.
.Laland .2

3. ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، ج1، ص99.
4. روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص50.
5. آشوری، داریوش، تعریف و مفهوم فرهنگ، ص128.
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هـ( شـکل گیری یک تمّدن، محصول هماهنگی نظامات اجتماعی خاّصی اسـت که به پذیرش اجتماعی 
رسـیدند و نهادینه شـده اند؛ بنابراین، اگر مؤلّفه های فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی در یک جامعه به پذیرش 

اجتماعی نرسد، هرگز شکل تمّدنی به خود پیدا نخواهد کرد.

2- 1- ارکان تمّدن

در مورد مؤلّفه ها1و ارکان اصلی یک تمّدن و سهم تأثیر هر یک در ساخت یک تمّدن، برخی اندیشمندان 
چهار رکن را مطرح کرده اند: پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سـازمان سیاسـی، سنن اخالقی، کوشش 

در راه معرفت و بسط هنر.
در نظر ویل دورانت، عوامل تمّدن عبارت اند از: شـرایط معرفت االرضی، جغرافیایی، اقتصادی، زیسـتی، 
روانی، نظم سیاسی، وحدت زبانی و قانون اخالقی. از نظر دورانت، اهّمیت عوامل و اوصاف و احوال اقتصادی 

در شکل دهی به یک تمّدن، بیش از عوامل دیگر است.2
بعضـی دیگـر، سـازه های یک تمـّدن را نظامات مختلفی، همچـون نظام اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی، 

حقوقی، ارزشی، تاریخی و ... دانسته اند.
شـاید بتوان با نظری دقیق، سـه رکن اصلی یک تمّدن را »نظام گرایش، نظام اندیشـه و فرهنگ، نظام 
محصوالت« دانسـت که در تقّوم با یکدیگر، هویت تمّدنی خاّصی را شـکل می دهند. بر خالف بسـیاری از 
دیدگاه هـا کـه فرهنـگ را روح و پایـه اصلی تمـّدن مطرح می کنند،  بـا نظر دقیق می توان گفـت که اگرچه 
فرهنگ، پایه و اسـاس شـکل گیری عینّیت های تمّدنی اسـت و تمامی الگوها، مدل ها، ساختارها و دانش ها 
و علوم، بسـتر شـکل گیری محصوالِت سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی را در سطوح مختلف فراهم می آورند، 
اّمـا فرهنگ، خود در بسـتر نظام گرایش هـا، تمایالت، عاطفه ها و اخالق اجتماعی شـکل می گیرد. به تعبیر 
دیگر، با مطالعه و بررسـی حیات اجتماعی انسـان، به خوبی نمایان می گردد که حیات اجتماعی، مجموعه ای 
از »تمایالت، اندیشـه ها و محصوالتی« شـکل گرفته اسـت که این سـه بُعد در هماهنگی با یکدیگر، تمامی 
حوزه های حیات زندگی انسـان را پوشـش می دهد. در میان این سـه بعد، نظام تمایالت، سـهم اصلی را در 

شکل دهی یک جامعه و تمّدن دارد.
به عنوان مثال، جامعه ای که تمایالت آن مبتنی بر ارزش های اسـالمی شـکل گرفته اسـت، هیچ گاه در 
اندیشـه اقتصادی خود، سـراغ الگوهای ربوی و نظام سرمایه داری نمی رود و روابط اجتماعی و فرهنگی خود 

1. Factors.
2. دورانت، ویل، تاریخ فلسفه، ج1، ص307.
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را متناسب با تمایالت خود شکل می دهد و در نتیجه، محصوالت اجتماعی خاّصی را در حوزه های مختلف، 
متناسـب با تمایالت و اندیشـه های خود تولید می کند. تفصیل این معنا در امر شـناخت تمّدن اسالمی بسیار 

مهم است.
آنچنان که بیان شد تمایالت، عاطفه ها و احساسات، از مهم ترین ارکان یک جامعه و تمّدن بشری است 
که در حیات اجتماعی خود بدان پای بند اسـت و به آن تعلّق دارد. هر جامعه ای، متناسـب با حّس زیباشناسـی 
خود، به برخی موضوعات و مسائل گاهی عالقه روحی و میل و کشش درونی پیدا می کند و گاهی از موضوع 
و مطالب دیگری متنفر و گریزان می شـود؛ همین تمایالت، به وسـیله تعامل با اندیشـه ها، مبدأ ابراز رفتارها 

و موضع گیری ها می گردد.
بر این اسـاس، می توان تمایالت اجتماعی را خاسـتگاه شـکل گیری تمّدن برشـمرد و این اّدعا با مطالعه 
تاریخی به خوبی قابل اثبات است؛ چرا که نقطه عزیمت هر شکل تمّدنی به شکل دیگری، تغییر در تمایالت، 
عاطفه ها و زیباشناسی اجتماعی است و به تعبیر ماکس وبر، این، اخالق اجتماعی است که پایه شکل گیری 

یک تمّدن می گردد.1
رکن دّوم یک تمّدن، اندیشه ها و بینش های تمّدنی است که مبتنی بر آن، محصوالت تمّدنی شکل خواهد 
گرفت. این اندیشه ها، الیه های متعّددی دارد که از یک نگاه می توان آن را به اندیشه های »بنیادی، راهبردی 

و کاربردی« تقسیم نمود که همین اندیشه ها فرهنگ جامعه را شکل می دهد. 
بـه تعبیـر دیگـر، مفاهیم، سـاختارهای اجتماعـی، الگوها و مدل هـای گوناگـون در عرصه های مختلف 
سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی و ... رکن دّوم و اسـاس یک تمّدن را شـکل می دهد که بر اسـاس آنها، روابط 

اجتماعی و کنش  و واکنش های متقابل در سطوح خرد و کالن شکل می گیرد. 

3-1- مفهوم مهندسی تمّدن اسالمی

مفهوم مهندسـی، عبارت اسـت از شـناخت و جا نمایی عناصر یک نظام و طراحی و تنظیم روابط و تعامل 
میـان ایـن عناصـر، به گونـه ای که در جهت تکامل و پویایـی مجموعه، زمینه کارکرد یا رفتـار مطلوبی را در 

نظام فراهم نماید. 
اصولی که در مهندسـی و بر اسـاس آن در مهندسـی تمّدن نیز باید رعایت شود، عبارت است از دارا بودن 
یک نگرش زمینه ای. مهندس باید محیطی که می خواهد در آن مهندسـی کند )به طور مثال، سـاختمانی را 

کس، اخالق پروتستان و روح نظام سرمایه داری، ص62. 1. وبر، ما
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که می خواهد بنا کند( را بشناسد )یعنی شناخت میزان سفتی و سستی زمین و میزان درجه هوا و ...(. مهندس 
باید در محیط مهندسی، با نگرش جامع و با منطق مناسب، با برقراری نسبت بین عوامل، قدرت الگوسازی، 
قدرت آینده نگری و آینده پردازی )یعنی دانسـتن اینکه قرار اسـت در آینده چه اتّفاقی بیفتد(،  وظایف خود را 
به خوبی انجام دهد. همچنین، وی باید بتواند آینده مناسبی را ایجاد کند و برای ایجاد آن برنامه ریزی نماید. 
اسـتقبال از تغییر جایگاه ها و حّتی تغییر روش، اقتضای دینامیکی بودن یک حرکت اسـت؛ البّته مشـروط به 

این است که تعالی و در مجموعه بودن مورد توّجه قرار گیرد.
بـا مفهوم ارائه شـده از تمّدن و مهندسـی، در مهندسـی تمّدن باید منظومه باورهـا، ارزش ها و رفتارهای 
موجود در عرصه تمّدنی را باز شناخت تا از طریق آن، چالش ها، تعارض ها، انحطاط ها، انتقادها و نیز قّوت ها، 
شـناخته شـود و مبتنی بر تمّدن آرمانی به دسـت آمده از کتاب و سـّنت بتوان تمّدن هدف، یعنی تمّدن قابل 
وصول را شناسایی نمود و در هر مرحله تکامل تمّدنی، تمّدن هدف را، به تمّدن آرمانی نزدیک نمود. بنابراین، 
یک فرهنگ آرمانی وجود دارد که از کتاب و سّنت اخذ می شود که آن را باید حوزه های علمیه از منابع شرعی 
به دست آورند و دیگری فرهنگ مطلوب، یعنی هدف، یعنی فرهنگ قابل وصول که نقش میانی دارد و باید 
متناسب با شرایط تبیین شود. مهندسی فرهنگی باید برای دست یابی به اهداف میانی اتّفاق بیفتد و البّته این 

اهداف میانی، باید در مسیر خود باشد و در هر مرحله به هدف آرمانی نزدیک تر شود. 

گفتار دّوم: جایگاه مسجد در مهندسی تمّدن اسالمی

تبیین دقیق جایگاه مسجد در مهندسی تمّدن اسالمی،  کار مهم اجتهادی می طلبد. بنابراین، پژوهش در 
این مورد، پیوندی عمیق با فقه حکومتی و فقه اجتماعی اسـالم دارد. الزمه داشـتن چنین فقهی، دسـت یابی 
به فقاهتی جامع، کلّ نگر و عمیق است که بتواند به صورت روشمند، در این خصوص، معارف متکامل اسالم 
را استنباط کند و به حجّیت برساند. توّجه به این نکته اساسی و با عنایت به مفهوم مهندسی تمّدن اسالمی، 
شـاید بتوان بر اسـاس معارف وارد شـده در مورد شـأن و منزلت، آداب و جایگاه مسجد، از دو منظر به بررسی 

نسبت مسجد و تمّدن اسالمی پرداخت. 
الف( الگوگیری از مسجد در طراحی تمّدن اسالمی؛

ب( توّجه به مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی.
اگرچه بررسـی نسـبت مسـجد و تمّدن اسالمی از منظر دّوم، موضوع سـخن این نوشتار است؛ اّما به طور 

اجمال، به منظر اّول هم پرداخته می شود.
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1-2- الگوگیری از مسجد در طراحی تمّدن اسالمی

توّجه به آداب، احکام و نمادهای مطرح در مسجد می تواند در طّراحی الگوی تمّدن اسالمی راه گشا باشد؛ 
زیرا مسجد، مقیاسی کوچک  از نماد تمّدن اسالمی با تمامی مؤلّفه های تمّدنی آن است.

در اینجا به برخی از این موارد اشاره می گردد:
کمّیـت توحیـد: اّولین و مهم ترین کارکرد مسـجد، کارکردی عبادی اسـت. مسـجد، مهم ترین  الـف( حا
عبادت گاه مسلمین است که ندای توحید در آن سر داده می شود. در طّراحی تمّدن اسالمی هم باید توّجه به 
این اصل اساسـی مبذول داشـت تا تمّدن اسالمی بسـتر تحّقق توحید را فراهم آورد. به عبارت دیگر، تمامی 
اجزاء و مؤلّفه های شـکل دهی تمّدن اسـالمی باید بر مدار توحید و امر الهی سامان دهی شود و یک آهنگ بر 
 َو حـال ف ِخْدَمِتَک 

ً
 واِحدا

ً
هـا ِوْردا

ُّ
ْورادی ُکل

َ
ْعمـال َو ا

َ
تمامـی عرصه های تمّدنی حاکم باشـد. »َحـیّت َتُکـوَن ا

1.» ً
َسْرَمدا

ب( امـام و محـراب مسـجد: محـراب مسـجد، نمـاد تعیین جهت حرکت امام و نمازگزاران اسـت و این 
رابطه، بین انسـان و خدا باید از طریق امام جماعت و پیشـوا صورت بگیرد و این امام عادل و با تقواسـت که از 
یک سو، ارتباطی با خدا دارد و از سوی دیگر، حلقه واسطه ارتباط مردم با خدا است. بر این اساس، در طراحی 
تمّدن اسـالمی هم باید به مسـئله امام )در زمان حضور( و ولیّ فقیه )در زمان غیبت( توّجه وافر داشـت و 

تنها تناسبات امام است که منجر به تحّقق تمّدن اسالمی خواهد شد.
ج( لزوم طهارت در مسجد: شرط ورود و ساکن شدن در مسجد، پاک بودن انسان از یک طرف و طاهر 

نگه داشتن مسجد، از طرف دیگر است. بنابراین، ورود غیرمسلمان به درون مسجد مجاز نیست.
در طراحی تمّدن اسـالمی هم باید به این نکته اساسـی توّجه داشـت که تمامی مؤلّفه ها و عناصر تمّدن 
اسالمی، باید پاک و متناسب با فضای ماّدی و معنوی جامعه اسالمی باشد و در این راستا، باید حریم و حرمت 
جامعه دین در آن حفظ شود. بر این اساس، هیچ گاه نمی توان از مؤلّفه های تمّدن های ماّدی )همچون تمّدن 
لیبرال دموکراسـی که مؤلّفه های آن بر اسـاس مبانی اومانیستی و سکوالریستی بنا شده است( در مهندسی 

تمّدن اسالمی بهره گرفت.
د( عدالت محوری در مسـجد: در مسـجد، هم امام مسـجد باید عادل باشـد و هم در ایجاد صفوف نماز 
جماعت، نمازگزاران هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و با وجود تعّدد طبقات و گروه های اجتماعی، همه با یکدیگر 
برابر هستند. در طّراحی تمّدن اسالمی هم باید عدالت محوری به طور دقیق رعایت شود؛ بدین معنا که از یک 

1. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، دعای کمیل.
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 یشٍء ف موضعه( و از طرف دیگر، حِقّ همه امور، متناسـب 
ُّ

سـو، همه امور در جای خود قرار گیرند )وضع کل
با ظرفّیت آنها اعطا شود )و اعطاء کل ذی حّق حّقه(.1

2-2- توّجه به مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی

منظر دّوم در نسـبت بین مسـجد و تمّدن اسـالمی، توّجه به نقش و جایگاه مسـجد در حیات اجتماعی و 
تمّدنی مسـلمانان اسـت. جایگاه مسجد در فرهنگ اسـالمی، برخالف جایگاه کلیسا در فرهنگ غربی، تنها 
یک مکان عبادی ِصرف برای برقراری یک ارتباط فردی و شخصی با خداوند نیست، بلکه مسجد، کانون و 
هسـته اصلی جامعه اسـالمی اسـت. بنابراین، می بینیم که پیامبر اکرم در نخستین گام خود در بنا نهادن 
تمّدن تاریخی اسالم، اقدام به تأسیس مسجد کردند و تمامی این حرکت تاریخی بر مدار مسجد سامان دهی 
شد. بنابراین، در تأّسی از این حرکت پیامبر در طّراحی تمّدن اسالمی باید به این اصل اساسی توّجه نمود 

که الزمات مسجدمحوری در شکل دهی نرم افزارها و سخت افزارهای تمّدن اسالمی رعایت گردد.
بـه عبـارت دیگـر، اگر در تمّدن لیبرال دموکراسـی ـ  که تمّدنی اقتصاد محور اسـت ـ  بانک های ربوی به 
عنوان محور اساسـی سـامان دهی تمامی شـئون اجتماعی هسـتند، در تمّدن اسـالمی، این مسجد است که 
باید محور اصلی در پیشـرفت و تکامل همه شـئون اجتماعی، اعّم از توسـعه سیاسـی فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی قرار گیرد.
بنابراین، همه ارکان تمّدن اسالمی )نظام تمایالت، نظام بینش و دانش، نظام محصوالت(، باید بر اساس 

اندیشه مسجدمحوری سامان دهی شود.
در ادامه به برخی از الزامات مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی اشاره می گردد؛ هر چند پرداختن 
به تمامی وجوه این موضوع مهم، خود موضوع پژوهشـی سـنگین اسـت که باید مبتنی بر روش اجتهادی و با 
معیارهای علمی دقیق صورت بگیرد و چه بسا الزم است کرسی های نظریه پردازی فراوانی از وجوه مختلف 

در این زمینه برپا گردد.

گفتار سّوم: کارکردهای مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی
1-3-  کارکرد مسجد در شکل دهی نظام تمایالت اجتماعی و ساماندهی سیاسی

از مهم ترین کارکردهای مسـجد در تاریخ و سـیره نبوی، شکل دهی تمایالت اجتماعی و هدایت سیاسی 
جامعه است. بسیاری از برنامه ریزی های سیاسی پیامبر اکرم  در مسجد انجام می پذیرفت. پس از پیامبر 

ح االسماءالحسنی، ص54. هادی، شر
ّ

1. حکیم سبزواری، مال
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اسـالم بیعت های رسـمی در مسـجد صورت می گرفت. خطبه حضرت زهرا علیه خالفت ابوبکر در 
مسجد ایراد گردید. امام علی، مسجد کوفه را مرکز تربیت و شکل دهی تمایالت مردمان کوفه قرار داده 

بود.
 در نظام سیاسی اسالمی، »تولید، توزیع و مصرف قدرت« باید بر مدار الهی و تولّی به والیت حضرت حّق 

صورت بگیرد و تحّقق این مهم به صورت عالی، جز در خانه حضرت حّق امکان پذیر نخواهد بود.
بـر ایـن اسـاس مسـجد، عالوه بـر اینکه مرکـز رفع حوائج خـرد در جامعه اسـت، مانند محـّل گردآوری 
کمک برای مسـتمندان، برگزاری آئین هایی، مانند مراسـم جشـن ها، ترحیم ها، گردهمایی ها، اقامت موّقت 
در راه مانـدگان، مراجعـه بـه امام جماعت برای حّل دعـاوی و ...، باید مرکزّیت رفع حوائج در سـطح کالن و 
توسـعه جامعه اسـالمی هم قرار بگیرد؛ یعنی مسـجد، باید مرکز تصمیم گیری کالن اجتماعی باشد و تمامی 

سیاست گذاری های کالن، اعّم از سیاست های داخلی و خارجی در آنجا سامان دهی شود.
عالوه بر این موارد، مسلمانان در فضای مسجد، زندگی کردن در یک جامعه اسالمی آکنده از خدامحوری، 
صمیمّیت، مواسـات و خیرخواهی را در مقیاسـی کوچک تر تجربه می کنند و برای نهادینه کردن این روحّیه 
در سـطوح کالن اجتماعی تنها چاره این اسـت که تمامی جامعه اسـالمی، به منزله یک مسجد بشود. پیامبر 
 مسجد؛ هر جا وقت نماز رسید، 

ّ
ِ و االرُض کل

ّ
عظیم الشأن به ابوذر فرمود: »حیُثما أدرکَتک الصالَة فَصل
همان جا نماز بخوان که سرتاسر زمین برای تو مسجد است«.1 

کارکرد مسجد در شکل دهی فرهنگ

از دیگر کارکردهای مسـجد، کارکرد فرهنگی و ارتباطاتی مسـجد است. مسجد، جایگاهی بلند در ترویج 
و نهادینـه سـاختن فرهنـگ اسـالمی و دسـت یافتن به اهـداف غایی دین، یعنـی تعالی فـرد و اجتماع دارد. 
کارکردهای فرهنگی مسـجد بسـیار فراوان اسـت. بنابراین، الزم اسـت در مهندسـی فرهنگ و مهندسـی 
فرهنگی کشـور، توّجه وافر و اساسـی به این مقوله معطوف شـود؛ ولی متأّسـفانه تاکنون این امر مهم مورد 

غفلت واقع شده است.
در این قسمت از بحث، به برخی از کارکردهای فرهنگی کشور اشاره می گردد و قبل از طرح مطلب، توّجه 
به این نکته اساسی ضرورت دارد که نباید کارکرد مسجد را تنها در تعالی فرهنگ عمومی منحصر کرد، بلکه 

در مسئله پیشرفت فرهنگ تخّصصی و بنیادی جامعه هم باید به محورّیت مسجد توّجه نمود.
الف( آموزش:  مسجد، از زمان پیامبر اکرم،  مرکز آموزش معارف قرار گرفت. پیامبر  ابتدا بر روی 

1. قائدان، اصغر، آثار اسالمی مّکه و مدینه، ص199.
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تنه درختی و بعدها بر فراز منبر به تبیین احکام الهی و معارف اسـالمی پرداخت و سـپس، همین امر به یک 
سّنت در مسجد بدل گردید و محراب و منبر، پیوندی جدایی ناپذیر پیدا کردند.

 عـالوه بـر آموزش هـای عمومی، حلقه های درس و رشـته های تخّصصی در مسـجد از زمان پیامبر
و بعدهـا بـه صورت توسـعه یافته تر از زمـان امیرالمؤمنین تا زمان به دانشـگاه بزرگ صادقین شـکل 
می گرفت. بنابراین، می بینیم که مسجد، کانون آموزش و ترویج فرهنگ، حّتی در سطوح مطالب تخّصصی 

و بنیادی نیز بوده است.
متأّسـفانه بـا نفـوذ فرهنـگ مدرنیته در جامعه اسـالمی، بخش عمـده ای از آموزش کشـور، چه آموزش 
متوّسـطه و چه آموزش های دانشـگاهی، ابتدا از فضای مسـجد جدا و سـپس به تدریج حّتی از مبانی و اصول 
اسـالمی هم تهی و خالی گردید. بنابراین، با جریان یافتن علوم سـکوالر در جامعه، روح دین داری تضعیف 
گردید و دین همچون نظامات ماّدی از جریان جامعه پردازی کنار گذاشته شود و تز جدایی دین از سیاست، بر 
روح آموزش کشور حاکم گردید. انقالب اسالمی، فرصت دوباره ای است تا با شکستن ساختارهای آموزشی 

نهادینه شده در جامعه، بستر بازگشت آموزش به مسجد فراهم شد و زمینه تولید علم دینی پدید آمد.
به راحتی می توان کرسـی های نظریه پردازی را در مسـاجد فّعال نمود که ثمره آن هم حاکمّیت روح تعّبد 
و تعّهد بر جریان نظریه پردازی است و همه توّجه به مبانی دینی در شکل گیری نظریه های نوین اسالمی در 

حوزه دست یابی به علوم انسانی اسالمی است.
ب( شـکل گیری ارتباطـات فرهنگـی: مسـجد، پایـگاه شـکل دهی ارتباطات و اطاّلع رسـانی در فرهنگ 
نبـوی بوده اسـت. نـدای »الّصـالة جامعه« در زمان پیامبر اسـالم و دوران پـس از آن، نوعی اعالم 
فراخوان عمومی برای گردهم آمدن مسـلمانان در مسـجد و نشـان از اعالم یک امر مهم به هنگام اقامه نماز 
جماعت بوده اسـت. پس از تشـریع اذان در غیر از زمان نماز، مردم با بانک اذان به مسـجد می آمدند.1عالوه 
بر این، شـبکه ارتباطی مسـاجد هم در فرهنگ اسـالمی قابل توّجه و قابل الگوگیری اسـت. وجود »مساجد 
محلّی« و مسجد جامع در هر شهر و ارتباط مساجد جامع با یکدیگر و وجود مسجد جامع در مرکز حاکمّیت به 
عنوان بلندگوی اصلی حکومت، مسئله مهمی در طّراحی شبکه ارتباطات است؛ به خصوص، در دنیای امروز 

که نقش شبکه ارتباطات در اّطالع رسانی و فرهنگ سازی، بسیار مهم تر از گذشته رخ نمایان کرده است.
بر این اسـاس، در مهندسـی فرهنگی کشور باید شبکه ارتباطی بر مدار و محورّیت مساجد شکل بگیرد تا 
هم پاک بودن این شـبکه ارتباطی تضمین شـود و هم زمینه شـکل گیری جبهه فرهنگی توحیدی در مقابل 

جبهه ماّدی پدید آید.

1. ابن سعد، محّمد، الطبقات الکبری، ج1، ص146.
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ج( تکامل و تربیت دینی: در اسالم، آموزش هیچ گاه از تربیت جدا نبوده است. بنابراین، کارکرد آموزشی 
مسـجد همواره قرین کارکرد تربیتی هم بوده اسـت؛ اّما با این حال، توّجه به این بعد از مسـجد هم در زمینه 

توسعه و رشد فرهنگی کشور بسیار مهم است.
باید مسـئوالن و متولّیان فرهنگی کشـور به این باور اساسـی رسیده باشـند که جز بر مدار مسجد، توسعه 
تربیتی کشـور امکان پذیر نیسـت. بّچه و فرزندی که از ابتدای کودکی و نوجوانی، قرین مسـجد نشـود و با 
حلقه های ذکر و معرفت مسـجد همراه نشـود، در جوانی و میان سـالی هرگز نمی تواند در وادی تربیت دینی 

حضور پیدا کند.
مسجد، کانون رشد اخالق فردی و اجتماعی آحاد جامعه اسالمی است. تاجری که با مسجد، اُنس نداشته 
باشـد، تجارتش می لنگد و سیاسـت مداری که در مسـجد تربیت نشده باشـد، هرگز نمی تواند چرخ حکومت 

اسالمی را بچرخاند.

2ـ3ـ کارکرد اقتصادی و حقوقی

عـالوه بـر کارکـرد سیاسـی و فرهنگی مسـجد در سـیره نبوی و حیـات علوی مسـجد، کارکرد 
اقتصادی هم داشـته اسـت. حفظ و نگهداری بیت المال و تقسـیم آن به  نوعی در مسـجد صورت می گرفت. 
همچنین، بیشتر قضاوت های حقوقی و قضایی پیامبر اکرم و ائّمه اطهار در مسجد انجام می پذیرفت. 

مقام بیت الطشت و دکةالقضا در مسجد کوفه بیانگر این مطلب مهم است. 
بر این اسـاس، شایسـته اسـت در توسعه قضایی و اقتصادی کشور به نقش مسـجد در این امر مهم توّجه 
وافر معطوف شود؛ به عنوان مثال، می توان در جنب هر مسجد، صندوق قرض الحسنه تأسیس کرد و حوائج 

ماّدی مؤمنان را برطرف کرد.

مسجد، کانون شهر اسالمی

نکته مهم دیگر در خصوص مسـجدمحوری در مهندسـی تمّدن اسـالمی، قرار گرفتن مسـجد در کانون 
شهر اسالمی است. متأّسفانه با نفوذ هنر و معماری غربی در جوامع اسالمی، ابتدا مسجد از مرکزّیت معماری 
اسـالمی کنار گذاشـته و سـپس کم کم مسـجد از نقش آفرینی در حیات اجتماعی کنار گذاشـته شد و تنها به 

مرکزی عبادی تبدیل گردید.
بـا ایـن حـال، در فرهنگ نبوی با سـاخت مسـجد، شـهر یثرب مدینة الّنبی شـد و بعدها مسـلمانان 
شـهرهای جدیـد کوفـه، بصره و قاهره را با سـاختن مسـجد آغاز کردنـد. در معماری اسـالمی همه راه های 
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محاّلت شـهر به مسـجد ختم می شـود. بازار در کنار مسجد شـکل می گیرد و سازوکار شهری بر مدار مسجد 
سامان می یابد. الزمه چنین معماری، کثرت مساجد در محله ها و شهرها بود؛ مسئله ای که متأّسفانه با ورود 
معماری مدرن به دنیای اسالم و با شکل گیری شهرهای صنعتی کم رنگ شد؛ تاجایی که هم اکنون در کشور 
انقالب اسـالمی، در بسـیاری از مجتمع های جدید شـهری یا خبری از مسجد نیست و یا متناسب با جمعّیت 

آن، فضای مسجد موجود نیست. در این صورت، چگونه می توان سخن از کار فرهنگی به میان آورد؟ 
عالوه بر تاثیر مسجد در معماری شهری، معماری خود مسجد هم، مقوله دیگری است که نقش تربیتی 

و اخالقی آن بسیار مهم است و در این خصوص پژوهش های فراوانی صورت گرفته است.1

نتیجه گیری

هـدف انقالب اسـالمی، تحّقق تمّدن اسـالمی در عرصه جهانی اسـت. برای تحّقق چنیـن تمّدنی، باید 
بـه همـه الزامـات آن در دنیـای جدید ملتـزم بود و برای حفظ اسـالمی بـودن آن، باید تمامـی نرم افزارها و 
سـخت افزارهای آن بر اسـاس مبانی،آموزه ها و اهداف دینی تولید و یا بازسازی شود. در نتیجه، دست یابی به 
چنین تمّدنی، تنها در سـایه اسـتنباط فقه حکومتی و تولید علوم اسـالمی کارآمد امکان پذیر اسـت که همان 

مغزافزار تمّدنی و یا عقالنّیت اسالمی است.
در این میان، آنچه از قدر متیقن های معارف اسـالمی به خوبی قابل اسـتنباط اسـت، جایگاه رفیع مسجد 
و نقـش آن در تحّقق تمّدن اسـالمی اسـت. مسـجد، با کارکردهای مختلف سیاسـی، فرهنگـی، اقتصادی، 
اجتماعی، تربیتی و ... محور مهندسـی تمّدن اسـالمی و کانون شـهر اسـالمی اسـت و غفلت از این مسـئله 

اساسی رفتن به بیراهه است. 

1. حاج سّیدجوادی، سّیدکمال، مساجد ایران، ص367.
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مسجد در صدر اسالم و نقش آن در پیروزی 
انقالب اسالمی

مرتضی رستگار

چکیده

پژوهش های تاریخی انجام شـده درباره  جایگاه مسـجد در بین مسـلمانان، نشـان می دهد که مسـجد، 
نخسـتین و مهم ترین مرکز و نهاد در جامعه  اسـالمی اسـت. همان گونه  که مسـجد در صدر اسـالم، نقش و 
جایگاه خاّص خود را در پیشرفت اسالم ایفاکرد، در انقالب اسالمی نیز نقش و تأثیراساسی داشت. از این رو، 
نگارنده در این مقاله، به اختصار ضمن تبیین ابعاد و کارکردهای عبادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی 

مسجد در صدر اسالم، به نقش آن در پیروزی انقالب اسالمی ایران پرداخته است. 

واژگان کلیدی: 

مسـجد، انقالب اسـالمی، کارکرد عبادی مسـجد، کارکرد فرهنگی ـ  آموزشـی و تبلیغی مسجد، کارکرد 
سیاسی ـ  اجتماعی مسجد، کارکرد اقتصادی مسجد.
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اشاره

مسجد در طول تاریخ اسالم، کانون عبادت، آموزش، پایگاه قضاوت و داوری، مکانی برای ارتباط جمعی 
و تبادل اخبار، پایگاه جهاد و حرکت های انقالبی بوده اسـت. همان گونه  که مسـجد، در صدر اسـالم نقش و 
جایگاه خاّص خود را در پیشرفت اسالم ایفا کرد، در انقالب اسالمی نیز نقش و تأثیر اساسی داشته است. در 
تکوین انقالب اسالمی نهادهایی، چون مساجد که مرکز تجلّی فرهنگ اسالمی هستند، نقش سازمان دهی 

نیروهای درگیر با رژیم را ایفا می کردند.
به یقین، یکی از عناصر مهم در پیروزی انقالب، احیای مجّدد مسـجد و تمام ابعاد عملکردی آن بود. در 
آن زمان، این طور نبود که مسـجد، جایگاه عزلت نشـینی و گریزگاهی از جامعه محسـوب شـود و مردم برای 
دوری جستن از دنیا، گرفتن وضو، انجام عبادات یا گوش دادن به صوت قرآن به آن پناه ببرند؛ بلکه در پیروزی 

انقالب، مسجد به یک کانون مبارزه و مرکز فرماندهی تبدیل گردید.
با توّجه به نقش اساسـی و بی بدیل مسـجد در صدر اسـالم و پیروزی انقالب اسـالمی، در این نوشـتار 
مختصر ضمن تبیین برخی از کارکردهای مسـجد در صدر اسـالم، به نقش آن در پیروزی انقالب اسـالمی 

ایران می پردازیم.

کارکردهای مسجد در صدر اسالم

مسـجد، نخسـتین و مهم ترین مرکز و نهاد جامعه اسـالمی از صدر اسـالم تاکنون بوده است و این مکان 
شـریف کارکردهای عبادی، فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی و نظامی را داشـته اسـت که در ادامه به آنها اشاره 

می شود:
1. کارکرد عبادی مسجد

از آیـات شـریف قـرآن کریم این گونه اسـتفاده می شـود کـه یکی از اهـداف آفرینش عالـم و موجودات، 
»عبادت«1و »تقّرب الی اهلل« اسـت.2عبادت در مورد انسـان، دو معنای عاّم و خاّص دارد؛ عبادت در معنای 
عاّم، هر رفتار و کرداری را شامل می شود که رضایت و خشنودی خداوند در آن باشد. عبادت در معنای خاّص، 
راز و نیاز با خداوند، ذکر و یاد او و سـخن گفتن با اوسـت و عباداتی چون دعا، ذکر، تالوت قرآن و برپایی نماز 

را شامل می شود.
بی شـّک، در پیدایش توّجه قلبی به خداوند، عوامل فراوانی نقش دارند که از جمله  آنها، »مکان عبادت« 

1. ذاریات، آیه56.
2. رعد، آیه 15.
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اسـت. مسـجد، با ویژگی های خاّص خود، بهترین و مناسـب ترین مکان برای حضور و شکرگزاری به درگاه 
الهی اسـت. نخسـتین مسجد در نظام آفرینش، کعبه و مسجدالحرام بوده است.1پیامبر گرامی اسالم، از 
نخستین روزهایی که دعوت به دین اسالم را به  صورت آشکار شروع کرد، از مسجدالحرام همچون پایگاهی 
اساسـی بهره گرفت.2شـواهد تاریخی، گواه اسـت که پیامبر گرامی اسـالم، عالوه بر حضور در مسـجد 
و اقامـه  عبـادت در آن، دیگـر مسـلمانان را نیز ترغیب و تشـویق می کرد تا به مسـجد رفت  وآمد کنند. پیامبر 
عظیم الّشأن و ائّمه  معصوم بر اقامه  نماز، به  ویژه نماز جماعت، در مسجد بسیار تأکید کرده اند و برای 
آن فضایل بسیاری نقل فرموده اند.3از سوی  دیگر، قرآن کریم هر کسی را که به نقش بنیادین مسجد، یعنی 
ْن ُیْذَکَر 

َ
ْن َمَنَع َمسـاِجَد اهَّلِل أ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
»عبادت و پرسـتش« آسـیب برسـاند، ظالم می داند و می فرماید: »َو َمْن أ

ُه َو َسعی  ف  َخراِبا؛ کیست ستمکارتر از آن کسی که از بردن نام خدا در مساجد او، جلوگیری کرده و  فَیا اْسُ
سعی در ویرانی آن می نماید«.4

در صدر اسـالم، مسـلمانان به برپایی نمازهای جماعت ـ  که مظهر بندگی، ُشـکوه، حیات و وحدت اّمت 
اسـالمی اسـت ـ بیش از امروز اهّمیت می دادند؛ اّما باید گفت که در طول تاریخ 1400 سـاله  اسـالم، کارکرد 
مسـجد در بعد عبادی، هرگز افول نکرده اسـت؛ اگرچه در زمینه های دیگر با فراز و نشـیب بسـیار همراه بوده 

است. 
ویل دورانت، موّرخ مشـهور غربی، در گزارشـی از جوامع اسـالمی، چنین می نویسد: پیش از آفتاب و نیمه  
روز و نزدیک غروب، مؤّذن بر گلدسته باال می رود و به  وسیله اذان، مسلمانان را به نماز می خواند. به  راستی، 
این دعوت چه نیرومند و شـریف اسـت که مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیداری دعوت می کند؛ چه خوب 
است که انسان به هنگام نیم روز از کار باز ایستد و چه بزرگ و باشکوه است که ضمیر انسان، در سکوت شب 

به جانب خداوند جّل  جالله توّجه کند.5
برخی کارکردهای عبادی مسـجد، مانند اقامه نماز جمعه، جنبه سیاسـی به خود می گیرد و روند دیگری 
پیدا می کند. پیامبراکرم هنگام هجرت و قبل از رسـیدن به مدینه، در فاصله پانصد متری مسـجد قبا و 
در محلّی که اکنون مسـجد جمعه در آن بنا شـده اسـت، اّولین نماز جمعه تاریخ اسالم را خواندند. ایشان پس 

1. آل عمران، آیه 96.
2. اسدالغابة، ج3، ص414؛ االصابة، ج2، ص480؛ فروغ ابدّیت، ج1، ص243.

3. اصول کافی، ج3، ص373، باب فضل الصالة فی الجماعة.
4. بقره، آیه114.

5. تاریخ تمّدن، ج4، ص273.
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از ورود بـه مدینـه، نمـاز جمعه را به  صورت  مرتّب اقامه می کرد. روایات زیـادی در منابع دینی فریقین، مبنی 
 بر حضور انبوه مردم در نماز جمعه و خطبه های رسـول گرامی اسـالم نقل شـده است. این سّنت در زمان 
خلفای سـه گانه، امام علی و طبق برخی نقل ها، در زمان امام حسـن مجتبی رواج داشـت و به مساجد 
جامـع و مرکزی شـهرهای اسـالمی نیز توسـعه یافت؛ ولی پـس از آن دوران، به  تدریج بـا انحراف از جایگاه 

واقعی اش روز به  روز کمرنگ تر شد. 
قبل از انقالب اسالمی ایران نیز هیچ گاه نماز جمعه، همه  جا و به  صورت عمومی و مرتّب برگزار نشده بود. 
اّولین کسـی که در دوران رژیم منحوس پهلوی، خواهان احیای نماز جمعه شـد، شـهید نّواب صفوی بود؛ اّما 
پس از انقالب اسالمی این فریضه  الهی با همان عظمت و ُشکوه و خصوصیاتش در صدر اسالم، دوباره احیاء 
شـد. پروفسـور حامد الگار در مقاله ای با عنوان »امام خمینی و احیای نماز جمعه« چنین می نویسـد: »احیای 
واقعی نماز جمعه در ایران یکی از دست آوردهای عظیم انقالب اسالمی ایران است و ما آن را مانند بسیاری 

از برکات مدیون حضرت امام  هستیم«.1
امـام خمینـی، مانند عّده ای از فقها، جایگاه ویـژه ای برای اقامه  نماز جمعه در عصر غیبت قائل بودند. 
ایشان در تحریرالوسیله، ضمن تبیین احکام نماز جمعه، می فرماید: نماز جمعه و دو خطبه  آن از جایگاه عظیم 
سیاسـی، مثل حّج و عید قربان و فطر برای مسـلمانان برخوردار اسـت؛ ولی متأّسـفانه مسـلمانان از این گونه 
وظایف سیاسی غفلت کرده اند. اسالم در تمام شئونش، دیِن سیاست است و کسی که کمترین تفّکر و تأّملی 
در احکام حکومتی، سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی اسـالم داشـته باشـد، این را می فهمد. هر کس توّهم کند 

که دین، از سیاست جداست، ]مانند[ نادانی است که نه اسالم را فهمیده و نه سیاست را ]فهمیده است[.2
امـام خمینـی همچنیـن در تبییـن اهّمیـت نماز جمعـه در یکی از بیانـات خود می فرماینـد: »یکی از 
مهم ترین چیزهایی که در این انقالب حاصل شـد، قضّیه  نماز جمعه اسـت... به حمداهلل در این نهضت، نماز 
جمعه با محتوای حقیقی آن تحّقق یافت... مردم و نسل های آینده به این مسئله اهّمیت بدهند که نماز جمعه 

در رأس همه امور است«.3
ایشان در سخنان دیگری درباره  محتوای خطبه ها فرمود ند: »در خطبه  نماز جمعه، مقّدرات مملکت بیان 
بشود؛ مسائل سیاسی که در مملکت جریان پیدا می کند، مسائل اجتماعی که در مملکت باید جریان پیدا کند، 

1. الگار، حامد، امام خمینی و احیاى نمازجمعه، مجموعه مقاالت کنگره بین المللی امام خمینی و احیای تفکر دینی، ج2، ص433.
2. تحریرالوسیله، ج1، ص234، مسئله9.

3. صحیفه  نور، ج18، ص195.
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گرفتاری های مسلمان ها، اختالفات مسلمان ها در آن خطبه ها باید طرح بشود و رفع بشود«.1
یکی دیگر از کارکردهای عبادی مسـجد، سـّنت اعتکاف اسـت. اعتکاف، به مفهوم اقامت در مسـجد به 
قصـد عبـادت و نزدیکی به خداسـت. پیامبـر اکرم با وجود آن همه عظمت روحی و کماالت انسـانی، به 

اعتکاف بسیار اهّمیت می دادند. 
ْسـِجِد َو  اَلواِخـر ِاْعَتَکـَف ِف امْلَ

ْ
َعْشـُر ا

ْ
 اهَّلِل ِاذا کاَن ال

ُ
در روایتـی از امـام صـادق آمـده : »کاَن َرسـُول

وی ِفراَشُه؛ رسول خدا در دهه آخر )ماه رمضان( در مسجد معتکف 
ْ
ْئَزَر َو َحل َر امْلِ َّ َ

ُه ُقَبٌة ِمْن َشْعٍر َو ش
َ
َبْت ل ُضِر

می شـد. برای آن حضرت خیمه ای معین در مسـجد برپا می شـد. حضرت برای اعتکاف مهّیا می شـد و بستر 
خویش را جمع می کرد.«2

سـّنت اعتکاف پس از رسـول گرامی اسـالم تا حدود زیادی فراموش شـد؛ اّما پس از پیروزی انقالب 
اسـالمی، به  خصوص در سـال های اخیر، رونق بسـیاری پیدا کرد؛ به  صورتی  که در بیشـتر شـهرها به  دلیل 

استقبال زیاد مؤمنان، مشکل مکان به  وجود می آید.

2. کارکرد فرهنگی، آموزشی و تبلیغی مسجد

در صدر اسالم، از مسجد استفاده های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی نیز می شد. دینی که با امر به خواندن، 
آموزش، قلم و مبارزه با جهل آغاز شود،3طبیعی است به مرکزآموزش و تبلیغ نیز نیاز دارد و جایگاهی واالتر 
و بهتر از مسجد برای این کار نیست. شواهد تاریخی، حاکی از آن است که پیامبر اسالم و یارانش، قبل 
و بعد از هجرت، از مسجد برای آموزش و تبلیغ استفاده می کردند. آن حضرت، پس از تبلیغ رسمی دین 
اسـالم و قبل از هجرت به مدینه، تا آنجا که امکان داشـت، از مسـجدالحرام در راسـتای تبلیغ و ترویج دین و 
آموزه های اسـالم بهره می گرفت. از آنجا که کعبه و مسـجدالحرام، قبل از ظهور اسـالم، جایگاه گردهمایی 
مـردم بـود و مشـرکان برای پرسـتش بت ها و طواف کعبه به آنجـا می رفتند، پیامبر گرامـی و یارانش از 
این فرصت نهایت اسـتفاده را می بردند. گرویدن شـماری از یاران پیامبر به اسـالم، در مّکه، ثمره  چنین 
تبلیغاتی بود. برای نمونه می توان طفیل بن عمرو را نام برد. طفیل، شـاعر خردمندی بود که در قبیله اش نفوذ 
کالم داشـت. هنگامی  که وی وارد مّکه شـد، سـران قریش و بازیگران عرصه  سیاست، از ترس گرویدن وی 

به اسالم، با جّوسازی او را از حضور نزد پیامبر اکرم و صحبت با او بر حذر داشتند.

1. همان، ج4، ص447.
2. الکافی، ج4، ص175، باب االعتکاف، ح1.

3. علق، آیات1، 4 و 5.
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 طفیل می گوید: سخنان آنان به قدری در من مؤثّر افتاد که مقداری پنبه در گوش هایم فرو کردم و صبح 
وارد مسجدالحرام شدم؛ ناخودآگاه کالمی بسیار شیرین و لّذت بخش به گوشم رسید! احساس مسّرت کردم. 
 ]با خود گفتم تو مرد سخن سـراِی خردمندی هسـتی؛ چه مانعی دارد که سـخن این مرد ]پیامبر گرامی
را بشـنوی؛ اگـر نیـک بـود آن را بپذیری و اگر زشـت بـود آن را رد کنی؟ برای مالقـات پنهانی با آن حضرت 
اندکی صبر کردم. حضرت، به  سـوی منزل به راه افتاد. وقتی وارد خانه شـد، اجازه  ورود خواسـتم و جریان را 
برای حضرت توضیح دادم و خواستم آیین اسالم را برایم تشریح کند. آن حضرت آیین خود را عرضه داشت 
و مقـداری قـرآن برایـم تالوت کرد. به خدا سـوگند کالمی زیباتر از آن نشـنیده و آئینی معتدل تر از آن ندیده 
بودم! به همین دلیل آن را پذیرفتم! سـپس، به حضرت گفتم در میان قبیله  خود برای نشـر آیین شـما فّعالّیت 

خواهم نمود.
ابن هشام در ادامه چنین می نویسد: طفیل، تا روز حادثه  خیبر در میان قبیله  خود بود و به نشر آیین اسالم 
اشـتغال داشـت و در همان حادثه با هفتاد یا هشـتاد خانواده  مسلمان به پیامبر گرامی پیوست و در اسالم 

خود پایدار بود تا اینکه پس از رحلت پیامبر اسالم در عصر خلفا در جنگ یمامه شربت شهادت نوشید.1
نقش مسـجد در فّعالّیت های فرهنگی، آموزشـی و تبلیغی، پس از ورود پیامبر گرامی به مدینه، هرگز 
با وضعّیت قبل از آن قابل مقایسـه نیسـت. با بنای مسـجدالّنبی، نه  تنها پرسـتش گاه خداوند متعال سـاخته 
شـد، بلکه دانشـگاهی فّعال و پرشـور نیز پی ریزی شـد. حضور منّظم و پیوسته  مسلمانان در این مسجد برای 
برپاداشـتن نمـاز، بهترین فرصت بـرای کارهای تبلیغی پیامبر اکرم بـود و آن حضرت نیز از این فرصت 
به خوبی اسـتفاده می کردند.2در نتیجه می توان  گفت مسـجد در صدر اسالم، شاخص ترین ساحت فرهنگی و 
تربیتی اسـالمی را به خود اختصاص داده بود. در متون اسـالمی، روایات بسـیاری در خصوص نقش علمی و 

آموزشی مسجد در صدر اسالم آمده است؛ برای نمونه به سه روایت اشاره می کنیم: 
الف( شهیدثانی در »منیةالمرید« نقل می کند: پیامبر خدا روزی خانه را به قصد مسجد ترک کرد؛ در 
مسجد با دو گروه رو به  رو شد. گروهی به مباحثات علمی و معارف اسالمی و گروهی به دعا و نیایش مشغول 
بودند. حضرت فرمود: هر دو گروه در مسیر خیر و صالح هستند؛ یک گروه خدا را می خوانند و گروه دیگر به 
آموزش علم و آگاهی می پردازند؛ اّما این گروه علمی، از فضیلت بیشـتری برخوردار اسـت؛ زیرا که من برای 

تعلیم فرستاده شده ام. آنگاه در میان گروه علمی نشستند.3

1. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج1، ص336ـ  337، به نقل از سیره ابن هشام.
2. نوبهار، رحیم، سیماى مسجد، ج2، فصل ششم.

3. شهید ثانی، منیة المرید، ص107. 
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ب( امام صادق در روایتی می فرمایند: هیچ گروهی در مسـجد خداوند متعال، به منظور تالوت قرآن 
و مباحثه  علمی پیرامون آن ننشسـتند، مگر اینکه آرامش قلبی آنان را فرا گرفت و فرشـتگان الهی، آنان را )با 

بال و پر خویش( در بر گرفتند.1
ج( ابن عّبـاس از پیامبـر نقل می کند: هیچ گروهی در خانـه ای از خانه های من، برای آموزش قرآن و 
بحـث دربـاره  آن اجتمـاع نکردند، مگر آنکه بـه مهمانی خداوند تعالی در آمده اند و تا زمانی که در مسـجد به 
مباحثات علمی پیرامون قرآن مشـغول هسـتند، مالئکه آنان را در بر خواهند گرفت )و آنان را مورد حمایت و 

حفاظت خود قرار می دهند(.2
اختصاص روند آموزشی و علمی در مسجد، به صدر اسالم منحصر نیست؛ بلکه در دوره های بعد از آن نیز 
اندیشـمندان، متخّصصان و دانش پژوهان علوم و معارف اسـالمی، جلسـات خود را در مسجد برپا می کردند. 
مجالـس تفسـیر و قرائـت قـرآن، مباحث  کالمـی، فقهی و حدیثی در عصـر ائّمه و پـس از آن، تا آنجا که 
تضاّدی با منافع حکومت های وقت نداشت، در مساجد برگزار می شد. در دوران انقالب اسالمی، در مساجدی 
که مدیریت قوی و ائّمه  جماعات فّعال و انقالبی داشتند، کالس های مختلفی برای آگاهی  دادن به مردم در 
زمینه های مختلف برگزار می شد. این مساجد، در بازگشت به خویش، خودشناسی و ارزیابی هوّیت فراموش 

 شده  ملّت ایران بسیار مؤثّر بودند.3

3. کارکرد سیاسی  - اجتماعی مسجد 

یکی دیگر از کارکردهای مسجد در صدر اسالم، کارکردسیاسیـ  اجتماعی بود. به  صراحت می توان اّدعا 
کرد که در کنار بعد عبادی مسـجد، وسـیع ترین و مهم ترین کارکرد مسـجد، کارکرد سیاسـیـ  اجتماعی آن 
بوده است. مسجد، پایگاه و مرکز همه  فّعالّیت های سیاسی جامعه  اسالمی و حّتی دارالحکومه  آن بوده است. 
همه  مالقات های عمومی در زمان پیامبر گرامی، خلفای نخستین و امام علی در مسجد انجام می شد 
و حّتی نمایندگان خارجی، در مسـجد به حضور پذیرفته می شـدند. مسـجد، محّل بیعت و اعالم برنامه های 

حکومتی نیز بود. 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه می نویسد: وقتی مردم هجوم آوردند تا با امام علی بیعت کنند، آن 
حضرت امتناع ورزید؛ ولی اصرار عموم در حّدی بود که حضرت چاره ای نداشت. در این مرحله که مشروعّیت 

1. ابن ابی الجمهور احسائی، عوالی الآللی، ج1، ص375.
2. مستدرک الوسائل، ج3، ص363ـ  364.

3. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص124.
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الهـی بـا مقبولّیت عمومی همراه گشـته بود و حّجت بر آن حضرت تمام شـد امـام، حاکمّیت را پذیرفت؛ ولی 
برای انجام بیعت فرمودند که اگر به ناچار قرار است با من بیعت کنید، پس در مسجد ]با من بیعت کنید[؛ زیرا 
بیعت با من، نباید به طور مخفی و پنهان باشـد، بلکه باید با خواسـت مسـلمانان و در مأل عاّم و محّل اجتماع 
مسـلمانان انجام بگیرد. پس، حضرت بلند شـدند در حالی  که مردم در اطرافش بودند، حرکت کردند تا داخل 

مسجد شدند؛ مردم از هر طرف بر سر حضرت ریختند و با ایشان بیعت کردند.1
روشـن اسـت که امروز بیعت به انتخابات، تغییر نام یافته اسـت و کارکرد سیاسـی، با پیروزی غرورآفرین 
انقالب اسالمی، در مساجد احیا شده است؛ به گونه ای  که همه  انتخابات گذشته )که در واقع، هر انتخاب یک 

بیعت جدید با نظام اسالمی است( در مجامع عمومی و مساجد صورت گرفته است.
مسـجد، در صدر اسـالم همواره مجلس مشـورتی مسـلمانان در رویدادها نیز بوده است. بر اساس دستور 
قـرآن کریم،2پیامبـر اکرم در امـور مختلف با افراد دارای صالحّیت  مشـورت می کردنـد. مهم ترین این 
مشورت ها در حوزه  نظامی، غزوات و تنظیم سیاست های دفاعی بود. یکی از مهم ترین مشورت ها، در جنگ 

احد بود که پیامبرگرامی با اصحاب خود درباره  نحوه  اجرای جنگ مشورت کردند.3
در واقع، پر رنگ ترین نقش مسـاجد در دوران انقالب اسـالمی، نقش سیاسـی بوده است. با فراگیر شدن 
انقالب اسـالمی، مسـجدها جایگاهی مؤثّرتر در این زمینه یافتند. سخنرانی های روحانیان و دانشگاهیان در 
مسـاجد مردم را بیش  از پیش با ابعاد فسـاد، ظلم، تبعیض و بی عدالتی سـاختار سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی کشـور آشـنا کرد. مسـاجد، در طرد رژیم طاغوت از سـوی مردم، بسـیار مؤثّر بودند. پس از تبعید 
امـام خمینی، در سـال 1343، مبارزه  ّفعال سیاسـی فروکش کرد و مسـاجد رویکـردی دیگر یافتند. امام 
خمینی، معمار انقالب اسـالمی ایران، در ارتباط با این نقش می فرمایند: »مسـجد در اسـالم و در صدر 
اسـالم، همیشـه مرکز جنبش و حرکت های اسـالمی بود و از مسجد تبلیغات اسالمی شروع می شده است و 

مسجد محّل حرکت قوای اسالمی برای سرکوب کّفار و وارد کردن آنها در زیر بیرق اسالم بوده است«.4
در واقـع، سـخنان امـام خمینی تالشـی بـرای معطوف نمـودن توّجه بـه فرهنگ اصیل اسـالمی و 
سامان دهی حرکت های اسالمی از مساجد است. مساجد که پایگاه های انقالب بودند، به  صورت سنگرهای 
مستحکم برای مبارزه  انقالبی ها درآمدند. بر این  اساس، امام خمینی با ژرف نگری خاّص خود می فرماید: 
»مسـاجد و محافل دینّیه را که سـنگرهای اسـالمی در مقابل شـیاطین است، هر چه بیشتر گرم و مجّهز نگه 

ح نهج البالغه، ج11، ص9. 1. ابن ابی الحدید، شر
2. آل عمران، آیه159.

3. فروغ ابدّیت، ج2، ص34ـ  37.
4. صحیفه نور، ج7، ص65.
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دارید«.1همچنین ایشـان فرمودند: »مسـجد، یک سـنگر اسالمی اسـت و محراب محّل جنگ است و محّل 
حرب اسـت؛ ]دشـمنان،[ این را می خواهند از دسـت شـما بگیرند«.2در پی تأکیدهای رهبر کبیر انقالب بر 
اسـتفاده  هر چه  بیشـتر از مسـاجد و بازگشت آنها به نقشی که در صدر اسالم داشـتند، یاران و شاگردان امام، 
بـا افشـاگری در مسـاجد، آتش مبـارزات را روز به  روز شـدیدتر و رژیم منحوس پهلـوی را ناکارآمدتر کردند. 
پایه های اصلی و اّولیه  انقالب را شاگردان، نزدیکان و معتمدان امام بنا کردند. امام،400 نفر شاگرد مخصوص 
تربیت کرده بودند که اثر آنها در همه  جا دیده می شـد. آیت اهلل امامی کاشـانی در شـرق تهران، آقای ایروانی 
در جنوب تهران، آیت اهلل غیوری در جنوب شـرقی، آیت اهلل ملکی در مسـجد هّمت شمیرانات، آیت اهلل شهید 
مطّهری در مرکز تهران کانون توحید، امام جمارانی در شمال و مسجد شهید بزرگوار دکتر مفّتح به کار تبلیغی 

و سیاسی مشغول بودند؛ ایشان در شهرستان ها نیز شاگردانی داشتند.3
در محـور سیاسـی، مسـاجد و نهادهـای دینـی، به واسـطه  عملکردشـان و عملکرد مبارزاتی شـان علیه 
حکومت هـا، مـورد توّجـه خاّص کارگزاران دولت بود؛ چرا که می دیدیم مسـئوالن بلندمرتبه  رژیم شـاه، چه 
عکس العمل های تندی در مقابل مسجد و مسجدی ها ابراز می داشتند و اعمال می کردند. بی  جهت نبود که 
سـپهبد رزم آرا، مهره  حلقه  به  گوش شـاه، می گفت: مسـجد را بر سر کاشـانی و مجلس را بر سر مصدق خراب 

می کنیم؛ به این ترتیب، اهّمیت و حّساسّیت سیاسی بودن مساجد را بهتر درک می کنیم.4
در دوران انقـالب هـم به طور طبیعی و بر اسـاس سـوابق تاریخی، مسـاجد ایران نقش خـود را باز یافته و 
مرکز مبارزات ضد رژیم شاه بودند. حمله به مسجد گوهرشاد در زمان رضا شاه و کشتار مردم، به توپ  بستن 
حرم امام رضا توّسـط روس ها و همچنین، حمله و به آتش کشـیدن مسـجد جامع کرمان و کشـتار مردم، 
نشان دهنده اهّمیت مسجد در مبارزات مزبور و استفاده از مسجد به عنوان سنگر مبارزه است. همچنین، این 

امر بیانگر عنادی است که قدرت سیاسی نسبت به این مکان مقّدس داشته است.5
در زمینه  مسـائل اجتماعی، مسـجد در اوایل ظهور انقالب، پایگاه ترغیب و تحریک مردم برای همکاری 
و همیاری در زمینه های مختلف بود. در مسـجد، بسـیاری از مشـکالت اجتماعی جامعه، با همکاری مردم، 
حّل می شد. از کارهایی که فقط جنبه  اجتماعی داشتند می توان به کمک های مردم در جریان زلزله  طبس و 

کمک به خانواده هایی که سرپرست آنها در زندان یا بازداشت بودند، اشاره کرد.

1. همان، ج2، ص485.
2. همان، ج13، ص362.

3. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص88ـ  89.
4. همان، ص85.

5. محّمدى، منوچهر، تحلیلی در انقالب اسالمی، ص91.
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مسـاجد و ائّمه  جماعات نه  تنها اختالفات مالی مردم را حّل  و فصل می کردند، بلکه اختالفات خانوادگی 
و حّتـی قومـی و محلّـی افراد را فیصله می دادند؛ چرا که متدّینین و مؤمنان، مجاز نبودند که به دادگسـتری و 
محاکـم قضایـی مراجعه نماینـد... در مورد طالق نیز وضع به همین صورت بود؛ چون مراجع، شـرط صّحت 
طالق را وجود دو شاهد عادل برای جاری  کردن صیغه  طالق، می دانستند و دادگاه های زمان قبل از انقالب، 
مصداق وجود این شرط نبودند؛ بنابراین، بسیاری از طالق ها و صیغه  آن در سر نماز جماعت و با شاهد گرفتن 

از متدّینین انجام می شد.1
آقـای هاشـمی رفسـنجانی درباره  نقش مسـاجد در پیروزی انقالب اسـالمی  می گوید: پـس از تصویب 
کاپیتوالسـیون و ... ایشـان )امام( تصمیم به مبارزه گرفتند و ما هم سـتادی برای اداره  مسـائل مبارزه در این 
مقطـع جدیـد ایجـاد کردیم. امام هم اعالمّیه دادند و هم آن سـخنرانی معروف )در فیضیـه( را ایراد کردند و 
نیز به علمای سراسـر کشـور پیام هایی فرسـتادند. مسجد امام )شاه(، پایگاهی مهم شده بود که در این مقطع 
هـر شـب یکی از چهره های مشـهور آنجا سـخنرانی می کرد. گروه هـا در اداره  ]کردن[ قضایـا فّعالّیت خوبی 
پیدا کرده بودند... )بنا شـد( چندین هیئت، تشـّکل جدید ایجاد کنند و امام هم موافقت کردند و چند روحانی 
مورد اعتمادشـان، همچون آقایان مطّهری، بهشـتی و انواری را برای پاسخ گویی به سؤاالت ]مردم[ و تغذیه 
فکری شان انتخاب کردند... افرادی هم بودند که می خواستند کارهای تندتری انجام بدهند. اوج تالش های 
مبارزین آن ماه، ترور منصور و بازداشـت شـاخه  نظامی هیئت مؤتلفه بود. بعد از ترور منصور، مجلِس مسـجد 

جامع با تهاجم پلیس به هم خورد و ادامه پیدا نکرد.2
همان گونه  که مالحظه کردید، این سـخنان در واقع به احیای کارکرد نظامی مسـجد در انقالب اسالمی، 
همچون دوران صدر اسـالم، اشـاره می کند. از دیگر کارکردهای اجتماعی مسجد در صدر اسالم، انجام امور 

درمانی در مواقع حّساس بود. 
»در مسجِد پیامبر گرامی ، جایگاهی برای معالجه بیماران و مجروحان معّین شده بود و پیامبر گرامی 
اسالم و یارانش در آنجا از بیماران عیادت می کردند«.3واقدی چنین می نویسد: »در ماجرای جنگ اُحد، 

مردم در مسجد چراغ و آتش برافروخته بودند و خستگان و مجروحان را مداوا می کردند«.4
روشـن اسـت که انجام این امور در مسـاجد، به  دلیل اضطرار و ناچاری بوده اسـت. در صدر اسالم به  دلیل 
نداشـتن مکان مناسـب، از مسـاجد چنین استفاده ای می شده اسـت؛ زیرا به طور معمول، درمان جراحت ها با 

1. همان، ص74.
2. محّمدى، منوچهر، تحلیلی در انقالب اسالمی، ص112.

3. عاملی، جعفر مرتضی،  اآلداب الطبیة فی االسالم، ص69.
4. واقدی، المغازى، ج1، ص180.
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خون ریزی همراه است و این موضوع با مسجد سازگاری ندارد. در انقالب اسالمی نیز به طور معمول، افرادی 
که جراحت های مختصر داشـتند در برخی از مسـاجد مداوا می شـدند؛ ولی نقش مسـاجد در انقالب در واقع، 
سـامان دهی درمان مجروحان و تشـکیل تیم های پزشکی برای مداوای آسیب دیدگان در مکان هایی غیر از 
مسجد بوده است.1برای نمونه، مسجد باب الحوائج و مسجد امام صادق در تبریز، فّعالّیت های بهداشتی و 
درمانی داشتند و برخی بیمارستان های خیرّیه را اداره می کردند. حّتی هزینه  آسایشگاه جذامیان را مسجدها، 
مسجدی ها و افراد مؤمن تقّبل می کردند. همچنین، برای اعاناتی که از مردم جمع می کردند قبوضی هم تهّیه 

کرده بودند.2برخی این نقش مساجد را عاملی برای جذب افراد به این مکان مقّدس نام برده اند. 3

4. کارکرد اقتصادی مسجد

حضور در نمازهای جمعه و جماعت به طور طبیعی، مؤمنان را از حال و روز یکدیگر آگاه می کند و همیاری 
و همبستگی آنان را به دنبال دارد. در مساجد و جلسات مذهبی، مؤمنان سعی می کنند مشکالت دیگر مؤمنان 
را حّل کنند. بی شـّک، از اقدامات بسـیار مؤثّر و کارآمد مسـاجد و جلسـات مذهبی در قبل از انقالب اسالمی، 

پشتیبانی های مالی از انقالب و مبارزان بوده است.
در دوران قبـل از انقالب بسـیاری از مسـاجد، دارای چنین تشـکیالت اقتصادی بوده انـد؛ ولی با توّجه  به 
حّساسـّیت رژیـم کـه کار این نهادها را در مقابل فّعالّیت اقتصادی بانک می دانسـت، اداره کردن آنها بیشـتر 
مخفیانه بود و افراد معتمد و نیکوکار که بیشتر از قشر بازاری بودند، به صورت نهادینه، اّما غیرمحسوس این 

کارهای اقتصادی را انجام می دادند و بسیار هم مؤثّر بودند.4

نتیجه گیری و جمع بندی

برخی از مجاهدان انقالبی بر این عقیده اند که اگر مسجد نبود، انقالب هم نبود.5نقش مسجد در پیروزی 
انقالب اسـالمی، به اندازه ای بود که نویسـندگان مغرب  زمین نیز آن را از جمله عناصر بسـیار مهم و اساسـی 

در پیروزی انقالب نامیده اند.
 حامد الگار، اندیشـمند امریکایی، می نویسـد: مسـجد، هسته اساسی تشـکیالت انقالب ایران بود. شاید 

1. مصاحبه نگارنده با حاج عبدالکریم احمدى، از مبارزان دوران انقالب و دفاع مقّدس، 1382/3/25.
2. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص75.
3. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص75.

4. همان، ص77.
5. بر گرفته از متن مصاحبه نگارنده با حاج عبدالکریم احمدى، از مبارزان دوران انقالب و دفاع مقّدس، 1382/3/25.
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ایـن هـم یکـی از دیگر نکاتی اسـت که در مجموعـه نتیجه گیری های خود باید بـه آن می پرداختیم. یکی از 
عناصر مهم در پیروزی انقالب، احیای مجّدد مسـجد و توّجه به تمام ابعاد عملکردی آن بود. مسـجد در نظر 
انقالب گراِن آن زمان، جایی برای عزلت نشینی و گریزگاهی از جامعه محسوب نمی شد که مردم برای دوری 
جستن از دنیا، گرفتن وضو، انجام عبادات یا گوش دادن به صوت قرآن به آن پناه ببرند؛ بلکه مسجد، به یک 
کانون مبارزه و مرکز فرماندهی امور انقالب تبدیل گردیده بود و به  طور خالصه، مسجد همه آن چیزی شد 

که در عصر پیامبر اکرم بود.1
امام خمینی در سـخنان خود، مسـجد را رمز پیروزی ملّت ایران بیان کردند و فرمودند: رژیم اسـالم، 
این طور است که افرادش از مسجدند؛ از مسجد نهضت شروع می شد و از مسجد، به میدان جنگ ها می رفتند. 
در جمعه ها که خطابه می خواندند یا غیرجمعه که آن سردارشان به منبر می رفت، وصّیت ]سفارش[ می کرد؛ 
از آنجا ]مسجد[ آنها را به راه  می انداخت تا برای اینکه بروند ]میدان جنگ و[ مبارزه کنند؛ یک چنین روحّیه ای 
که از مسـجد تحّقق پیدا می کند، دیگر نمی ترسـد از اینکه حاال من بروم شـاید چه بشود؛ این ]فرد[ مسجدی 

است؛ این ]فرْد[ الهی است؛ آدِم الهی نمی ترسد... .2
همان گونه  که مسجد در صدر اسالم نقش و جایگاه خاّص خود را در پیشرفت اسالم ایفا کرد، در انقالب 
اسـالمی نیز نقش و تأثیر اساسـی داشـته است. متأّسفانه، با وجود همه  برنامه های خوبی که در برخی مساجد 
کشـور جاری اسـت، در سـالیان اخیر به مسـاجد توّجه کافی نشده اسـت. برخی از کارکردهای مسجد که در 
پیروزی انقالب اسـالمی نقش اثرگذار داشـتند و به یقین در دوام و ثبات آن نیز نقش خواهند داشـت، به  دلیل 

پیدایش و تأسیس نهادها و مراکز دیگر، کم رنگ یا فراموش شده اند.
 مشکلی که امام خمینی نیز نگران آن بودند و فرمودند: مساجد را خالی نگذارید، اینهایی که صحبت 
این را می کنند که حاال ما انقالب کرده ایم، برویم سـراغ کارهای دیگر، ]آنان اشـتباه می کنند؛[ خیر! انقالب 

از مساجد پیدا می شود... مساجد را با مسجدرفتن خودتان آباد کنید.3
ایشـان همچنین فرمودند: من امروز باید بگویم که برای مسـلمان ها، حفظ مسـاجد تکلیف اسـت؛ امروز 
]حفظ کردن مسـاجد[ جزء اموری اسـت که اسـالم به او وابسـته است... مسـاجد را پر کنید؛ اگر این مسجد و 
مرکز ستاد اسالم قوی باشد، از فانتوم ها ترس نداشته باشید؛ از آمریکا و شوروی و اینها ترس نداشته باشید؛ 

آن روز باید بترسید که شما به اسالم پشت بکنید؛ به مساجد پشت بکنید.4

1. آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ص154.
2. صحیفه  نور، ج9، ص89، با اندکی تغییر و تلخیص.

3. همان، ج12، ص500ـ  501، با اندکی تلخیص.
4. همان، ج13، ص19ـ  21، با اندکی تلخیص.
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نقش مسجد در پیروزی انقالب اسالمی
جعفر ساسان

چکیده

مقاله حاضر، نقش مساجد در انقالب اسالمی را بررسی می کند. با توّجه به اینکه پیش زمینه هر انقالبی، 
بسـیج سیاسـی توده هاسـت و به اعتقاد بیشتر صاحب نظران حوزه انقالب، در بسـیج سیاسی و سازمان دهی 
مردم، نقش سـه عنصر رهبری، ایدئولوژی و سـازمان، جّدی اسـت. در نوشـته حاضر، کارکردهای مسجد به 
عنوان سـازمان و تشـکیالت انقالب بررسی می شود. هرچند مسـجد، کارکردهای گوناگونی در جامعه دارد؛ 
ـ  ارتباطی، حمایتی ـ پشـتیبانی و فرهنگی ـ هوّیتی  اّما این نوشـتار به کارکردهای آن در سـه حوزه  رسـانه ای 

می پردازد. 

 واژگان کلیدی: 

مسجد، انقالب، بسیج، سازمان دهی.
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اشاره

 مسـجد، از دیرباز در زندگی مسـلمانان نقش محوری داشـته است و زیربنای شکل گیری تمّدن اسالمی 
محسوب می شود. مسجد، در نظام سیاسی ـ اجتماعی مسلمانان، فقط کارکرد عبادی و مذهبی نداشته است؛ 

بلکه کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و ... نیز داشته است.
 در ایـران، همزمان با ورود اسـالم، مسـجدها شـکل گرفتنـد و پس از آن، یکی از نهادهـای تأثیرگذار در 
زندگی مردم بودند. در شکل گیری نهضت های سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان در دوره های مختلف نیز مسجدها 
نقش بسـیار مهّمی ایفا کردند؛ مانند: قیام سـربداران، نهضت مشـروطه، قیام گوهرشاد و انقالب اسالمی. در 
روند شـکل گیری و پیروزی انقالب اسـالمی، مسجد، یکی از عمده ترین محلّ های تجّمع، اعتراض مردم و 

تظاهرات علیه رژیم بود.
 به طـور معمـول، در بیشـتر انقالب هـا، مکان هـای عمومی محّل تجّمع افـراد بودند؛ مثل: باشـگاه ها در 
انقالب فرانسه یا شبکه های مخفی حزبی. در انقالب اسالمی نیز مسجدها به  صورت  آشکار، همین نقش را 
داشتند. مسجد، عمده ترین ابزار روحانّیت برای ارتباط با قشرهای مختلف جامعه و انتقال ایدئولوژی انقالب 
و پیام های روحانّیت به مردم بود. همچنین، به  دلیل پیوند تاریخی مسـجد و بازار، در قیام ها و اعتراض های 
مردمی، مسـجدها محّل اصلی بسـیج تاجران و بازاریان بودند. بنابراین، در انقالب اسـالمی، مسجد در کنار 
دو رکـن »رهبـری« و »ایدئولـوژی« نقش آفرینـی کرد. مسـجد، در جایگاه نهاد مدنی بومی، در مقایسـه  با 
سـازمان ها و نهادهـای مدنـی مدرن، نقش بسـیار مهّمی ایفا کـرد و قابلّیت مذهب و نهادهـای مذهبی را به 

 نمایش گذاشت.

سؤال اصلی

 سـؤال اصلی پژوهش این اسـت که در دوره  شـکل گیری و پیروزی انقالب اسـالمی )1342 - 1357(، 
مسجدها چه نقش و کارکردهایی داشتند؟

فرضیه

 بـه نظـر می رسـد کـه در انقالب اسـالمی، مسـاجد، سـازمان ها و تشـکیالتی انقالبی بودند کـه با ارائه 
ـ  هوّیتی، توانسـتند در غیاب سازمان های  کارکردهای رسـانه ایـ  ارتباطی، حمایتی ـ  پشـتیبانی و فرهنگی 

بسیج گر، مهم ترین نقش را در بسیج سیاسی و سازمان دهی مردم ایفا کنند.
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مفهوم های پژوهش

1ـ مسجد: عبادت گاه مسلمانان است و کارکردهای گوناگونی در جامعه دارد.
2ـ انقالب: تغییرهای سـریع، وسـیع و همه جانبه  سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی جامعه که به طور معمول 

با خشونت همراه است.
3ـ بسـیج: فرآینـدی اسـت که طـی آن جمعّیتی منفعل بـه جمعّیتی فّعال تبدیل می شـود و با گردآوری 

امکانات، به ستیز  انقالبی می پردازد.
4ـ سازمان دهی: یگانگی در تعقیب منافع، از راه تأمین هوّیت مشترک و همبستگی است.

متغّیرهای پژوهش

متغّیر مستقل: صالحّیت و قابلّیت مسجد در جایگاه نهادی بومی و پایگاهی اجتماعی.

متغّیر وابسته: بسیج سیاسی و سازمان دهی مردم در انقالب اسالمی.

چهارچوب نظری

 چهارچوب نظری پژوهش، بر پایه نظریه های نهادگرا یا سـازمان گرا بنا شـده اسـت که نقش سـازمان و 
تشـکیالت را در بسـیج و سـازمان دهی انقالبی بررسی کرده اند. بر اسـاس این نظریه ها، موّفقّیت یا شکست 
جنبش های اجتماعی، بستگی به آن دارد که سازمان جنبش، چگونه طّراحی و به  کار گرفته شوند و تا چه حّد 
 From Mobilization« در بسـیج موّفق باشـند. یکی از این نظریه ها به چارلز تیلی مربوط اسـت که در کتاب
to Revolution« آن را تشـریح کرده اسـت. فرض اصلی تیلی این اسـت که عرصه  سیاست، چیزی جز تنازع 

گروه های مختلف بر سـر قدرت سیاسـی نیست و این نزاع، در همه سطح های جامعه  ساری و جاری است. او 
علّت ها و انگیزه های تنازع را بر اسـاس مدل جامعه  سیاسـی یا هیأت حاکمه و چگونگی شـکل گیری و انجام 
آن را بر اسـاس مدل بسـیج توضیح می دهد. او هر گروه و جمعّیتی را به حکومت، اعضای جامعه سیاسـی و 

گروه های منازعه گر یا ائتالفی تقسیم می کند.1
تیلی معتقد اسـت که آنچه میزان توفیق هر یک از گروه ها را تعیین می کند، عبارت اسـت: از منابع تهدید 
و اجبار، منابع اقتصادی، منابع هنجاری یا ارزشـی )همبسـتگی و وفاداری درون گروهی( و دیگر منابع مفید 

جامعه. این گروه ها پیوسته منابع جمعی خود را برای ورود به جامعه سیاسی یا ماندن در آن بسیج می کنند.2

1. Charles tilly, From Mobilization to Revolution, London: Adison Wesley )1978(, P: 52.
2. Ibid, P: 57.
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تیلی می گوید: »مهم ترین عنصر هر انقالب، بسـیج سیاسـی توده ها است و ایدئولوژی، رهبری، تشّکل و 
سازمان و توده مردم، مهم ترین ارکان هر بسیج سیاسی هستند«.1

در ادامه، با توّجه  به مدل تحلیلی چارلز تیلی، به ارائه کارکردها و کارویژه های سـازمان در بسـیج سیاسی، 
به شرح زیر می پردازیم:

1ـ سازمان باید قادر باشد تا میان انقالبی ها با یکدیگر، انقالبی ها با توده مردم و این دو با رهبری، ارتباط 
دقیق و منطقی برقرار کند. همچنین، رساندن اخبار و اّطالعات، از کارویژه های سازمان است.

2ـ  کارویژه  دّوم سازمان، پشتیبانی مالی و تدارکاتی و در واقع، بسیج منبع ها و امکانات است.
3ـ  کارویژه سـّوم سـازمان، ایجاد همبستگی و هوّیت مشـترک میان توده هاست. سازمان باید قادر باشد 

طیف های مختلف جامعه را زیر یک چتر، ِگرد آورد.
 اکنون، بر اساس این کارویژه ها به بررسی عملکرد مسجدها می پردازیم.

1. کارکرد ارتباطی   - رسانه ای مسجد

مساجد را می توان به منزله یک مرکز تجّمع در نظر گرفت. تجّمع کارکردهای گوناگون، در عین وحدت، 
در مسجد باعث گردیده است تا این مؤّسسه اجتماعیـ  دینی، یکی از مهم ترین حلقه های ارتباطی در جوامع 
اسـالمی باشـد. بدین  ترتیب، اگر مساجد را محور شـکل گیری ارتباطات در جامعه اسالمی )چه شهری و چه 
روستایی(، بدانیم، سخنی به گزاف نگفته ایم. محور بودن مسجد در جهان اسالم، حّتی در جایگاه جغرافیایی 

آن نیز تأثیر داشته است. از این نظر، مساجد در قلب اجتماعات اسالمی قرار داشته اند.
 برای ایجاد بسـیج سیاسـی باید میان اعضای جامعه، ارتباط های سـازمانی و سـاختاری، هرچند ضعیف، 
وجود داشـته باشـد تا رهبران انقالبی از طریق این سـازمان ها با اعضای جامعه ارتباط برقرار کنند و موقعّیت 
بسـیج را مهّیا کنند. اگر در جامعه ای، هیچ نوع نهاد یا سـازمان اجتماعی وجود نداشـته باشـد و مردم پراکنده 
باشند و هیچ نوع ارتباط درونی میان اعضای جامعه، در قالب گروه های اجتماعی وجود نداشته باشد، به  دلیل 
نداشتن ارتباط با توده ها، رهبران انقالبی قادر به تشکیل بسیج نخواهند بود. در نتیجه، باید حداقلّی از نهادها 

و سازمان های ارتباطی وجود داشته باشد تا امکان بسیج نیروها فراهم شود.
 با توّجه به مطالب ذکر شده، ضرورت ارتباط در بسیج و انقالب انکارناپذیر است. اکنون، سؤال این است 
که مسـجد چه نقشـی در این  زمینه ایفا کرده اسـت. آیا در عصری که عصر انقالب ارتباط ها و به تعبیر مک 

1. شجاع احمدوند، فرآیند بسیج سیاسی در انقالب اسالمی، مجموعه مقاالت انقالب اسالمی  و ریشه هاى آن، ص60.
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لوهان، عصر »دهکده جهانی« نام گرفته است، مسجد می تواند با قدمت 1400 سال، با رسانه های ارتباطِی 
نو، رقابت کند؟

 در پاسـخ به این سـؤال ها، نخسـت به وضعّیت رسانه های نو )مکتوب، دیداری و شنیداری( و ورود آنها به 
ایران نگاهی می اندازیم. سپس، برای مقایسه مسجد با آنها، کارویژه های ارتباطی مسجد را در بسیج سیاسی 

بررسی می کنیم.

ورود رسانه ها به ایران و نفوذ مسجد بر مردم

 از ورود رسانه های جدید به ایران، حدود دو قرن می گذرد. در دهه  اّول قرن نوزدهم، رسانه های چاپی وارد 
ایران شـدند که با سـلطه حکومت، قرین شـدند. حکومت قاجار، به  ویژه در دوره ناصرالّدین شاه، سعی کرد با 
اِعمال انحصار، کنترل و سانسور در این رسانه ها، آنها را ابزار ارتباطی خود تلّقی کند. ظهور تلگراف در اوایل 
دهه 1860 میالدی در ایران، سـبب تحّول های بسـیاری شـد. این کانال ارتباطی که برای تحّقق هدف های 
امپریالیسـتی و اسـتعماری بریتانیا در ایران توسـعه یافته بود، به تقوّیت حکومت مرکزی در داخل و توسـعه 
هدف های اسـتعماری در خارج منجر شـد. بدین ترتیب، در اواخر قرن نوزدهم، این دو رسـانه مهم در مقابِل 

مردم، فرهنگ و اعتقادهای آنها قرار گرفت.
 بـا روی  کار آمـدن حکومـت پهلـوی، عالوه  بـر مطبوعات و تلگـراف، بهره گیـری از فّناوری های جدید 
ارتباطی، نظیر رادیو در دسـتور کار قرار گرفت. با تأسـیس خبرگزاری پارس، وسـیله های ارتباط اجتماعی به 
انحصار کامل دولت درآمد. این سیاسـت ها، در دوران محمدرضا شـاه نیز ادامه یافت و با تأسـیس تلویزیون، 
در سـال 1339، این رسـانه جدید نیز به رسـانه های قبلی اضافه شـد. سیطره کامل رژیم پهلوی بر رسانه ها و 
ترویج ایده ها و الگوهای مورد نظر رژیمـ  که با فرهنگ بیشـتر افراد جامعه هم خوانی نداشـت ـ  باعث شـد تا 
کانال هـای ارتباطی سـّنتی، مسـتقل از کانال های ارتباطی مدرن فّعالّیت کننـد. در نتیجه، نیازهای ارتباطی 
جامعـه از طریـق کانال های سـّنتی تأمین می شـد. این موضوع، به  ویژه پس از قیام 15 خـرداد، با ظهور امام 

خمینی، رهبر نهضت و مساجد به عنوان پایگاه نهضت اسالمی، جّدی تر شد.
 یکی از دالیل موّفقّیت مسجد، بهره گیری از ارتباط چهره  به  چهره بود که با توّجه  به فرهنگ شفاهی جامعه 
ایران، بسیار تأثیرگذار بود. ویلیام هاکتن با بررسی تجربه  ارتباط های سّنتی درباره انقالب اسالمی می گوید: 
»آنچـه در ایـران روی داد، بی سـابقه بود؛ چـون از ارتباطات چهره  به  چهره، ارتباطات سـّنتی، راهپیمایی ها و 

خطبه های نماز جمعه برای خدمت به انقالب، استفاده می شد«.1

1. ناصر باهنر، رسانه ها و دین، ص68.
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 دلیل دیگر، به مسـئله مشـروعّیت رسانه ها و پذیرش مردمی آنها بر می گردد. با توّجه  به  اینکه رسانه باید 
حامل پیامی برای مخاطب باشـد، هر چه این پیام با فرهنگ و اعتقاد جامعه تناسـب بیشـتری داشـته باشـد، 
پذیرفتنی تر خواهد بود. در حالی  که رسـانه های نو از ابتدا با طّراحی بیگانگان وارد ایران شـده بودند، پس از 
چندی، مرّوج فرهنگ بیگانه شـدند و در نتیجه، مشـروعّیت چندانی در جامعه نداشـتند؛ اّما مسـجد، با قدمت 
1400 سـال، حامل پیام اسـالمی و مرّوج اعتقادهای جامعه بود؛ بنابراین، مشـروعّیت زیادی در جامعه ایران 

داشت. 
حمید موالنا می گوید: »مسجد، در جامعه اسالمی، به  عنوان مهم ترین کانال ارتباطات اجتماعی، همواره 
به  منزله منبع حرکت های فرهنگی و معنوی عمل می نمود و نه  تنها در بُعد تزکّیه معنوی، بلکه به  عنوان منبع 

دانش و اّطالعات مربوط به جامعه، آحاد مردم را تغذیه می کرده است«.1
 انقالب اسـالمی، از دیدگاه فرهنگ و ارتباط، به منزله واکنشـی علیه جریان غالب در رسـانه های مدرن 

ارتباطی بود که در اثر آن، ارتباط های سّنتی بر کانال های مدرن ارتباطی پیروز شد.
»این واقعه  مهم نشـان داد که در کشـورهای اسـالمی، به  ویژه در ایران، رسانه های سّنتی )هم گفتاری و 
هم مکتوب(، نه  تنها در مقابله و رویارویی با رسانه های جدید، وجود و اهمّیت خود را از دست نداده اند، بلکه با 
مشروعّیت ویژه ای که در جامعه دارند، تحّرک بیشتری در دو دهه  اخیر پیدا کرده اند. انقالب اسالمی ایران، 
نشـانه  بـارز آن در عصر حاضر اسـت؛ زیرا این انقـالب، مرهون تحّرک و ابتکار زیرسـاخت های اّطالعاتی و 

ارتباطی سّنتی بوده و خواهد بود«.2
 دلیل دیگر موّفقّیت رسـانه ای مسـجد، بهره گیری از رسـانه های نو در جهت هدف های انقالب بود. در 
واقع، مسجد در جایگاِه پایگاه و منبع ارتباط های انقالبی، هم رسانه های نسل اّول )شفاهی و چهره  به چهره( 
را در اختیار داشت و هم موعظه و خطابه یا رسانه های نسل دّوم و سّوم را در اختیار داشت؛ مثل: کتاب، جزوه، 
اعالمّیه و کاست هاِی حاوی پیام های رهبر انقالب. مسجدها توانستند از ترکیب رسانه های گوناگون، میان 

رهبری و توده ها ارتباط برقرار کنند. 
آلویـن تافلـر در کتـاب »جابه جایـی در قدرت« می نویسـد: »درک این مطلب که مذهب سـازمان یافته، 
صرف نظر از هر چیز دیگر، رسـانه ای انبوه اسـت، کمک می کند تا بسیاری از جابه جایی های قدرت معاصر را 

تبیین کنیم«.

1. همان، ص41.
2. حمید موالنا، گذر از نوگرایی، ترجمه  شکرخواه یونس، ص85.
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 سـپس، آلوین تافلر در مورد انقالب اسـالمی می نویسـد: »در ایران، آیت اهلل خمینی، نفرت طبقاتی 
و خشـم ملّی گرایانه را با شـور مذهبی درآمیخت. عشـق به اهلل، عالوه بر نفرت از امپریالیسـم و مخالفت با 

سرمایه داری انقالبی، خاورمیانه را به کانون بالقّوه جنگ و درگیری تبدیل کرد«.
 وی ادامه می دهد: »اّما آیت اهلل خمینی، به کاری بیش از ترکیب این سه عنصر، در یک حرکت پرشور 
واحد دست زد. وی همچنین، رسانه های موج اّول، یعنی موعظه های چهره  به  چهره روحانیان برای مؤمنان 
را با تکنولوژی موج سـّوم ترکیب کرد؛ یعنی همان نوارهای صوتی حاوی پیام های سیاسـی که در مسـاجد، 
به طور مخفی توزیع می گردید و در همان محل پخش می شـد و به  کمک دسـتگاه های ارزان قیمت، تکثیر 
می گردید. شاه، برای مقابله با آیت اهلل خمینی از رسانه های موج دّوم، یعنی مطبوعات و رادیو و تلویزیون، 
استفاده می کرد. به  محض  اینکه آیت اهلل خمینی توانست شاه را سرنگون کند و کنترل دولت را در دست 

گیرد، فرماندهی این رسانه های متمرکز موج دّومی را نیز در اختیار گرفت«.1
 یکـی دیگـر از عامل هـای موّفقّیت ارتباطی مسـجد، مصونّیت در برابر حمله هـای رژیم بود. در حالی  که 
رژیم شاه با نهادها و سازمان های مدرن به  شّدت برخورد می کرد و اجازه اظهار وجود به آنها نمی داد، مسجد 
به  دلیل قداسـت و حمایت مردمی، از تعّرض مصون بود و مبارزان مذهبی می توانسـتند در پوشـش مذهب، 

فّعالّیت های انقالبی را نیز پیگیری کنند.
 حسنین هیکل، در این  باره می نویسد: »در کشورهای اسالمی، نهادی به  چشم می خورد که قدرت، قادر 
به دسترسی بدان نیست و آن نهاد، مسجد است. با این نهاد، نمی توان مذاکرات پنهانی داشت و یا به آن رشوه 
داد؛ زیرا انجام چنین عملی به  مثابه توهین به عمیق ترین و گرامی ترین اعتقادات مردم اسـت. مسـجد، برای 
اجتماع مردم، مکانی فراهم آورد که حّتی از دسـترس مؤثّرترین پلیس مخفی به  دور اسـت. مردم، به قیمت 
جانشـان از مسـجد دفاع می کنند. مذهب، دور زندگی مردم عاّدی یک حصار امنّیتی می کشـد که مسـجد و 

قرآن، سمبل های آن به  شمار می روند«.2
 در نهایت، باید گفت که گسـتردگی شـبکه  مسجدها در سراسر کشـور، از بزرگ ترین شهرها تا روستاها، 
این امکان را به  وجود آورده بود که پیام های انقالبی به  راحتی در سراسـر کشـور پخش شـود و همه  مردم با 

موعظه های انقالبی و پیام های رهبر انقالب در ارتباط باشند. 
جـان دی اسـتمپل، از کارشناسـان سـفارت آمریکا می نویسـد: »یک جنبه  مهّم رشـد حرکـت انقالبی، 

1. آلوین تافلر، جابجایی در قدرت، ترجمه  شهیندخت خوارزمی، ص543.
گفته ماند، ترجمه حمید احمدى، ص236. 2. حسنین هیکل، ایران: روایتی که نا

99 فــــروغ مسجـــــــــــد



مشارکت دائمی و فزاینده سازمان های شیعی مذهب ایرانیان در جنبش بوده است. وجود 35 میلیونی ایرانی، 
به طور تقریبی80 تا90 هزار مسـجد و180 تا200 هزار روحانی، سـریع ترین و مطمئن ترین راه برای رساندن 

پیام، از یک شهر به رهبران شهر دیگر بود که از طریق شبکه  مساجد انجام می گرفت«.1
 در نتیجه، مسجد به  دلیل هایی که ارائه شد، توانست پایگاه رسانه ای و ارتباطی جریان های مخالف رژیم 
باشد و تنها نهاد مستقل از دولت و تنها گزینه  ممکن برای بسیج مردم باشد. در واقع، کارکرد رسانه ای مسجد در 
ارتباط با دو رکن دیگر انقالب نیز بسیار مهم بود؛ یعنی رهبری و ایدئولوژی؛ زیرا از طرفی پایگاه ارتباطی مردم 
و رهبری انقالب، مسـجد بود و در طول سـال های تبعید حضرت امام خمینی قطع نشـد و از طرف  دیگر، 

ایدئولوژی انقالب از طریق مسجد گسترش می یافت که این شیوه، از اندیشه سیاسی شیعه الهام گرفته بود.

2. کارکرد حمایتی پشتیبانی مسجد

از جملـه شـرط های موّفقّیت یک گروه مخالف در نزاع با حکومت، آن اسـت کـه به  لحاظ ماّدی، به نظام 
حاکم وابستگی نداشته باشد. هر نهضتی برای سازمان دهی و اقدام های انقالبی، نیازمند منابع مالی فراوانی 
اسـت؛ زیرا در هر انقالبی، عّده زیادی درگیر مبارزه می شـوند و تعداد زیادی اقدام های پنهاِن انقالبی وجود 

دارد که باید از لحاظ مالی تغذیه شوند.
 در بسیاری از کشورهای انقالبی، گروه های مبارز، مخارج خود را از طریق سرقت یا کمک های اعضای 
خـود تأمیـن می کنند. روش اّول در میان چریک های انقالبی رایج تر اسـت؛ اّما بـا توّجه  به  اینکه، ایدئولوژی 
انقالب اسالمی، مّتکی بر دین اسالم بود، این روش ها در آن جای نداشت. البّته درباره  مسجدها، چنین نیازی 
وجود نداشت؛ زیرا نهاد مذهب در ایران استقالل خود را حفظ کرده بود و اتّحاد مسجد با بازار، مهم ترین عامل 
این استقالل بود. بازار در جامعه های اسالمی، به  خصوص در کشورهای شیعه، ارتباط نزدیکی با محفل های 
دینی داشـته اسـت؛ از قبیل: حوزه های علمّیه، مسجدها و هیئت های مذهبی. این نزدیکی و آمیختگی، فقط 
بـه بُعـد فیزیکـی و کالبدی منحصر نبود؛ بلکه فراتر از آن، نوعی همبسـتگی و تجانس فکری فرهنگی میان 
بازار و مسـجد، در صف بندی های اجتماعی ـ سیاسـی تشـکیل می داد. برخی معتقدند که پیوند میان این دو 
نهاد، فراتر از ارتباط آنها با سایر قشرها و نهادها بوده است؛ از جمله: ارتباط با نهاد حکومت یا ارگ. تبلور این 
پیوند و اتّحاد را می توان در تاریخ جنبش های سیاسـی ـ اجتماعی دویسـت سال اخیر ایران به  خوبی مشاهده 
کرد. بر اساس مستندهای تاریخی، در هیچ یک از جنبش های تاریخ معاصر ایران )مانند: جنبش تنباکو، قیام 

1. جان.دى.استمپل، درون انقالب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، ص68.
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مشـروطه و انقالب اسـالمی(، این دو نهاد، مقابل یکدیگر قرار نگرفته اند؛ بلکه در همه صف بندی ها، جبهه  
واحدی علیه اسـتبداد داخلی و اسـتعمار خارجی تشـکیل می دادند. بر این  اسـاس، قصد داریم به ریشـه های 

تاریخی این اتّحاد بپردازیم و نقش آن را در بسیج مردمی در انقالب اسالمی بررسی کنیم.

اّتحاد مسجد و بازار در ایران

 مسـجد و بازار، دو نهاد از نهادهای اجتماعی هسـتند که نخست در شهرها پدید آمدند. کارکرد و موقعّیت 
ظهور این دو نهاد، به  گونه ای بوده اسـت که به طور اساسـی، جز در اجتماعات شـهری، امکان وجود و تداوم 
نداشتند. احمد اشرف در مورد وضعّیت کالبدی و فضایی شهرهای اسالمی می گوید: »شهر اسالمی، به  لحاظ 
کالبدی، متشـّکل از سـه رکن اصلی ارگ، مسـجد جامع و بازار بوده اسـت که محّل استقرار و جایگاه عناصر 

متشّکل اجتماع شهری، یعنی عّمال دیوانی، علما و بازاریان بوده است«.1
 سـاخت کالبـدی شـهرهایی که فرمانروایان مسـلمان، در دوره اسـالمی، آنها را بنیـان نهادند به  خوبی، 
حضور برجسـته این دو نهاد را نشـان می دهد. احمد اشـرف می نویسد: »شـهرهایی که فرمانروایان اسالمی 
بنیان گذاردند، دو پایه اصلی داشـت؛ یکی مسـجد جامع و دیگری بازار. مسـاجد جامع در شـهرها، همواره دو 
کارکرد سیاسی و مذهبی داشتند و بهـ   طور عموم در کنار مقّر فرمانروایان و والیان قرار داشت و بعدها مرکز 
اجتماعات سیاسـی و رسـمی هم بوده اسـت و بهـ  طور معمول، در کنار آن، مدرسـه علمّیه  شهر واقع بود و در 

نهایت، بازار نیز آن را احاطه می کرد«.2 
 مدینه، که در دوره اسالمی در مقابل شهرستان به  کار می رفت، گذشته از موّفقّیت دیوانی، نقش مذهبی 
مهّمی نیز داشـت. از این رو، مسـجد آدینه یا مسـجد جامع، به  تدریج به یکی از رکن های اصلی جامعه های 
شهری تبدیل شد؛ تا جایی  که شاخِص تشخیص تجّمع های شهری از اجتماع های غیرشهری، وجود مسجد 
جامع بود؛ بدین معنی که اسـتقرار مقام های مذهبی و برپایی مسـجد آدینه و اقامه نماز جمعه در سکونت گاه، 

مستلزم آن بود که جمعّیت ثابت آن ناحیه تا میزان معّینی افزایش یابد.
 با اینکه ارگ، در کنار مسـجد و بازار، یکی از سـه نهاد عمده شـهری بود؛ اّما عّمال دیوانی، در یک ویژگی 
شـاخص با علما و بازاریان تفاوت داشـتند و آن، خاسـتگاه اجتماعی آنان بود. علما و بازاریان، بیشتر خاستگاه 
شـهری داشـتند؛ اّما عّمال دیوانی، هرچند که در شـهرها اقامت داشـتند، بیشـتر آنها تبار ایلیاتی داشـتند و 
خاستگاه غیرشهری آنان مشهود بود. شاید یکی از دلیل های اتّحاد و نزدیکی مسجد و بازار یا علما و بازاریان 

1. احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه دارى در ایران، ص23.
2. همان، ص18 و 19.
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در مقابل حکومت ها همین یکی بودن خاستگاه اجتماعی آنان باشد.
 همبسـتگی مسـجد و بازار در ایران، در دوره های مختلف تاریخی وجود داشـته اسـت و این امر، به  ویژه با 
ورود اسـتعمار به ایران پررنگ تر شـد. در دوران حاکمّیت سلسـله  قاجار، نحوه تعامل دولت با علما و اعطای 
امتیازهای اقتصادی به بیگاگان، باعث شـد تا نه  تنها پای طرف خارجی به مناسـبت های قدرت در ایران باز 
شود، بلکه دو طرف دیگر مسئله، یعنی مسجد و بازار نیز در موضع تخاصمی با دولت قرار بگیرند. نمونه بارز 
این صف بندی، جنبش تحریم تنباکو بود که در آن مسـجد و بازار در یک صف واحد، در مقابل شـاه و طیف 
خارجی قرار گرفتند. اسـتمرار این صف بندی، به نهضت مشـروطه منجر شـد که برای اّولین بار اقتدار پادشاه 

را به  چالش کشید.
 اتّحاد مسجد و بازار در دوره های بعد نیز ادامه یافت و با توّجه  به سیاست های رژیم شاه، موجب نزدیکی 
بیشـتر این دو نهاد شـد؛ این سیاسـت ها عبارت بودند از: نوسازی به  سبک غربی، ترویج ابتذال و بی بندوباری 
در جامعه، زیر فشار گذاشتن قشرهای مذهبی و به  ویژه بازاریان. این اتّحاد باعث شد که در انقالب اسالمی، 
بازاریـان و بـازار، به  مثابه هادی سـّنتی، نقش بسـزایی چه از لحـاظ مالی و چه از لحاظ سیاسـی ایفا کنند. از 
لحاظ سیاسـی، موقعّیت بازار و جمعّیت آن، نقش مهّمی در شـکل گیری تظاهرات مردمی داشـت. بازاریان، 
گروهی از اجتماع سّنتی شهرنشین بودند که چند هزار مغازه داشتند و با تعداد زیادی از مردم در ارتباط بودند. 
هر گاه، اتّفاقی می افتاد، آنها بازار را می بسـتند و در مسـجدها تجّمع می کردند. تعطیلی بازار، باعث نارضایتی 
مردم و اعتراض به دولت می شد و تا حّدی زمینه شکل گیری تظاهرات مردمی را فراهم می کرد. میثاق پارسا 

می نویسد: »مساجد، تنها کانال بسیج بازاریان، در اتّحاد با سایر گروه ها بودند«.1
»مسـاجد، محـّل امنـی بـرای بازاری ها فراهم کرده بودند تـا گردهم آیند و به مخالفت بـا رژیم پرداخته، 
فشارهای حکومت را افشا کنند«.2از لحاظ اقتصادی، بازار نقش مهّمی در پشتیبانی از مبارزه های انقالبی و 

انقالبی ها داشت که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

2-1( ساخت مسجد و مکان های مذهبی

بسـیاری از مسـجدها و حسـینّیه های شـهرهای بزرگ، در کنار بازار ساخته می شـد و بازاریان در ساختن 
آن نقش داشـتند. سـاخت حدود پنجاه مسجد کوچک و بزرگ در محدوده بازار تهران، در دوره های مختلف، 
دلیلی بر این مّدعاست. برخی از این مسجدها نیز به نام بانیان آنها نام گذاری شده است؛ مانند: مسجد جلیلی، 

1. Misagh parsa, social origin of Iranian Revolution, Rutgress university press, )1989( P: 94
2. Ibid , P : 125
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مسـجد سـّید عزیزاهلل، مسـجد لباسچی، مسـجد حاج علی اکبر بّزاز، مسـجد حاج رضا همدانی، مسجد حاج 
حسین بلورفروش و ... .

2-2( تأسیس و راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و حمایت از مبارزات

 تأسیس صندوق های قرض الحسنه در بازار یا مسجدها و کمِک بازاریان به آنها، یکی از راه های حمایت 
بازار از نهضت انقالبی ایران بود. در این  مورد سندهایی نیز وجود دارد که برخی از آنها در ادامه بیان می شود:

»یکـی از صندوق هایـی کـه بـه افراد محتاج قـرض می دهد و آن  را در اقسـاط ماهیانـه دریافت می کند، 
صندوق قرض الحسنه جاوید، واقع در خیابان خسروی نو و صندوق دیگری در بازار سرای محّمدّیه است که 
بیشتر به طاّلب و روحانیان وام می دهد و به ظاهر، اساس تشکیل این صندوق بر همین مبنا بود. بر عملکرد 

این صندوق، چند نفر از بازاری ها و سّید عبدالکریم هاشمی نژاد و شیخ ابراهیم طالبیان نظارت دارند«.1
 آقـای هاشـمی رفسـنجانی در خاطره هـای خود می نویسـد: »در ضمـن، بنیاد خیرّیه رفاه را هم درسـت 
کردیم که برای حّل مشکالت کسانی که در جریان مبارزه آسیب می دیدند، پوشش خوبی بود. صندوق های 
ـ  سیاسی و همراهی  قرض الحسـنه را هم تشـویق کردیم که هم پوشـش خوبی برای همان کارهای امدادی 

برای حضور بیشتر در مساجد ]بود[ و  ]هم به منظور[ بهره گیری بیشتر از آنها به  عنوان پایگاه مبارزه بود«.2

2-3( پرداخت هزینه هیئت های مذهبی و حوزه های علمّیه

 بـا توّجـه  بـه اعتقـادات مذهبـی بازاریـان، آنهـا خـود را ملـزم می دانسـتند تا وجوه  شـرعی را بـه علما و 
 حوزه هـای علمّیـه پرداخت کنند. اگرچـه آنها از پرداخت مالیات به دولت، امتنـاع می کردند؛ ولی در پرداخت 

وجوه  شرعی، بسیار مقّید بودند. 
استمپل می نویسد: »به  هر حال، بازار و مسجد همیشه با یکدیگر همکاری داشته اند. هزینه های حوزه های 

علمّیه و نیز تا80 درصد هزینه گذران زندگی روحانیان، توّسط همین تّجار تأمین می گردد«.3
 مواردی که بیان شـد، نشـان دهنده نزدیکی و پیوند مسـجد و بازار و تأثیر این دو نهاد در پیروزی انقالب 
اسـالمی اسـت. در همـان حال  کـه بازاریان نیازهای فکـری، فرهنگی و عقیدتی خود را از طریق مسـجدها 
برطرف می کردند، با کمک های خود نیز، نیازهای مسـجدها را برطرف می کردند و مبارزه های مردمی را از 

طریق مسجدها وسعت می بخشیدند.

ک، کتاب پنجم، ص599. 1. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اّطالعات، یاران امام به روایت اسناد ساوا
کبر، دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد تهران، دفتر نشر معارف انقالب، ص233. 2. هاشمی رفسنجانی، ا

3. جان،دى.استمپل، درون انقالب ایران، ترجمه شجاعی منوچهر، ص68.
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3. کارکرد فرهنگی - هوّیتی مسجدها

 همان طور که اشـاره شـد، یکی از کارکردهای سـازمان در جریان بسـیج سیاسی و سـازمان دهی توده های 
انقالبی، ایجاد فرهنگ و هوّیت مشـترک و بسـیج عقیدتی و ارزشـی اسـت. سؤال این اسـت که کارویژه های 
مسجد در ایجاد فرهنگ و هوّیت مشترک چه بوده است؟ در پاسخ به این سؤال می توان به این موارد اشاره کرد:

3-1( رابطه مسجد با روحانّیت

 رابطه  مسـجد و روحانّیت، رابطه  دیرینه ای اسـت. گرچه از ابتدای ظهور اسالم و تأسیس مسجد، مردم با 
حضور در مسـجد و دیدار با پیامبر، سـؤال ها و مشـکالت خود را با رسـول خدا در میان می گذاشتند و مسجد، 
مرکز همه فّعالّیت های جامعه اسـالمی بود؛ اّما با گذشـت دوران اّولّیه و گسـترش علم فقه و حدیث، کم کم 
جریان های علمی در جامعه اسالمی پا به عرصه وجود گذاشت و روحانّیت، در مقام کارگزاران مذهب، وظیفه 
ارشاد و راهنمایی مردم و آموزش تعلیم های اسالمی را بر عهده گرفتند. با فاصله  گرفتن ُحّکام از تعلیم های 
دین و مسـجد و تأسـیس دار الحکومه، نهادهای مسـتقِل مسـجدهای مردمی پا به عرصه وجود گذاشت. در 
ایران، به ویژه از دوره صفوّیه و با دعوت از روحانیان سـایر کشـورها، طبقه جدیدی از روحانّیت شـکل گرفت 
که دارای انسجام و تشکیالت بوده، بسیاری از امور مردم به  عهده آنان بود؛ از جمله: آموزش، قضاوت، امور 

ثبتی و مالی.
 در تاریـخ سیاسـی ایـران، روحانیـان توانسـتند در قیام هـای ضـّد اسـتبدادی و ضـّد اسـتعماری، نقش 
تعیین کننده ای ایفا کنند. دکتر ازغندی در این مورد می گوید: »روحانیان، در مقایسه  با سایر اقشار و نیروهای 
اجتماعی و تشّکل های سیاسی، سازمان یافته ترین و منسجم ترین نیروهای اجتماعی جامعه ایران را تشکیل 
می دادند. روحانیان، منابع قدرت متعّددی داشتند. اّولین و مهم ترین کانونی که روحانیان از آنجا اعمال قدرت 

می کردند، مساجد بودند«.1
 بنابراین، بهره گیری روحانّیت از مسجدها، باعث شد که در جریان انقالب اسالمی، همانند صدر اسالم، 
 مسجدها در مقام پایگاه و تشکیالت مبارزه احیاء شوند و نقش آفرینی کنند. در این بین، نقش امام خمینی
در مقام احیاگر مسـجدها در عصر حاضر، بسـیار تأثیرگذار بود. وی در همه مراحل مبارزه، قشـرهای مختلف 
جامعـه را بـه بهره گیـری از مسـجد و احیای مجّدد آن دعوت می کرد. این امر باعث شـد تـا گرایش مردم به 
مسـجدها بیشـتر شـود. روحانیان و وّعاظ نیز با طرح مسئله های سیاسی، مسـجدها را از جنبه عبادِی صرف، 

خارج کردند.

1. علیرضا ازغندى، تاریخ تحّوالت سیاسی - اجتماعی ایران، ج1، ص130- 131.
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3-2( مسجد و تحّول اندیشه دینی 

 یکی از اتّفاق های نادری که در جریان انقالب اسالمی رخ داد و در تاریخ معاصر ایران بی نظیر بود، حضور 
روشـنفکران مذهبی غیرروحانی، همراه با افراد روحانی در مسـجدها بود. در گذشـته منبر و خطابه، مختّص 
روحانیان بود؛ اّما در دوره انقالب و با دعوت روحانّیت روشـن بین و آگاه، پای متفّکران مذهبی و دانشـگاهی 
به مسـجدها باز شـد و باعث شـد تا تحّولی جّدی در عرصه اندیشه دینی به  وجود آید. شاید یکی از دلیل های 
این کار، تجربه آموزی روحانیان از نهضت مشـروطه بود. در جریان مشـروطه، در حالی  که مردم و روحانّیت 
از پایگاه مسـجد به مقابله با اسـتبداد پرداخته بودند، روشنفکران در محفل های سّری و انجمن ها فّعال بودند 
و مسیر دیگری را دنبال می کردند. نهضتی که با رهبری روحانّیت و همراهی مردم و از پایگاه مساجد شروع 
شد، ولی در نهایت به کژراهه رفت و از سفارت انگلیس سر درآورد. قیام ها و تالش های مردم و روحانّیت، به 

انحراف کشیده شد و باعث روی  کارآمدن رضاخان و شکل گیری استبداد در ایران شد.
 بهره گیری علمای آگاه و روشـن بین، همچون  شـهید مطّهری، شـهید مفّتح و شـهید بهشـتی از توانایی 
فکری و علمی روشنفکران مذهبی، باعث شد که اتّحاد نیروهای مذهبی بیشتر شود و چهره جدیدی از اسالم 
معّرفی شود تا غبار تحّجر از چهره دین زدوده شود. بهره گیری ایدئولوژیک از مکتب تشّیع، در مقام راهنمای 
عمل انقالبی باعث شـد که جوانان دانشـگاهی و فّعاالن انقالبی، به سـالح فکری جدیدی مجّهز شوند و در 
مقابل تفّکرهای مارکسیستی، قد علم کنند و در نهایت، گفتمان سیاسی شیعه، به گفتمانی پیروز تبدیل شد.

3-3( مسجد و حفظ هوّیت دینی جامعه

 هوّیـت، به  منزله  شناسـنامه ملّی جامعه اسـت و شـخصّیت آن جامعه را معّرفی می کنـد. هوّیت دینی در 
جامعه ایران گسـترش و عمق زیادی دارد و تاکنون تالش های مخالفان دین نتوانسـته اسـت آن را کمرنگ 
کند. دکتر نقیب زاده می نویسـد: »هوّیت مذهبی از نظر تعداد، گسـترده ترین باور و از نظر ذهنی و اجتماعی، 

ژرف ترین هوّیتی است که در بین ایرانیان وجود دارد«.1
 سیاسـت های اسـالم زدایی رژیـم شـاه که هوّیـت دینی جامعه را نشـانه گرفتـه بود، باعث شـد علما به 
فّعالّیت هایی دسـت بزنند؛ از جمله: توسـعه نهادهای مذهبی و تأسـیس مسـجدها. اوج فّعالّیت های رژیم، در 
قالب برنامه به  اصطالح »انقالب سـفید« بود. هدف رژیم از این اقدام، حرکت در مسـیر تعیین شـده از سوی 

آمریکا و غرب گرایی هر چه  بیشتر بود. 

1. نقیب زاده احمد، تأثیر فرهنگ مّلی بر سیاست خارجی جمهورى اسالمی ایران، ص204.
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»در پی انقالب سـفید، شـاه سـکوالریزه و غربی کردن جامعه را با تأکید بر فرهنگ قبل از اسـالِم ایران 
سرعت بخشید )تا یک اساس ایدئولوژیکی برای حکومت فردی خود تهّیه کند( و کوشید تا نهادهای مذهبی 

را در اختیار خویش بگیرد«.1
 ایـن اقدام هـای رژیـم، به واکنش شـدید علما، مردم و قیام 15 خرداد 1342، بـه رهبری امام خمینی 
منجر شد؛ اّما رژیم، با اقدام های دیگر در پی زدودن مظاهر دینی و فرهنگی اسالم از ایران بود و سعی داشت 
هوّیت دینی جامعه و از طرفی تبلیغ و ترویج فرهنگ اسـالم را کمرنگ کند؛ از جمله: برگزاری جشـن های 
شاهشـناهی، تغییر تقویم هجری و ... . در حالی  که همه توان رژیم در این راه به  کار گرفته شـده بود و همه 
محافل  و جمع ها، از جمله رسـانه ها، احزاب دولتی و ... ، در این راسـتا قدم برمی داشـتند؛ نیروهای مذهبی در 
جبهه مقابل بودند و با رهبری علمای دینی و روشنفکران مذهبی و از طریق مسجدها، هم به نفی اقدام های 

رژیم پرداختند و هم برای اثبات و ارائه فرهنگ اسالمی به زبان روز، در حال بودند.

4.  مسجد و جامعه پذیری سیاسی

 جامعه پذیری سیاسی، روندی است که در قالب آن، جامعه، فرهنگ سیاسی خود را دائمی می کند یا روندی 
است که با آن، فرهنگ سیاسی شکل می گیرد و باقی می ماند و تغییر می کند. در کشور ایران، با توّجه  به بیشتر 
بودن مسـلمان جامعه و حاکم بودن فرهنگ شـفاهی و چهره  به چهره، یکی از کارگزاران اصلی جامعه پذیری، 
مسجدها و نهادهای مذهبی هستند. بدیهی است که مذهب می تواند عامل بسیار مهّمی در جامعه پذیری افراد 
باشد؛ ولی در جامعه ها و دین های مختلف، تفاوت های زیادی وجود دارد. در اسالم، مسجد، با ارائه کارکردهای 
عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در جامعه پذیری افراد، نقش اساسی دارد. تقابل بین فرهنگ سیاسی 
شـیعه ـ که از طریق مسـاجد، حسینّیه ها و تّکیه ها تبلیغ می شدـ با فرهنگ سیاسی رژیم پهلوی، باعث تحّول 

شگرفی در فرهنگ سیاسی ایرانیان شد و مشروعّیت رژیم را زیر سؤال برد و زمینه انقالب را فراهم کرد. 

5. مسجد و حفظ همبستگی در جامعه

 یکی از ویژگی های مسجد که در انقالب اسالمی نیز جلوه گر شد، این بود که همه قشرهای جامعه، از هر 
صنف و گروه، به مسجد می آمدند و از برنامه های آن استفاده می کردند. از آنجا که مسجد، خانه خداست و به 
هیچ گروه، طبقه و حزب خاّصی وابستگی ندارد، دِر آن همیشه به روی مردم باز است و هر کس می تواند در 

1. امجد محمد، ایران از دیکتاتورى سلطنتی تا دین ساالرى، ترجمه، مفتخرى حسین، ص81.
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مسجد، متناسب با نیاز خود از برنامه های مذهبی، سیاسی، آموزشی و ... استفاده کند. ورود به مسجد، کارت 
عضوّیت و هیچ ویژگی خاّصی مثل سـّن، جنس، سـطح سـواد، طبقه اجتماعی و ... نمی خواهد. این ویژگی 
منحصربه  فرد باعث شده است که مسجد، در مقایسه  با نهادهای سیاسی ـ اجتماعی مدرن، جّذابّیت بیشتری 

داشته باشد؛ از جمله: حزب ها، تشّکل های سیاسی، اتّحادّیه های صنفی و ... .
 نیکی کدی، درباره استفاده قشرهای گوناگون از مسجدها می نویسد: »طبقه وسیعی از تحصیل کرده ها، 
دانشجویان، طبقه سیاسی جدید و تهی دستان شهر، تحت تأثیر و سازمان دهی مساجد، ستون فقرات سیاست 
نوین مردمی را فراهم سـاختند«.1بنابراین، حضور همه قشـرهای جامعه در مسجدها، باعث یک دلی و اتّحاد 

بیشتر مردم شد و زمینه قیام و انقالب را فراهم کرد.

نتیجه گیری

 نتیجه ای که در این پژوهش به  دسـت آمد، بیانگر این اسـت که در جریان شـکل گیری و پیروزی انقالب 
اسـالمی، مسـجدها، هرچنـد در یـک جایگاه نهادی سـّنتی بودند و قدمت1400 سـال داشـتند؛ اّمـا با ارائه 
کارکردهای متناسب با نیاز روز جامعه، توانستند گوی سبقت را از نهادهای مدرن و وارداتی بُِربایند و همچون 

ستون فقرات و سازمان انقالب ایفای نقش کنند.
 این کارکردها، به  ویژه در سه حوزه رسانه ای ـ ارتباطی، حمایتی ـ پشتیبانی و فرهنگی ـ هوّیتی باعث شد 
که فرهنگ و ایدئولوژی انقالبی شیعه به گفتمان رایج در جامعه بدل شود و انقالبی اسالمی در ایران شکل 
بگیرد؛ انقالبی که هرچند در عصری مدرن و در زماِن به  حاشیه  رفتن دین از سیاست و اجتماع شکل گرفت؛ 

اّما از همه نهادها بهره جست و شگفتی صاحب نظران و تحلیل گران مسئله های سیاسی را برانگیخت.

1. نیکـی. آر.کـدى، بررسـی تطبیقـی انقـالب مشـروطه و انقـالب اسـالمی، ترجمـه حسـینعلی نـوذرى، روزنامـه ایـران، ش465، تاریـخ 1375/6/18، 
ص6.
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مهندسی فرهنگی مسجد در جامعه جهانی
محسن غرویان

چکیده

مقاله حاضر در صدد تبیین موضوع »مهندسـی فرهنگی مسـجدمحور« اسـت. نگارنده، بر این باور است 
که »مسجد«، مهم ترین پایگاه ترسیم و تنظیم حرکت تاریخ در آینده بشرّیت است و برخالف دیدگاه برخی 
فیلسـوفان، ماننـد »هانتینگتون«، »فوکویاما«، »مارکـس«، »انگلس« و ...، آینده تاریخ از آن دین مداران با 
رویکرد اسالمی خواهد بود و مسجد، به  عنوان مرکز ثقل و کانون اصلی تحّوالت جهانی و مهندسی فرهنگی 
بشـریت، ظرفّیت ها و قابلّیت های خود را آشـکار خواهد سـاخت. در این نوشتار، نگارنده در شش مبحث کلّی 
بـه تبییـن دیدگاه هـای خود پرداختـه که عبارت انـد از: کلّیات مفهوم شناسـی، کارکرد و ظرفّیت مسـجد در 
روند جهانی  شـدن، جهانی سـازی فرهنگ، محورّیت مسجد در فرآیند جهان گستری، جهانی شدن به معنای 

آمریکایی شدن، راهبرد ها و راهکارها. 

واژگان کلیدی: 

مسجد، اسالم، فرهنگ، مهندسی فرهنگی، فلسفه تاریخ، جامعه جهانی.
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مقّدمه

فلسـفه تاریـخ، دانـش کشـف قواعد و بنیان های تحـّوالت و تّطورات در سـلوک تاریخی آدمیان اسـت. 
فیلسـوفان تاریخ، در پی آنند که بر اسـاس فرمول های پیچیده و قوانین به نسـبت ثابت، آینده بشـر را ترسیم 
نمایند و غایات حرکت جوامع انسـانی را بر اسـاس مبادی این حرکات، پیش گویی و پیش بینی کنند. از جمله 
مفاهیم حوزه مدیریت راهبردی فرهنگ، مفهوم مهندسـی فرهنگی اسـت. مقوله مهندسی فرهنگی جامعه 
جهانی، از مقوالت انسـانی و دینیـ  به معنای اعّم آن ـ اسـت. »مسـجد«، از آنجا که بزرگ ترین پایگاه تبلور 
آموزه های دینی و آسمانی است، نقش اساسی و عظیم در تأمین راهبردی بنیادی در حرکت تاریخ بشر دارد. 
بی تردید، مقوله »مهندسـی فرهنگی مسـجدمحور« در مناسبات سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی و در توسعه 
و تعمیق ارزش های دینی و رضایت شـهروندان، نقشـی حیاتی و تأثیری شـگرف دارد. بدیهی است که درک 
مشـترک و اتّفاق نظر نخبگان سیاسـی، علمی و مذهبی، شّفاف سازی و تبیین رابطه این مفاهیم با سایر کلید 
واژه های مدیریت راهبردی فرهنگ جهانی و مؤلّفه های دخیل در تصمیم سـازی راهبردی، گامی بزرگ در 

توسعه و تعمیق فرهنگ مسجد محور، به شمار می آید.
نگارنده بر این باور اسـت که »مسـجد«، مهم ترین پایگاه ترسـیم و تنظیم حرکت تاریخ در آینده بشرّیت 
اسـت و برخالف دیدگاه فیلسـوفانی، همانند »هانتینگتون«، »فوکویاما«، »مارکس«، »انگلس« و ...، آینده 
تاریخ از آن دین مداران با رویکرد اسـالمی خواهد بود و مسـجد، به  عنوان مرکز ثقل و کانون اصلی تحّوالت 
جهانی و مهندسـی فرهنگی بشـریت، ظرفّیت ها و قابلّیت های خود را آشـکار خواهد سـاخت. هم اکنون بر 
اسـاس گزارش یک نهاد نظارتی، تعداد مسـاجد و مراکز اسالمی در حال ساخت در شهرهای مختلف آمریکا 
رو به افزایش است و این امر سبب خشم فزاینده مخالفان مساجد شده و طرح ساخت مساجد و مراکز اسالمی 
بیشـتر، نفرت را در دولت مردان آمریکا دو چندان کرده اسـت. شـبکه متعلّق به »پنتاگون«، با اعالم اینکه ما 
شاهد ساخته شدن مساجد بیشتری در آمریکا هستیم، مّدعی شد که در شهر نیویورک، پیشنهاد فروش یک 
عبادت گاه کاتولیک ها به یک گروه اسالمی، باعث افزایش خشم مردم این شهر شده و طرح ساخت مسجد 

در »تنسی« باعث اقدام خرابکارانه و حّتی تهدید افراد به مرگ شده است.1
در این مقاله، نگارنده بر آن است که با نگاهی نوپردازانه، طرحی نوینـ  و البّته اجمالیـ  در راستای ترسیم 

خطوط حرکت و جنبش جهانی اسالم با محورّیت و کانونّیت مسجد ارائه دهد.

1. خبرنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی، جامعه مدّرسین حوزه علمیه قم، ص49، شماره 1056، تاریخ 89/4/17.
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مبحث اّول: کّلیات مفهوم شناسی
 م رهبری

ّ
طرح مفهوم مهندسی فرهنگی در کالم مقام معظ

در طول دهه گذشته، مفاهیم مهم و در خور توّجهی، مانند گفت وگوی تمّدن ها، ایران فرهنگی و مهندسی 
فرهنگی در عرصه مدیریت فرهنگی کشور، از سوی دولت مردان و فرهیختگان داخلی مطرح گردید.

»مفهوم مهندسی فرهنگی« نخستین بار در سال 1381 توّسط رهبر معّظم انقالب در جهت تأکید 
و تبیین لزوم توّجه به فرهنگ و ابعاد ارزش های فرهنگی بیان شـد. مهندسـی فرهنگی با هدف بازطراحی، 
اصالح و ارتقاء شـئون و مناسـبات اقتصادی، سیاسـی، امنیتی، قضایی و اجتماعی کشـور بر اساس فرهنگ 
مهندسی شـده، با توّجه به شـرایط و مقتضّیات ملّی و جهانی مطرح گردیده اسـت. پیشـرفت و توسـعه علمی 
و خردمندانـه ایـن مفهـوم، می تواند به عنوان ابزاری در جهت رفع و حـذف کژکارکردهای فرهنگ موجود و 
شناسـایی نقاط مثبت و سـازنده ابعاد فرهنگ ملّی و سـایر ملل و قومّیت ها به کار گرفته شـود. بدیهی اسـت 
عدم توّجه به این مقوله یا مفاهیمی مانند آن، منجر به تضعیف فرهنگ و میراث هوّیت ملّی ایرانیان در تقابل 

با فرهنگ های بیگانه خواهد شد.

جهانی شدن، جهانی سازی و تعامل فرهنگ ها

پیشرفت های خیره کننده فّناوری اّطالعات، توسعه روز افزون صنعت گردشگری و سیاست های اقتصادی 
شـرکت های چند ملّیتی در اسـتفاده از قابلّیت های کلیدی سـایر کشـورها، از جمله عواملی اسـت که روند 
جهانی شـدن را با حرکتی اجتناب ناپذیر مواجه سـاخته اسـت. امروز، معنا و مفهوم جدیدی با عنوان مرزهای 
فرهنگـی پدید آمده اسـت که بر این اسـاس، انسـان ها بر مبنـای چهارچوب فکری شـان از یکدیگر متمایز 
می گردند. از این رهگذر و در پرتو این تحّوالت رو به رشد، رویارویی و تعامل فرهنگ ها بیش از گذشته باید 
مـورد توّجـه و مداّقه قرار گیرد. در صـورت عدم تجهیِز »نظام مدیریت راهبردی فرهنگ ملّی« به ابزارهایی، 
چون مهندسی فرهنگی، در جهت بازشناسی و مواجهه با تهدیدها و فرصت های پیش رو، ضمن حذف وجوه 
ضعیف و ناکارآمد فرهنگ بومی، سـایر اجزاء مفید و کارآمد آن نیز در کوره ذوب جهانی سـازی فرهنگ ها از 
بین خواهد رفت. این پدیده به ازخودبیگانگی فرهنگی، از بین رفتن میراث ارزشی و هوّیت ملّی و سرمایه های 

فرهنگی کسب شده در طی سالیان دراز توّسط اعقاب و پیشینیان ما منجر خواهد شد.
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مبحث دّوم: کارکرد و ظرفّیت مسجد در روند جهانی شدن
مسجد، یک عنصرنقش آفرین

واژه »مسـجد« با همه بار معنایی که دارد، مفهومی آشـنا برای همه جهانیان اسـت. مسـجد، سـنگری 
اسـت کـه بـه خوبی می توان از آن در جهت بازشناسـی و مواجهه با تهدید هـا و فرصت های پیش رو و احیای 
سـرمایه های فرهنگی و میراث اخالقی و ارزش بومی اسـتفاده کرد. بی تردید، در روند مناسـبات جهانی و در 
فرآیند جهانی شدن و پروژه جهانی سازی با رویکرد اسالمی، »مسجد« مهم ترین پایگاه و عنصر نقش آفرین 
اسـت. یکی از خطیرترین نقش های مسـجد، تعیین چهارچوب فکری صحیح و مناسـب، برای شـکل دهی 
اذهان اهل مسـجد در سراسـر جهان اسـت. اهّمیت این امر تا آنجا است که همه مسلمانان عالم، واقعّیت ها و 
مسائل پیرامون خود را با توّجه به چارچوبی که مسجد در اذهان آنان ترسیم می کند، تعبیر و تفسیر می کنند. 

این پدیده مهم را »چارچوب بخشی« یا »معنابخشی« به رفتار دیگران تعریف می کنند.
»مسـجد«، پایگاه پیام اسـالم و مسلمانان عالم است. اندیشمندان و احیاگران بسیاری همواره بر اهّمیت 
واژه هـا، عبـارات و کالم بـه عنوان عاملی مهم در جهت تبیین و تشـریح چشـم انداز ها و افق های پیش روی 
دیگران اشـاره کرده اند. »اسـکاول شـین« کالم را به مثابه عصای معجزه گر در تعامالت اجتماعی به شـمار 
می آورد. اگر ما امروز، »مسجد« را به عنوان مؤثّرترین پایگاه تحّوالت فکری و سیاسی در آینده جهان مطرح 

کنیم، طنین آن به طور قطع، در معادالت و تعامالت فرامرزی و فراملّیتی اثرگذار خواهد بود.
»مارتیـن لوترکینگ« در یک سـخنرانی در آمریکا عبارتی را بـر زبان آورد و گفت: »من یک رؤیا دارم«! 

همین سخن او آغاز جنبش بزرگ حقوق شهروندی در آمریکا را رقم زد.

تأثیر واژه های پیام دار در جهت دهی مهندسی فرهنگی

در خالل جنگ جهانی دّوم، بسـیاری از عملیات های نظامی، فاقد عنوانی خاّص به منظور معنابخشـی و 
جهت دهی اذهان عمومی بود. در جنگی که »جرج دبلیو بوش« علیه عراق و افغانسـتان آغاز نمود، انتخاب 
عناوینی نظیر »عملیات برای آزادی عراقیان« و »آزادی ماندگار« به شـکلی تصادفی نبود، بلکه به صورت 
هدفمند در جهت چارچوب دهی و هدایت اذهان عمومی به کار رفت. کاربرد چنین الفاظی در ادبّیات با عنوان 
»صنعت استعاره« مرسوم است. در صنعت استعاره، نویسنده قسمتی از اجزاء تشبیه )مشبه به یا ادات تشبیه( 
را حذف نموده، ولی معنای ضمنی این ارکان از مفهوم جمله برداشت می گردد.استعاره، بیشتر وسیله ای برای 
آراستن سخنان ادبی تلّقی می شود؛ ولی اهّمیت آن بیش از این است؛ زیرا استعاره در واقع، روشی برای تفّکر 
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و طریقـی از بینـش را القاء می کند. مکتب »پسـانوین گرایی مدیریتی« نیز با الهـام از این مقوله ادبی به ارائه 
چهارچوب های معنایی، در خصوص مضامین موردنظر محّققین و اندیشـمندان آن حوزه پرداخته اسـت. هر 
نویسنده با انتخاب استعاره ای خاّص، جنبه ها یا ویژگی های خاّصی از یک مقوله را بزرگ نمایی نموده است.

به تازگی، به موازات کاربرد این مفهوم در علوم سیاسی، مفهوم جدیدی با عنوان »الگوسازی فرهنگی« 
در ادبیات مدیریت فرهنگی مرسوم گردیده است که نمایانگر فرآیند ساخت یا الگوسازی اقدامات به منظور 
مشروعّیت بخشی و هدایت اقدامات و فّعالّیت های درون سازمانی است. البّته این الگوها در فرآیندی جمعی 
سـاخته و پرداخته می گردد و مبتنی بر ارزش های ِصرف فردی نیسـت. از این رو، می توان اسـتنباط نمود که 
ترکیـب واژگان مهندسـی و فرهنگی، داللـت بر تدوین الگوی عقالیی و خردگرایانـه در مدیریت راهبردی 

فرهنگی دارد.

جهانی سازی مسجدمحور در مدیریت راهبردی فرهنگی

ما امروز باید از واژه و عنوان »جهانی سـازی مسـجد محور« فراوان و مکّرر اسـتفاده کنیم تا پیام خود را 
 در سراسـر جهان و در فضای اندیشـه و فلسفه سیاسی عالم، طنین انداز نمائیم. شیوه و مشی امام خمینی
بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران در طرح و تبیین عناوین و مقوالتی مانند حکومت اسالمی، والیت فقیه، 
جمهوری اسالمی، بر اساس الگوی فوق بود و هم اینک، برای ترسیم و طراحی آینده تاریخ انسان بر مبنای 

»فرهنگ مسجدمحور« بسیار راهگشا و کارساز است. 

مبحث سّوم: جهانی سازی فرهنگ

در شـروع هزاره جدید، »جهانی شـدن« جایگاهی بس مهم پیدا کرده اسـت. البّته، سـؤاالت زیر در این 
خصوص به ذهن متبادر می شود که:

جهانی شدن چگونه با فرهنگ قابل جمع است؟ 
آیا می توان این دو اندیشه را باهم سازگار ساخت؟ 

آیا فرهنگ ـ که محصول مکان و زمان ویژه ای است  -ظرفّیت و قابلّیت جهانی شدن را دارد؟ 
این موضوع عمیق و پیچیده از سه دیدگاه متفاوت به شرح زیر قابل بررسی است:

1. ابتدا فرض کنیم که فرهنگ نمی تواند جهانی شـود و هرگونه اّدعای برخالف آن، فقط تالشـی برای 
مشروع جلوه دادن یا قانونی کردن استیالی یک فرهنگ بر سایر فرهنگ هاست؛ منظور، سلطه ای است که 
ناشـی از ارزش ذاتی فرهنگی نیسـت، بلکه تابع عوامل برون فرهنگی، فّناوری، اقتصادی یا سیاسـی اسـت. 
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پس، نفوذ و قدرت یک فرهنگ خاّص یا ملّتی که آن فرهنگ، نماینده آن اسـت هر چقدر باشـد، آن فرهنگ 
نمی توانـد امیـدوار باشـد کـه در دیگر فرهنگ ها ریشـه بدواند. طبق ایـن فرض و از منظر ایـن دیدگاه، یک 

فرهنگ تهاجمی و سلطه طلب، شانسی برای پیروزی ندارد.
2. دیـدگاه دّوم آن اسـت کـه فرض کنیـم فرهنگ می تواند با اسـتفاده از ابزار قدرتمنـد عصر اّطالعات، 
مانند رایانه ها، ماهواره ها، تلویزیون، فضای سـایبر و غیره جهانی شـود؛ اّما این فرض، در برابر طبیعت واقعی 
فرهنگ قرار می گیرد که از تنّوع فرهنگی حاصل از تفاوت های بین جوامع انسانی و تفاوت های موجود بین 

ریشه های جغرافیایی و تجربه های تاریخی مربوط تولید می شود. 
3. سـّومین رویکرد نه بر پایه حتمی بودن کثرت گرایی فرهنگ اسـت و نه بر اسـاس وحدت آن بنا شـده 
اسـت. اگرچـه زمینه هـای فرهنگی و اّطالعاتـی باهم یکی نیسـتند، اّما در حال حاضر، دسـتاورد های عصر 
اّطالعاتی تعیین کننده هنجارهای فرهنگی و فراهم کننده جهانی شـدن اّطالعات، راه های ارتباطی و تعامل 
بین فرهنگ هاست. آخرین نوع از چنین راه هایی، »شبکه جهانی ارتباطات الکترونیکی« یا اینترنت است که 
با حذف ابعاد زمانی و مکانی، سـّیاره زمین را در اختیار خود گرفته اسـت و در حرکت تاریخ با تمامی الزامات و 

مفاهیمی که برای فرهنگ ایجاد می کند، شتاب عجیبی ایجاد کرده است.

جهانی سازی و زبان و فهم یکسان

یکی از الزام های مزبور، ضرورت یک زبان ویژه جهانی است که بر موانع ناشی از اختالف زبان فائق آید. 
ایـن موضـوع بـا اتّخاذ زبان موجود یا اختـراع زبانی جدید برای این منظور مقدور اسـت و امروز تحقیق برای 
اختراع شـیوه های ترجمه فوری و خودکار در جریان اسـت. به هر حال، واقعّیت آن اسـت که ابزار الزم برای 
نزدیـک کـردن فرهنگ ها به یکدیگر، فرهنگ را ضعیف خواهـد کرد؛ زیرا فرهنگ، پیش از اینکه تولید یک 
نظام جهانی باشـد، به صورت اندام وار، به گروه های انسـانی گره خورده اسـت؛ یعنی در مجموعه های خاّص 
جغرافیایی و تاریخی احاطه شده است و روایات، خاطرات و آرزوهای خاّص خود را دارد. از سویی، جهانی شدن 
به این مفهوم اسـت که انسـان معاصر به طور دائم و همزمان در معرض محّرک فرهنگی خارجی از یک سـو 
و هوّیت فرهنگی ذاتی خود از سـوی دیگر اسـت. اکنون این سـؤال مطرح می شـود که کدام یک از دو عامل 

فوق در نهایت، دارای قطعّیت بیشتری برای شکل دادن به آینده فرهنگی انسان هستند؟
برتری فّناورانه، سرمایه ای ارزشمند است؛ به خصوص زمانی که به فرهنگی خاّص، جاذبه جهانی  ببخشد. 
البّته هر چند فّناوری یک شرط الزم است، اّما شرطی کافی نیست؛ برای مثال، در مورد ایاالت مّتحده آمریکا، 
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حّساسّیت انکارناپذیر روش ها و فنون رسانه های آمریکایی، نقش قاطعی در توسعه بی چون و چرای فرهنگ 
آمریکایی در سراسـر جهان بازی کرده اسـت؛ اّما در برابر تهاجم فرهنگی آمریکایی در برخی نقاط جهان از 
جملـه ایران اسـالمی، مقاومت هایی عمیق و پایدار هم صورت گرفته اسـت و در آینـده نیز این مقاومت ها و 

پایداری ها می تواند صورت بگیرد.

مبحث چهارم: محورّیت مسجد در فرآیند جهان گستری

بـه نظر ما »مسـجد«، تنها سـنگری اسـت کـه در تمامی نقاط مسلمان نشـین جهان، می توانـد در قالب 
پایگاهـی مهـم و کانونی پرانـرژی در برابر موج فرهنگ آمریکایی مقاومت کند و فطرت و وجدان انسـان ها 
را مورد خطاب قرار دهد و حرکتی نو را در صحنه جهانی رقم زند. کارشناسـان مسـائل فرهنگی معتقدند که 
مشـارکت و حمایت مردمی به عنوان موتور محّرکه در طرح های فرهنگی به شـمار می آید. استفاده از مفهوم 
»همطـرازی« و »هم سـویی« در جهت انسـجام راهبردهای فرهنگی، مثل گفت وگـوی تمّدن ها و مفاهیم 
جدید، مانند ایران فرهنگی )توسـعه و تعمیق روابط فرهنگی با دولت ها و ملّت های دارای فرهنگ مشـترک 
با ایران( نقشـی بسـزا در کسـب اهداف و آمال فرهنگی در نقشـه تعالی فرهنگ مسـجدمحور ایفا می کند. 
همان  گونه که قرآن، رسالت جهانی دارد و باید گستره گیتی، عرصه ظهور و تجلّی نور هدایت اسالم و قرآن 
باشد، ظرفّیت مهم ترین پایگاه دینی، یعنی مسجد نیز به گونه ای است که باید محور تحّوالت بنیادین جهانی 

در گستره همه عالم باشد. 

تأثیر سازمان مساجد اسالمی در تحّوالت جهانی

امروز ما با رشد بی رویه سازمان های بین المللی و فراملّی رو به رو هستیم. همین رویکرد باید در نگاه ما به 
»سـازمان مسـاجد اسالمی« همواره مورد مالحظه قرار گیرد. نهاد »مسجد« در نگاه ما یک سازمان فراملّی 
است و به همین دلیل است که می تواند در پروژه جهانی سازی و فرآیند جهان گستری بسیار تأثیرگذار باشد. 
اگر می خواهیم که سیر تحّوالت جهانی را به سمت عبودّیت خدای متعال رهبری کنیم، باید نگاهی نو به عالم 
و آدم بیفکنیم و فرهنگ های سـّنتی و بومی را در سرتاسـر جهان در راسـتای معرفت حّق متعال جهت دهی 

کنیم و این مهم جز با محورّیت سازمان یافته »مسجد« سامان نمی یابد.
حقیقت این اسـت که به درستی مشـّخص نیست مجموعه فرآیندهایی که امروز با عنوان جهان گستری 
شناخته می شوند، از چه زمانی آغاز شد. فقط می دانیم که از مّدت ها پیش، این احساس ـ که سرعت و ماهّیت 
تحّوالت، موجب سـرعت گرفتن سرسـام آور گروهی از فرآیندهای موجود و تغییر ماهّیت برخی از آنها و نیز 
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پدیداری فرآیند های جدید شـدهـ  به وجود آمد. خلق مفهوم جهان گسـتری که به منظور ساده سـازی، درک 
بهتریـن و اندیشـیدن دربـاره این تحّوالت صورت گرفـت، در حوزه نظر و عمل تالش های فشـرده ای را به 
همراه آورده اسـت. پیروان ادیان و مذاهب الهی و ماّدی، مکاتب فکری بزرگ در علوم اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسـت و فرهنـگ، هـر یک از منظر خود مباحثی را در خصوص فضـای مفهومی این واژه مطرح کرده و به 
نظریه پردازی درباره گذشـته، حال و آینده جهان در پرتو آن پرداخته اند و سـؤاالت بی شماری  نیز مطرح شده 

است. برخی از این سؤاالت عبارت اند از: 
ماهّیت این فرآیند چیست؟ 

آیا جهان گستری، فرآیند جدیدی است یا سابقه ای دیرینه دارد؟ 
آیـا مجموعـه تحّوالتی کـه امروز در حوزه ایـن واژه جدید قرار می گیرنـد، تحّوالتی خودجوش 

هستند یا توّسط گروه خاّصی از کنشگران، اداره می شوند؟ 
آیـا آنچـه که امروز در حوزه های فّناوری، اقتصادی، سیاسـت و فرهنگ می بینیم، جهانی شـدن 

است یا جهانی سازی؟ آیا پروژه است یا پروسه؟ 
این تحّوالت چه آثاری به همراه خواهند داشت؟ 

بر سر حاکمّیت دولت ها، اقتصاد های ملّی، فرهنگ های بومی و هوّیت ملّی و سّنتی چه خواهد آمد؟ 
کنشگران عمده در جهان آینده چه کسانی هستند و کدام یک تأثیرگذارترند؟ 

جامعه آینده از حیث ماهّیت و نوع تعامالت و کنش ها چگونه جامعه ای خواهد بود؟
این پرسـش ها و ده ها پرسـش دیگر، چنان اندیشـمندان و عملگرایان را به خود مشـغول داشته است که 
امروز کمتر رشـته ای از شـاخه های گوناگون علوم را می توان یافت که به نحوی درگیر جست وجوی پاسخی 

برای آنها نباشد.
بـا ایـن همه باید گفت که ما هنوز در مرحله شـناخت این پدیده هسـتیم. در تعریـف، تبیین علل پیدایش 
و پیش بینـی آثـار و پیامد هـای این پدیده، به طور تقریبی هیچ گونه وحدت نظر وجـود ندارد. برخالف این که 
امروز در حوزه فّناوری از »انقالب صنعتی سـّوم« و »دهکده جهانی الکترونیک«، در حوزه اقتصاد از منتفی 
شدن امکان اجرای اقتصاد کینزی و »اداره اقتصاد جهانی توّسط شرکت های چندملّیتی«، در حوزه سیاست 
از گسـترش نهاد های فراملّی و زوال دولت های ملّی و در حوزه فرهنگ از ظهور جامعه مدنی جهانی سـخن 
می گوینـد، همـه ایـن گفته ها مخالفانی نیز دارنـد. تنها می توان پذیرفت که علم و فّنـاوریـ  به ویژه فّناوری 
اّطالعاتیـ  دامنه نفوذ جهانی یافته اسـت. همچنین، با توّجه به ایجاد و فراگسـتری رژیم های جهانی ملّی، 
پولـی و تجـاری، نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سـازمان تجارت جهانی، روند های اقتصادی، 

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 116



گرایش جهانی دارند و اقتصاد جهان گستر، از هم اکنون آشکار است.
در حوزه های سیاسـت و فرهنگ، شـاهد روند های متضاّدی هسـتیم. از یک سو، با ایجاد و رشد بی سابقه 
سازمان های بین المللی و فراملّی، مانند اتّحادّیه اروپایی مواجه هستیم و از سوی دیگر، گسترش جنبش های 
ملّی گرا و قوم گرا، به ویژه در یوگسالوی، روسیه، قفقاز و حّتی اروپا، آمریکا و کانادا، را شاهد هستیم. از سویی، 
رواج عناصر و شاخصه های فرهنگ غربی، به ویژه آمریکایی را در سراسر دنیا شاهد هستیم و از طرف دیگر، 
گسـترش نهضت های بازگشـت به خویشتن، از جمله جنبش های بنیادگرا، اسالم گرایی و احیای هوّیت های 
بومی، محلّی، قومی و ملّی را به تماشا نشسته ایم. گروهی روند فرهنگی غالب در جهان را روند یکسان سازی 
می داننـد و برخـی بـر این باورند که غلبه نهایی با فرهنگ های سـّنتی و بومی خواهد بود. آیا پیروز نهایی این 

کشمکش فرهنگی، »هم گرایی« خواهد بود یا »واگرایی«؟ این پرسش نیز هنوز پاسخ دقیقی ندارد.

جهانی سازی فرصت یا تهدید

پرسـش مطرح دیگر در همه عرصه ها، به ویژه در حوزه عمل و اقدام این اسـت که آیا جهان گسـتریـ   به 
خصوص در حوزه فرهنگ ـ   فرصت اسـت یا تهدید محسـوب می شـود؟ آیا آمریکایی شدن است،ـ  چنان که 

برخی صاحب نظران گفته اندـ  یا استعمار معکوس است؟ 
سـؤال مهم دیگر این اسـت که این پدیده، چه پیامد های مثبت و منفی را به همراه خواهد داشـت؟ طبیعی 
اسـت که نوع نگرش ما به این پدیده و پاسـخ هایی که به این پرسـش ها می دهیم، می تواند مبتنی بر یکی از 

سه رویکرد زیر باشد: 
1. می توانیم یک باره تسلیم این فرآیند شویم و تن به این موج بسپاریم و منتظر نتایج بنشینیم. 

2. می توانیم به طور کامل از آن اعراض کنیم و کنار بگیریم و منزوی  شویم. 
3. می توانیم راه سـّوم را برگزینیم، یعنی در این فرآیند مشـارکت کنیم و باهوشـیاری کامل از مزایای آن 

بهره بگیریم و از پیامد های نامطلوب آن، خود را در امان نگاه داریم. 
به نظر ما بهترین رویکرد برای مواجهه با این پدیده، شیوه سّوم است و در فرهنگ اسالمی و ملّی ما نیز این 
ُبوا 

ُ
«1از امام علی و »اْطل روش، سـابقه و ریشـه ای طوالنی دارد. روایاتی مانند »ُخِذ احِلَکَة و لو ِمَن املشـرکین

«2و »ُخُذوا العلَم حیُث َوَجدُتُوه«3از پیامبر اسالم در این زمینه برای ما راهگشا هستند. ِ ین ْو ِبالّصِ
َ
َم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ال

1. مشکاةاألنوار، ص134، ح612، الفصل الثامن فی العلم والعالم.
یِن َفِإّنَ َطَلَب اْلِعْلِم َفِریَضٌةَعَلی ُکّلِ ُمْسِلٍم«.  ُاْطُلُبوااْلِعْلَم َو َلْو ِبالّصِ ِبّیُ 2. وسائل الشیعة، ج27، ص27، ح33119: »َقاَل الّنَ

3. ر.ک: منیةالمرید، ص323، الفصل الثانی فی آفات المناظرة.
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مراکز حّساس و تأثیرگذار در جهانی سازی 
برخـی معتقدند کـه جهانی گرایـی )globalization( به معنـای جهانی کردن امور، به ویـژه جهانی کردن 
اقتصاد اسـت. به گونه ای که در آن، همه بخش های جهان، قسـمتی از یک واحد اقتصاد باشـند؛ یعنی بتوان 
در سراسـر جهـان معاملـه کرد و هر تغییر اقتصـادی در هر نقطه عالم، بر تمامی اقتصاد هـای محلّی و ملّی و 
منطقـه ای تأثیرگـذار باشـد. در این وضعّیت، اقتصـاد جهانی، همانند یک اقتصاد ملّی، به هم پیوسـته و واحد 

خواهد بود.
 )globalization( عّده ای از صاحب نظران معتقدند که شاید واژه »جهان گستری« ترجمه دقیق تری برای
باشد و فعل آن هم الزم و هم متعّدی است. بنابراین، هم می توان آن را »جهان شمول کردن« یا »یکپارچه 
کردن جهان« ترجمه کرد و هم می توان آن را به معنای »جهان شـمول شـدن« یا »یکپارچه شـدن عالم« 
بـه کار بـرد. بـه هر حال، در عصر حاضر در علوم انسـانی، معنایی که از این واژه قصد می شـود، بر یک تحّول 
همه جانبه داللت دارد و نه تنها بُعد جغرافیایی کره زمین را در بر می گیرد، بلکه بر همه شئون دنیوی انسان، 

مثل اقتصاد و سیاست و دین و فرهنگ و ... تأثیرگذار است.

مسجد بستر ایدئولوژی جهانی سازی
آنچه که امروز برای ما مسـلمانان بسـیار مهم اسـت، مطالعه بر روی مراکز و کانون های جهانی سـازی 
اسـت. بایـد توّجه کنیم که مراکز جهانی سـازی، همواره در طـول تاریخ تغییر کرده اند. در روزگاران گذشـته 
مراکـز قدرتـی، ماننـد یونان، مصر، چین و روم، جهان را تحت تأثیر شـدید خود قـرار می دادند. در دنیای بعد 
از »رنسـانس« نیز آمسـتردام، لیسـبون، پاریس، لندن، واشنگتن هر یک به سـهم خود و با ابزارهای ماّدی و 
ایدئولوژی های گوناگون تالش کرده اند تا خواسـت خود را در جهان گسـترده سـازند و این آرمان هنوز هم 

دنبال می شود. 
اکنون سـؤال این اسـت که چرا ما نتوانیم در این دنیای متغّیر و تأثیرپذیر، »مسـجد« را در قالب کانونی 

محّرک و مؤثّر در معادالت سیاسی اجتماعی و در تغییرات ژئوپلیتیکی مطرح نمائیم؟!
مراکز و پایگاه های جهانی سازی را می توان با در نظر گرفتن این مبناها تقسیم بندی کرد: نیروی انسانی، 
سـرمایه، جغرافیا، اندیشـه، فرهنگ، مذهب، هنر، صنعت و فّناوری و ... . از این رو، ما معتقدیم که مسـجد به 

عنوان پایگاه بزرگ مذهب، می تواند یکی از کانون های قدرتمند در فرآیند جهانی سازی مطرح گردد.
هر ایدئولوژی بالقّوه در کار گسترش و توسعه پیروان خویش است؛ اّما مراکزی مانند مساجد اسالمی که 
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در فرآینـد تاریخـی خود، نقش تأثیرگذار عینـی یافته اند، نیروهای بالقّوه و بالفعـل کارآمد تری را برای ایجاد 
این پدیده، یعنی جهانی سـازی دارند. در جهان سـرمایه داری امروز، وقتی یک ایدئولوژی مؤثّر، کم کم رو به 
افـول مـی رود، یک ایدئولوژی مکّمل، هسـته های محّرک جدیدی را به وجود مـی آورد . به طور مثال، امروز 
ایدئولوژی لیبرالیسم سّنتی رو به افول رفته است؛ اّما »نئولیبرالیسم« به صورتی فّعال تر در کار جهانی سازی 

مؤثّر است.
در همین راسـتا، برخی مراکز قدرت غربی، مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سـازمان تجارت 
جهانی و ... تالش می کنند تا با مهار منابع مهم  قدرت و مراکز توزیع نیازهای مردم جهان، روند جهانی شدن 
ـ به ویژه آمریکایی شـدن ـ  را سـرعت بخشند. به نظر می رسد که مسجد می تواند به عنوان یک رقیب بزرگ 

برای این گونه مراکز مطرح شود. 

پایداری و مقاومت در برابر موج جهانی سازی
طرفداران جهانی سـازی، جهانی شـدن را یک توسعه ای اجتناب ناپذیر می دانند که نمی توان در مقابل آن 
مقاومـت کـرد و بـا مداخله انسـانی، به ویژه از طریق نهادهای سیاسـی، مانند دولـت و حکومت، نمی توان بر 
این موج، تأثیر زیادی گذاشـت. به نظر حامیان این موج، جهانی شـدن پدیده ای واقعی و ملموس اسـت و به 
منزله یک تغییر اساسـی در جغرافیای روابط اجتماعی به شـمار می آید؛ یعنی فرآیند های اجتماعی هم اینک 
به گونه ای مسلّط در مقیاس جهانی عمل می کنند. بنابراین، تأثیر جهانی سازی را در همه نقاط عالم می توان 
مشـاهده کرد و روابط متقابل جهانی که سـبب می شـوند تا مرزهای ملّی اهّمیت خود را از دسـت بدهند، به 
طور کامل مشـهود اسـت. امروز می بینیم که اقتصادها، فرهنگ ها و سیاسـت های ملّی در درون شبکه های 
جهانی و جریان های بین المللی ادغام می شـوند. جهانی سـازان بر این باورند که این تحّوالت، به طور قهری 
تفاوت های سلطه  و اقتدار محلّی و ملّی را کاهش می دهند و فرهنگ و اقتصاد جهانی را یک دست و همِگن 
می سـازند. جهانی سـازان به پیدایش سـاختار جهانِی تازه ای اشـاره دارند که به زودی، قوانین آن مشـّخص 
می کند که کشـورها، سـازمان ها و حّتی افراد چگونه باید عمل کنند. بر اسـاس نظریه انسـان، جهانی سازی، 
شـکل اجتناب ناپذیری از توسـعه اسـت که هرگونه تالش برای مقاومت و پایداری در برابر آن به شکسـت 

خواهد انجامید.
اّما جهانی سـازی در دهه پایانی قرن بیسـتم، یعنی ده سـال پس از شـکل گیری جدید و با ارائه دسـتور 
کار خـود در وضعّیـت پیچیـده ای قرار گرفت و مخالفان این نظام، سـازمان یافته تر و نیرومند تر از گذشـته به 
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مقابله پرداختند. مقاومت در برابر جهانی سـازی را می توان به گونه ای مقاومت در برابر مدرنیسـم دانسـت و 
بنابراین، این مقاومت به شـکل های سـّنتی و رادیکالی از چِپ کالسـیک تا چِپ جدید و در قالب جنبش های 
منطقه گرایـی، ملّی گرایـی و معنوّیت گرایی صورت می گیرد. به این ترتیب، مخالفان جهانی سـازی، در میان 
اقشـار مختلف و در سراسـر جهان یافت می شـوند. اغلب آنها، قشـرهایی هسـتند که در طول تاریخ، همواره 
بـا بی عدالتـی مبـارزه کرده انـد. این گروه ها می توانند در »کانون مسـاجد اسـالمی«، مجتمع و مّتحد شـده 
و بـه جنبـش و مقاومـت خود، انسـجامی تازه ببخشـند. برخی، به ویژه سـّنت گرایان معتقدند کـه در اهّمیت 
جهانی سـازی به عنوان مرحله ای جدید اغراق می شـود. طرفداران این دیدگاِه سـّنت گرایانه عقیده دارند که 
فّعالّیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ...، بیشتر منطقه ای هستند تا اینکه جهانی باشند و هنوز 
نقش مهّمی برای دولت  ـ  ملّت ، قائل اند. سّنت گرایان و محافظه کاران، نسبت به جهانی سازی بدبین هستند 
و عقیده دارند این پدیده، نشـانه ای از تغییر بنیانی یا منّظم در روابط اجتماعی نیسـت، بلکه جهانی سازی یک 

اسطوره یا »مرحله گذار«، میان گذشته و حال است و نقش انتقالی دارد.

مبحث پنجم: جهانی شدن به معنای آمریکایی شدن!

در حقیقت ، دولت آمریکا در تالش اسـت که با عنوان جهانی شـدن،  آمریکایی شـدن را سازمان دهی کند. 
در بسـیاری از کشـورهای جهان و به خصوص در ایران با جهانی شـدن به معنای آمریکایی شـدن مخالفت 
می شـود. امام خمینی یکی از مؤثّرترین و پرنفوذ ترین شـخصّیت های جهان معاصر، با جهانی شـدن به 
معنای آمریکایی شدن مخالف بود. ایشان طی یک شعار معروف و تاریخی فرمودند: »آمریکا هم هیچ غلطی 
نمی توانـد بکند و جوان ها هم مطمئن باشـند آمریکا هـم هیچ غلطی نمی تواند بکند«.1امروز هم مقام معّظم 
رهبری با درایت و تدبیر، موج عظیم مخالفت با استکبار جهانی به سر کردگی آمریکا را هدایت می کنند. 
در ایران امروز این نکته به روشـنی مطرح اسـت که هدف جهانی شـدن از نظر حاکمان آمریکا و اروپا، اشاعه 
فرهنگ غرب و غربی ها است و آمریکایی ها، می خواهند که دیگران مقلّد آنها باشند. در حالی  که هدف ما از 

جهانی شدن این است که میان همه اقوام و ملل امکان تبادل نظر، تَعاطی افکار و تضارب آراء به وجود آید.
اندیشـمندان مسـلمان و انقالبی باید به این نکته توّجه کنند که جهانی شـدن و آمریکایی شـدن، تحّول 
تاریخی مطامع و مطالبات اقتصادی غرب در پنج قرن اخیر اسـت و آمریکا، غرب را نیز در سـلطه خود گرفته 
است.از این رو، در چنین شرایط پیچیده ای باید آگاهانه دست به انتخاب بزنیم و مانند بازیگری فّعال و خاّلق 

1. صحیفه نور، ج10، ص516.
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وارد عمل شویم و فقط تماشاگر صحنه ها و تحّوالت جهانی نباشیم. ما می توانیم »مساجد« را در پهنه جهان 
امروز به کانون هایی برای تالش در راستای بسط و توسعه فرهنگ وحیانی تبدیل کنیم.

موج مسجدسازی و اسالم گرایی در قلب آمریکا

خبرنگار فاکس نیوز این چنین گزارش می دهد: سـه مسـجد جنجالی در »تنسـی« آمریکا در حال ساخت 
است. در »ویسکانسین« و »بروکلین« و »استاتن ایلند« هم مساجدی در دست ساخت است. نظرسنجی های 
جدید نشـان می دهد بیشـتر ساکنان نیویورک، مخالف ساخته شدن مسجد در نزدیک مقّر برج های دوقلوی 
سـازمان تجارت جهانی هسـتند. طبق آمار، 52درصد سـاکنان نیویورک، مخالف سـاخته شـدن این مسجد 
هستند؛ اّما 31درصد خواستار ساخته شدن چنین مسجدی هستند و 17درصد هم نظری در این باره ندارند.1

با توّجه به شرایط فعلی و مالحظه تحّوالت جهانی، پیش بینی نگارنده آن است که در آینده ای نه چندان 
دور، رئیس جمهور آمریکا یک شخصّیت مسلمان خواهد بود!

اکنون باید سیر جریانات و سیاست های بین المللی را با دّقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهیم و خود را برای 
آینده ای آماده سـازیم که جهان بر اسـاس »محورّیت و کانونّیت مسـجد« به عنوان بزرگ ترین و مؤثّرترین 
پایگاه اسالمی، دچار تحّوالتی اساسی و بنیادین گردد. طرح مباحث استراتژیک و کاربردی در اندیشه حکومت 
جهانی از دیدگاه اسالم، هم  اکنون ضرورتی دوچندان یافته است. بر اندیشمندان جهان اسالم فرض است که 

بیش از پیش به این مهم بپردازند و با نگاهی نوپردازانه، ایده ها و تئوری های نوین را ارائه دهند.

پوچ گرایی غرب و رویکرد دوباره به فرهنگ مسجد2

علم گرایی افراطی غربیان، موجب رشـد پوچی گرایی و بی معنایی زندگی آنان شـده اسـت. کسـانی چون 
فرانش کافکا، آلبرکامو، ساموئل بکت، آرتورآداموف، ژان پل سارتر و اوژن یونسکو، حامی رویکرد پوچ گرایی 

هستند و این توّهم را در قالب نمایش نامه، مقاله و کتاب به تصویر کشانده اند.
ژان فوراسـتیه، نیهیلیسـم )پوچ انگاری( را زائیده علم گرایی افراطی دانسـته و می گوید: بنابر اندیشه های 
»سـارتر« و»کافکا« که آثارشـان را می تـوان پیامدهای منفی دانش تجربی و تحقیـر و تخریب ارزش های 
سّنتی دانست، انسان موجودی بی معنا و رها شده در جهان بی معناست و ... . این گونه اندیشه های پوچ گرایانه 

و نیست انگاری، سراسر نمونه های ادبّیات نوین غرب را آکنده است«.

1. خبرنامه جامعه مدّرسین، شماره 1056.
2. در این مبحث از کتاب »دین و دنیای مدرن« نوشته دکتر ابوالفضل ساجدی استفاده شده است.
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روژه دوپاسکیه در کتاب »سرگذشت اسالم، سرنوشت انسان« می نویسد: »با اعالم پوچی زندگی انسان 
و هیچ  بودن جهان، زندگی در روی زمین برای بسیاری از غربیان به طور عملی معنا و مفهوم خود را از دست 
داده اسـت... چون در این تمّدن غربی »معنای انسـان« مفقود و مجهول اسـت. از این رو، امید ها و آرزوهای 

ژرف او نادیده و ناشناخته مانده است.
بی تردید، بحران معنوی که امروز غرب معاصر را تحت سیطره خود قرار داده است، نقطه کانونی مسجد 
و پیام آزادی بخش دین را در مرکز توّجه جهانیان قرار داده اسـت. اسـتاد شـهید مطّهری؛ سـخنی زیبا در این 
زمینه گفته است: »امروز، بیشتر دریافته اند که عالم گرایی محض و تربیت علم خالص از ساختن انساِن تمام 
ناتوان است. تربیت علمی خالص، انسان تک  ساحتی می سازد نه انسان چند ساحتی. امروز، همه دریافته اند 
که عصر علم محض به پایان رسـیده اسـت و یک خأل موجود در درجه اّول یک خأل آرمانی اسـت؛ خالئی در 

ناحیه مقاصد و غایات و آرمان ها است، خالئی است که به پوچ گرایی منتهی می شود«.1

نهضت جهانی بازگشت به دین و مسجد

به راستی شواهد فراوانی امروز وجود دارد که نشان می دهد علم گرایی و عقل گرایی و عقل گرایِی افراطی 
برای هدایت بشـر، ثمری نداشـته اسـت و از سـوی دیگر، رشـد فزآینده دین گرایی و توّجه به کانون عبادت، 
یعنی مسجد را در میان غربیان موجب شده است. توده مردم غرب، امروز به این نتیجه رسیده اند که فّناوری، 
علوم تجربی محض و ماّدی گرایِی ِصرف، نیاز معنوی انسـان را برآورده نمی سـازد. نشـریه »دیلی تلگراف« 
می نویسـد: تحلیل گران اجتماعی می گویند یکی از علل توّجه بیشـتر مردم به مذهب، این حقیقت اسـت که 

مانند گذشته در مذهب و علم دیگر ناسازگاری دیده نمی شوند.2
بدون تردید، وقوع انقالب اسـالمی ایران و پیوند میان »علم و دین در مسـاجد«، دانشـگاه ها و حوزه های 
علمیـه مـا در طول سـه دهه پس از پیروزی انقالب اسـالمی، نگاه جهانیان بـه دو مقوله علم و دین را عوض 
کرده است. »مسجد«، محلّی است که دین و علم و معنوّیت در آن به یکدیگر گره می خورند و ترکیبی زیبا و 

جّذاب فراهم می آورند و همین پیوند زیبا، امروز در سطح جهان، مطلوب و گمشده حقیقی بشر است.
دکتـر پنتی کاینن، از محّققان و اسـتادان دانشـگاه فنالند می گوید: در جهـان امروز، تمایل برای پذیرش 

دین به وجود آمده و این تمایل رو به افزایش است.3

1. مطّهری، مرتضی ، انسان  و ایمان، ص31 - 20.
2. روزنامه رسالت 76/3/6 به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی. 

3. کیهان فرهنگی، سال 1372 و روزنامه کیهان 74/9/12.
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همچنین، »پیتر شـوالتور« نویسـنده و تحلیل گر سیاسـی معروف در کشـور آلمان در همایشی با عنوان 
»اسـالم و اختالف های فرهنگ جهانی« تصریح می کند که اکنون نهضت بازگشـت به دین و مدینه فاضله 

آغاز شده است.1
از نـگاه تحلیلـی مـا، امروز هرگونـه گرایش به دین و معنوّیت در جهان غرب، گرایشـی مجّدد به سـمت 
کانون عینی و خارجی دین، یعنی کانون مسـجد، شـمرده می شـود. حال از خود بپرسـیم که ما از این فرصت 
طالیی برای نشـر و بسـط فرهنگ اسـالمی در جهان، به چه میزان سـود برده ایم؟!  پیوند حقیقی میان دین و 
علـم، معنوّیـت و ماّدیـت، دنیا و آخرت، عقل و دین و ... آن هنگام عینّیت فردی و اجتماعی پیدا می کند که ما 
در درون مسـجد به عنوان پایگاه دین و عبادت، مباحث علمی و کالس های درسـی در علوم و فنون جدید را 
ارائه دهیم و نیز در درون دانشگاه ها و مراکز و علمی، مساجد و کانون سهل الوصول عبادت داشته باشیم. این 
مهم، اقتضا می کند که ما در طراحی و مهندسی مجتمع های مسکونی، مراکز علمی و دینی خود تجدید نظر 

کنیم و الگوهای ویژه ای به منظور تأمین اهداف بیان شده ارائه نمائیم.

مساجد، کانون عبادت و قدرت

کیفّیت رخدادهای اجتماعی و مسـیر تحّوالت سیاسـی در هر جامعه ای، مدیون مراکز قدرت و نهادهای 
تأثیرگذار اجتماعی است. نهاد دین در میان نهادهای اجتماعی، یکی از مؤثّرترین نهادهاست و به تعبیرنگارنده 
این سـطور، »فرانهاد« اسـت؛ چرا که دین، در تمامی نهادهای دیگر مؤثّر بوده و زیربنای سـایر نهادها تلّقی 

می شود.
همچنین، تبلور قدرت دین در نماد عینی دین، یعنی مسـجد، عینّیت می یابد. امروز تحلیل گران جهانی، 
بـه خصوص در غرب پی برده اند که: »در شـرایط حاضـر، هیچ قدرت اجتماعی قوی تر از دین در جهان وجود 

ندارد«.2
معنای سـخن مذکور، این اسـت که در شـرایط حاضر هیچ پایگاه اجتماعی به اندازه مسجد در بسیج توده 
مردم و نیروهای اجتماعی برای بهره گیری از قدرت اجتماعی، تأثیرگذار نیسـت. هفته نامه فرانسـوی »نوول 
ابزرواتور« ضمن تحلیلی، نویسد: »مردم دنیا به طور روزافزون، چه در شرق و چه در غرب، به طرف خداوند، 

مذهب و معنوّیت سوق پیدا می کنند«.3

1. همان.
2. گراهـام فولـر، تئویسـین برجسـته سـازمان جاسوسـی سـیا در سیاسـت خارجـی، مجّلـه فاریـن پالـی، چـاپ آمریـکا، بـه نقـل از جمهـوری اسـالمی 

.1374/3/24
خ 1375/6/6. 3. رونامه ابراز، موّر

123 فــــروغ مسجـــــــــــد



مبحث ششم: راهبرد ها و راهکارها

برای نیل به مرحله شـکوفایی و فعلّیت تمّدن اسـالمی و محورّیت کانونی مسـجد در عرصه جهانی توّجه 
به راهبردهای و راهکارهای زیر، ضروری به نظر می رسد:

الف( نقد درون مایه سکوالریزم

تحلیل و بررسی اندیشه سکوالریزم و نقد مبانی آن با روش منطقی و فلسفی یکی از ضرورت های فلسفی 
و کالمی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها است که ضروری است تا توّسط علما و اندیشمندان جهان اسالم 

به طور جّدی صورت گیرد.

ب( تقوّیت عالئق معنوی و روحانی

در مرداد 1376 به مناسـب سـالگرد روز جهانی جوانان کاتولیک، گردهمایی بزرگی با حضور پاپ ژان پل 
دّوم برگـزار گردیـد کـه در آن بیش از یک میلیون نفـر به نیایش پرداختند. در این مراسـم، جوانان کاتولیک 
از140 کشـور جهان حضور داشـتند.1همین طور جمعّیت میلیونی از زنان سیاه پوسـت آمریکایی در فیالدلفیا 
اعالم کردند که اکنون زمان تقوّیت پیوند روحانی و معنوی در خانواده و جامعه سیاه پوستان فرا رسیده است.2

صدهاهزار نفر از مردم آمریکا که در اجتماع میلیونی مقّدس به دعوت سازمان میثاق گردهم آمده  بودند، 
به دعا نشسـته و خواسـتار بازگشـت معنوّیت بـه جامعه خود شـدند.3این وقایع و رخدادها و نظایـر آنها مانند 
مراسم 43هزار نفری جوانان طرفدار مسیح، به هدف آشنایی با ارزش های معنوی و ایمان شخصی و اجتماع 
15هـزار نفـری زنـان آمریکایی در اُهایو برای دعوت به یکتاپرسـتی و ارزش های مذهبی و معنوی به عنوان 
راهکار خروج از بن بسـت های اخالقی، نشـان دهنده نیاز شـدید بشـر امروز به محورّیت و کانونّیت مسجد در 

رشد معنوّیت است.

ج( توّجه به مذهب در امور بازرگانی

کارشناسان بر این باورند که امروز برای برنامه ریزی و توسعه فّعالّیت  های تجاری و امور بازرگانی توّجه به 
مذهب یک ضرورت اسـت. ما باید از این فرصت در جهت تحکیم اندیشـه های تمّدنی خود در سـطح جهانی 

بهره بگیریم.

1. دین و دنیای مدرن، ص 121.
خ 1376/8/5. 2. همان، به نقل از جمهوری اسالمی، موّر

خ 76/7/13 و ماهنامه صبح، شماره 76. 3. همان، به نقل از کیهان موّر

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 124



د( به کارگیری رسانه ها و تأسیس شبکه رسانه ای »مسجد«

محّققـان گزارش می دهند که هم اکنون ایسـتگاه های رادیویی در آمریـکا که برنامه های مذهبی پخش 
می کنند، میلیون ها شنونده را به خود جذب کرده اند.1

همان گونه که ما امروز، شبکه مستقلّی به نام شبکه قرآن داریم، باید شبکه ای مستقل با عنوان »مسجد« 
نیـز تأسـیس و راه انـدازی کنیم تا بتوانیم مخاطبـان داخل و خارج را برای جذب به مسـجد به عنوان کانونی 

مؤثّر، تغذیه نمائیم.
همچنین، بر اسـاس گزارش شـبکه خبری »رویتر«، یک چهارم کاربران بزرگ سـال اینترنت در آمریکا 
ـ کـه حـدود 28 میلیـون نفر هسـتند ـ به دنبال اّطالعات مذهبی و معنوی در این شـبکه هسـتند که این رقم 
روزانه بالغ بر سه میلیون نفر می شود.2بنابراین، سایت های متعّدد و گسترده با محورّیت مسجد یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

هـ( حّل  تعارض ظاهری برخی آموزه های دینی با علم و عقل

گرچه عقل و علم با دین تعارض ندارد، اّما به ظاهر، برخی آموزه های دینی نقلی، همچون مسـئله خلقت 
انسان از ِگل و ... با برخی تئوری های علمی و فلسفی تعارض دارد. ما باید در حرکت علمی و فرهنگی رو به 
فردی خود، این تعارض ها را تحلیل و بررسی کنیم و با حلّ  آنها بستر های علمی و عقلی برای تعمیق گسترش 

آموزه های دینی فراهم نماییم.
بر اسـاس گزارش مؤّسسـه تحقیقاتی گالوپ در آمریکا، حدود دو هزار عنوان کتاب در بازار وجود دارد که 
به موضوعاتی در مورد عبادت پرداخته اند. این تعداد، سـه برابر تعداد عناوینی اسـت که در موضوعات چینی 
چـاپ شـده اسـت. به دلیل اقبال مردم به موضوعـات دینی در جوامع غربی، امروز حّتـی برای فیزیک دانان، 
کیهان شناسـان و منّجمان غربی، این نکته سـودآور شـده که در عنوان کتاب هایشـان اسم خدا را بگنجانند. 
گرچه در داخل کتاب، کاری به خدا نداشـته باشـند؛ بنابراین، عناوینی نظیرGod And The New Physics و 
The Mind Of God و ... رایج شده است و علّتش هم این است که اقبال عاّمه به این قبیل کتاب ها زیاد بوده 

است؛ زیرا بسیاری از مردم می خواهند تعارض بین علم و دین شان حلّ  شود؛ زیرا به آنها گفته شده است که 
باید بین این دو یکی را انتخاب کنند، اّما آنان هر دو را می خواهند.3

خ 1376/3/8. 1. جمهوری اسالمی، موّر
2. دین و دنیای مدرن، ص123.

3. همان، ص 123.
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نتیجه گیری

؛  َواِرِثینَ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ ج

َ
ًة َو ن ِئَّ

َ
ُهْم أ

َ
َعل ْ ج

َ
ْرِض َو ن

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِف اْل

َّ
 ال

َ
ّنَ َعیل ُ َ

ن ّن
َ
یُد أ قرآن کریم می فرماید: »َو ُنِر

ما چنین اراده ای داریم که بر مستضعفان زمینی مّنت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم«.1
تعلّق اراده الهی بر امامت و پیشـوایی مسـتضعفان و وراثت زمین توّسـط آنان، جهت گیری و هدفمندی 
حرکـت پویای اّمت اسـالمی در جهت تثبیت ارزش های دینـی در زمین را پیام می دهد. ظرفّیت های موجود 
در جوامع بشـری، نویدبخش آینده ای روشـن در تاریخ بشـری با محورّیت دین و کانونّیت »مسـجد« است. 
همان گونه که فروپاشـی شـوروی سابق و فرومایگی کمونیسم و اندیشـه ماتریالیسم، بعید به نظر می رسید، 
اّما عاقبت محّقق شـد. تفّوق اندیشـه الهی بر سـایر مکاتب و اندیشه های موجود در جهان و نیز عینّیت یافتن 
»اندیشـه دینی و مسـجدمحوری« در دنیای پیچیده امروز، گرچه بعید به نظر می رسـد، اّما شـدنی است و ما 

منتظر فردایی آن گونه هستیم. 

1. قصص، آیه5.
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مسجد، کانون حماسه هاى اسالمی 
)از آغاز تاکنون(

غالمرضا گلی زواره

چکیده

مقالـه حاضـر به بررسـی نقش مسـاجد بـه عنوان کانـون قیام های اسـالمی، از آغاز تا انقالب اسـالمی 
می پردازد. این مقاله، ابتدا به نقش عبادی و سیاسـی مسـجد در عصر پیامبر اسالم پرداخته است. در این 
دوران، مسجد به منزله پایگاه اساسی تمامی فّعالّیت های عبادی و سیاسی مسلمانان بود و یکی از مهم ترین 
کارکردهـای آن، حرکـت و جهـاد بـود؛ به گونه ای که انجام امـور مربوط به مقّدمات فکـری و اجتماعی اکثر 
غزوات در مسجد تدارک دیده می شد. سپس، نگارنده به نقش سیاسی مسجد کوفه می پردازد که مّدتی محّل 
تفسیر آیات قرآن، بیان سّنت رسول خدا و عرضه معارف اسالم و پایگاه ارشادها، هدایت ها و خروش های 
امام علی بوده اسـت. مسـجد جامع دمشـق نیز از جمله مساجدی اسـت که کارکرد سیاسی مهّمی داشته 
اسـت؛ گرچه حکومت پلید امویان، به ویژه معاوّیه، برای قرار دادن پوششـی بر جنایات و مفاسـد خویش، هر 
صبح و شـام به این مسـجد می آمد و به عنوان نماز جماعت و سـخنرانی از آن اسـتفاده می نمود، اّما در همین 
مسـجد بود که امام سـّجاد با بیاناتی شـیوا و رسـا، از فضایل اهل بیت سـخن گفت و از حماسـه کربال 
 و جنایت شقاوت پیشـه گان اموی در کربال گزارشـی ارائه داد. با سـخنان حماسـی و روشن گر امام سّجاد
مسجد، یکپارچه مملّو از فریاد، گریه، شور و هیجان شد و ماهّیت فساد و تباه کاری نظام استبدادی و اختناق 
امـوی رسـوا گردیـد. در نهایت، نگارنده نقش مسـاجد را در قیام های علویان، سـربداران و قیام گوهرشـاد و 
نقش مسـاجد در عصر کنونی در شـکل گیری و پیروزی انقالب اسـالمی و جنگ تحمیلی مورد بررسـی قرار 

داده است. 

واژگان کلیدی: 

مسـجد، حماسـه های اسـالمی، مسـجد کوفه، جامع دمشـق، قیام های علویان، قیام سـربداران، خشـم 
مقّدس، قیام گوهرشاد، فریاد اعتراض، انقالب اسالمی، اوج گیری نهضت. 
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 اشاره

مطالعه سـیر تحّوالت و تاریخچه جنبش های سیاسـی، اجتماعی و حرکت های مردمی و انقالبی در ادوار 
گذشته، به ویژه تاریخ معاصر جهان که با هدف ایجاد اصالحات و یا دگرگونی در ساختار نظام های حاکم بر جوامع 
بشری صورت گرفته، نشانگر آن است که این جنبش ها همواره از خاستگاه و پایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند؛ 
به عنوان نمونه می توان از انقالب کبیر فرانسه که در سال 1789 میالدی به وقوع پیوست نام برد که خاستگاه و 
خیزشگاه آن، زندان باستیل در شهر پاریس بوده است. در انقالب اکتبر 1917 میالدی در روسیه نیز محیط های 
کارگری، کارخانجات و جوامع دهقانی، نقش زمینه سازی و گسترش جنبش مارکسیستی را برعهده داشتند. در 
میان مسلمانان نیز »مساجد« به عنوان مراکز شروع شکل گیری انقالب ها و حرکت های مردمی در مبارزه علیه 
ظلم و ستم، به  ویژه در دوران معاصر، نقش تعیین کننده ای داشته اند. در نوشتار مختصر به نقش عبادی و سیاسی 

مسجد از صدر اسالم تا پیروزی انقالب اسالمی به عنوان کانون قیام های اسالمی می پردازیم.

نقش عبادی و سیاسی مسجد 

مهم ترین پدیده جغرافیایی در اسـالم به شـکل مسـجد تجلّی می نماید. خداوند، مسـجدی را که از روز 
ِل َیْوٍم...؛  ّوَ

َ
ْقَوى ِمْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعیل ّسِ

ُ
نخسـت بر پایه تقوا بنا شـده شایسـته تر می داند و می فرماید: »امَلْسـِجٌد أ

مسجدی که از اّولین روز بر اساس تقوا بنا شده است...«.1
مرحوم طبرسـی در تفسـیر معروف خود می گوید که مراد از این آیه شـریفه، هر مسـجدی اسـت که بر 
پایـه طاعـت الهی و نّیـت خالصانه برپا گردد.2 البّته وی قول های دیگری را یـادآوری می کند و می افزاید که 
امکان دارد منظور آیه مسـجد قبا یا مسـجدالّنبی باشـد. عاّلمه طباطبایی تأکید می نماید که این آیه شـریفه 
به مسـجد قبا نظر دارد و بین این مسـجد و مسجد ضرار مقایسه ای ارائه می کند.3بنابراین، آنان که انگیزه ای 
غیر از پرهیزگاری و یکتاپرسـتی دارند، نمی توانند به احداث مسـجد هّمت گمارند و قرآن کریم افرادی را که 
مسـجدی برای زیان به مسـلمانان، تقوّیت کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان ساختند، محکوم می کند. فرمان 
وحی از این مکان که به مسـجد ضرار موسـوم گردید، پرده برداشـت و اهداف شـوم بانیان آن را افشـا کرد و 
بـه پیامبـر اکرم دسـتور داد که در آن مسـجد نماز نخوانـد و هرگونه فّعالّیتی در آن ممنوع اسـت.4پیامبر 
گرامی فرمانی صادر کرد تا بر اسـاس آن، این مسـجد را تخریب نموده و به آتش بکشـند و به زباله دان 

1. توبه، آیه108.
2. تفسیر مجمع البیان، ج5، ص73.

3. تفسیرالمیزان، ترجمه، ج18، ص330.
4. توبه، آیه107.
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تبدیل کنند. پس، اغراض سیاسـی منفی که از توطئه های دشـمنان اسـالم حکایت دارد، می تواند در لباس 
زهد و تقوا و حربه مذهب آشکار گردد و از این رهگذر، به مسلمانان ضربه وارد کند و با ساختن مسجد مردم 

را فریب دهد و باید در برابر چنین نیرنگ هایی مراقب بود.
همچنین، قرآن اجازه نداده است مشرکان در حالی که به کفر خویش گواهی می دهند، مساجد خدا را آباد 

کنند. این گونه اشخاص اعمال ناپسند دارند و در آتش دوزخ جاویدان هستند.1
در آیه ای دیگر به کسانی اجازه داده شده است تا مساجد را آباد و تعمیر کنند که به خدا و روز قیامت ایمان 

آورده و از خدا می ترسند و نماز را اقامه نموده و زکات می دهند.2
ـ   قرآن کریم کسـانی را که از یادآوری نام خدا در مسـاجد توّسـط دیگران جلوگیری می کنند و در خرابی 
این اماکن می کوشـند، مصداقی از سـتمکارترین افراد دانسته اسـت.3امام صادق خطاب به یکی از یاران 
خویش به نام یونس بن یعقوب می فرماید: سـتمگران را حّتی در سـاختن مسـجد نیز یاری مکن؛4زیرا هرگاه 
آنان بخواهند از این مکان، پوششـی برای سـتم خویش بسـازند، یاری رسـانیدن به آنان در راسـتای تقوّیت 
بیدادگری اسـت نه احیای مسـجد؛ پس، مسـجد می تواند در گسترش عدالت اجتماعی نقش سازنده و مثبتی 

داشته باشد.
رسول اکرم در ربیع االّول سال سیزدهم بعثت، مّکه را به قصد یثرب )مدینه( ترک نمود. آن حضرت 
بعـد از پیمـودن400 کیلومتـر در دوشـنبه 12 ربیـع االّول به دهکده قبا رسـید که در دو فرسـخی مدینه قرار 
داشـت. پیامبر در این آبادی، شـالوده مسـجدی را ریخت که قبا نام گرفت. خاتم رسوالن این مسجد را برای 
قبیله بنی عمروبن عوف بنا نهاد. آن حضرت به این مسـجد توّجه ویژه ای داشـت و هر شـنبه با پای پیاده یا 
سـواره از مدینه به قبا می آمد تا در آن نماز بگذارد، این همان مسـجدی اسـت که قرآن به عنوان اّولین مکان 
عبـادی مسـلمانان بدان اشـاره دارد و فضیلـت نمازگزاری در آن طی روایاتی، مـورد توّجه پیامبر اکرم و 
ائّمـه هـدی قرار گرفته اسـت.5پیامبر گرامی در مدینه نیز مسـجدی را بنیان نهـاد که تنها در آن نماز 
اقامه نمی گردید، بلکه مرکز فّعالّیت های فرهنگی و تبلیغی سیاسی مسلمانان تلّقی شد. از بدو استقرار رسول 
خدا در مدینه که مسـجد، به منزله پایگاه اساسـی تمامی فّعالّیت های عبادی و سیاسـی مسـلمانان قرار 
گرفـت، یکـی از مهم ترین کارکردهـای آن حرکت و جهاد بود و مقّدمات فکـری و اجتماعی اکثر غزوات در 

1. همان، آیه17.
2. همان، آیه 18.
3. بقره، آیه114.

4. وسایل الشیعه، ج12، ص129.
5. همان، ج3، ص548، ج10، ص276؛ وفاء الوفاء سمهودى، ج3، ص808.
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مسـجد تدارک دیده می شـد و حضرت محّمد با بیان شـیوای خود، مسلمانان را در این مکان برای جهاد 
بـا کّفار و مشـرکان بسـیج می نمودنـد. به یمن امنّیتی کـه در این پایگاه توحید و عبادت وجود داشـت، مردم 
برای گره گشـایی امور اجتماعی به آن حضرت مراجعه می کردند و آن حضرت، مشـکالت جامعه را برطرف 
می نمودند. در جوار مسـجد، ُصّفه ای برای بینوایان و مهاجران تهی دسـت سـاخته شـد تا در آنجا بسـر ببرند. 
همین مسـائل حکایت از آن داشـت که در اسـالم، ایمان از مسـائل اجتماعی و سیاسی جدا نیست و تنها یک 
آیین مذهبی معنوی نیست، بلکه با زندگی فردی و جمعی سر و کار دارد و ضمن آنکه همه را به تقوا و پارسایی 

فرا می خواند، از تدابیر در امور سیاسی و اصالح اوضاع اجتماعی غفلت ندارد.1
امـام خمینـی در ایـن باره گفته اسـت: »در صدر اسـالم از همین مسـاجد، جیش هـا، ارتش ها، به راه 
افتاده، مرکز تبلیغ احکام سیاسی اسالم بوده، هر وقت یک گرفتاری پیدا می شد صدا می کردند که »الصلوة 

بالجماعه«، ]مردم[ اجتماع می کردند و آن گرفتاری را طرح ]و حّل[ می کردند«.2

مسجد، خار چشم دشمنان

بنابراین، مسجد در ضمن اینکه مرکز عبادت و تربیت معنوی است، کانونی برای مقاومت در برابر استبداد 
و سـلطه گران و قوای اسـتکبار اسـت و بر همین مبنا تمامی فریادها، خروش ها و نهضت های اسالمی به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از مساجد سرچشمه می گرفت. به همین دلیل، مسجد در تاریخ پرفراز و نشیب اسالم 
و به خصوص تشیع، بزرگ ترین پایگاه تجّمع مردم و همچنین، مهم ترین خار در چشم حکومت های ظالم و 
جفاپیشه بوده است و همواره آنان در صدد بوده اند با شیوه های گوناگون این اماکن را به تعطیلی بکشانند؛ اّما 
چون به طور مسـتقیم در برابر شـور و احساسات، اراده قوی و ایمان استوار مردم قرار می گرفتند، این جسارت 
و توان را در خود نمی دیدند که علنی در برابر افراد مسلمان بایستند بنابر این از طرق دیگری وارد می شوند و 
از آن جمله در چهره قداست و مذهب در می آیند و مسجد را تحت پوشش و استیالی خود در می آورند. البّته 
مـردم پـس از چنـدی، به این تزویر پی می بردند و با چنین حاکمانی به مخالفت برمی خاسـتند و یا از شـرکت 
در مسجدی که تحت سلطه زورمندان بود اجتناب می نمودند و اگر امکان اقتداری را به دست می آوردند این 

مکان مبارک و مقّدس را از سلطه آنان می رهانیدند.
در طول تاریخ، تمامی قیام ها از سرچشـمه مسـجد جرعه نوش بودند و فریاد بیدارباش و حرکت عمومی از 
باالی منابر سر داده می شد و مردم بعد از سخنرانی های آتشین، روشن گر و کوبنده که توّسط گویندگان متعّهد 

1. سبحانی، جعفر، فروغ ابدّیت، ص453ـ 452؛ سعیدى رضوانی، عّباس، بینش اسالمی و پدیده هاى جغرافیایی، ص42.
2. صحیفه نور، ج10، ص16.
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و مسئول ایراد می گردید، به کوچه ها و معابر می ریختند و در برابر حکومت های ظلم پیشه به نبرد می پرداختند 
و یا مرگی با غیرت را پذیرا می شدند یا بر تباهی غلبه می یافتند. با این وصف، می توان گفت مسلمانان عظمت 
و ابّهت معنوی و سیاسی خود را باید مرهون مسجد بدانند و این سنگرهای تسخیرناپذیر بودند که بزرگ ترین 

نقش را در این راستا ایفا کردند و بزرگ ترین سّد در برابر هر جریان ضّد ارزشی بوده و هستند.

مسجد کوفه 

کوفه که در آغاز برای اسـتقرار رزمندگان اسـالم به وجود آمد، بر کانون مرکزی مسـجد شـکل گرفت و 
نخسـتین محلّی که جزو مسـاجد چهارگانه به شـمار می رود، مسـجد کوفه بود. این مکان، مّدتی محّل تفسیر 
آیات قرآن، بیان سّنت رسول خدا و عرضه معارف اسالم و پایگاه ارشادها، هدایت ها و خروش های حضرت 
علی بوده اسـت. در همین مسـجد آن حضرت از دوچهرگان و مؤمنان سسـت ایمان گالیه می کند و زمینه 
حرکت و مبارزه با پیمان شکنان )ناکثین( و ستم پیشگان )قاسطین( و آشوب طلبان )مارقین( را فراهم آورد. آن 
حضرت سرانجام در محراب همین مسجد، در سپیده دم نوزدهم رمضان سال چهلم هجرت به شهادت رسید.1

در مسـجد کوفـه، امام حسـن مجتبی ضمـن خطابه ای تاریخـی از اهل بیت و حّق مسـلّم آنان در 
خالفت سـخن گفت و چون احسـاس نمود معاویه دسـت به عصیان زده و افرادی را برای اخاللگری تقوّیت 
می کند، در پاسـخ به این سـتیزه جویی مؤمنان را بسـیج نمود تا با معاویه به نبرد برخیزند؛ اّما به دلیل شرایطی 
که در سپاه خود می دید و تبلیغات منفی امویان و نفوذ خوارج و وابستگان دشمنان در میان نیروهای مردمی، 
امـام جنـگ را تـرک نموده و به صلـح روی آورد. طرفین در مسـجد کوفه اجتماع کردند و امـام با بزرگواری 
و متانـت خاّصـی بـر منبر قرار گرفت در بخشـی از بیانـات خویش فرمود: معاویه چنین وانمـود کرده که او را 
شایسـته خالفت دیده ام، ولی او دروغ می گوید. بر اسـاس قرآن و قضاوت رسـول اکرم ما از همه کس به 

حکومت اولی تر هستیم.2
مختاربن ابوعبیده ثقفی برای مجازات جنایتکاران اموی که در کربال شرارت کرده و کارنامه ای ننگین از 
خود به جای نهاده بودند، در کوفه قیام کرد. مرکز خیزش وی مسـجد جامع این شـهر اسـت. او پس از مسلّط 
شدن بر اوضاع شهر، در مسجد مذکور برای مردم خطبه ای حماسی خواند. سپس، مراسم بیعت با وی با شور 

و هیجان وصف ناپذیری آغاز شد.3

1. گلی زّواره، غالمرضا، سیماى کوفه، ص74 - 72.
2. مطّهری، مرتضی، سیرى در سیره ائّمه اطهار، ص89ـ82.

3. رضوى اردکانی، سّیدابوفاضل، ماهّیت قیام مختار، ص322 - 309.
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مسجد جامع دمشق 

یکی از مهم ترین حوادث دردناک تاریخ اسالم، حکومت جابرانه امویان است. معاویه بنیان گذار این سلسله 
ملعون، از سـال41 تا 60 هجری بر سـرزمین شـام حکومت کرد، ولی عامل دوام سـلطه اش، سیاست بازی و 
دورویی بود و ماهّیت شـرک و سـتم را در پرده ای از ریا و تزویر مخفی کرد و تنها پایگاه تبلیغات مسـموم وی 
در جهت انحراف افکار مردم از مسیر صحیح اسالم و مشحون نمودن اذهان از یاوه سرایی ها و تهمت ها علیه 
عزیزترین بندگان خدا، مسـجد جامع دمشـق بود. بعد از وی، فرزند فاسـدش، همانند او از این مکان مقّدس 
استفاده سوء کرد و آن را بهترین جایگاه قدرت پوشالی خود می دانست و برای قرار دادن پوششی بر جنایات 
و مفاسد خویش هر صبح و شام به مسجد می آمد و به عنوان نماز جماعت و سخنرانی از آن استفاده می نمود؛ 
اّما حادثه ای به وقوع پیوست که سیمای کریه او را افشا ساخت. امام سجاد و عّده ای از بازماندگان حادثه 
نینوا، بعد از حماسه عاشورا، به عنوان اسارت به شام انتقال یافته و در خرابه ای اسکان داده شدند. روزی یزید 
امام چهارم را به این مسـجد فراخواند و در حضور آن امام همام از خطیب مزدوری خواسـت بر فراز منبر برود 

و از فضایل بنی امّیه و معایب دشمنان و علیه آل ابی طالب مطالبی بر زبان جاری نماید. 
امام زین العابدین چون این سـخنان یاوه و باطل خطیب را شـنید، روی به آن سـخنران نمود و فرمود: 
وای بـر تـو، رضایـت مخلوق را به خشـم خداوند برتـری دادی؛ پس، جایگاهت در آتش اسـت. آنگاه از یزید 
خواسـت تـا اجـازه دهد وی بر منبر مسـجد رفتـه و مطالبی بگوید که مایه خوشـنودی خداونـد و ثواب برای 
حاضـران در مسـجد باشـد. یزیـد در آغاز نپذیرفت؛ ولی با اصرار مردم قبول کرد و بـا کراهت اجازه داد تا امام 
بـه منبـر برود. حضرت علی بن الحسـین طی بیاناتی شـیوا و نافذ از فضایل اهل بیت سـخن گفت و از 
حماسـه کربال و جنایت شقاوت پیشـه گان اموی در کربال گزارشـی ارائه داد و با سـخنان حماسی و روشن گر 
خویش مسجد را یکپارچه مملّو از فریاد، گریه، شور و هیجان نمود و ماهّیت فساد و تباهکاری نظام استبدادی 
و اختناق اموی را رسـوا سـاخت و پایه های لرزان آن را رو به ویرانی نهاد. یزید که از این افشـاگری سـخت 
هراسناک گردید، به فکر چاره ای افتاد و مؤّذن را فرمان داد که اذان بگوید تا از این راه جلوی سخنان امام را 
بگیرد، ولی حضرت سـّجاد از این سـرود زیبای توحید هم بهترین اسـتفاده را نمود و عباراتی از آن را برای 

هدایت مردم به سوی حقایق ناب و حاکمّیت عدالت اسالمی به کار گرفت.1

قیام هاى علویان

1.  خطیب خوارزمی، مقتل الحسین للخوارزمی، ج2، ص72 و 73؛ شیخ مفید، ارشاد، ص246؛ ابن نما حّلی ساحلی، مثیراالحزان، ص104.
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از حـوادث مهـّم سیاسـی در اّیام امامـت امام صادق قیـام زیدبن علی در کوفه اسـت. حرکتی که وی 
آغاز کرد، نشـان از نفوذ علویان در میان مردمان عراق دارد. او با بهره مندی از چشـمه پرفیض پدر، یعنی امام 
سـّجاد ضمن آنکه به فضائل و معارفی آراسـته بود، خود را برای خیزشی علیه هشام بن عبدالملک، خلیفه 
وقت اموی، مهّیا نمود. وقتی وی به کوفه آمد، شیعیان و عالقه مندان به خاندان عترت در مسجد جامع کوفه 
گروه گـروه نـزدش می آمدند و با وی بیعت می کردند؛ چون زمان قیام نزدیک گردید، زید به یاران و هواداران 
وعده داد در چهارشـنبه اّول صفر 122 هجری خروج خواهد نمود، ولی وقتی خبر مزبور به گوش والی وقت 
کوفه یوسف بن عمر رسید، بیعت کنندگان با زید را در مسجد تحت فشار سختی قرار داد و فقط از میان1500 
نفـر حامـی زیـد،300 نفر موّفق شـدند به وی بپیوندند. در ایـن میان، نضربن خزیمه که از یـاران نزدیک زید 
بود، به او گفت مردم را در مسـجد حبس کرده اند، ما را به سـوی ایشـان ببر؛ زید چنین کرد. اصحابش وقتی 
به مسـجد رسـیدند، پرچم های خود را از باالی درب ها داخل مسـجد می نمودند و می گفتند: ای اهل مسجد، 
بیرون آیید و به ما ملحق شـوید؛ اّما از آن سـوی، سـپاه اموی بر این حامیان، سنگ پرتاب می کردند و نبردی 
سخت بین دو طرف درگرفت و باران تیر به سوی مبارزان بارید و اگرچه آنان فداکاری و مقاومت کردند، ولی 
ایـن قیام با شـهادت زید به پایان رسـید. برخی از موّرخان گفته اند که عـّده ای از کوفیان دعوت زید را نادیده 
گرفتند و ماندن در حبس و گرفتار شدن در محاصره دشمن را بر پیوستن به فرزند امام چهارم ترجیح دادند.1

 در عصـر امـام کاظـم یکـی از نـوادگان امام حسـن مجتبی به نام حسـین بن علی بن حسـین که 
شخصّیتی ممتاز و مسلمانی راستین بود در هشتم ذی حّجه سال 169 هـ .ق در زمان خالفت هادی عّباسی 
بر ضّد حکومت سـتمگر وقت قیامی را در سـرزمین فخ، حوالی شـهر مّکه، سـامان داد. این خروش مقّدس 
از مسـجدالّنبی آغـاز شـد و روزهـای اّول انقالب، مسـجد، مرکز جنب و جوش و هیجان هـای مردم بود و در 
ایـن مکان، سـتاد فرماندهی نهضت تشـکیل گردید، رهبـری قیام همراه با جمعی از شـیعیان و علویان وارد 
مسـجدالّنبی گردید و در حالی که لباس و عمامه سـپیدی پوشـیده و شمشیری برهنه در دست داشت، بر فراز 
منبر رفت و انگیزه نهضت و علّت آن را به طور اختصار بیان داشت. در آن سال، جمعی قابل توّجه برای زیارت 
بـارگاه نّبـی  اکـرم به مدینه آمده بودند و در روز انقالب و طی مراسـم بیعت، در مسـجد حضور داشـتند. 
به طوری که مسـجد از افراد پر شـده بود. پس از انجام این مراسـم، نیروهای مبارز در این مکان گرد آمدند 
و مسـلّح شـده و آماده دفاع و منتظر واکنش دشـمن گردیدند. سـرانجام پاسـبان های مدینه که خالد بربری 
فرماندهی آنان را عهده دار بود، به استمداد200 نفر به سوی مقّر فرماندهی انقالب، یعنی مسجد یورش بردند 

1. برای مطالعه تفصیل این قیام ر.ک: کریمان، حسین، سیره و قیام زیدبن علی؛ مقّدم، عبدالّرزاق، رهبر انقالب کوفه، ترجمه عزیزاهَّلل  عطاردى.
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و بدین گونه درگیری آغاز شد؛ اّما طرفداران حسین گروه های مهاجم را عقب زده و از مسجد بیرون راندند و 
موّفق گردیدند که فرمانداری مدینه را تصّرف کنند و در روز سّوم قیام، شهر به طور کامل در تصّرف قوای قیام 
فخ بود. سپاه فاتح از مدینه به سوی وادی فخ رسیدند و در آنجا نیرویی اندک با انبوه نیروهای دشمن با وضعی 
نابرابـر درگیر شـدند که منجر به شـهادت رهبری قیـام و تعدادی از یارانش گردید. اگرچـه رهبر قیام در این 
 ،sحرکت مقّدس شکست خورد، اّما در ابتدای پیروزی، افتخار می کرد که به عنوان ذرّیه ای از رسول خدا
در مسجدالّنبی بر روی منبر پیامبر با مردم سخن می گوید و از این مکان به مبارزه با ظلم و جفا برخاسته است.1

قیام سربداران

تهاجـم متوالـی مغـوالن به قلمرو جهان اسـالم، تعادل سیاسـی و امنّیتی را بر هم زد. با وجـود این بر اثر 
فروپاشـی دسـتگاه عّباسـیان توّسـط این قوم، برخی فرق شـیعه بال و پر گرفتند و رشـد کردند. در این میان 
با تالش های بی وقفه خواجه نصیر طوسـی و ابن مطّهر حلبی، مذهب شـیعه اثنی عشـری به حیات فکری و 

ارزشی خود ادامه داد و موّفق گردید راه را برای پیروزی های آینده هموار سازد.
شیخ خلیفه، روحانی شیعه و انسانی پرهیزگار که از اهالی مازندران بود به سرزمین خراسان مهاجرت نمود 
و در مسجد جامع سبزوار به وعظ و خطابه و ارشاد مردم پرداخت و سخنان این دانشور عارف عّده کثیری را به 
سوی او جذب کرد و بسیاری از مردم پیروش شدند و بدین ترتیب، آوازه شهرتش در اطراف و اکناف پیچید و 
صاحبان قدرت را به هراس افکند. عّده ای که از راه مکر و ریا بر مردم سلطه داشتند با افشاگری های او منافع 
خود را در خطر دیدند، از این رو، حاکمان وقت در دو بعد سیاسی و عقیدتی علیه وی به مبارزه برخاستند؛ ولی 
شیخ خلیفه به عنوان دانشوری عارف، با توّجه به فضای سیاسی جدیدی که برای علمای شیعه پدید آمده بود، 
به کار خود ادامه داد. برخی علمای وابسته به دربار فتوایی صادر کردند با این مضمون که شخصی در مسجد 
سـاکن اسـت و از دنیا حدیث می گوید و چنین کسـی واجب القتل اسـت؛ سـپس صورت فتوا را برای سلطان 
ابوسـعید فرسـتادند تا متن آن را تأیید کند، ولی وی امتناع کرد و گفت: من دسـت به خون این فرد نمی آالیم؛ 
اّما معاندان بعد از نقشـه های زیادی که به اجرا درآوردند، به هدف خویش رسـیده و این عالم شـیعی را شـهید 
نمودند و شـیخ حسـن جوری، شـاگردش راه او را ادامه داد و از پایگاه مسـجد برای مبارزه با ستیز و ستم، قیام 

سربداران را رهبری نمود و پیروانش اغلب کسبه عاّدی بودند. 
حرکت سیاسی این روحانی شیعی در آغاز از موضع مسجد حالت مخفیانه داشت و بعدها وقتی مبارزه آغاز 

ج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص298؛ بحاراالنوار، ج48، ص165؛ تاریخ طبرى، ج8، ص194. 1. ابوالفر
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گردید، صورت علنی به خود گرفت. تاریخ آغاز قیام سال 736 هـ  ق است. آنان در اندک مّدتی قوای کمکی 
عالءالّدین محّمد وزیر را درهم شکستند و پیروزی از آن سربداران شد و پس از حمالت و جنگ و گریزهای 
متوالی، شهر سبزوار را تسخیر کردند و آنجا را پایگاه عملیاتی خود قرار دادند. امیر عبدالّرزاق، از افراد شجاع 
سربدار، پس از این فتح در سال 737 هـ ق در مسجد سبزوار خطبه به نام خود خواند و اعالم استقالل کرد، در 
این حال شـیخ حسـن با اقداماتی که دشـمنانش علیه او انجام دادند، توّسط ارغوان شاه، دستگیر شد و در قلعه 
بلـرز محبوس گشـت. زمانی که امیر وحیدالّدین مسـعود بعد از قتل برادر )عبدالـّرزاق(، روی کار آمد تصمیم 
گرفت شـیخ حسـن را از حبس برهاند. اسـتخالص این روحانی عملی گردید و او از زندان به سـبزوار آمد و 
رهبری مذهبی حرکت سبزوار را همچون گذشته عهده دار گشت. امیر مسعود با کمک شیخ حسن و پیروانش 

لشکر ارغون شاه را پراکنده ساخت و سیطره سربداران را تا نقاط دور دست کشانید.1
آنچه که قیام سـربداران را ممتاز و برجسـته می نماید این اسـت که درون مایه اش مذهبی و شـیعی بود و 
مرکز شکل گیری فکری و سیاسی آن مسجد است. در جنبش سربداران سمرقند، نقش اصلی را ایفا می کند، 
رهبر آن موالنازاده سمرقندی، رهبری مقاومت مردم این سامان را در برابر مهاجمان مغول به عهده گرفت. 
قبل از شـروع قیام، مردم از اقشـار گوناگون در مسـجد جامع شـهر گرد آمدند تا در این خصوص به مشـورت 
بپردازند. موالنازاده تیرانداز و دلیر در حالی که شمشیر حمایل کرده، آرام آرام بر باالی منبر مسجد آمد و پس 
از سالم بر حاضران آواز برآورد که امروزه کّفار به تخریب قلمرو مسلمانان و کشتار آنان پرداخته، در این مورد 
نباید کوتاهی کنید. روز قیامت از شما می پرسند که چرا با وجود توانایی خاموش ماندید. جهاد و رفع اذّیت از 
خود کردن و غم صالح مسلمانان خوردن، همچون ادای نمازهای پنج گانه و روزه ماه رمضان فرض است. در 
این زمان از میان شماها که در این خانه خدا حاضر شده اید، کدامیک به این امر عظیم قیام می نمائید؛ هرچه در 
دل دارید بگویید و رضا مدهید که کار دین عقب بماند. گرایش مردمی که در مسجد جامع شهر گرد آمده اند، 
نسبت به مواعظ و هشداری های موالنا متفاوت است. خواّص مرّفه از اینکه خود را برای هدفی واال به خطر 
بیاندازند شانه خالی می کنند؛ ولی عموم مردم که رنج دیده و بالخورده اند، برای حفظ دین و صیانت از قلمرو 
مسـلمانان آماده جانفشـانی هسـتند. ناگهان موالنا تیغ از نیام کشید و بر گردن خود نهاد و روی به مردم کرد 
و گفت: من آماده فداکاری هسـتم و این وظیفه بزرگ را پذیرا گردیدم؛ شـما چه می گویید؟ این چنین بود که 
رهبری قیام را در برابر مغوالن پذیرا گشت و قدرتش در این حرکت به حّدی بود که اهالی به اشاره اش آماده 
هرگونه ایثاری بودند. آنان پس از مقّدمات و تدارکات الزم بر شـهر مسـلّط شـدند و حدود شـش سال و هفت 

1. آژند، یعقوب، قیام سربداران، ص40 - 24.
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ماه، از پاییز سـال 766 هـ ق تا بهار سـال 767 هـ ق، به طور مسـتقل بر این ناحّیه حکومت کردند؛ اّما وقتی 
دشـمن مغرور وارد سـمرقند شـد، آنها پس از این مّدت، با حیله و نیرنگ تاتاران مغول قتل عام شدند و موالنا 

سمرقندی به دلیل نفوذ عمیق مذهبی از مرگ رهایی یافت.1
انگیزه اصلی این قیام، همان مذهب اسـت و این عامل از البه الی سـخنان موالنا در مسجد جامع به طور 

کامل مشهود است. کانون شکل گیری این قیام نیز مقّدس ترین مکان سمرقند، یعنی مسجد جامع بود.

خشم مقّدس

میرزا مسیح مجتهد استرآبادی، متوّفی به سال 1263 هـ ق، از فقهای قرن سیزدهم و شاگرد میرزای قمی 
اسـت که در تهران به بحث و درس و تربیت شـاگردان مشـغول بود. هنگامی که وی در مسـجد جامع تهران 
پرتوافشانی می کرد، بر اثر بی کفایتی شاهان قاجار و زورگویی های روس معاهده های ننگینی تحت عناوین 
ترکمان چای و گلسـتان به ایران تحمیل گردید. گریبایدوف روسـی که فردی متکّبر و جاه طلب بود، در پنج 
رجب 1244 هـ ق برای اجرای یکی از بندهای قرارداد ایران و روس، از جمله استرداد اسرا و دریافت غرامت، 
بـه ایـران آمـد و خواسـت از روی تحقیر و توهین مردم کار خود را سـریع انجام دهد و او به بهانه جسـتجوی 
گرجیان و روس های پناهنده، به حریم خانه های مسلمانان تجاوز کرد و در پی تعقیب زنان گرجی برآمد؛ در 
حالی که بسـیاری از آنان از زمان آغامحّمدخان قاجار، مسـلماِن شـیعه شده و به عقِد ازدواج مردمان مسلمان 
ایران درآمده و صاحب فرزند بودند. گریبایدوف این بانوان را با تهدید و ارعاب و ضرب و جرح به سفارت روس 
انتقـال داد و در ایـن مـکان نیز با آنان بنای بدرفتاری نهاد. زنان با تقاضای وی و همراهانش مخالف بودند به 
وسیله ذکر و خواندن قرآن به صورت دسته جمعی تنّفر خویش را از سفیر و دیگر کارگزاران روس اعالم کرده 
و فریاد اسـتغاثه خود را به گوش علمای تهران رسـانیدند. ضمن آنکه مجتهدان شـهر وظیفه خود دیدند تا از 
حریم ارزش ها و شرافت دینی حمایت کنند، مردم نیز به آنان مراجعه و تقاضای اقدام فوری و مؤثّر نمودند.

طبیعی بود که مردم به سراغ مجتهد برگزیده ای می روند که در سنگر مسجد جامع به تنویر افکار عمومی 
می پردازد و او کسـی جز میرزا مسـیح مجتهد نبود. سـرانجام روز حادثه فرارسـید و مردم مسـلمان تهران با 
هدایت علما و فتوای میرزا مسـیح، در روز ششـم شـعبان 1244 هـ ق، در مسجد جامع تهران اجتماع کردند و 
از این کانون توحید و تقوا به سـوی النه فسـادی که گریبایدوف ایجاد کرده بود، روانه شـدند تا حکم اسـالم 
را مبنـی بـر آزاد نمـودن زنان مسـلمان از دسـت متجاوزان روس، به اجـرا در آوردند. جمعّیـت وقتی به درب 

1. منتخب التواریخ، معین الدین نطنزى، ص222 به بعد؛ سمرقندى عبدالرزاق، مطلع الّسعدین، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ص331 و 33.
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سـفارت رسـیدند، ضمن کنترل خشـم و هیجان خویش خواسـته های بر حّق و منطقی خود را مطرح کردند؛ 
ولی گریبایدوف به جای بردباری در مقابل مسلمانان دستور تیراندازی داد و نوجوان 14 ساله ای را که جلوی 
جمعّیـت بـود، به شـهادت رسـانید. مردم پیکـر وی را به مسـجدی در آن حوالی آورده و بر سـر جنازه اش به 
سوگواری پرداختند و برای گرفتن انتقام با هجوم دسته جمعی وارد سفارت گردیدند و با افراد آن درگیر شدند 
و بر اثر آن 38 نفر از سـاکنان سـفارت، از جمله گریبایدوف و80 نفر از مردم کشـته شـدند. دولت روسّیه از راه 
تهدیـد، از دولـت ایران خواسـت تا رهبر قیـام را تبعید کند؛ اّما وقتی خبر مزبور به آگاهی مردم رسـید، آنان با 
تظاهرات وسـیعی اعتراض خود را با این برنامه اعالم کردند. پس از سـرکوبی اهالی تهران، در هشـتم صفر 
1245 هـ ق، میرزا مسـیح را به مسـجد شـاه )امام خمینی کنونی( آوردند و وی را مجبور کردند تهران را به 

مقصد عتبات عالیات، به  عنوان تبعید ترک کند.1

قیام گوهرشاد

هم زمان با اجباری شـدن کاله بین المللی )شـاپو( زمزمه های حجاب زدایی از سـوی رژیم رضاخان بلند 
می شـود و نطق هایی برای آماده سـازی اذهان عمومی ایراد گردید؛ اّما برخالف پیش بینی تئوریسـین های 
وابسـته به اسـتعمار و پس از جنگ های روانی شـدید که علیه روحانّیت ترتیب دادند، علمای مشهد با شنیدن 
این زمزمه ها و گفتار دولتی ها، به طور مخفی جلسـاتی برگزار می کنند. در یکی از این نشسـت ها، پیشـنهاد 
می شـود که آیت اهلل  حاج آقا حسـین قمی به تهران برود و به طور مسـتقیم با رضا شـاه مذاکره کند؛ اّما حاج آقا 

حسین قمی در باغ سراج الملک شهر ری بازداشت و ممنوع المالقات می گردد.
از آن سـو، مسـجد گوهرشـاد مشـهد چند روزی اسـت که محّل اجتماع و سـخنرانی علیه کشف حجاب 
اسـت و با بازداشـت این روحانی برجسته، اجتماعات مزبور هر لحظه وسیع تر و اعتراضات گسترده می شود و 
سخنرانان در مسجد گوهرشاد با کالمی آتشین تر به افشاگری می پردازند. گردهمایی فزاینده مردم در مسجد 
مزبور، همراه با سـخنرانی های روحانّیان بیدار، نزدیک بود تا پایه های نظام سـلطه استعماری را درهم بریزد؛ 
اّما صبح روز جمعه10 ربیع الّثانی1354 هـ ق )20 تیر 1314 هـ ش(، قّزاقان مسـتقر در مشـهد برای متفّرق 
سـاختن مردم وارد عمل می شـوند و بر روی آنان آتش می گشـایند و یک صد نفر را کشـته و زخمی می کنند؛ 
ولی اهالی مشـهد و حومه متفّرق نمی گردند و مقاومت می نمایند. مهاجمان مسـلّح که دسـتوری برای این 

خیانت از مرکز یا فرمانده خود دریافت نکرده بودند، از برابر مردم عقب نشینی می کنند.

1. تفصیل این قیام را در کتاب میرزا مسیح مجتهد و فتواى شرف، به قلم نگارنده مطالعه فرمایید.
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پس از این یورش، مردم اطراف مشـهد با ابزارهای کشـاورزی و بّنایی به سـوی مسجد سرازیر می گردند 
و مسجد لبریز از جمعّیت معترض می شود. غذای مورد نیاز افراد متحّصن در مسجد از بیرون توّسط حامیان 
قیام تأمین می گردد. زنان خواسـتار شـرکت در خیزش گوهرشـاد هستند و مسجد با زدن چادری برای بانوان 

شجاع و دلیر مهّیا می شود.
روز شنبه، 11 ربیع الّثانی 1354 هـ ق برابر با 2 تیر1314، مسجد دیگر جای سوزن انداختن نبود. شعارهایی 
ضّد سلطنت و کاله بین المللی و ضّد حجاب زدایی داده می شود. مردم یکپارچه در مسجد سرود مقاومت سر 
می دهنـد. عوامـل رژیم نگرانی خود را به مرکـز خبر می دهند؛ اّما رضاخان دسـتور می دهد اجتماع کنندگان 
در مسـجد را به شـّدت سـرکوب نمایند. سران قشون و شـهربانی، قوای خود را هماهنگ می کنند. قّزاقان در 
اطراف مسـجد مسـتقر می گردند. اسـدی، نایب التولیه که از کشتاری خونین در آینده ای نزدیک اّطالع دارد، 
نیز می داند عّده ای مجتهد برجسـته در مسـجد هسـتند، به بهانه مذاکره آنان از مسجد خارج می نماید. پاسی 
از نیمه های شـب 12 ربیع الّثانی گذشـته بود که صدای غّرش مسلسـل های قّزاقان، خراسان را به لرزه افکند 
و صدای شـیپور جنگ از همه طرف بلند شـد. گروهی از دژخیمان اسـلحه به دسـت، به داخل مسجد رفتند و 
عّده زیادی را کشتند و به هیچ کس رحم نمی کردند. وقتی سپیده سرزد، نه صدای گلوله ای بود و نه ذکر فریاد 
معترضان از مسـجد شـنیده می شـد و قّزاقان با کشتن بیش از دو هزار نفر تا پنج هزار نفر و اسیر کردن1500 
نفر و بازداشت نمودن عّده ای از روحانیان موّفق شدند تا قلب مقاومت مسجد گوهرشاد را درهم شکنند و دل 
اسـتعمارگران را شـاد کنند و ارباب خود، یعنی رضاخان را راضی نمایند؛ اّما آنان نتوانسـتند آوازهای استقامت 

و دفاع از ارزش های الهی را به بند کشند و کوس رسوایشان به صدا درآمد.1

فریاد اعتراض

به دنبال دستور امام خمینی از اّول محّرم سال 1383 هـ ق، مجامع و محافل کثیری در سراسر کشور 
برای روشـنگری و افشـای رژیم وابسته به اسـتکبار پهلوی برگزار شد و در دسته های سینه زنی و زنجیرزنی، 
شـعارهای انقالبی مطرح گردید. از جالب ترین این برنامه ها تظاهرات روز عاشـورای تهران بود که از مسجد 
حاج ابوالفتح، واقع در میدان شاه سابق آغاز گشت. در این حرکت، جمعّیت به گروه های متعّدد تقسیم شدند و 
ضمن نظم و سازمان دهی، هر گروهی شعار مخصوص خود را داشت. جالب اینکه اقشار دانشجویی، روحانی، 
بازاری، کارگر و دهقان، در این خشـم مقّدس حضور داشـتند. تصویر امام خمینی و جمالتی از حضرت 

1. سینا واحد، قیام گوهرشاد، ص50 - 47؛ بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، ص470 - 467.
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امام حسـین زینت بخش صفوف عزاداران بود. تظاهرکنندگان، صبح روز عاشـورا شروع به حرکت کردند 
و سـاعت سـه بعد از ظهر، پس از عبور از مسـیر ری، بهارسـتان، مخبرالدوله، دانشـگاه و بازار در مسـجد شاه 
)مسجد امام خمینی( به گردهمایی خود خاتمه دادند. این تظاهرات که از مسجد آغاز و به مسجد ختم گردید، 
تبلور عینی اقشار مختلف جامعه، به خصوص بازاریان و دانشجویان بود که در حمایت از روحانّیت و مخالفت 

با رژیم پهلوی پای به میدان نهاده بودند.1
مسـاجد سـّید عزیزاهلل ، شـیخ علی، امین الدوله و آذربایجانی ها نیز به عنوان محّل شکل گیری هسته های 
مبارزاتـی اهمّیتـی ویژه داشـتند و مرکز ارتبـاط روحانیان و بازاریان بودند. نقطه عطـف این مبارزات، با روی 
کار آمدن اسداهلل  علم و اجرای طرح انجمن های ایالتی و والیتی آغاز شد و به مبارزه علنی علما و بازاریان و 
سایر طبقات با رژیم پهلوی مبّدل گشت. به دنبال سخنرانی امام خمینی در خرداد 1342، در مسجد سّید 
عزیزاهلل  مراسم دعا و نیایش برگزار شد و در پی آن علمای وقت، آیات محترم خوانساری، بهبهانی و تنکابنی 
در این مسجد متحّصن شدند. در پی این اقدام، مساجد دیگر نیز وارد عمل شدند و مبارزات مردمی در کشور 
افزایش یافت و سخنرانی هایی در مساجد فوق به تأّسی از امام خمینی توّسط آیت اهلل  خوانساری و حجج 
اسالم فلسفی و تنکابنی برگزار شد؛ به نحوی که عّمال رژیم پهلوی در خرداد 1342 مسجد عزیزاهلل  را که در 
چهارسوق بازار تهران قرار داشت، تعطیل کردند. با وجود این، شّدت مبارزات مردمی به حّدی بود که اسداهلل  
علم ناچار به لغو تصویب نامه مورد اشاره گردید. مسجد سّید عزیزاهلل،  همچنان جایگاه خود را در مبارزات ضّد 
پهلوی حفظ نمود و در سال های 1346 تا 1350 هـ ش محّل موعظه استاد فلسفی و مرکز تجّمع مبارزان بود.

در ماه رمضان سـال 1371 هـ ق )1331 هـ ش(، قرار بود که حّجت االسـالم فلسـفی در مسجد شاه )امام 
خمینی کنونی( سخنرانی کند؛ اّما چون مطلب ایشان به قول عوامل رژیم تحریک کننده بود، عّده ای از افراد 
شـهربانی داخل مسـجد شـدند و اجازه ندادند وی بر منبر برود و بدین گونه بعد از مراسـم آن اّیام، این مسجد 
به تعطیلی کشـانیده شـد. از آن سو، فرمانداری نظامی تهران در اّطالعّیه ای، به وّعاظ هشدار داد به هیچ وجه 
در منابر حّق صحبت کردن در مورد مسـائل سیاسـی را ندارند. امام خمینی که در زمان تعطیل گردیدن 
مراسـم مسـجد شـاه، در همدان بودند، از این برنامه اظهار نگرانی نمود. علمای قم و تهران و ائّمه جماعات 

برخی شهرستان ها هم در بیانیه های جداگانه ای تأّسف خویش را از این بابت اعالم کردند.2
این مسجد، در حوادث 15 خرداد1342 نیز کانون مهّمی به شمار می رفت. به دنبال اعالم مراجع و اعالم 

1. نقـش روحانّیـت مبـارز در جنبـش تاریخـی 15 خـرداد 1342، بی تـا، ص52 و 53؛ معادیخـواه، عبدالمجیـد، طلـوع فجر، ص77؛ فصلنامه دانشـگاه 
اسالمی، سال نهم، شماره 28، ص188 و 189؛ دوانی، علی، نهضت روحانّیون ایران، ج3 و 4، ص73 و 74؛ ماهنامه مسجد، شماره 100، ص78.

2. خاطرات و مبارزات حّجت االسالم فلسفی، ص151 - 149.
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امام خمینی به برگزاری مراسـم و مجالس عزاداری به صورتی ُپررنگ تر در عاشـورای سال1382 هـ ق، 
مردم به صورت دسـته های عزادار در خیابان های تهران ظاهر شـدند و با سـر دادن شـعار »خمینی خدا نگه 
دار تـو، ملّـت طرفـدار تـو«، حمایت خویش را از امام و مخالفت خود را با رژیم شـاه اعالم کردند. آنان به بازار 
تهران آمدند و از طریق خیابان مولوی به مسجد شاه )امام( رفتند. در این تظاهرات یکی از دانشجویان ضمن 
سـخنرانی، پشـتیبانی دانشـجویان را از نهضت امام خمینی اعالم کرد. ساعت 16 همان روز، مردم پس 
از تظاهرات به مسـجد بازگشـتند و پس از استماع سخنرانی آیت اهلل  مکارم شیرازی که در تقبیح اعمال رژیم 
پهلوی صورت گرفت، در حالی که شـعار »خمینی خمینی خدا نگه دار تو، بمیرد بمیرد دشـمن خون خوار تو« 
سر می دادند به سوی میدان سپه به راه افتادند و در اثنای حرکت، عّده کثیری به آنان ملحق شدند. آنان بعد 
از تظاهرات در بازار، به مسجد حاج ابوالفتح رفتند و در مجلس ماتمی که روحانیان برگزار کرده بودند حضور 

یافتند. در آن جلسه مقّرر گردید که تظاهرات روز بعد از مسجد شاه )امام( ادامه بدهد.1
مسجد شیخ عبدالحسین در بازار تهران واقع است که به مسجد ترک ها یا آذربایجانی ها موسوم است. این 
مکان، توّسـط وصی میرزا تقی خان امیر کبیر از ثلث اموال شـیخ عبدالحسین تهرانی مشهور به شیخ العراقین 
سـاخته شـد. این مسـجد نیز مرکز فّعالّیت نیروهای مذهبی، تبلیغی و سیاسـی بود، مرحوم فلسـفی در شـب 
عاشورای سال 1383 هـ ق )1342 هـ ش(، در این مکان بحث هایی را آغاز کرد که گزارش هایی از منبرهای 
ایشـان در اسـناد ساواک و شـهربانی آمده است. جالب آنکه اسداهلل  علم، نخست وزیر وقت و نصیری )رئیس 
سـاواک(، برخی امرای ارتش و عّده ای سـاواکی مسـتمع سـخنان وی بودند. جمعّیت به قدری زیاد بود که 
فلسفی از طریق پشت بام به مسجد رفت. وی در این منبر، مسجد را کانون جنبش معّرفی کرد و از استیضاح 
دولت علم توّسـط روحانّیت قدرت علما، جنایت رژیم در مدرسـه فیضّیه و ایجاد محیط رعب و وحشـت در قم 

سخن گفت. به همین دلیل حّجت االسالم فلسفی را دستگیر و به زندان شهربانی انتقال دادند.2
مسـجد جامع بازار به دلیل موقعّیت سیاسـی بازار دارای نقش و اهمّیت خاّصی در قیام 15 خرداد 1342 و 
انقالب اسـالمی بوده اسـت و از همان آغاز پایگاه مبارزان بود. اسـناد شهربانی و ساواک این موضوع را مورد 
تأیید قرار می دهد؛ در اسـناد 11 خرداد 1342 شـهربانی چنین آمده اسـت: پیرو گزارش قبل، از مسـجد جامع 
مراقبت به عمل آمد. هفت نفر روضه خواندند؛ آقای کامل خراسانی بر منبر رفته و تمام صحبت های او اشاره 

1. امینـی، علیرضـا، تحـّوالت سیاسـی و اجتماعـی  در دوران پهلـوى، ص276؛ منصـورى جـواد، قیـام پانـزده خـرداد بـه  روایت اسـناد، ص635؛ از قبا تا 
فیضّیه، جنبش مسـلمانان تبریـز، ص50.

2. خاطرات و مبارزات حّجت االسالم فلسفی، ص255، 258، 259 و 274.
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به دولت بود و مردم را علیه حکومت تحریک می نمود و گفت چرا خارجیان را به خاک ایران راه داده اند. آقای 
انصاری قمی بر منبر قرار گرفت و به مردم گفت چرا قیام نمی کنید و چرا از بیگانگان پیروی می نمائید.1

مسجد و انقالب اسالمی

امام خمینی صرف نظر از آنکه در جلسات درسی، عبادات و نماز جماعت را در مساجد برگزار می نمود، 
مسـجد را بهترین مکان برای شـروع نهضت می دانسـت. او در مسـجد اعظم قم، دّوم ذی حجه 1383 هـ ق 
)1342 هـ ش( اندکی پس از آزادی، در جمع هزاران نفر از علما و فضالی قم و سایر اقشار، به تفصیل آنچه 
را پس از بازداشت ایشان رخ داده بود و شاه و دستگاه تبلیغاتی وی در ایران و خارج شایع ساخته بودند، به باد 
انتقاد گرفت آنگاه در اثر انعکاس این فریادها و بیدارباش های روشن گر و حرکت آفرین امام، در سراسر کشور 
خطبا و گویندگان متعّهد در اجتماعات گوناگونی که در مسـاجد تشـکیل می گردید، به پیروی از امام اّمت به 
افشاگری و مخالفت با نظام ستم شاهی پرداخته و تحّول عظیمی در افکار و اندیشه های مردم به وجود آوردند 

که باعث ترس رژیم پهلوی و اربابانش گردید.
ایـن فریادهـا کـه از عمـق جان ها و در پایگاه مقّدس مسـجد برخاسـته بود، بذر امیـد و حرکتی بود که بر 
دل ها پاشـیده شـد و با تداوم آن به رشـد و نمو و شـکوفایی رسید. امام در نجف اشرف و علما و خطبا و طاّلب 
در شـهرهای گوناگون و روسـتاهای کشور با سـخنرانی های کوبنده، بر این حرکت مقّدس تداوم بخشیدند. 
نوارهای سخنرانی های امام و پیام های معّظم له به گونه دقیق و برنامه ریزی شده در مسجد به مردم می رسید. 
به همین دلیل، رژیم در مقام مخالفت و به تعطیلی کشانیدن این اماکن مقّدس برآمد؛ اّما موج حرکت چنان 
قوی بود که نمی توانسـت آن را از ریشـه برکند. بنابراین، گاهی گویندگان متعّهد را که بر فراز منابر مسـاجد، 
حقایقـی را مطـرح می کردند راهی زندان، تبعید و یـا ممنوع المنبر می گردانید و در مواقعی هم مزدوران رژیم 
ستم شاهی به مساجد می ریختند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و زمانی هم درب ها را می بستند 

تا کسی به این اماکن نیاید.
مسـجد هدایت، واقع در خیابان اسـتامبول تهران، پایگاه مهّم فرهنگی و سیاسـی آیت اهلل سـّید محمود 
طالقانی بود و او در مّدت سی سال در این مکان مبارک نسلی دین دار، دردمند و مبارز تربیت کرد، افراد2حاضران 
در این مسـجد اغلب جوانان و دانشـجویان بودند. بر اسـاس گزارش های سـاواک، طالقانی در مسجد مزبور 

1. فصل نامه یاد، شماره 45 و 46، ص175، 172.
2. راهـی کـه نرفته ایـم )مجموعـه مقـاالت برگزیـده از 20 سـال نشـریه پیـام هاجـر درباره آیـت اهَّلل طالقانی( به کوشـش مهدى روغنی، )تهـران، مجتّمع 

فرهنگـی آیت اهَّلل  طالقانـی(، ص140 - 139.
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به موعظه و تفسـیر می پردازد و در جلسـات وی حدود 400 نفر شـرکت می کنند. او در بیانات خود پیوسـته 
بـه اوضـاع روز پرداختـه و به مقامات عالی رژیم پهلوی حملـه می نماید و اولیای امور را به ایجاد محیط رعب 
و وحشـت و نقض قانون اساسـی و آزادی بیان، اختالس و ارتشـاء مّتهم سـاخته و حّضار را به قیام علیه وضع 
کنونـی تحریـک می کنـد؛ چون با وجود تذّکرات مکّرری که به نام بـرده در مورد خودداری از ادامه این روش 
داده شـد، مشـارالیه به حمالت خود ادامه می دهد؛ بنابراین، عمل وی طبق ماّده 79 قانون مجازات عمومی، 
جـرم محسـوب می شـود و در صـورت تصویب، مراتب به دادسـتانی ارتش منعکس تا نام بـرده تحت تعقیب 

قرار گیرد.1
در گزارش ساواک این مسجد به عنوان کانون جوانان معّرفی شده است؛ چرا که محّل فّعالّیت های انجمن 
اسـالمی دانشـجویان دانشگاه تهران در این مسجد بود و انجمن اسالمی دانشجویان تهران، در سال 1342 

سخنرانی های افشاگرانه خود را علیه انقالب سفید در مسجد هدایت برگزار کرد.2
شهید آیت اهلل  مفّتح به موازات فّعالّیت های علمی و آموزشی، بنا به دعوت اهالی مسجدالجواد که یکی از 
معدود پایگاه های عرضه اسـالم راسـتین در آن زمان بود، در این مکان به ایراد سخنرانی و جلسات تفسیری 
پرداخت و به روشنگری نسل جوان مبادرت نمود. یادآور می شود در سال 1349 تا 1351 شمسی، برنامه های 

تبلیغی این مسجد زیر نظر شهید مطّهری بود.
مفّتح در سال 1352 شمسی برای ایجاد تشّکل بین نیروهای مؤمن و مبارز و گشودن سنگری برای ارائه 
اسالم راستین، امامت مسجد جاوید را پذیرفت و در این پایگاه یک هسته مقاومت تشکیل داد و در اکثر اوقات 
از سخنرانان مبارز دعوت به عمل می آورد تا جوانان و به خصوص دانشجویان را متوّجه حقایقی ناب نماید.

به دلیل تبدیل شـدن مسـجد جاوید به سـنگری اسـتوار برای ستیز با طاغوت و اسـتقبال اقشار تحصیل 
کرده از برنامه هایش و سخنرانی شخصّیت هایی چون آیت اهلل  خامنه ای و شهید مطّهری در آن، برنامه های 
این مسـجد بیش از 18 ماه ادامه نیافت و در سـّوم آذر 1353، پس از سـخنرانی آیت اهلل  خامنه ای، سـاواک به 
آن هجوم برد و مسـجد جاوید را تعطیل و مفّتح را روانه زندان سـاخت. در سـال 1355 شمسـی، مفّتح امامت 
مسـجدی را در حوالی حسـینیه ارشـاد پذیرفت که به مسجد قبا معروف گردید تا یادآور مسجدی باشد که در 
ظلمت کده جاهلّیت توّسـط رسـول اکرم بنیان نهاده شـد. مفّتح در مسـجد مزبور، در سطحی وسیع تر به 
تشـکیل کالس های عقیدتی و سـخنرانی های روشنگرانه دسـت زد. رژیم که چنین شور و شوق و تحّولی را 
می دید، وی را در تنگنایی سـخت قرار داد؛ اّما او تنها و اسـتوار در برابر فشـارهای سیاسی ایستاد و این مسجد 

ک، وزارت اّطالعات، ص309. 1. آیت اهَّلل  سّید محمود طالقانی بازوی تواناى اسالم به روایت استناد ساوا
2. اسفندیارى، محّمد، پیک آفتاب، ص75 و 81.
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چنان مورد استقبال جوانان قرار گرفت که جمعّیت انبوه هنگام سخنرانی خیابان های اطراف آن را پر می کرد. 
در گزارش ساواک نیز از جذب جوانان مذهبی در این مسجد سخن به میان آمده و اینکه مسجد قبا به قطب 

تازه ای برای مبارزین تبدیل شده و جای مسجد هدایت را گرفته است.1
شـهید دکتر محّمدجواد باهنر، طی سـال های 1342 تا 1356، همزمان با اسـتفاده از آموزش و پرورش و 

مدارس، از مساجد و حسینیه ها برای ایجاد تحّول فرهنگی و سیاسی در جامعه استفاده نمود.
او فّعالّیـت خـود را به یک مسـجد خاّصی محدود نکرد، بلکه با مسـاجدی که پایگاه مبـارزان بود، ارتباط 
داشـت و در چندین مسـجد سـخنرانی می نمود. مسـجد جلیلی، واقع در خیابان ایران شهر یکی از مهم ترین 
پایگاه های مبارزه علیه حکومت پهلوی بود. در این مسـجد اقشـاری از بازاریان تا روحانّیان و دانشگاهیان در 
آن شرکت می کردند و به تبادل نظر در مسائل سیاسی می پرداختند. شخصّیت تأثیرگذار این مسجد، آیت اهلل  
محّمدرضا مهدوی کنی بود. باهنر در مواردی در این مکان به فّعالّیت و انجام سـخنرانی می پرداخت. وی در 
سـخنرانی های خود در مسـجد جلیلی به ناهنجاری های سیاسی در جامعه اسالمی پرداخت و سلطه خارجی 
را از موانع رشد و ترّقی دانست. شهید باهنر به دلیل شرکت در بحث هایی که شب های شنبه هر هفته در این 
مسـجد تشـکیل می گردید، تحت مراقبت و کنترل سـاواک قرار گرفت در مسـجد هدایت نیز باهنر، از رژیم 
پهلوی انتقاد شدیدی نمود و حکومت شاهنشاهی را زیر سؤال برد. باهنر به دلیل فّعالّیت در این مسجد و نیز 

مسجدالجواد ممنوع المنبر گردید.2

اوج گیرى نهضت 

اّول آبان 1356 )ذی قعده 1398 هـ ق(، خبر تأثّرانگیز شهادت حاج مصطفی خمینی موج عظیمی در میان 
مردم ایران پدید آورد و برخالف اختناق شدید، اقشار مختلف مجالس ختم گوناگونی برای تجلیل از مقام آن 
عالم بزرگوار و فرزند رهبر انقالب ترتیب دادند. اّولین مجلس ختم از سوی علمای تهران در مسجد جامع این 
شهر برگزار شد. سپس در مساجد دیگر تهران، قم و سایر شهرستان ها مجالسی بدین مناسبت منعقد گردید. 
مجلس بسـیار بزرگ و بی سـابقه از طرف حوزه علمّیه قم، در مسـجد اعظم این شـهر منعقد گشت که در 
این برنامه عالوه بر شـرکت گسـترده علما، مراجع و فضال و طاّلب، جمعّیت زیادی که از شهرسـتان ها آمده 
بودند، حضور به هم رسانیدند. کثرت حاضران به حّدی بود که تمام شبستان ها، حیاط مسجد و صحن مطّهر 
حضرت فاطمه معصومه و خیابان های اطراف مسـجد و حرم مطّهر مملّو از جمعّیت بود. سـخنرانان نیز در 

1. شهید مفّتح و تکبیر وحدت، ص121 - 110.
2. باهنر، شهید دکتر محّمدجواد، مواضع و دیدگاه ها، ص92 - 89.
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افشای هرچه افزون تر چهره استبداد کوشیدند و پایه های ستم را با بیان واقعّیت ها، متزلزل نمودند. 
مجالس ختم، همچنان ادامه داشت تا قیام نوزده دی 1356 در قم به وجود آمد. اربعین شهدای این قیام 
از سـوی روحانّیت متعّهد تبریز برگزار شـد. عّده ای هم اعالمّیه هایی را که بر دیوار مسـجد نصب شـده بود 
و مطالعه می کردند که مأموران سـاواک با آنان درگیر شـدند و گروهی از مبارزان به شـهادت رسـیدند. برای 

بزرگداشت شهدای تبریز، مردم در شهرهای دیگر نیز مجالسی برگزار کردند.1
در روزهای ماه رمضان، سـال 1398 هـ ق، مسـجد موال در شـیراز، تحت محاصره قوای نظامی بود؛ اّما 
هزاران نفر در این مکان به منظور اقامه نماز جماعت و شـنیدن سـخنان آیت اهلل  محاّلتی گرد آمده بودند. در 
مسـجد جامع این شـهر، رژیم دسـت به جنایتی دیگر زد و عصر پنج شـنبه، پنجم رمضان )20 مرداد 1357(، 
هنگامی که مردم بی دفاع در این مسجد مشغول انجام فریضه مذهبی بودند، مورد هجوم افراد مسلّح پلیس 

قرار گرفتند در این یورش طی مّدت کوتاهی ده ها نفر شهید و عّده ای زیاد زخمی شدند.2
در اصفهـان ضمـن شـکل گیری تظاهـرات و راهپیمایی های گسـترده، همـه روزه و شـب ها اجتماعاتی 
در مسـاجد گوناگون برگزار می شـد. مسـجدالرحیم، مسـجد جامع و مسـجد سـّید از جمله آنها بود. مسـجد 
حکیم پایگاهی مهم برای نهضت اسـالمی در اصفهان به شـمار می رفت و ضمن سـخنرانی های انقالبی، 

اعالمّیه هایی در این مکان پخش می گردید.3
در 24 مهرماه 1357 شمسـی در حالی که مردم کرمان در مسـجد جامع این شـهر گردآمده بودند و چهلم 
شـهدای میدان شـهدا و فاجعه 17 شـهریور تهران را گرامی می داشتند و به سـخنان یکی از وّعاظ گوش فرا 
می دادنـد، مأمـوران سـاواک در حالـی که عّده ای را اجیـر کرده بودند، با چوب و چماق به این مسـجد یورش 
بردند و پس از منفجر کردن چند کپسـول گاز اشـک آور، از درب ورودی و پشـت بام مسـجد با چوب، سنگ و 
آجر و اسـلحه گرم به مردم حمله کردند و عّده ای را شـهید و ده ها نفر را مجروح و مصدوم کردند و قرآن ها و 

کتاب های موجود در آن را به آتش کشیدند.4
هرچـه انقالب اسـالمی مسـیر حرکت و رشـد سـریع خـود را می پیمود، نقش مسـاجد در شـکوفایی آن 
محسوس تر می گردید. در لحظات پیروزی، دیگر مساجد کانون تالش و مبارزه مردم بود و آنان جز مسجد، 
مکانی را برای دریافت اخبار نهضت نمی شـناختند. پیام های امام توّسـط گویندگان مذهبی و افراد متعّهد از 

1. تحلیلی از انقالب اسالمی، حاتم قادرى، ص100 - 97.
2. نهضت روحانّیون ایران، ج8 و 9، ص208 - 202.

3. نوربخش، سّیدحسن، یادواره نهضت اسالمی یا چهره انقالب در اصفهان، ج3، ص98، 104 و 146.
4. فوزى ولی اهَّلل،  حماسه هاى اسالمی مّلت به رهبرى امام خمینی، ص94 و 95.
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بلندگوهای مسجد منتشر می گردید و تمامی راهپیمایی های با شکوه و حماسی میلیونی از مساجد سرچشمه 
می گرفتنـد و ماننـد جویبارهایـی در خیابان ها و معابر جاری می شـدند تا آنکه بسـاط طاغـوت درهم پیچید و 
انقالب اسـالمی به پیروزی رسـید. بعد از این فتح بزرگ، مسـاجد، کانون هایی برای حفظ انتظامات شهری، 
پاسداری از نهضت و مکانی برای تالش های فرهنگی و اجتماعی بودند. کمیته های انقالب اسالمی، بسیج 
مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی در همین مکان ها شکل گرفتند و با شروع جنگ تحمیلی، مساجد 
مراکـزی مهـم برای سـامان دهی نیروهای رزمنـده و عزیمت آنان بـه جبهه های جنگ به شـمار می رفتند. 
امکانات مورد نیاز دفاع مقّدس در مساجد جمع آوری و بسته بندی می گردید و به رزمندگان اسالم می رسید.

نتیجه سخن

 مهم ترین پدیده جغرافیایی عبادی در اسالم به شکل مسجد تجلّی می یابد. خداوند مسجدی را شایسته 
می داند که بر پایه تقوا و اخالص بنا شده و از انگیزه های ماّدی و نیرنگ های سیاسی دور باشد.

پیامبـر اکرم در سـیزدهم بعثت، مّکه را به قصد یثـرب )مدینه( ترک نمود، آن حضرت بعد از پیمودن 
400 کیلومتر، در دوشـنبه 12 ربیع االّول به دهکده قبا رسـید که در دو فرسـخی مدینه قرار داشـت. پیامبر 
گرامی در این آبادی شـالوده مسـجدی را ریخت که قبا نام گرفت. بنای این مسـجد در مقطعی از زماِن 
رسالت آن حضرت شکل یافت که ایشان در حال مبارزه علیه مشرکان و در راستای تداوم این مبارزه تاریخی 
بـوده اسـت. از ایـن رو، مسـجد در این دوران به منزلـه پایگاه اساسـِی تمامی فّعالّیت های عبادی و سیاسـی 
مسـلمانان قرار گرفت. بنابراین، سـاختار و شالوده مسجد در دوران مبارزاتی پیامبر اسالم شکل گرفته و 

به مرکزی برای قیام و جهاد علیه کّفار تبدیل شده بود.
در عصـر حکومـت امام علی نیز مسـجد کوفه مرکزی برای سـامان دهی رزمندگان اسـالم بود و آن 
حضـرت در ایـن مـکان، زمینـه مبـارزه با قاسـطین، مارقین و ناکثیـن را فراهـم آورد. قیام مختـار و انقالب 

زیدبن علی در مسجد مزبور شکل گرفت.
امویان خواسـتند سـیمای نفرت انگیز خود را در پرده هایی از ریا و تزویر پنهان کنند. از این رو، از مسـجد 
دمشق برای دوام قدرت پوشالی خود بهره بردند؛ ولی امام سّجاد در مسجد جامع دمشق نقشه های آنان 
را افشـا نمود. قیام شـهدای فخ در مسـجدالّنبی مدینه تکوین یافت. سـربداران خراسان و سمرقند، از مساجد 

این نواحی علیه مغوالن وحشی بسیج شدند.
مردم تهران، با هدایت میرزا مسیح مجتهد تهرانی، از مسجد جامع این شهر برای آزاد نمودن بانوانی که 
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در اسـارت روس بودند، حرکت کردند و قیام علما و مردم مشـهد علیه کشـف حجاب در مسـجد گوهر شاد به 
وقوع پیوست.

مردم تهران، قم و برخی شهرهای دیگر در سال 1342 و طی قیام 15 خرداد برای مبارزه با استبداد رژیم 
 پهلوی و افشای کارنامه ننگین آن، تظاهرات گسترده ای را از مساجد سامان دادند و به ندای امام خمینی

برای جلوگیری از فجایع و اعمال ضّد شرعی نظام پهلوی لّبیک گفتند.
انقالب اسـالمی در مسـاجد به رشد و شکوفایی و بالندگی شـکوهمند رسید و امام خمینی و یارانش، 
مساجد را پایگاه مبارزات و تالش های تبلیغی و فرهنگی خود قرار دادند. در لحظات پیروزی این نهضت نیز 
مسـاجد، مراکز نظم و انسـجام و سـازمان دهی نیروهای مبارز و مؤمن بود و برخی از نهادهای انقالبی در این 

کانون های عبادی شکل گرفتند.
با مطالعه در تاریخ انقالب اسـالمی به روشـنی درمی یابیم که اّولین جرّقه های انقالب در سـال1340 و 
1341 هـ.ش، با سـخنرانی امام خمینی از دریچه اّطالع رسـانی، یعنی مسـجد )مسـجد اعظم( و مدرسه 

فیضّیه قم، بستر اصلی این حرکت، زده شد«.1 
مسـاجد، نـه تنهـا در ایجـاد حرکـت و جنبش و نیز آگاه سـازی مردم مسـلمان ایران از ظلم و سـتم رژیم 
شاهنشـاهی نقش تأثیرگزار و عمیقی ایفا نمودند، بلکه در کنار آن، هسـته های اولّیه مبارزات مسـلّحانه را نیز 
شکل دهی و سازمان دهی کردند؛ از جمله می توان به عمده ترین تشّکل و گروه مذهبی، سیاسی و نظامی که 
در یکی از مساجد جنوب تهران شکل گرفت، اشاره نمود. تشکیل هیئت های مؤتلفه اسالمی به  وسیله برخی 
از متدّینین و متعّهدین مذهبی، جمعّیت سّری اصالح حوزه، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، المنصورون 
و ده ها تشّکل سیاسی، مذهبی و نظامی، نتیجه آگاه سازی، اّطالع رسانی و هدایت صحیحی بود که از طریق 
مساجد و جلسات مذهبی و نهادهای دینی به مردم ارائه می شد. همچنین، برخی بنیادهای رفاهی اقتصادی، 

مانند بنیاد رفاه و تعاون اسالمی را می توان نام برد که از مساجد نشأت گرفتند.2
بنابراین، مساجد یکی از عوامل مؤثّر و مهّم در ایجاد و شکل گیری نهضت اسالمی و زمینه ساز گسترش، 
تعمیق و تثبیت این جریانات و تحّوالت انسانی بوده است. مسجد، در شکل دهی مبارزه علیه ظلم و استبداد 

نظام شاهنشاهی و همچنین، در طول هشت سال جنگ تحمیلی نقش مهّمی را ایفا نموده است.3
به هر حال، مسجد از بدو تأسیس تاکنون، عالوه بر این که مرکز بندگی خدا و تربیت معنوی است، کانونی 

1. صحیفه نور ، ج20، ص 319-318.
2. شریف، پوررضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص160.

3. همان، ص83.
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برای مقاومت در برابر اسـتبداد و سـلطه گری محسـوب  می شود و در طول تاریخ، تمامی فریادها و خروش ها 
و نهضت های اسالمی به طور مستقیم و غیرمستقیم از مسجد منشأ گرفته است.
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نقش مساجد در اّتحاد میان ملل مسلمان
پژمان ظفری

چکیده

مساجد به عنوان کانون اجتماع مسلمانان، از دیرباز در اتّحاد و یکپارچگی میان ملّت های مسلمان، نقشی 
مهم و مؤثّری ایفا کرده اسـت؛ به طوری  که در تمام عناصر و اجزای آن، نماد وحدت محسـوب می شـود. در 
این مقاله، به بررسی پدیده مسجد و تاریخچه آن در اسالم و همچنین، نقش وحدت آفرین آن از منظر قرآن 

و کارکردهای عملی مسجد در ایجاد وحدت و همبستگی میان مسلمانان می پردازیم.

واژگان کلیدی: 

مسجد، اتّحاد، برادری، برابری، مشارکت اجتماعی.
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مقّدمه

در حقیقت، دین از دیرباز به عنوان مهم ترین عامل همبسـتگی و اتّحاد در میان مردم بوده اسـت؛ در دین 
مبین اسالم، مساجد، نمادها و شخصّیت  های اسالمی، همواره کانون گرم اتّحاد و همبستگی در میان مردم 
بوده اند. قرآن کریم نیز انسان را به عنوان خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین معّرفی نموده است و در نتیجه 
خوِد انسان، بخشی از خلقت و هستی است. به تعبیر قرآن، جهان به طور منّظم و یکپارچه تسبیح گوی خالق 
 
َ
ِکن اّل

َ
ُح ِبَحْمـَدِه َو ل  ُیَسـّبِ

َ
ٍء ِإاّل ـن یَشْ ْرُض َو َمـن ِفِیـّنَ َو ِإن ّمِ

َ
ـْبُع َو ال ـَماَواُت الّسَ ـُه الّسَ

َ
ُح ل خویـش اسـت: »ُتَسـّبِ

 َغُفوًرا؛ آسمان های هفت گانه و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح 
ً
ُه َکاَن َحِلیما

َ
َتْفَقُهوَن َتْسِبیَحُهْم ِإّن

می گویند و هیچ چیزی )از جماد و نبات و حیوان و باالتر از آنها( نیست، مگر آنکه )به زبان قال که بشر عاّدی 
نمی شـنود و به زبان حال( با سـتایش )از کماالتش(، او را تسـبیح می گوید؛ )زیرا وجودش، داللت بر وجود، 
امکانش حکایت از وجوب، حدوثش داللت بر قدم، نقصش حکایت از کمال، حّدش گویاِیِ نامحدود بودن او 
دارد(؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید )و از فهم تسبیح قولی، قاصر و در عدم فهم تسبیح حالی، مقّصرید(. 

به تحقیق که او بردبار و آمرزنده است )و مهلت می دهد تا بفهمید و می آمرزد اگر نفهمید(«.1
پـس، هماهنـگ با سراسـر جهان هسـتی به یکتاپرسـتی بپردازید. خـدای متعال، پیامبر اکـرم را به 
عنـوان عامـل وحـدت و رحمت برای جهانیان معّرفی نمود و وی را از هر نوع تفّکر نژادی، تعّصبی، قبیله ای و 
ُموَن؛ ما تو را 

َ
اِس اَل َیْعل ْکَثَر الّنَ

َ
ِکّنَ أ

َ
اِس َبِشیًرا َو َنِذیًرا َو ل لّنَ ِ

ّ
ًة ل

َ
 َکاّف

َ
َک ِإاّل َنا

ْ
ْرَسل

َ
جغرافیایی به دور داشت: »َو َما أ

برای همه مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان )مؤمنان به سعادت ابدی( و بیم دهنده )کافران به شقاوت دایمی( 
 

َ
َک ِإاّل َنا

ْ
ْرَسل

َ
باشی؛ اّما بیشتر مردم )از این معنی( بی خبرند«.2همچنین، قرآن در این مورد می فرماید: »َو َما أ

؛ و ما تو را جز رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم«.3 ینَ َعامَلِ
ْ
ًة ِلل َرْحَ

شـّکی نیست که رسـول اکرم، همواره در اندیشه و عمل برای وحدت و یکپارچگی مسلمانان تالش 
می نمود و مبارزه کردن با عوامل اختالف و سـعی در ایجاد همبسـتگی و اتّحاد اّمت اسـالمی از برنامه های 
اّولیه و اساسی او بود که در نهایت موّفق به تأسیس آن اّمت واحدی شد که قرآن به آن اشاره می کند.  »َو ِإّنَ 
ُقوِن«؛4ولی نباید تصّور کرد وحدتی که رسـول خدا به وجود آورد، 

َ
ُکـْم َفاّت ّبُ َنـا َر

َ
ـًة َواِحـَدًة َو أ ّمَ

ُ
ُتُکـْم أ ّمَ

ُ
َهـِذِه أ

کاری ساده و بدون مشّقت بوده است.

1. اسراء، آیه44.
2. سبأ، آیه28.

3. انبیا، آیه107.
4. مؤمنون، آیه52.
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ْرِض 
َ
ْنَفْقَت مـا ِف اْل

َ
ـْو أ

َ
ْم ل ِبِ و

ُ
َف َبـْینَ ُقل

َّ
ل

َ
قـرآن کریم در اهمّیت و دشـواری ایـن کار بزرگ می فرماید: »َو أ

یٌز َحِکمٌی ؛ و ]خداوند[ میان دل هایشـان الفت انداخت  ُه َعز
َ
ْم ِإّن َف َبْیَنُ

َّ
ل

َ
ْم َو لِکّنَ اهَّلَل أ ِبِ و

ُ
ْفَت َبْینَ ُقل

َّ
ل

َ
 ما أ

ً
َجیعا

که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می کردی، نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرار کنی؛ ولی 
این خدا بود که میان آنان الفت انداخت؛ چرا که او توانای حکیم است«.1

بر اسـاس مضامین این آیه شـریفه، این خدا بود که عرب  ها را با وجود آن همه دشـمنی شدیدشـان، در 
پرتو اسـالم دگرگون کرد و در میان آنان الفت ایجاد نمود و دل  های پر از حقد و کینه  آنان را به هم نزدیک و 
مهربان سـاخت؛ به گونه ای که به تعبیر این آیه، اگر پیامبر اسـالم همه آنچه را که در زمین اسـت، صرف 
این کار می کرد، نمی توانسـت میان دل هایشـان انس و الفت برقرار نماید. در واقع، خداوند با هدایت آنان به 
سـوی ایمان و دوسـتی و برادری، میانشـان انس و الفت انداخت؛ چرا که خداوندبزرگ، عزیز و حکیم اسـت و 

بر هر کاری تواناست و کارش از روی فلسفه و حکمت انجام می پذیرد.
 استاد مطّهری نیز در این باره می گوید: »ما می گوییم پیامبر، وحدت بی نظیری ایجاد کرد و خیال 
می کنیم تنها چیز مؤثّر این بود که رسـول اکرم ایمان به آنها یاد داد و بعد هم فرمان داد، مّتحد باشـید و 
مّتحد شـدند؛ فکر نمی کنیم که موانع اتّحاد را که همان ناهماهنگی ها و ناهمواری ها و پسـتی و بلندی ها از 

ناحیه مواهب اجتماعی بود از بین برد، بلکه هم مقتضی را ایجاد کرد و هم موانع را از بین برد«.2
در دین مبین اسالم، بارها بر وحدت و اتّحاد و برادری میان مسلمانان تأکید شده است و با آیاتی مانند آیه 
ُقوا«،3 ندای آن را به اذهان تمام مسـلمانان رسـانده اسـت و برای این امر  َتَفّرَ یًعا َو اَل »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهَّلِل َجِ
مهم تنها به گفتار و دستور بسنده نکرده است؛ بلکه اسباب و عواملی را برای آن مقّرر نموده است تا با تحّقق 
وحدت که ثمرات آن به قول امام خمینی، قدرت، توسـعه و دانش اسـت، جامعه اسـالمی به شـکوفایی 
برسـد.4به همین منظور، مسـاجد در جوامع اسالمی یکی از محوری ترین عامل ایجاد وحدت میان مسلمانان 
اسـت و به یقین، می توان اذعان نمود که در میان معابد و مراکز عبادی ادیان الهی، مسـجد تنها مکانی اسـت 
که تمام عناصر و اجزای آن وحدت آفرین بوده و نمادی از یگانگی، انسجام و وحدت در آن نمود یافته است. 
مسـجد، هم به لحاظ شـکلی و ظاهری و هم از نظر محتوایی و ماهّیتی، دارای کارکردهایی اسـت که غایت 

آن، ایجاد وحدت و یگانگی است.

1. انفال، آیه 63.
2. مطّهری، مرتضی، مجموعه آثار ج9، ص151-150.

3. آل عمران، آیه103.
4. امینی، منان، وحدت از دیدگاه علمای اسالم، ص3.
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در این مقاله، سـعی بر آن اسـت که در ابتدا واژه مسـجد و جایگاه وحدت آفرین آن در آیات و روایات مورد 
بررسی قرار گیرد و سپس، رویکردها و کارکردهای آن در ایجاد وحدت مورد کنکاش قرار گیرد.

واژه مسجد

مسـجد، به معنی محل سـجده، برگرفته از سـجود، به معنای به خاک افتادن و خضوع و کرنش کردن در 
پیشگاه خداوند متعال است.1در فرهنگ دینی، سجده اوج عبادت و بندگی انسان برای خداست و در روایات 

چنین آمده است: »السجوُد منتَی العبادِة ِمن َبین آدم«.2
 در حقیقت، برترین و اصیل ترین محّل برای عبادت و تقرّب جستن به خداوند متعال مسجد است. مسجد، 
جایـگاه عبـادت و پرسـتش خالصانه خداوند است.3مسـجد، جایگاه زمزمه و نجوای صادقانه با معبود اسـت. 
یَن«.4مسـجد،  ُه الّدِ

َ
ِلصینَ ل ِ َمْسـِجٍد ّوَ اْدُعوُه ُمنْ

ّ
قیُمـوا ُوُجوَهُکـْم ِعْنـَد ُکل

َ
قـرآن در ایـن مورد می فرمایـد: »َو ا

پایگاه عروج انسـان از خاک به افالک اسـت؛ همچنان قرآن کریم در مورد سـیر پیامبر اکرم از زمین به 
ْسـِجِد  َراِم ِإَل امْلَ ْسـِجِد احْلَ  ِمَن امْلَ

ً
ْیال

َ
ٰى ِبَعْبِدِه ل ْسـَر

َ
ِذی أ

َّ
سـدرة المنتهی در شـب معراج می فرماید: »ُسـْبَحاَن ال

ْقَص«.5
َ
اْل

بـه اختصـار می تـوان گفت که یکی از نقش های اساسـی مسـجد آن اسـت که زمینه عبـادت پرحضور و 
خالصانـه را فراهـم نمایـد تـا مؤمنـان در آنجا با پرداختن به نمـاز و ذکر و دعا، زنگار غفلـت از دل و جان خود 

بشویند و با خداوند متعالـ   به معنای واقعی کلمه ـ  انس بگیرند.
در پژوهش های باستان شناسـان به وضوح دیده می شـود که معبد با انسـان همراه و همزاد بوده اسـت. 
از ایـن رو، بـزرگان دینـی در سـخنان خویش، همواره مسـجد را پناهـگاه مؤمن دانسـته اند؛ پناهگاهی که 
 انسـان در آن از دغدغـه و اضطـراب فاصله می گیرد و به آرامش و سـکون دسـت می یابـد. امام صادق
به مسـلمانان سـفارش می کند که هنگام رویارویی با مشـکالت و اندوه های دنیوی، به نماز و مسـجد پناه 
ِة6«.7 توّجه به نماز و راز و 

َ
ال ْبِر َوالَصّ ببرند؛ زیرا خداوند در قرآن کریم دسـتور داده اسـت که: »اْسـَتِعیُنوا ِبالَصّ

1. جعفریان، رسول، آثار اسالمی مّکه و مدینه.
2. مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص164.

3. جن، آیه18.
4. حّج، آیه4.
5. اسراء، آیه1.

6. بقره، آیه155.
7. وسایل الشیعه، ج5، ص263.
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نیاز با پروردگار و آن هم در بیت الهی )مسـجد(، نیروی تازه ای در انسـان ایجاد می کند و او را برای رویارویی 
با مشکالت نیرو می بخشد .

مسجد، با ایجاد آشنایی و پیوند میان مؤمنان با بزرگان و صالحان جامعه، بستری مناسب برای پرورش و 
تربیت روحیـ    اجتماعی وی فراهم می کند. در مکتب تربیتی اسـالم و بسـیاری از مکتب های تربیتی دیگر، 
»انزواطلبی« و »جمع گریزی« بیماری روحی شناخته می شود؛ در حالی که اجتماعی بودن و جمع گرایی، در 
حد معقول آن، نشانه سالمت روح و روان انسان و بیانگر تعادل فکری او به حساب می آید. مسجد، با فراخوانی 
پیوسـته مسـلمانان به جمع، روح جمع گرایی، وحدت و نظم پذیری را در آنان تقوّیت می کند و هر یک از افراد 

جامعه را به جای هوّیت »فردی گسیخته از دیگران«، دارای هوّیت »فردی پیوسته به دیگران« می کند.

تاریخچه مسجد در اسالم

در دین مبین اسـالم، از آنجایی که مسـجد نقش وحدت آفرینی میان مسـلمانان ایفا کرده است، تمامی 
فّعالّیت هـا نیز به مسـجد ختم شـده اسـت؛ به طوری  که هیـچ فّعالّیتی را نمی توان یافت کـه در آمیختگی و 
ارتباط با دین باشـد، ولی به مسـجد ختم نشـده یا مرتبط با مسـجد نباشـد. این امر مهم، نشـان از جایگاه 
و اهّمیـت محـوری مسـجد دارد. بـه همین دلیل، سـاخت و آبادانی آن همواره از برنامه های اّولیه شـخص 
پیامبر و یاران و تابعان بعد از وی تا اکنون بوده اسـت. پیامبر خدا در اّولین هجرت به مدینه، اّولین 
مکانـی را که برای اسـتقرار آیین اسـالم بنا کرد، مسـجد قبا بـود تا مردم حول محور ایـن مکان مقّدس به 
کسـب فضایـل انسـانی و آموزه های دینـی و روح وحدت و همزیسـتی بپردازند و در آنجـا هم نوا و یک دل 
در شـبانه روز حداقل پنج یا سـه بار دور هم گرد آیند؛ چرا که به مصداق حدیث گهربار پیامبر اکرم که 
ماعِة«1، این گردهمایی در مسـجد، همواره منشـأ خیر و برکات معنوی و انسـجام  َ فرمودند: »یُداهَّلل ِ عیل احلج

اسـالمی برای فرد و جامعه انسانی است.
بـا نگاهـی دیگـر به نقش وحدت آفرین مسـاجد در جامعه اسـالمی، می تـوان دریافت کـه در هر منطقه 
جغرافیایی که مسـجد حضوری فّعال دارد، شـعاع نورانی وحدت در فضا آکنده اسـت و اجتماعی آرام و بدون 
تنش و اختالف قابل مشـاهده اسـت. در فضای کالبدی شـهرها و روستاهای کشورهای اسالمی که مساجد 
همواره قلب تپنده و جوشان آن بوده اند، نه تنها همه شبکه راه های ظاهری، بلکه ارتباط درونی و قلبی اهالی 

آنها نیز به مسجد ختم می شود.2

1. میزان الحکمة، ج2، ص233، ح2588.
2. ماهنامه مسجد، سال هفدهم، شماره 132، ص88.
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وحدت آفرینی مسجد در نگاه قرآن

قـرآن کریـم آیات بی شـماری را درباره وحدت در میان جوامع اسـالمی ارائه داده اسـت؛ ولی چون مقاله 
حاضر در ارتباط مسـتقیم با نقش وحدت آفرینی مسـاجد اسـت به همین دلیل، به آیاتی که به طور مسـتقیم 
درباره مسـاجد وارد شـده است، اکتفا می شـود. در سوره جن، خدای سبحان مساجد را از آن خویش می داند و 
َحًدا؛ و مساجد مخصوص 

َ
 َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ

َ
َساِجَد هَّلِلَِّ َفال ّنَ امْلَ

َ
کسی نمی تواند حّق مالکّیت آن را داشته باشد.»َوأ

پرستش ذات یکتای خداست، پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید«.1در آیه دیگری، خداوند به تغییر 
قبله مسلمانان به سوی کعبه اشاره می کند و کعبه را رمزی برای اتّحاد و یکپارچگی میان مسلمانان قرار داده 
و از طـرف دیگـر آن را رمزی برای هوّیت اسـالمی و اسـتقالل آن از دیگر ادیـان و ملل معّرفی می کند: »َقْد 
ُوا 

ّ
راِم َو َحْیُث ما ُکْنُمْ َفَول ْسِجِد احْلَ ِ َوْجَهَک َشْطَر امْلَ

ّ
ًة َتْرضها َفَول

َ
َک ِقْبل َیّنَ ِ

ّ
ُنَول

َ
مآِء َفل َب َوْجِهَک ِف  الّسَ

ُّ
ى  َتَقل َنر

وَن؛ ما نگاه های 
ُ
اَیْعَمل ْم َو َما اهَّلُل ِبغاِفٍل َعّمَ ِ ّبِ ّقُ ِمْن ّرَ ُه احْلَ

َ
ّن
َ
ُموَن ا

َ
َیْعل

َ
ِکتاَب ل

ْ
وُتوا ال

ُ
ذیَن ا

َّ
ُوُجوَهُکْم َشْطَرُه َو ِاّنَ ال

انتظارآمیز تو را بر آسـمان ]در انتظار وحی و تغییر قبله[ می بینیم. اکنون روی تو را به قبله ای که خشـنودت 
سـازد، باز می گردانیم؛ پس، روی خود را به سـوی مسـجدالحرام کن و شـما مسـلمانان نیز در هر کجا باشید 
]هنگام نماز[، روی خود به سوی آن بگردانید و گروه اهل کتاب به خوبی می دانند که این تغییر قبله به حّق و 
راستی از جانب خداست و خدا از کردار آنها )که مطیع و نیکوکارند و یا منافق و زشت رفتارند( غافل نیست«.2

عاّلمه اقبال الهوری، درباره نقش  وحدت آفرین قبله می گوید: تعیین قبله واحد برای نماز مسـلمانان، به 
منظور تقوّیت  و حفظ وحدت  نظر عموم بوده اسـت و شـکل کلّی آن به احسـاس مساوات اجتماعی و تحکیم 
پیوندهای آن، تحّقق می بخشد؛ تا آنجا که می خواهد، بینش طبقاتی یا نظریه برتری قومی را از میان بردارد.3

در قرآن، آیات دیگری نیز درباره نقش وحدت آفرینی مسـاجد بیان شـده اسـت که ما به ذکر دو آیه درباره 
دو مسجد که خداوند یکی را عامل وحدت  و دیگری را عامل تفرقه و انشقاق میان مسلمانان معّرفی می کند، 

می پردازیم.

مسجد قبا، عامل وحدت

ا َیْعُمُر َمَسـاِجَد اهَّلِل  َ َ
قرآن کریم، حّق آبادانی و عمارت مسـاجد را خاّص مؤمنان می داند و می فرماید: »ِإّن

ْهَتِدیَن؛   ِمَن امْلُ
ْ
ن َیُکوُنوا

َ
ـِئَک أ

َ
ْول

ُ
 اهَّلَل َفَعَس أ

َ
َش ِإاّل َکاَة َو َلْ َیحنْ َة َو آیَت الّزَ اَل َقاَم الّصَ

َ
َیْوِم الِخِر َو أ

ْ
َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو ال

1. جن، آیه18.
2. بقره، آیه144.

3. الهوری، محّمد اقبال، تجدید التفکیر االسالمی، ص108.
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جز این نیست که مساجد خدا را آن کس آباد می کند که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشد و نماز بگزارد 
و زکات بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است که اینان از رهیافتگان ]هدایت شدگان[ باشند«. 1

در آیه دیگری خداوند به پیامبر گرامی دسـتور می دهد که با جمع مؤمنان در مسـجدی گرد هم آیند 
که بر اساس تقوا درست شده است و از مسجد ضرار که عامل تفرقه افکنی و نفاق در میان مسلمانان و ساخته 
ِل َیْوٍم  ّوَ

َ
ْقوى  ِمْن ا  الّتَ

َ
ـَس َعیل ّسِ

ُ
ْسـِجٌد ا َ  مّلَ

ً
َبدا

َ
منافقان اسـت، دوری گزینند؛ آنجا که می فرماید: »ال َتُقْم فیِه ا

یَن ؛ تو ای رسول ما، هرگز در مسجد آنها  ر ّهِ
ّطَ وا َو اهَّلُل ُیِحّبُ امْلُ ُر ْن َیَتَطّهَ

َ
وَن ا ِحّبُ  ّیُ

ٌ
ْن َتُقوَم فیِه فیِه ِرجال

َ
َحّقُ ا

َ
ا

قدم نگذار و همان مسجد ]قبا[ که بنیانش از اّول بر پایه تقوا، محکم بنا گردیده تا اینکه در آن اقامه نماز کنی، 
سـزاوارتر اسـت ]زیرا[ که در آن مسـجد، مردان پاکی اند که مشـتاق تهذیب نفوس خود هستند و خدا مردان 

پاک و مهّذب را دوست دارد«.2

مسجد ضرار، عامل تفرقه افکنی

منافقان و دین ستیزان که همواره در اندیشه تفرقه افکنی و ایجاد اختالف و شکاف میان صفوف مسلمانان 
هسـتند، در زمان پیام آور خدا اقدام به سـاختن مسـجدی نمودند که خداوند آن را به مسـجد »ضرار« و 
ضربه زدن به اسالم نام نهاد. هدف منافقان این بود تا اتّحادی را که مسجد در میان مردم به وجود آورده بود، 
به هم بزنند و با این کار، دوگانگی بین مسلمانان به وجود آورند؛ ولی خداوند متعال که حافظ دین خود است، 
به پیامبر اکرم دستور داد تا آن را ویران کند و این کار، الگویی برای آیندگان باشد تا نقش اصلی مسجد 

که وحدت آفرین است، دستخوش شیطنت های تفرقه افکنانه مشرکان قرار نگیرد.
ـْن َحاَرَب اهَّلَل َو  َ ْؤِمِنینَ َو ِإْرَصاًدا مّلِ یًقا َبـْینَ امْلُ  َمْسـِجًدا ِضـَراًرا َو ُکْفًرا َو َتْفِر

ْ
ُذوا نَ َّ

ِذیَن ات
َّ
قـرآن می فرمایـد: »َو ال

َبًدا...؛ آن گروه منافقی 
َ
َکاِذُبوَن؛ اَل َتُقْم ِفیِه أ

َ
ْم ل ُ ْسـیَن َو اهَّلُل َیْشـَهُد ِإّنَ  احْلُ

َ
َرْدَنا ِإاّل

َ
َیْحِلَفّنَ ِإْن أ

َ
 َو ل

ُ
ُه ِمن َقْبل

َ
َرُسـول

که مسجدی برای زیاِن اسالم برپا کردند )که مردم به مسجد پیامبر و در نماز او حاضر نشوند( و مقصودشان 
کفر و عناد و ایجاد تفرقه بین مسلمانان و مساعدت به دشمنان دیرینه خدا و رسول بود و با این همه قسم های 
مؤّکد یاد می کنند که )در بنای این مسـجد(، جز قصد خیر و توسـعه اسـالم نداریم، خدا گواهی می دهد که به 

تحقیق دروغ می گویند؛ هرگز به آن وارد نشو«.3
داسـتان مسـجد ِضرار، برای عموم مسـلمانان در هر عصر و دوران درسی اسـت که هرگز نباید ظاهربین 

1. توبه، آیه18.
2. توبه، آیه108.

3. همان، آیات108-107.
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و سـطحی نگـر باشـند و فریب افراد به ظاهـر حقّ به جانب را بخورند؛ زیرا چهره نفـاق و منافق در هر رنگ و 
لباسـی، حّتی در لباس طرفداری از قرآن و مسـجد ممکن اسـت ظاهر شود و مخالفان اسالم، ممکن است در 
لباس دین بر ضّد دین فّعالّیت کنند. موضوع اتّحاد میان مسلمانان، به قدری اهمّیت دارد که حّتی اگر ساختن 
مسجدی در کنار مسجدی دیگر، موجب تفرقه و پراکندگی مسلمانان گردد، مسجد تفرقه  انداز نامقّدس است 

و  خانه خدا نیست؛ بلکه کانون شیطان است.

کارکردهای وحدت آفرین مساجد

مساجد، به عنوان آموزشگاهی مردمی و همیشگی دارای کارکردهای بسیار متنّوع و متعّددی هستند که 
همگان را شب و روز و در تمام فصل های سال در برمی گیرد و هیچ شاگردی از پیر و جوان و کوچک و بزرگ 
را باز پس نمی راند و هیچ تشریفات و هزینه و قید و بندی ندارد. تمامی این کارکردها در عین تعّدد، در راستای 
هم و در یک خّط معنوی واحد قرار دارند. در واقع، نوعی انسـجام و وحدت در تمامی این نقش ها وجود دارد 
که در راسـتای هم و تقوّیت کننده یکدیگر هسـتند؛ چون هدف نهایی و غایی تمامی آنها در توحید و یگانگی 
خدا تبیین شده است و رمز و راز معنوی وحدت اّمت اسالم نیز توحید است و به عقیده اقبال الهوری، توحید 

و یگانگی خدا، سرمایه اسرار و شیرازه افکار اّمت اسالمی است:
اهل حّق را رمز توحید بر است               

در آتی الرحمن عبداً مضمر است
ملّت بیضا تن و جان ال إله                  

ساز ما را پرده گردان ال إله
ال اله سرمایه اسرار ما                      

رشته اش شیرازه افکار ما1
با نگاهی دیگر به مسجد مشخص می شود که همه منابع موجود انسانی در آن در هدف، وحدت نظر دارند. 
هدف نمازگزاران، امام جماعت، هیئت امنا، خادم، بانی و واقف و ... همه یکی اسـت و ابعاد معنوی، سـرلوحه 

اعمال و افعال آنان در مسجد است.
اکنـون در ایـن نوشـتار به مهم تریـن مؤلّفه های وحدت آفرین مسـجد، از حیث کارکرد به اختصار اشـاره 

می شود:

ح احوال احمد سروش، ص63. 1. اقبال الهوری، محّمد، کّلیات اشعار فارسی موالنا اقبال، مقّدمه و شر
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وی از کعبه 1. مسجد و وحدت مؤمنان در پیر
در واقع، تمامی مسـاجد موجود در کره زمین دارای سـمت و جهت واحدی اسـت و سـوی همگی آنها به 
طرف کعبه، اّولین خانه خداپرسـتی و توحید قرار دارد. در حقیقت، همین سـاختمان ظاهری مسـجد، تمامی 
مسـلمانان را نیـز جهت می دهد و مسـیر آنهـا را تنها به یک نقطه واحد منتهی می کنـد، نقطه ای که کمال و 
؛  ً

ْمنا
َ
اِس َو أ لّنَ ِ

ّ
َبْیَت َمَثاَبًة ل

ْ
َنا ال

ْ
سعادت انسان، تنها با حرکت در این مسیر، روشن و تعیین می گردد: »َو ِإْذ َجَعل

]و بـه یـاد آورید[ آنـگاه که خانه ]کعبه[ را پناهگاه و مأوای امن مردم کردیم«.1قرار گرفتن »کعبه« به عنوان 
قبله، برای تجلّی وحدت مسـلمانان و تجدید خاطرات ایثارگری و شـرک ستیزی حضرت ابراهیم است و 

به این دلیل دارای قداست و احترام است.

2. مسجد و وحدت در پخش اذان
به طور کلّی، چهار نوع فراخوانی برای انجام عبادت و گردهمایی، برای یک مسـلمان قابل تصّور اسـت؛ 
نخسـت، پخش اذان و فراخوانی در مسـجد محلّه؛ دّوم، فراخوانی مؤمنان برای مسـجد مرکزی در شـهر با 
عنوان مسـجد جامع؛ سـّوم، فراخوانی مسلمانان به مصالیی در یک منطقه برای نماز عید؛ چهارم، فراخوانی 

تمامی مسلمانان برای حّج به کعبه و مسجدالحرام.
»صوت دلنشین مؤّذن و پیام عمیق و رسای اذان، دعوت کننده مسلمانان به نماز جماعت است که در هر 
شـبانه روز، سـه یا پنج بار در اوقات صبحگاهان، نیم روز و شـامگاهان به گوش مردم به طور کامل آشنا است. 
این وقت شناسـی و دعوت همگانی، جزئی از فرهنگ جامعه اسـالمی تلّقی می شـود؛ در صورتی که در غیر از 

این ساعات، اگر از مسجدی صدای اذان شنیده شود، به ذهن مردم عجیب به نظر می رسد«.2
»صدای اذان و اوقات شـرعی، به گونه ای اسـت که آنی و لحظه ای در گسـتره کره زمین قطع نمی گردد؛ 
زیرا در هر لحظه، هر موقعّیت جغرافیایی، واجد یک وقت شـرعی در اوقات پنج گانه نماز اسـت که به صورت 
مستمر و واحد و باانسجامی ناگسستنی، هیچ گونه خلل و یا وقفه ای در برآوردن بانگ توحید ایجاد نمی گردد 
و به طور دائم، صدای سـروش آسـمانی اذان در دایره زمین، از سـوی نباتات و جمادات و موجودات زنده به 

آسمان بلند است«.3
وِس 

ُ
ُقّد

ْ
ِلِک ال ْرِض امْلَ

َ
َماَواِت َو َما ِف اْل ُح هَّلِلَِّ َما ِف الّسَ خداوند در آیه نخست سوره جمعه می فرماید: »ُیَسّبِ

1. بقره، آیه125.
2. هاشمی سّیدابوالقاسم و کنگاوری معصومه، تأثیر بناها و فضاهای مذهبی در جامعه اسالمی.

3. موظف رستمی، محّمدعلی، مقاله مسجد، نماد وحدت. 
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ِکمِی؛ آنچه در آسـمان ها و زمین اسـت، همواره خدا را ]به زبان قال و زبان حال[ تسـبیح می گویند؛  یِز احْلَ َعِز
ْ
ال

خدایی که مسـلّط ]بر همه عالم هسـتی[، پاکیزه ]از هر عیب و نقص[، مقتدر شکسـت ناپذیر ]و دارای اتقان 
صنع در مرحله تکوین و متانت در تشریع[ است«.1آری، صدای دلنشین اذان هر صبح و شام با عبارت »اشهد 

ان ال اله اال اهلل«، همگان را به وحدانّیت خدا و دوری از شرک و بت پرستی دعوت می کند.

3. مسجد و پیمان اخّوت و برادری
اخـّوت و بـرادری، عاطفی تریـن و صمیمی تریـن نـوع رابطه ای اسـت که بین مسـلمانان وجـود دارد. به 
همیـن منظـور، هنوز چند ماهی از حضور پیامبر گرامی اسـالم در مدینه نگذشـته بود که آن حضرت در 
مسـجدالّنبی، با هدف ایجاد وحدت و اخّوت، بین یاران، انصار و مهاجران، پیمان عقد اخّوت بسـت و خود آن 
حضرت نیز با حضرت علی پیمان برادری بست. با توّجه به نقش وحدت آفرین مسجد، از آن پس، بسیاری 
از اختالف هـا و درگیری هـای قومی، قبیله ای، طایفه ای و حّتی خانوادگی رفع گردید و سـرانجام بسـیاری از 

دشمنی ها به دوستی و موّدت مبّدل گردید.
این سخن ژرف و بیدارگر از پیامبر اکرم است که فرمودند: »ای مردم، همه شما فرزندان آدم هستید و 
آدم از خاک آفریده شده است. عرب را بر غیرعرب هیچ فضیلت و برتری نیست، مگر به تقوا و پرهیزگاری«.2 
قوی؛ مسـلمانان  َحٍد، ِااّل ِبالَتّ

َ
 ا

َ
َحٍد َعیل  اِلَ

َ
همچنین، آن حضرت می فرماید: »املسـلموَن ِاخوٌه ال َفضل

با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوی«.3
ِهم َو  همچنین، از نعمان بن بشـیر روایت شـده اسـت که رسـول خدا فرمودند: »َتری املؤمنینَ ف َتراُحِ
ی؛ مؤمنان در شفّقت،  َهِر َو احُلَمّ ُه ساِئُر َجَسِدِه ِبالَسّ

َ
َسِد ِاَذا اشَتکی ُعضٌو َتداعی ل َ ِهم و َتعاُطِفِهم، َکَمَثِل احلج َتواِدّ

دوسـتی و مهربانـی با یکدیگـر، مانند اعضای یکدیگرند که اگر عضوی از آن به درد آید، سـایر اعضا بی قرار 
می گردند و تب می کنند«.4

مقام معّظم رهبری نیز در این باره می فرماید: یکی از کارهایی که پیامبر، شاید در همان ماه های 
اول ورود به مدینه انجام دادند، ایجاد عقد اخوّ ت بین مسلمانان بود؛ یعنی مسلمان ها را با هم برادر کرد. اینکه 
می گوییم با هم برادر هستیم، در اسالم یک تعارف نیست؛ یعنی در حقیقت مسلمانان نسبت به یکدیگر دارای 

1. جمعه، آیه1.
2. حّرانی، ابی محّمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه، تحف العقول، ص34.

3. متقـی هنـدی، عالء الّدین بن علـی، کنـز العمـال فـی سـنن االقـوال و االفعـال، ج1، ص149؛ سـیوطی، جالل الدیـن عبدالّرحمـن، جامع االحادیـث، 
ج7، ح23538.

4. ر.ک: مختصر صحیح البخاری، ج2، ص587، باب دهم، حدیث1995.
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حّق برادری هستند و نسبت به هم طلب کارند. پیامبر این را عملی کرد.1

5. مسجد و اّتحاد در مشارکت اجتماعی
پیامبـر اکـرم وحدت مسـلمانان را در حدیثی، به سـاختمانی تشـبیه می کند که اجـزای آن یکدیگر 
صاِبِعـِه...؛ مؤمنان برای 

َ
َک َبـینَ ا َّ َشـَبّ ُ

؛ ث
ً
 َبعُضُه َبعضا

ّ
را محکـم می کننـد: »امُلؤِمـُن ِللُمؤِمِن َکالُبنیاِن َیُشـُد

یکدیگر، مانند اجزای یک سـاختمان هسـتند که باعث تقوّیت  و اسـتحکام یکدیگر می شوند. سپس، رسول 
خدا انگشتانش را داخل یکدیگر نمودند )و با این کار استحکام را به حاضرین نشان دادند(...«.2در کالم 
گهربـار پیامبر اکرم آمده اسـت که آن حضرت، انگشـت های دو دسـتش را در هم فـرو برده و آن را به 

مخاطبان نشان می داد. 
در حقیقـت، در صفـوف نمـاز مسـلمانان در مسـجد، نماد بارزی از اتّحـاد و یکپارچگی مسـلمانان دیده 
می شود که در آن افراد توانگر در کنار افراد تهیدست و افراد کوچک در کنار افراد بزرگ و صاحبان منصب 
و مقامات در کنار سایر اقشار جامعه، به صف واحدی می ایستند؛ این صفوف به هم   پیوسته آیه زیر را تداعی 

می کند:
ْرُصوٌص؛ خداوند کسانی را که در راه او مّتحد  م ُبنَیاٌن ّمَ ُ ّنَ

َ
ا َکأ

ً
وَن ِف َسِبیِلِه َصّف

ُ
ِذیَن ُیَقاِتل

َّ
»ِإّنَ اهَّلَل ُیِحّبُ ال

و یکپارچه در صّف واحدی مانند دیوار سرب بزرگی می رزمند، دوست  دارد«.3

6. مسجد و وحدت در نماز جماعت
نماز جماعت یکی از نمادهای وحدت و اتّحاد در سطح جوامع اسالمی است که در شبانه روز 3 یا 5 وعده، 
مسلمانان برای این امر مهم فراخوان می شوند. گرچه در اسالم نماز جماعت فرض نشده است، اّما در مقابل، 
اجـر آن را بیسـت و هفـت برابـر از نماز ُفرادا باالتر می داند.4 اسـالم بـرای این گردهمایی، مؤمنـان را روزانه 
در مسـجد محلّه خودشـان 3 یا 5 بار برای ادای نماز به صورت دسـته جمعی و یک دلی فرا می خواند؛ سـپس 
در سـطح وسـیع تری، برای نماز جمعه، مسـلمانان را به اجتماع امر می کند. در نماز عید دایره شـمول، باز هم 
وسیع تر می شود و حّتی اسالم به مردان و زنانی که عذر دارند و نمی توانند نماز بخوانند، دستور می دهد در این 

1. احمد، بشـیر، اّتحاد و انسـجام اسـالمی در آئینه چهل حدیث  اندیشـه تقریب، ویژه نامه انسـجام اسـالمی)3(، سـال 1387هـ.ش، به نقل از منشـور 
اّتحاد مّلی و انسـجام اسـالمی، اثر سـبزیان، فصلنامه خرداد، 1386 هـ.ش. ص 159-158.

2. مختصر صحیح البخاری، ج2، ص590، باب شانزدهم، حدیث2003.
3. صف، آیه4.

4. صحیح مسلم، حدیث650.
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اجتماع شرکت کنند.1دین اسالم حّتی به اجتماع مسلمانان در نگاه بین المللی و اّمت واحد اسالمی نیز توّجه 
نموده و هر سال در قالب حّج تمّتع و عمره، میلیون ها مسلمان در سراسر جهان اسالم در این اجتماع بزرگ، 
چگونگی وحدت و اخّوت و برادری را آموزش می بینند و به صورت عملی، چند روزی آن را تمرین می کنند.

به هر حال نماز، به خصوص نماز جماعت، نقش بسزایی در وحدت آفرینی نمازگزاران دارد؛ به گونه ای که 
بسیاری از مستشرقان نسبت به نماز و اثر عمیقش در نهاد آدمی، به ویژه نماز جماعت اظهار شگفتی کرده اند؛ 
در این باره »رنان«، فیلسـوف فرانسـوی، برخالف کج فهمی هایی که از اسـالم دارد، چنین می گوید: »من 
به هیچ مسـجدی از مسـاجد مسـلمانان داخل نمی شوم، مگر اینکه احساسی از خشوع و حسرت به من دست 
می دهـد، از اینکه ]چرا[ مسـلمان نیسـتم«.2همچنین، »توماس آرنولد« درباره نمـاز می گوید: »این تکالیف 
عبـادی منّظـم الهی، از بزرگ ترین نشـانه های امتیاز نظام دینی مسـلمانان در مقایسـه با دیگران اسـت که 
جهانگردان در سـرزمین های شـرقی مالحظه می کنند؛ زیرا نحوه برگزاری بسیاری از آیین های دیگری که 

در سرزمین های اسالمی مشاهده می شوند، خالی از تأثیر معنوی است«.3

7. مسجد، عامل برابری و مساوات
در مسـاجد اسـالمی و در صفـوف به هـم فشـرده جماعت در آن، مسـاوات و برابری به طـور وضوح دیده 
می شـود. صاحب منصبان و مقامات با سـایر اقشـار جامعه، کارگر، کشـاورز، دانشـمند و دیگران در صفوف 
واحدی کنار هم دیده می شوند. بنابراین، هر کس زودتر به مسجد آمد، در صفوف جلو جای می گیرد. محّمد 
اقبال الهوری روشـنفکر معاصر در این باره می گوید: »نماز جماعت در اسـالم، عالوه بر ارزش فکری خود، 
به آرمان تحّقق وحدت بشـرّیت به عنوان یکی از حقایق زندگی اشـاره می کند و این آرمان، فقط با بر چیدن 

همه تفاوت ها و اختالفاتی که یک انسان را از دیگری متمایز می سازد، تحّقق می پذیرد«.4
عاّلمـه اقبـال الهـوری در یکـی از کتاب هایش، بـه برهمایی اشـراف منش جنوب هند اشـاره می کند و 
می گوید: »اگر اینها با طبقه نجس ها هم ردیف و پهلو به  پهلو در یک صف واحد در می آمدند، انقالب عظیم 

معنوی را به ارمغان می آورند«.5

1. همان، حدیث890.
2. آرنولد، توماس، الدعوة الی االسالم، ص50.

3. همان.
4. الهوری، تجدید التفکیر االسالمی، ص 108.

5. همان.
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در حقیقـت، همـه روز در مسـجد، چهره هـا با هم روبه رو می شـوند و زبان ها با یکدیگـر زمزمه می کنند و 
دل ها با هم انس می گیرند. کدام وحدت و برابری از وحدت نمازگزاران در جماعت که پشت سر امام واحدی 
می ایستند و خدای واحدی را می خوانند و کتاب واحدی را قرائت می کنند و به سوی قبله واحدی رو می کنند 
و کارهای یکسانی، از قبیل قیام، قعود، رکوع و سجود انجام می دهند؛ کامل تر و عمیق تر است؟ این وحدتی 
اسـت که در سـطح ظاهر و پوسـته نمی ماند؛ بلکه به مغز و هسـته رسـوخ می کند و وحدتی در قالب نگرش، 

هدف، جهت و عمل را به بار می آورد.
کـدام تصویـر، جالب تـر و زیباتـر از منظره مسـجد پیامبر در مدینه دیده می شـود که نژادهـای گوناگون 
غیرعـرب، مانند صهیب رومی، سـلمان فارسـی و بالل حبشـی را در بر می گرفت و قبایـل مختلفی از انصار 
قحطانی و مهاجران عدنانی را در دامن خود پرورش می داد؛ آنچنان پرورشـی که یکی از آنان ترجیح می داد 
ْنُفِسـِهْم َو 

َ
 أ

َ
وَن َعیل که خود گرسـنه بخوابد، اّما برادر و خواهر ایمانی اش سـیر باشـند. قرآن می فرماید: »َو ُیْؤِثُر

ْم َخَصاَصٌة؛ و انصار مدینه، مهاجران مّکه را برخود ترجیح می دهند، هرچند که خود سخت نیازمند  ْو َکاَن ِبِ
َ
ل

بودند«.1
در مسـجد، امتیازات و تبعیضات مقامی، مالی، نژادی و رنگی، ناپدید می شـود و تمام محیط آن از هوای 
پاک برادری، برابری و محّبت، آکنده اسـت. این نعمت بزرگی اسـت که آدمی، روزانه در میان دنیایی تیره از 

اختالف و جدال، پنج یا سه بار، از فضای دوستی و آرامش کامل بهره مند می گردد.

نتیجه سخن

بدون تردید، در میان معابد و مراکز عبادی ادیان الهی، مسـجد تنها مکانی اسـت که تمام عناصر و اجزاء 
آن وحدت آفریـن بـوده و نمادی از یگانگی، انسـجام و وحدت در آن نمود یافته اسـت. مسـجد، هم به لحاظ 
شکلی و ظاهری که در قالب اجزاء و عناصر مختلف شکل یافته است و هم از نظر محتوایی و ماهوی، دارای 
کارکردهای افعالی و اعمالی اسـت که غایت آنها ایجاد وحدت و یگانگی اسـت. در شـریعت اسـالم، محور و 
کانون تمامی فّعالّیت ها به مسـجد ختم می شـود و هیچ فّعالّیت و فعلی را نمی توان یافت که در آمیختگی و 
ارتباط با دین باشد، ولی به مسجد ختم نشده، یا مرتبط با مسجد نباشد؛ این امر مهم نشانگر جایگاه و اهمّیت 

محوری مسجد است.
مساجد در میان تمام مذاهب و فرق مختلف اسالمی، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و همگی بر منزلت 

1. حشر، آیه9.
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و شـأن این مکان الهی و قدسـی اتّفاق نظر دارند و از این نظر نیز از صدر اسـالم تاکنون، نه تنها هیچ تغییری 
از نظر شـکلی و ماهوی نتوانسـته که به اصل، بنیان و شـأن مسجد خدشه ای وارد سازد، بلکه در طول تاریخ، 
تنها همین مکان به عنوان محورّیت وحدت از منظر و بعد مکانی روز به روز به نقش و کارکردهای آن افزوده 
شـده و شـاهد افزایش نقش آفرینی آن نیز بوده ایم و هیچ مکان جایگزینی که بتواند نقش مسـجد را ایفا کند، 

تاکنون در هیچ  یک از فرق و مذاهب اسالمی مشاهده نشده است.
مسـجد، به عنوان ظرف مکانی که روح توحیدی، وحدانّیت و یکتاپرسـتی در آن ترویج و تبلیغ می شـود، 
دارای کارکردهای بسیار متنّوع و متعّددی است. تمامی این کارکردها در عین تعّدد در راستای هم و در یک 
خّط معنوی واحد قرار دارند. در واقع، نوعی انسـجام و وحدت نانوشـته، در تمامی این نقش ها وجود دارد که 
همه آنها نسبت به هم، همپوشی داشته و تقوّیت   کننده یکدیگر هستند؛ چون هدف نهایی و غایی تمامی آنها 
در »کلمه اهلل« و کمال انسـان تبیین شـده اسـت و آنچنان از تجانس و انسجام برخوردار هستند که هیچ  یک 
از کارکردها در تناقص یا نفی دیگر کارکردها، عمل نمی کنند؛ بلکه همه آنها در مسـیر اتّحاد و همبسـتگی 
برای عروج و کمال انسـان قدم می گذارند. همه منابع موجود انسـانی در مسـجد در هدف، وحدت نظر دارند. 
هدف نمازگزاران، امام جماعت، هیئت امنا، خادم، بانی و واقف و ... همه یکی اسـت و ابعاد معنوی، سـرلوحه 

اعمال و افعال آنان در مسجد است.
بنابراین، مسـجد کشـتزاری اسـت که تعالیم نظری دیـن، در محدوده آن، مورد آزمایـش قرار می گیرد و 

اصول انسانی آن، آماده اجرا می شود.
یکی از ویژگی های شریعت حیات بخش اسالم، این است که اصول خود را به صورت امری ذهنی یا حرف 
محض، بر سـر زبان قرار نداده اسـت؛ بلکه آن را به زندگی روزانه فرد پیوند داده اسـت؛ از این رو اتّحاد، آزادی، 

برابری و برادری به شکل حقایق علمی و حقیقی در مسجد آموزش داده می شوند.
پیشـینیان مـا ارزش و کارکـرد مسـجد را به عنوان انجمنی فراگیر شـناخته بودند و بـه همین منظور عقد 
وُه 

ُ
ـَکاَح َو اْجَعل ْعِلُنوا َهَذا الِنّ

َ
ازدواج خـود را در پیـروی از حدیث پیامبر اکرم در مسـجد انجام می دادند: »أ

َسـاِجِد«.1 پیامبـر گرامـی با برگزاری مراسـم عقد ازدواج حضـرت فاطمه و حضرت علی در  ِف امْلَ
مسجد، به افزایش نقش آفرینی مسجد کمک شایانی  کرد. اگر چه این سنت، امروزه کمتر در کشور ما صورت 

می گیرد؛2 اّما در برخی از کشورهای اسالمی این سّنت حسنه را جاری می نمایند. 

1. سنن الترمذی، باب اعالن النکاح، ح 268.
2. ضـرورت احیـاء ایـن سـّنت پسـندیده بـا توّجـه بـه افزایـش روزافـزون هزینـه ازدواج بـا هـدف افزایـش پیونـد خانوادگـی که در راسـتای انسـجام جامعه 

وارزش هـای اسـالمی صـورت می گیـرد، الزم بـه نظـر می رسـد.
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»به دسـتور پیامبر گرامی، سـفره وسـیعی در مسـجد گسـتردند و بسـیاری از زنان و مردان مسلمان 
پذیرایی شـدند و آنگاه عروس و داماد را به مسـجد فراخواندند و دسـت حضرت فاطمه را در دست حضرت 

علی گذاشتند و برای آن دو دعا کردند«.1
عالوه بر اینکه فرد در مسـجد، به صورت عملی درس وحدت و بسـیاری از مفاهیم را فرا می گیرد، درس 
آزادگی را نیز تجربه می کند و از هر نوع بندگی، جز بندگی خدا آزاد می گردد؛ این، همان آزادی وجدان انسانی 
و باالترین نوع آزادی ها است؛ اّما درباره آزادی عقیده، همین بس است که هرگاه امام در گفتار یا کردار خود 
در نماز دچار اشـتباهی شـود، نمازگزاران موّظف به اصالح خطای او هسـتند و این مورد برای پیر، جوان، مرد 

و زن، یکسان است.

1. بحاراالنوار، ج43 ص114 -120.
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 نقش سیاسی مساجد در عصر پیامبر گرامی
و امام علی و در عصر حا ضر

حسنعلی محمودی

چکیده

نگارنده در این نوشـتار، در پِی تبیین نقش سیاسـی مسـجد به طور مستقل، در عصر پیامبر اکرم، امام 
علی و عصر حاضر است. این تحقیق در صدد ارائه الگویی مدّون از کارکرد سیاسی مسجد در زمان پیامبر 
اسالم، بنیان گذار اصلی و نخستیِن این نهاد مقّدس است تا معیاری برای کارکردهای سیاسی مسجد در 
عصر حاضر باشد. در این راستا، نگارنده با استناد به آیات، روایات و کتاب های معتبر، در سه فصل به تبیین و 
تشریح موضوع پرداخته است؛ در فصل اّول، کارکردهای سیاسی مسجد در عصر پیامبر اکرم و در فصل 
دّوم، کارکردهای سیاسـی مسـجد در عصر امام علی بحث شـده اسـت. در فصل پایانی، کارکرد سیاسی 
مسجد در عصر حاضر، به ویژه نقش مسجد در پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقّدس و همچنین، 

نقش و کارکرد مسجد در عصر ظهور مهدی موعود به اختصار مورد بررسی قرار گرفت.

واژگان کلیدی: 

مسجد، کارکرد سیاسی، عصر حکومت امام علی، عصر حاضر، عصر ظهور.
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مقّدمه

1ـ تبیین موضوع: مسـجد در اسـالم تنها معبد و جای عبادت نیسـت و همچنین، عبادت در اسـالم، تنها 

دعا، نیایش و انجام امور مخصوص که در ادیان به این نام وجود دارد، نیست؛ بلکه جهاد نیز جزئی از عبادت 
است. به بیان دیگر، مسجد در اسالم، کانون عبادت است؛ اّما عبادتی که دامنه تعریف و وسعت آن، چگونگی 

کلّیه امور مربوط به حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان اسالم را در برمی گیرد.
2ـ   ضرورت انجام تحقیق: مسـجد دارای کارکردهای متنّوع در هر عصر و زمانی بوده اسـت؛ از جمله 

کارکردهای مسـجد، نقش سیاسـی آن اسـت. در دنیای امروز که اسالم به عنوان یک دین جدای از سیاست 
نیسـت، مسـجد و کارکرد سیاسـی آن به صورت جّدی مطرح گردیده است. ضرورت ایجاب می کند که یک 
الگوی مدّونی از کارکرد سیاسـی مسـجد در زمان پیامبر اسـالم که بنیان گذار اصلی و نخستین این نهاِد 
مقّدس بوده است، تهیه کنیم تا بتوانیم معیار سنجشی برای کارکردهای سیاسی مسجد در عصر حاضر داشته 
ْیَک 

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول ا الّرَ َ ّیُ

َ
باشیم. از آنجایی که جانشین بر حّق پیامبر اسالم، بر اساس آیه شریف »یا أ

ـک ...«،1 امـام علـی اسـت، ارزش و اهمّیت کارکرد و نقش سیاسـی مسـجد در عصر آن حضرت،  ّبِ ِمـْن َر
کمتر از زمان رسـول خدا نیسـت. از این رو، بررسـی این دوره نیز نگرش بهتری در درک کارکرد سیاسی 
این کانون مقّدس ارائه می دهد. بنابراین، چگونگی اسـتفاده پیامبر گرامی و امام علی از مسـجد در 
امور سیاسـی و تقوّیت بنیه حکومت اسـالمی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه و مبارزه علیه حکومت های 
طاغوتی و اسـتعماری و اتّحاد ملّی و انسـجام اسـالمی، الگوی شایسـته ای برای بهره گیری از کارکردهای 

سیاسی مسجد در عصر کنونی است.
 3ـ   امتیاز تحقیق حاضر: با بررسی و کندوکاوی که در حّد توان صورت گرفت، مشّخص گردید که نقش 
و کارکرد مسجد در زمینه های مختلف به صورت جزئی و پراکنده در تحقیقات مشابه اشاره شده است؛ اّما در 
هیچ یک از تحقیقات، به صورت مستقل به موضوع مسجد و نقش سیاسی و کارکردهای آن در عصر پیامبر 
اکرم و امام علی پرداخته نشده است. از این رو، پژوهش در مورد موضوع کارکردهای سیاسی مسجد 
در دو عصر بیان شـده و مقایسـه آن با عصر کنونی، این تحقیق را از تحقیقات دیگر متمایز می نماید که خود 

از امتیازات این پژوهش است.

1. مائده، آیه67.

169 فــــروغ مسجـــــــــــد



4ـ   سؤاالت اصلی و فرعی
4-1(سؤاالت اصلی

1. کارکرد و نقش سیاسی مسجد در عصر پیامبر اسالم و امام علی چگونه بوده است؟
2. مهم ترین شاخصه های کارکرد سیاسی مسجد در این دو عصر چیست؟
3. مسجد در عصر کنونی از جهت سیاسی چه نقشی را می تواند ایفا نماید؟

4-2(سؤاالت فرعی 

1. کارکرد سیاسی مسجد چیست؟ 
2. مهم ترین شاخصه های نقش سیاسی مسجد در عصر پیامبر و امام علی چه بوده است؟

3. نقش سیاسی مسجد در عصر حاضر چیست؟ 
4. نقش سیاسی مسجد در دوران مشروطّیت، در پیروزی انقالب اسالمی چگونه بود؟

5. نقش مسجد در تداوم و حفظ دست آوردهای انقالب اسالمی چیست؟

5- فرضیه تحقیق

 مسجد در عصر پیامبر اکرم و در دوران حکومت امام علی جایگاه و نماد سیاست و حکومت بوده 

است. به عبارت دیگر، مسجد کانون حرکت های سیاسی و حکومتی در صدر اسالم و نماد حکومت و دیانت 
بوده است.

کارکرد سیاسی مسجد

واژه هـای دین و سیاسـت، در آیین مقّدس اسـالم، مقوله واحدی را تشـکیل می دهند. بـه عبارتی دیگر، 
عبادت و سیاسـت یک عنصر هم  شـکل هسـتند که به موازات هم در جهت اعتالی کلمه اهللَّ تعریف و تجلّی 

می یابند و به هیچ وجه قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. 
»بـر اسـاس آمیـزه دین و سیاسـت در اسـالم، اعمـال عبادی و سیاسـی آن نیـز از مرکزّیت »مسـجد« 
هدایت پذیر بوده و لوای بلند اسالم با عالمت مخصوص »عبادت و سیاست«، در ستیغ قلوب عارفان جهان 

به اهتزار در آمده است«.1 

1. رهبرى، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص250.
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 بر این اسـاس، از جمله کارکردهای مهّم مسـجد، »کارکرد سیاسی« آن است که از زمان رسول خدا
بر آن تأکید شـده و هم اکنون نیز اهمّیت آن به طور کامل مشـّخص اسـت. بر همین اسـاس، آن حضرت پس 
از بنیان گـذاری نظام اسـالمی، مسـجد را که مرکزی عمومی و محّل تجّمع مسـلمانان بـرای ادای فرایض 
دینی بود، به عنوان پایگاه حکومت و نهاد سیاسـی اسـالم برگزید. در دوره های بعد نیز، بیشـتر امور سیاسـی 
آن روز مانند معّرفی خلیفه، مراسـم بیعت با وی، عزل و نصب اسـتانداران و کارگزاران و ... در مسـجد صورت 

می گرفت.
مسـجد همواره محّل تربیت مجاهدانی نسـتوه، حق گرا و ظلم سـتیز بوده اسـت. به همین دلیل، در طول 
تاریخ مسجد و مسجدیان، با حکومت های ناصالح و فاسد در ستیز و مبارزه بوده  و حکومت های فاسد و ظالم 

را به عنوان منکری بزرگ می دانستند.
با مطالعه در تاریخ قیام ها در دوره های مختلف تاریخی به روشنی در می یابیم که بسیاری از حرکت های 
سیاسـی مردم بر ضّد حکومت های جابر و ظالم زمانه خویش، از طریق تشـّکل های غیررسـمی در مسـاجد 
و سـایر محافل مذهبی صورت می گرفته اسـت. اگرچه مسـاجد صحنه برخورد با حکومت ها بود، اّما »نه به 
سـبب درگیری مذهبی، بلکه به دلیل مخالفت حکومت ها با اسـالم اصیل و فرهنگ مسـجدی بود. بنابراین، 
توده هـای مـردم کـه با رهنمودهـای علمای دین آگاه می گشـتند، از همیـن پایگاه، مخالفت هـای خود را با 

دستگاه های جابر زمان اعالم می کردند؛ به طور معمول منشأ اکثر حرکت های شیعی از مساجد است«.1
امـروز نیـز مسـجد پایگاهی برای حفظ وحدت مسـلمانان و کوشـش آنها برای جلوگیـری از توطئه های 
دشـمنان اسـت. در مسـجد، همه افراد بدون در نظر گرفتن سودهای شـخصی و منفعت کسب و کار دورهم 
جمـع می شـوند و همیـن احسـاس یگانگـی و وحدتـی که در مسـجد به  وجود می آیـد، مانع به ثمر رسـیدن 

توطئه های دشمن می شود. 
 نکته شـایان ذکر آنکه آنچه مسـاجد را به یک کانون سیاسـی و عبادی مبّدل می کند، اجتماع مسلمانان 
در آن برای انجام فرایض دینی اسـت و در سـایه این تجّمع و دسترسـی به آحاد مسلمانان در جامعه اسالمی، 
کارکرد سیاسـی مسـجد، از رونق بیشـتری برخوردار می گردد. به هر حال، درسـت است که مسجد در اسالم 
محّل عبادت و جایگاه ارتباط بنده با خدا است، اّما نه عبادت خشک و خالی و به دور از نگرش های اجتماعی 
و سیاسـی، بلکه مسـجد در اسالم در عصرهای متماّدی، کارکردهای فراوانی داشته و یکی از کارکرد مهّمی 
که حائز اهمّیت اسـت، کارکرد سیاسـی مسجد است که عبارت است از پیوند مسجد با امور اداری و حکومتی 

1. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص83.
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و فّعالّیت های سیاسـی که مربوط به سرنوشـت جامعه اسـت؛ زیرا اسالم، دینی است که در آن رابطه مستقیم 
بین فّعالّیت های عبادی و سیاسی وجود داشته و دارد. این ارتباط به روش های متعّدد قابل تصّور و درک است 
که از آن جمله، می توان به خطبه های نماز جمعه و تبیین مسائل حکومتی و سیاسی و مسائل مهم اجتماعی 

توّسط خطیب نماز جمعه اشاره کرد. 
مسـجد به همراه حکومت های صالح مانند یک پایگاه مهم عمل می کند. مسـجد و حکومت اسـالمی با 
آنکـه جنبه هـای مردمی خود را به طور کامل حفظ می کند، ارتبـاط تنگاتنگی نیز با حاکمّیت جامعه دارد؛ این 
ارتباط تا آنجاسـت که می توان آن را یک نهاد مردمی و حکومتی نامید. از این رو، حاکم اسـالمی می تواند به 

صالح دید خود در اداره امور آن دخالت کند.
مسـجد در این هنگام از یک سـو، بازوان حکومت و اهرمی توانمند برای رهبری جامعه اسـالمی اسـت و 
در عین حال، چونان چشـمان امین برای حاکمّیت اسـالمی عمل می کند. مسـجد با نظارت دقیق و مردمی، 
عملکرد دستگاه های حکومتی را مورد ارزیابی قرار می دهد. مسجد، همچون دوستی نیک اندیش و خیرخواه 
در سـختی ها و مشـکالت یـار و یـاور حکومت صالح اسـت؛ هم عیب هـا و نقص ها را بازگـو می کند و هم در 

راستای رفع آنها می کوشد.
گفتار ائّمه اطهار و سـیره عملی آنان نیز بیانگر این اسـت که »مسـجد سنگ بنای حکومت اسالمی« 
 اسـت و حکومت اسـالمی، نقطـه آغاز ایجاد دولت کریمه جهانی به امامـت و رهبری امام مهدی موعود
اسـت، بنابراین، نقش مسـاجد در تهذیب نفس و تربیت نیروی انسـانی صالح و منتظر، برای ایجاد عدالت و 

فراهم کردن زمینه تشکیل حکومت حضرت مهدی بر کسی پوشیده نیست.
از دیگر جنبه های ارتباط مسـجد با حاکّمیت جامعه، نقش مسـجد در پرورش نیروهای متعّهد اسـت که 
حکومت اسـالمی به آنها نیاز دارد؛ زیرا این مسـجد اسـت که بار هدایت فکری و تربیتی نیروهای جامعه را 

بردوش دارد.
همچنین مسـجد، نقشـی مهّمی در شناسایی نیروهای انسـانی و کارآمدی دارد که نظام اسالمی نیازمند 
آن است؛ زیرا به طور معمول کسی که در مسجد حضور پیدا می کند، بخش مهّمی از استعداد و توانایی هایش 
آشـکار می گردد. در سـایه رفت وآمد در مسـجد، خلق  و خـوی افراد، آداب و منش های افـراد تا اندازه زیادی 
هویدا می شـود. این شناسـایی در روابط افراد با یکدیگر سازنده و مؤثّر است. حکومت اسالمی نیز می تواند از 

این گذر، نیروهای متعّهد و مورد نیاز جامعه را بشناسد.
بنابراین، مسـجد در شناسـاندن افراد با اسـتعداد و کارآمد توانایی فراوانی دارد و این شناسـایی را رایگان 
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در اختیـار حکومت اسـالمی قـرار می دهد. در حالی امـروز در جهان، حکومت ها بودجه هـای هنگفتی برای 
شناسایی افراد و نیروهای کارآمد جامعه مصرف می کنند. 

برای اینکه بیشـتر با کارکردهای سیاسـی مسـجد آشنا شویم، در این نوشـتار، کارکرد سیاسی مسجد در 
اعصار سه گانه: »عصر پیامبر اکرم«، »امام علی« و »عصر حاضر« مورد توّجه قرار می گیرد. 

فصل اّول: کارکردهای سیاسی مسجد در عصر رسول خدا

دو واژه »دیـن و سیاسـت« در آیین مقّدس اسـالم، مقوله واحدی را تشـکیل می دهنـد. به عبارت دیگر، 
عبادت و سیاسـت یک عنصر هم شـکل هسـتند که به موازات هم در جهت اعتالی کلمةاهَّلل تعریف و تجلّی 
می یابند و به هیچ  وجه قابل تفکیک از همدیگر نیستند. آنان که وجود یکی از این دو عنصر را مزاحم دیگری 
ْیـَن َتْذَهُبـوَن؛ پس، به 

َ
تلّقـی کرده انـد، بـه بیراهه رفته و مخاطب کالم الهی اند کـه در قرآن چنین فرمود: »َفأ

کجا می روید؟«1
هرچند که دین، تمام شئون زندگی بشری را شامل می شود و جامع نگراست، در سیاست خالصه نمی شود؛ 
اّمـا نکتـه حائـز اهمّیت این اسـت کـه بقا و دوام دین و پاس داشـت حدود و ثغور شـریعت، مرهون سیاسـت 
دینی اسـت. دین، زمانی بر سـر جماعتی سـایه افکن می شـود که از جانب سیاست سـالمی محافظت گردد و 

رهیافت های سیاسی جامعه با آموزه های دینی منطبق باشد. 
وف و نی عـن املنکـر و اقامـة احلـدود؛ هدف دین، امر به  امـام علـی فرمود: »غایةالّدیـن، االمـر باملعـر

معروف و نهی از منکر و اقامه حدود است«.2 
بر اساس آمیزه دین و سیاست در اسالم است که اعمال عبادی و سیاسی آن از یک مرکز )مسجد( هدایت 
پذیر بوده و لوای بلند اسالم با عالمت مخصوص »عبادت و سیاست« در ستیغ قلوب عارفان جهان به اهتزاز 

در آمده است.3
مسـجد، در جامعه اسـالمی همواره از نظر سیاسـی، اجتماعی، عبادی و فرهنگی نقش اساسـی داشـته و 
قلب جامعه اسالمی است. اهمّیت مسجد با تأکید آیات وحی، کالم گهربار معصومان و نقش تاریخی که 
در تمّدن اسـالمی ایفا کرده، بی نیاز از دلیل و برهان اسـت. شناخت این نیایش گاه الهی در مدینة الّنبی برای 
جامعه امروز ما و دنیای معنوّیت گرا  اهمّیت بسیار دارد؛ چرا که مسجد در طول تاریخ، خاستگاه آموزش های 

1. تکویر، آیه26.
2. غررالحکم، ج2، ص45، شماره 28.

3. رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص29. 
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فرهنگی و نظامی و نمایشگاه هنرهای اسالمی و آوردگاه رقابت های ادبی بوده است.
از آنجایـی کـه در حکومت اسـالمی میان مقامات مسـئول و توده های مردم جدایی نیسـت، مسـلمانان 
می توانند بر مسـیر و جهت گیری های حکومت و بر روند امور جامعه نظارت کنند و موضع خود را در مسـائل 
سیاسی به طور آشکار اعالم کنند. مردم می توانند با ارائه برنامه ها، طرح ها و پیشنهادهای سازنده حکومت را 
یاری دهند. بر همین اسـاس، پیامبر اسـالم، پس از بنیان گذاری نظام نوین اسالمی در مدینه، به منظور 
دخالت مسلمانان در شیوه حکومت و آشنا ساختن آنان با اهداف سیاسی اسالم، مسجد را که مرکز عمومی و 
محّل تجّمع مسلمانان برای ادای فرایض دینی بود، به عنوان پایگاه حکومت و نهاد سیاسی اسالم برگزید.

به گواهی تاریخ، مسجد در عصر رسول خدا در عرصه های مختلف از توانمندی های باالیی برخوردار 
بود و کارکردهای فراوانی، مانند کارکردهای اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و ... را دارا بود 
 که ما درصدد بیان همه آنها نیستیم. در این مقاله فقط کارکردهای سیاسی مسجد در عصر پیامبر گرامی

مورد توّجه قرار گرفته و به شاخصه های آن اشاره می شود. 

1. مسجد پایگاه نظامی مسلمانان 

جامعه ای که در راه تحّقق ارزش های اسالمی گام بر می دارد، هیچ گاه از ستیز و عناد دشمنان دین در امان 
وُکْم َعْن دیِنُکم ؛ و آنان پیوسته 

ُ
وَنُکْم َحیّتَ َیُرّد

ُ
وَن ُیقاِتل

ُ
نمی ماند. قرآن کریم در این مورد می فرماید: »َو ال َیزال

با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند«.1
از این رو، شریعت دین مقّدس اسالم، جهاد و دفاع از دین را در شرایط خاّص که راه دیگری غیر از جنگ 
وجود ندارد، امضاء نموده اسـت. به گواهی تاریخ، پیامبر اسـالم در طول 23سـال دعوت خویش، پیوسـته در 
حال مبارزه و جنگ های کوچک و بزرگ با دشـمنان داخلی و خارجی بودند. این مبارزات مقّدس که اسـالم 
در سـایه آن به عنوان مکتب نجات بخش بشـرّیت زنده ماند؛ پس از هجرت آن حضرت در مدینه و پی ریزی 
حکومت اسالمی صورت گرفت؛ به گونه ای که مسلمانان در طول دوران ده ساله حضور پیامبر گرامی در 

مدینه بیش از هفتاد جنگ و درگیری داشتند.2
از سوی دیگر، در جهاد اسالمی، رسیدن به پیروزی، همواره در گرو برخورداری از نیروهای رزمنده، مؤمن، 
معتقـد و مکتبی اسـت. مسـجد، در این زمینه نقش حیاتـی را ایفا می کند؛ زیرا در حقیقـت، رزمندگان مدافع 

اسالم، پرورش یافته مساجد هستند.

1. بقره، آیه217.
2. واقدی، محّمدبن عمر، المغازی، ص26.
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مسـجد در فضای قدسـی و طهارت و شکوفایی علمی، فرهنگی، تربیتی خود بذر ایمان، معرفت و آگاهی 
و روشـن بینی دینـی را در جـان و دل جوانان حق ّجو می پرورد. گاهی دسـت پرورده های مسـجد چنان به بار 
می نشـیند که حّتی مربّیان خود را هم دچار شـگفتی می کند. آنان در نهایت، خاِر چشـم دشـمنان دین و مایه 
عّزت و آبروی مسـلمانان می شـوند. خدای تعالی ستم سـتیزی این گونه مسـلمانان پارسـا و جهادگر را چنین 
 َیْبَتُغوَن 

ً
دا  ُسـّجَ

ً
عا

َ
ْم َتراُهـْم ُرّک اِر ُرَحـاُء َبْیَنُ

َ
ُکّف

ْ
 ال

َ
اُء َعـیل

َ
ِشـّد

َ
ذیَن َمَعُه أ

َّ
 اهَّلِل َو ال

ُ
ـٌد َرُسـول ّمَ ترسـیم می نماید: »ُمَ

یِل َکَزْرٍع  ج
ْ

ن ُهْم ِف اْلِ
ُ
ْوراِة َو َمَثل ُهْم ِف الّتَ

ُ
ـُجوِد ذِلَک َمَثل َثِر الّسُ

َ
 سـیماُهْم ف  ُوُجوِهِهْم ِمْن أ

ً
َفْضاًل ِمَن اهَّلِل َو ِرْضوانا

ذیـَن آَمُنوا َو 
َّ
ـاَر َوَعـَد اهَّلُل ال

َ
ُکّف

ْ
ـُم ال اَع ِلَیغیـَظ ِبِ ّرَ َظ َفاْسـَتوى  َعـیل  ُسـوِقِه ُیْعِجـُب الـّزُ

َ
ُه َفـآَزَرُه َفاْسـَتْغل

َ
ْخـَرَج َشـْطأ

َ
أ

؛ محّمد پیامبر خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران،  ً
 َعظیما

ً
ْجرا

َ
ْم َمْغِفَرًة َو أ احِلاِت ِمْنُ وا الّصَ

ُ
َعِمل

سـخت گیر ]و[ با همدیگر مهربان هسـتند. آنان را حال در رکوع و سـجود می بینی. آنان فضل و خشـنودی 
خدا را خواسـتارند. عالمِت ]مشـخّصه [ آنان بر اثر سجود، در چهره هایشان مشّخص است. این صفت آنها در 
تورات و َمَثِل آنها در انجیل است که چون ِکشته ای است که جوانه خود برآَوَرد و آن را مایه دهد تا ستبر شود 
و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهیِ [ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد. 
خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است«.1

پس مسـجد از یک سـو، مهد و پرورش گاه نیروهای مدافع اسـالم بوده اسـت و از سـوی دیگر، به هنگام 
بروز جنگ و پیدایش ناامنی در جامعه، مسجد بسان پایگاه و سنگری استوار برای رزمندگان اسالم در عصر 
رسـول خـدا عمل می کرده اسـت. چنان کـه واقدی در کتاب مغازی در شـرح حوادث جنـگ اُحد چنین 
می گوید: »بزرگان اوس و خزرج، مانند سـعدبن عباده، سـعدبن معاذ و اسـیدبن حضیر همراه عّده ای، در حالی 
که مسلّح شدن بودند، شب جمعه را در مسجد کنار خانه پیامبر اکرم گذراندند. به دلیل اینکه از شبیخون 

مشرکان بیم داشتند، شب جمعه از مدینه پاسداری کردند تا آنکه صبح شد«.2 
عالوه بر این، در هر مسجدی، نقطه ای بنام محراب ساخته می شود. محراب از ماّده حرب به معنای جنگ 
اسـت و این موضوع به این مناسـبت اسـت که مسـلمانان این نکته را در مساجد در نظر داشته باشند که برای 
نیل به کماالت مورد نظر و تحّقق ارزش های اسـالمی و دفاع از کیان اسـالم و حفظ جامعه اسـالمی، از گزند 
دشمنان، گاهی راه دیگری جز جنگ با دشمنان داخلی و خارجی وجود ندارد.3 البّته این بدین معنا نیست که 
اسـالم جنگ طلب باشـد؛ بلکه اسـالم صلح و صفا و همزیستی مسالمت آمیز با بقّیه مذاهب و ادیان را در قدم 

1. فتح، آیه29.
2. واقدی، المغازی، ص152 

3. فتحی و آجارگاه کورش، تأّملی بر کارکردهای مسجد )مسجد نقطه وصل(، ص27.
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ُه 
َ
 اهَّلِل ِإّن

َ
 َعیل

ْ
ل

َ
ا َو َتَوّک

َ
ِم َفاْجَنْح ل

ْ
ـل اّول پیشـنهاد می کند. بنابراین، در قرآن کریم می خوانیم: »َو ِإْن َجَنُحوا ِللّسَ

َعلمُی؛ و اگر به صلح گراییدند، تو ]نیز[ بدان گرای و بر خدا توّکل نما که او شنوای داناست«.1 
ْ
میُع ال ُهَو الّسَ

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 مسجد، مسئله جنگ را در شـرایطی که راه دیگری غیر از جنگ 
وجود نداشـته باشـد، به عنوان یک مسئله فراموش نشـدنی در ذهن ها زنده نگه می دارد و همزمان، فرهنگ 

ایثار، فداکاری، جهاد و شهادت را که مایه عّزت و سرافرازی مسلمانان است، شکوفایی می بخشد.
به خاطر رابطه تنگاتنگ مسجد با جبهه و جنگ است که مسجدیان از عبادت های عاشقانه اش و ارتباط با 
خدای تعالی بهره گرفته و با دعاهای خالصانه شان پشتوانه عظیم برای جبهه های نبرد را فراهم می آورده اند. 
آنـان بـا دعاهـای خود از یک طرف، باران عنایت ها و الطاف الهی را بـر جبهه ها نازل می کردند و از طرفی، با 
این کار همراهی و همدلی خود را با رزمندگان اسالم نشان می دادند تا آنان با شور و دلگرمی به جهاد مقّدس 

خود ادامه دهند.2 

2. مسجد تجّلی گاه وحدت مسلمانان 

یکی از نیازهای جامعه نوپای اسالمی در عصر پیامبر اکرم وحدت و همبستگی مسلمانان بود که آن 
حضرت تالش می کرد تا در مقابل دشـمنان اسـالم که از قدرت و قّوت زیادی نسـبت به مسلمانان برخوردار 
بودنـد، سـّدی محکم ایجاد نماید. بنابرایـن، یکی از نیازمندی های جامعه نوپای اسـالمی این بود که پیامبر 
اسـالم نخسـت، وحدت مسلمانان را شکل دهد تا با یک سازمان دهی منّظم در مقابل اجانب، از خطرات 
احتمالی و هجوم آنان در امان باشـند. از این رو، سـعی بر این بود که این همبسـتگی در مکانی تجلّی یابد و از 
این راه طمع دشـمنان اسـالم را به یأس مبّدل سازد. مکانی که در زمان پیامبر اسالم نقش اساسی برای 
سازمان دهی افراد و جوانان مسلمان ایفا می کرد و قدرت مسلمانان را در مقابل دشمن به نمایش می گذاشت، 

مسجد بود.
 پیامبر بزرگوار اسالم زمانی که به یثرب آمد، وضعّیت سیاسی جدید آغاز شد؛ دو قبیله اوس و خزرج 
که دشـمنی های کهنه و مهلک خود را در سـایه اخّوت دینی فراموش کرده بودند، دور بیرق اسـالم گرد آمده 

و هسته جامعه مسلمانان را تشکیل دادند. 
تقسـیمات قدیمی ملغا و لقب معّزز »انصار« برای همه کسـانی که اسالم را در ساعات سخت یاری کرده 

1. انفال، آیه61.
2. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص75.
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بودند، متداول شـد. گروه مؤمنان که زادگاه محبوب خود را ترک کرده و از هرگونه وابسـتگی به آن دسـت 
کشـیده بودنـد، نـام مهاجرین را دریافت کردنـد. برای اینکه پیونـد مهاجرین و انصار محکم تر شـود، پیامبر 

اکرم عقد اخّوت بین آنها بست تا در غم و شادی یکدیگر شریک شوند.
 اسم قدیمی یثرب به مدینه الّنبی تبدیل شد و پیامبر اکرم در نخستین فرصت، در راه دعوت به اسالم به 
تأسیس مسجد به عنوان پایگاه مهّم اجتماعی و تربیتی پرداخت. پیامبر اکرم در چند کیلومتری شهر مدینه 
و در محلّی به نام قبا، مسجد معروف قبا را ساخت؛ این نخسین مسجدی است که در اسالم ساخته شده است. 
دو برادری که مالک زمین بودند، آن را هدیه کردند؛ ولی چون یتیم بودند، پیامبر اکرم پول زمین را به آنها 
پرداخت کرد. سـاختمان مسـجد از نظر شکل و بنا سـاده و با دیِن بی پیرایه ای که آن حضرت تعلیم می فرمود، 
سازگار بود. دیوارهای آن با آجر و گل و سقفش از برگ درخت خرما درست شده بود. بخشی از مسجد نیز برای 

اقامت کسانی که منزل نداشتند، در نظر گرفته شد و در سال های بعد نیز مسجد توسعه پیدا کرد.
همین مرکزّیت مسـجد  بود که وحدت، انسـجام، قّوت و قدرت مسـلمانان را در برابر دشـمنان خارجی و 
 

َ
 َعیل

َ
َشّد

َ
ٍة أ

َ
ْیَس ِمْن َصال

َ
ُه ل

َ
َما ِإّن

َ
منافقان داخلی به نمایش می گذاشت. تا جایی که پیامبراسالم فرمود: »أ

ِعَشاِء؛ هیچ نمازی برای منافقان شکننده تر از نماز صبح و عشاء نیست«.1 این 
ْ
ِة َو ال

َ
ال َناِفِقینَ ِمْن َهِذِه الّصَ امْلُ

حدیث از عبداهلل بن سـنان از امام صادق نقل شـده اسـت که رسـول خدا پس از آنکه نماز صبح را با 
اصحابش به جا آورد، رو به آنان کرد و با ذکر نام، درباره برخی افراد سؤال کرد: آیا آنها به نماز جماعت حاضر 
شـده اند یا نه؟ گفتند: ای رسـول خدا، نه؛ پیغمبر خدا فرمود: مگر در سـفر هستند؟ گفتند: ای رسول خدا، 
ا  َتْوُهَ

َ
ّیُ َفْضٍل ِفِیَما َل

َ
ْو َعِلُموا أ

َ
نه؛ آنگاه پیامبر اکرم جمله فوق را فرمودند و بعد چنین ادامه دادند: »...َو ل

؛2اگر مؤمنان می دانسـتند که این دو نماز چه فضیلتی دارد، با حالت سـینه خیز هم که شـده خود را  ً
ْو َحْبوا

َ
َو ل

می رساند و در آن شرکت می کردند«.3
مارسل بوازار در یکی از کتاب های خود در مباحث مربوط به اسالم در جهان امروز، در مورد نقش نیرومند 
مسـجد در صدر اسـالم در فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت و وحدت مسـلمانان چنین می نویسـد: »مسجد، عامل 
نیرومنـدی در همبسـتگی و اتّحاد مسـلمانان جهان اسـت و اهمّیـت فرهنگی و اجتماعـی آن را از این بابت 
نمی توان نادیده گرفت؛ به خصوص در روزگار معاصر که مسـلمانان شـور و حرارت صدر اسـالم را دگرباره 
از خود نشـان می دهند. مسـاجد به صورت مراکز تربیت روحانی و پایگاه جنبش اّمت مسـلمانان نسـبت به 

1. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص378؛ بحاراالنوار، ج85، ص9.
2. حبو، به معنای سینه خیز رفتن و روی شکم راه رفتن کودکی است که هنوز توان روی پا ایستادن ندارد.

3. مجمع البحرین، ج1، ص413.

177 فــــروغ مسجـــــــــــد



سـتمگران و سـلطه جویان در آمده اسـت. اندک اندک مساجد موقعّیت سـال های نخستین ظهور اسالم را به 
دسـت آورده اند. تأسـیس کتابخانه ها و تاالر اجتماعات در درون مسـاجد، این حقیقت را آشـکار می سازد که 
مسـاجد در اسـالم بدان گونه که بعضی پنداشـته اند، منحصر برای ادای فریضه نماز نیسـت و به یقین یکی 
از مراکز سیاسـی و فرهنگی مهّم اسـالم اسـت. اقامه نماز جمعه به وسـیله ای برای گردهمایی مسلمانان در 
روز تعطیل و طرح مسـائل مهّم اجتماعی و بحث و گفت وگو در باب کمبودهای رفاهی و تصمیم گیری های 
سیاسـی و غیره تبدیل شـده اسـت. گردهمایی جمعه به خصوص در سـال های اخیر و در ممالک آزاد شـده 
اسـالمی که به سـوی پیشـرفت اقتصادی و حاکمّیت سیاسـی می روند، کارآیی بسـیار داشـته است. در این 
سال ها، برخالف تفرقه و پراگندگی سیاسی مردم و گروه های مبارز، طرح مقابله علیه ستمگران را ریخته اند 
و در ارکان فرمان روایی دست نشـاندگان اسـتعمار غرب تزلزل پدید آورده اند که احزاب و گروهای سیاسـی 

مخالف در ممالک غرب از انجام آن هنوز ناتوانند«.1

3. دارالّندوه

در لغت، »الّندوة« به معنای محّل اجتماع و محّل مشـورت اسـت. چنان که در مجمع البحرین چنین آمده 
اسـت: »الّندوة: االجتماع للمشـورة و منه دار الّندوة بمکة التی بناها قصی، ألنهم یندون فیها، أی یجتمعون 
و النـادی: المجلـس و جمعـه »أندیـة« و منـه  الحدیـث: متعرض للمقال فی أندیة الرجال، أی مجالسـهم؛ ندوه 

اجتماعی برای مشورت است از آن جمله دارالّندوه مّکه بود که آن را »قصی« ساخته بود و در آنها در آن مکان 
جمع می شدند و به مشورت و گفت وگو می پرداختند«.2

در تاریخ چنین آمده اسـت: »دارالّندوه«، خانه قصی ابن کالب بود. قبل از اسـالم محّل مشـورت قریش 
بوده، بعد از آن )قصی( به پسـرش عبداهلل به ارث می رسـد و اکنون جزء مسـجدالحرام اسـت.3 قبل از اسـالم 
این مکان محّل مشورت برای قریش بوده، در آنجا قریش به مشورت در رابطه با مسائل سیاسی، اجتماعی و 
غیره می پرداخته اند. قرار گرفتن چنین مکانی برای سـاختن مسـجد، در نخستین دوره از ظهور اسالم بیانگر 
این نکته است که در دین مقّدس اسالم محّل مشورت در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، به ویژه در امور 
سیاسـی، مسـجد است و یکی از نقش های مسجد در اسـالم همان نقش »دارالّندوه« قبل از اسالم است که 

در جامعه عرب وجود داشته است. 

1. بوازار مارسل، اسالم در جهان امروز، ص101و102.
2. مجمع البحرین، ج1، ص413.
3. تاریخ  یعقوبی، ج 2، ص 359.
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4. مسجد کانون آموزش فرهنگ ایثار و شهادت 

در عصر رسـول خدا از همان ابتدا، مسـجد به عنوان کانون همبسـتگی مسلمانان، به تحکیم پیوندها 
و تبادل آرا در امور دینی مسـلمانان قرار گرفت. از نخسـتین روزهای ترویج اسـالم، تعلیم با مسـجد ارتباط 
 تنگاتنگ داشت و انجام دستورات اسالم با درک و معرفت اسالمی و با یادگیری فرمایش ها پیامبر گرامی

به عنوان »حدیث« بر اساس آیین اسالم آغاز شد.
 وجه تربیتی و آموزشی مسجد پس از جنبه عبادی بیشتر نمایان و برجسته است. این نقش مسجد، توّجه 
همه پژوهشـگرانی را که درباره مسـجدالّنبی سـخن گفته یا اثری نگاشـته اند، به خود جلب کرده اسـت. در 
برهه زمانی که مراکز آموزشی در کنار مسجد به فّعالّیت فرهنگی می پرداختند، تنها شمار اندکی مکتب های 
خانگـی بـود که در گوشـه و کنار شـهر مدینه و یا مّکه قرار داشـت و این مکتب ها تنها بـه آموزش خواندن و 
نوشـتن در پـاره ای مـوارد قـرآن کریم و معارف اسـالمی می پرداختند و حجم کارهای آنهـا هرگز با آنچه در 
مسـاجد انجام می شـد، قابل مقایسـه نیست. به طور تقریبی، تمام علوم رایج در آن روزگار چون خواندن قرآن 
و حدیث، در مسـجد تدوین می شـد. عالوه بر آن، افراد با بینش  سیاسـی و مدیران دلسـوز جامعه اسالمی که 
در برقراری حکومت اسـالمی نقش ایفا می کردند، در مسـجد پرورش می یافتند و آماده می شـدند. از این رو، 
یکی از ره آوردهای مسجد در مدینه الّنبی، تربیت مدیران بابینش سیاسی سالم بود. مسجد پیامبر خدا در 
مدینه، نخسـتین دانشـگاهی بود که حضرت رسـول با دست خود، یارانش را به نیکی تربیت کردند تا در 
دیـن خدا فقیه و دانا شـدند. صحابه پیامبر گرامی بـه آن رفت وآمد می کردند تا دانش، هدایت، فضائل و 
معرفت بیاموزند و هر اندازه که شرایط زندگی شان مساعدت می کرد، به این مهم وقت اختصاص می دادند.

 مسـجدالّنبی مدرسـه ای بود که مردان و قهرمانان در آن سـاخته شـدند و در پرتو قرآن، مردم بت پرسـت 
به پیشـروان هدایت تبدیل شـدند. همین افراد داعیان، مبلّغان، حامیان، پارسـیان شـب و سـواران میدان در 
روز نبرد بودند که با آموختن فرهنگ ایثار و شـهادت، بار سـفر بسـتند و در راه خدمت و ترویج فرهنگ اسالم 

شربت شهادت نوشیدند.
در تاریخ آمده اسـت که در میان انصار، هفتاد جوان هسـتند که به نام قرآن شناسـان معروفند. از سـر شب 
به گوشه ای در مسجد می نشینند و با هم درس و بحث دارند و نماز می خوانند. نزدیکی های صبح می روند و 
آب آشـامیدنی و پشـته های هیزم می آورند و به خانه های رسول خدا می نهند. خانواده شان فکر می کنند 

که آنان در مسجدند و اهل مسجد فکر می کنند که آنان پیش خانواده شان هستند.
 پیامبر خدا در ماه صفر چهل نفر از قرآن شناسان جوان را به ریاست منذربن عمرو ساعدی مأموریت 
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می دهـد تـا قبیلـه  عامربن مالک را به اسـالم دعوت کنند و به آنـان قرآن بیاموزند و نامه ای هم همراهشـان 
ارسـال می کند. منذربن عمرو، راهنمایی از قبیله  بنی سـلیم با خود برمی دارد. آنها به راه می افتند و می روند تا 
به چاه معونه که از آبهای قابل استفاده قبیله  بنی سلیم است، می رسند. در آنجا اردو می زنند و شتران خویش 
را سـر می دهند. حارث بن صمه و عمروبن امّیه را به چراندن و نگهبانی شـتران می گمارند. حرام بن ملحان را 
بـا نامـه  پیامبـر پیش عامربن طفیل که در میان عّده ای از بنی عامر نشسـته اسـت، می فرسـتند. وقتی به آنها 
می رسـد، بدون اینکه نامه را بخوانند، عامربن طفیل شمشـیر خود را می کشـد و حرام بن ملحان را می کشـد و 
بانگ برمی دارد که بنی عامر برای حمله به مالک ـ ابوبراءـ از قبل آمده و در مرز نجد به عشایر مختلف اّطالع 
داده اسـت کـه او یـاران محّمـد را در پناه خویش گرفته اسـت و هیچ کس نباید متعّرض آنان شـود و همگی 
گفته اند: تعّهد پناهندگی ابوبراء برای همه  ما محترم اسـت! وقتی بنی عامر حاضر نمی شـوند با عامر بن طفیل 
بر جمع مسـلمانان بتازند، وی برای این کار از عشـایر عصیه و رعل که از شـاخه های قبیله  بنی سـلیم هستند 
کمک می طلبد و آنها به کمک او می آیند و او را به فرماندهی خویش انتخاب می کنند. عامر بن طفیل به آنها 
می گوید: من یقین دارم که این شخص به تنهایی به اینجا نیامده است. آنها رّد پای او را گرفته و پیش می روند 
تا به یاران وی می رسـند و یاران وی، چون که دیده اند، دیر کرده اسـت رّد او را گرفته و پیش آمده اند. سـپس، 
مسلمانان را محاصره می کنند و بنی عامر هم در محاصره شرکت می جویند. آن جوانان قرآن شناس، مردانه 

می جنگند تا همگی به شهادت می رسند.1

5. مسجد پایگاه تبلیغ پیامبر گرامی 

در روزگار رسـول خدا و صحابه ایشـان، مسـجد، کانون تبلیغ و ارشـاد بود و مکان ضیافت و پذیرایی 
هیئت هایی داخلی و خارجی بود که بر پیامبر خدا وارد می شـدند تا به اسـالم تشـّرف حاصل کنند. یاران 
رسـول خـدا برای حضور در مسـجد و شـرکت در این گونه محفل، می کوشـیدند و هـرگاه یکی از یاران 

نمی توانست در آن حاضر شود، یکی از صحابه، وی را در جریان جلسات قرار می داد.
نهضت نبّی اکرم اندیشـه های انسـان را به سـوی تعالی رهنمون سـاخت و با فرمان به »خواندن«، 
ِذی 

َّ
َک ال ّبِ  ِباْسـِم َر

ْ
مبـارزه با نادانی را رسـالت خود قرار داد. قـرآن کریم در تأکید این مطلب می فرماید: »اْقَرأ

ْم«.2بدیـن ترتیب، اسـالم ویژگی »ندانسـتن« جامعه آن 
َ
نَسـاَن َمـا َلْ َیْعل ـَم اْلِ

َّ
ـِم* َعل

َ
َقل

ْ
ـَم ِبال

َّ
ـِذی َعل

َّ
َق*ال

َ
َخل

دوران را به بسـتر آگاهی، بینش و دانش مبّدل کرد و مسـجدالّنبی، موجی از افکار و اندیشـه های الهی را در 

1. جالل الّدین فارسی، فرهنگ جهاد، ص337.
2. علق، آیات1و4و5.
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جامعه ایجاد نمود. پایگاه تبلیغ اسـالمی، شـور و نشـاط علمی را برانگیخت و دانش و آموختن، بهایی دیگر 
یافـت. هر روز، شـمار آنان که خواندن و نوشـتن می دانسـتند، افزایش می یافت و تبلیـغ و آموزش با خواندن 

محتوای پیام آسمانی رونقی چشم گیر پیدا کرد.
 آموزگار مکتب اسـالم، پرسـتش خدا را محور تبلیغ قرار داد و بر فراگیری معنای ایمان، دانسـتن آیه های 
کتـاب آسـمانی تأکیـد می کرد تا از گذر آن رسـالت خویش را مبنی بر تفسـیر و تبیین آیه هـا و فحوای کالم 
آسـمانی به مردم انجام دهد. پیامبر اسـالم برای ادای این رسـالت دشـوار از هر فرصت برای روشنگری 
مردم بهره می جسـت، ولی سـیره و زندگی پیامبر گرامی نشـان می دهد که مسـجد در دوران رسـالت، 
عـالوه بـر جنبـه تربیتـی و آموزشـی، مهم ترین سـنگر تبلیغ و ترویج بینش اسـالمی در جهـان آن روز بوده 
اسـت؛ به گونه ای که برای نشسـت ها و اجالس  با سـران ادیان و نمایندگان حکومت ها مکانی به جز  مسـجد 
وجود نداشـته و هرگونه تصمیم گیری در امور سیاسـی و برقراری حکومت اسـالمی و معّرفی بینش اسالمی 
برای دنیای آن روز، در مسـجد صورت می گرفته اسـت. از این رو، مسـجد به عنوان یک رسـانه ملّی در عصر 
 ،پیام رسـان ندای اسـالم و سـنگر ایمان و توحید بود. برخی از یاران، مانند حضرت علی رسـول خدا
عبدااهلل بن رواحـه، معاذبن جبـل و عباده بن صامـت نیـز در این راه در کنار پیامبر گرامی قرار داشـتند و در 
انجام رسالت الهی او را یاری می کردند. عبداهلل بن رواحه جلسات مربوط به توحید، معاد، )مسائل اعتقادی( را 
اداره می کرد. او در غیاب پیامبر گرامی نیز مسائل فقهی و اعتقادی را به مسلمانان آموزش می داد. گاهی 
اتّفاق می افتاد که پیامبر اکرم خود در چنین جلساتی شرکت می کردند. روزی پیامبر گرامی در حلقه 
درسـی کـه عبداهلل بن رواحـه در آن تدریس می کرد، حضور یافتند. با حضور پیامبـر گرامی، چنین انتظار 
می رفت که ایشـان سـخنران مجلس باشـند، ولی پیامبر گرامی فرمودند: به آنچه مشـغول بودید، ادامه 
دهیـد؛ مـن نیز برای آموزش و تعلیم مبعوث شـده ام.1یکی دیگر از یـاران پیامبر گرامی عباده بن صامت، 

مأمور آموزش قرآن و نوشتن به اصحاب ُصفه بود.2 

 دادرسی و مدیریت اسالمی
ّ

6. مسجد محل

 در دوره های درخشـان رسـول اعظم، مسجد در حیات جمعی مسـلمانان با نقش هایی چون مجلس 
شورا، محّل داوری، مرکز فتوا، پایگاه یا ستاد تقسیم های نظامی جلوه می کرد.

سـپاهیان از مسـجد برای جهاد در راه خدا گسـیل می شدند تا کلمه الهی را برافراشته دارند و پرچم اسالم 

1. کتانی، عبدالحّی، نظام الحکومه النبویه )التراتب االداریه(، ج2، ص221.
2. همان، ج1، ص48.
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را در جهان به اهتزاز در آورده اند.
 تأسـیس مسـجد در مدینه الّنبی محور اساسی روند حرکت روزافزون و آغاز فصل جدید سیاسی در حیات 
اّمت مسـلمان اسـت و نخسـتین گام بنیادی تمّدنی نوین با تأسـیس این پایگاه عبادی، سیاسـی ریخته شد. 
مرکزّیت سیاسی مسجد در مدینه پیامبر گرامی و پویایی تمّدن اسالم، اصل مهّمی است که بر حکومت، 
جامعه و فرهنگ، تأثیری ژرف دارد. مسـجد نبوی کانون جنبش های فکری و عملی بوده اسـت و شـکوه آن 
خانه را پیامبر خدا که در آن روز مرکز حکومت و سیاست بود، تحت تأثیر قرار می داده است. پیمان اخّوت 
 دو قبیله اوس و خزرج در مسجدالّنبی بسته شد و عقد اخّوت میان اّمت نیز از مواردی است که پیامبر اکرم
در مسـجد مدینه برقرار سـاخت. هیئت ها و گروه هایی که قصد تشـّرف به اسـالم را داشـتند، به مدینه الّنبی 
می آمدند و وارد مسـجد می شـدند. اسـیران جنگی را در مسـجد جای می دادند و تا آزادی و مسلمان شدن در 

آن نگه داری می شدند.
 پیامبـر گرامـی در بسـیاری مـوارد، تازه مسـلمانان را به صورت فردی در مسـجد آمـوزش می داد و 
گفت وگوهـای علمـی و فرهنگی زیادی میان هیئت های اعزامی قبایل گوناگون به مدینه صورت می گرفت 

و جایگاه این گفت وگو، جایی جز مسجد نبود.
 نبـّی اکـرم بـا هیئت هایی که به حضور می پذیرفتند، به مذاکره دینی و اجتماعی می پرداختند که این 
برنامه ها مضاف بر جنبه های سیاسی، به منظور گرویدن به اسالم، بحث و گفت وگو پیرامون معارف اسالمی 

سامان می یافت.
 محیط فرهنگی که پیامبر گرامی در مدینه ایجاد کرده بودند، ایجاب می کرد که در حضور آن حضرت 
و با اجازه ایشان مسابقه شعر و سخنرانی در مسجد برگزار شود و پیامبر گرامی با بردباری با چنین مسائلی 

برخورد می  کردند.
 مسجد پیامبر گرامی به عنوان کانون عشق و موّدت میان مسلمانان مدینه در آمد و نقش بسزایی در 

ایجاد فضای معنوی ایفا نمود تا زمینه مناسب برای اجتماع معتقدان به پیام وحی ایجاد شود.
 اهمّیـت و نقـش مسـجدالحرام، هرگـز از نـگاه پیامبـر گرامی پوشـیده نبود؛ ولـی چیرگی قریش و 
مشـرکان، امکان پی ریزی فّعالّیت را از آن سـلب کرده بود؛ اّما با فتح مّکه و اداره سیاسـی آن شـهر، پیامبر 
گرامی فّعالّیت های فرهنگی و سیاسی را در این مرکز مقّدس شروع نمود و به ترویج مبانی دینی دست 
زد و بـا انجـام کارهایـی کـه به گونه ای اداره امور حکومت اسـالمی بود، قدم در راه سـازندگی و تالش برای 

برپایی پایگاه فّعالّیت ها گذاشت.
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 در وصـف و تحلیـل جایگاه مسـجدالّنبی و جایـگاه آن در مدینه باید گفت که آنچه مّکه و مدینه را مکّمل 
هم می کند، این اسـت که مّکه از یک جهت مرکز حّج و زیارت به سـوی مکانی باالتر اسـت و مدینه جایگاه 
مسـجدی اسـت که خاتم رسـوالن آن را بنیاد نهاد و این مسجد، مرکز حکومت اسالمی و کانون تالش های 
فرهنگی، اجتماعی پیامبر گرامی گشـت و نخسـتین کار برگزیده پیامبر گرامی در مدینه، سـاختن 
این مسـجد بود. این بنای مقّدس، به همراه بارگاه مطّهر حضرت نّبی اکرم، بر سـیمای شـهری و معابر و 
فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی مدینه اثر قابل مالحظه ای گذاشته است و مدینه به برکت این بناهای مبارک، 

حرمت زیادی به دست آورده است.
 رسـول خـدا فرموده انـد: حضرت ابراهیم  مّکـه را حریم قرار داد و برای مردمش دعا کرد. من نیز 

مدینه را حرم قرار دادم.1
 رسـول خدا برای آنکه آمیختگی مسـجد را با زندگی اجتماعی مردم نشـان دهد، خانه و مسـجد را در 
یک واحد معماری بر پا کرد و خانه های صحابه و مهاجرین و انصار در اطراف آن استقرار یافت. تعداد بسیاری 
از مسلمانان بی خانمان و اهل تعّبد تحت عنوان اصحاب ُصّفه، در حوالی مسجد می خوابیدند. در کنار مسجد 
خیمه ای به عنوان بیمارسـتان برپا شـد و مکانی به امور نظامی اختصاص داشـت و به همین دلیل اسـت که 
سـاختمان های مهّم اجتماعی و عمومی و حیاتی در اطراف مسـجد بنا شـده بود که این خود، مدیریت ژرف 
و حساب شـده پیامبر اسـالم را به نمایش می گذاشـت. عالوه بر آن، مسجد محّل دادرسی و رسیدگی به 
 امور سیاسی و اجتماعی مردم بود؛ بسیاری از اختالفات و گرفتاری های مردم در مسجد با پیامبر اسالم
در میان گذاشـته می شـد و در همان مسـجد حّل و فصل می شد. از این رو، بنای مسجد در بین بناهای موجود 
آن روز، مانند خورشـیدی بود که خانه مردم از نور آن منّور می شـد و سـایر بناهای مسکونی، همانند سّیارات، 

به دور خورشید می چرخیدند و از پرتوافکنی آن بهره می گرفتند. 

7. مسجد کانون شورا و انتخابات 

 پیامبر اکرم در مسجد، اصول سیاسی اسالم را، به ویژه در اموری که می دانست مسلمانان از نظرات 
و تجربّیات مفیدی برخوردار هسـتند، به شـور و مشـورت می گذاشـت. در متون تاریخی آمده است که پیامبر 
گرامـی بـرای اتّخـاذ مواضع مناسـب در جنگ بدر، در یکی از مسـاجد اطراف مدینه بنام مسـجد»عرق 
 الظبّیة« با اصحاب به مشورت پرداخت. به روایت انس، هنگامی که خبر آمدن ابوسفیان به پیامبر گرامی

1. صحیح مسلم، ج3، کتاب حّج، ص1360.
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رسـید، آن حضرت شـروع به مشـورت با اصحاب نمود.1همچنین برای رفتن به جنگ احد در مسجد مدینه با 
مسلمانان به تبادل نظر هّمت گماشت. 

چنان که در مشـورت پیامبر خدا اصحاب در رابطه با جنگ احد آمده اسـت، گروهی از نوجوانان که در 
جنگ بدر حاضر نبودند، از پیامبر گرامی خواسـتند که به سـوی دشـمن برود و اشتیاق خود را به شهادت 
ابراز کرده و گفتند: ما را به مقابله دشـمن از مدینه بیرون ببر و اینان غلبه یافتند. پیامبر اکرم روز جمعه 
با مردم نماز جمعه گزارد و آنان را پند و اندرز داد که تالش و کوشش کنند و فرمود که یقین داشته باشند که 
اگر شکیبایی و پایداری کنند، پیروزی از ایشان خواهد بود و دستور فرمود که آماده رویارویی با دشمن شوند. 
مردم بر بیرون شـدن از مدینه دل خوش داشـتند. چون پیامبر اکرم نماز عصر جمعه را می گزارد، اطراف 
مسـجد پر شـده بود و مردم نواحی باالی مدینه هم آمده بودند. آنگاه رسـول خدا با عمر و ابوبکر به خانه 
رفت و آن دو در لباس پوشـاندن و عمامه بسـتن، آن حضرت را یاری دادند و مردم صف کشـیده منتظر آمدن 
پیامبر خدا بودند. سـعدبن معاذ و اسـیدابن حضیر به مردم گفتند: شـما پیامبر را وادار به خروج کردید و او 
نمی خواست و حال آنکه فرمان و دستور از آسمان بر او می رسد؛ اکنون هم کار جنگ را به خود او باز گذارید.2

همچنین، در جنگ خندق، وقتی خبر حرکت کّفار قریش از مّکه به پیامبر رسـید، مردم را فراخوانده 
خبر دشـمن را برایشـان گفت و با آنان مشـورت فرمود. سلمان فارسی به حفر خندق اشاره کرد و مسلمانان از 

این پیشنهاد در شگفت آمدند.3از این رو، برخی مسجد را »مجلس شورای مسلمانان« نام نهاده اند.

 تدوین نامه ها و پذیرش سران قبایل و حکومت ها
ّ

8. مسجد محل

در صدر اسالم، بیشتر امور مهّم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، تقسیم غنایم، سخنرانی ها 
و ارشـادات، نصب اسـتانداران و فرماندهان، کتابت نامه های سیاسی، نظامی و ارسال پیام ها، اخذ تصمیمات 
اساسـی و نظامی در مسـجد انجام می شـد. حّتی پیامبر اسالم در مسجد نمایندگان و سران قوم و قبایل 
مختلف را به حضور می پذیرفتند؛ گرچه برای سـکونت و اسـتراحت این نمایندگان، خانه ای نیز در نظرگرفته 
شده بود.4 برخی از آنها با صالح دید پیامبر اکرم در خانه های انصار به طور موّقت سکونت داده می شدند.5 
بـرای برخـی از آنها )مانند هیئت نمایندگی ثقیف، به دلیل طوالنـی بودن اقامت آنان در مدینه(، خیمه ای در 

1. دالئل النبوة،، ج2، ص74.
2. الطبقات الکبرى، ج 2، ص36.

3. همان، ص64.
4. ابن شیبه، عمر، تاریخ المدینة المنّوره، ج2، ص235. 

5. کتانی، عبدالحّی، نظام الحکومة النبویه )الترتیب االداریه(، ج2، ص449.
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مسـجد بـر پا می شـد.1جایگاه اصلی این گونه گفت وگوها جایی جز مسـجد نبود. از ایـن رو، نمایندگان قبیله 
»ثقیف« و نیز نمایندگان »اسقف نجران« در مسجد »عرق الظبیة« به حضور پیامبر گرامی رسیدند.2 
یکی از ستون های مسجد نامش »استوانةالوفود« )ستون هیئت ها( بود. این ستون، جایگاه ویژه ای برای 
پذیـرش و دیـدار بـا هیئت های نماینـدگان قبایل و دولت ها و مذاهب خارجی بود و در همین مکان )سـتون( 

مسجد بود که پیامبر گرامی دیدار با این هیئت ها را انجام می دادند.
واقدی در مغازی آورده اسـت که ده نفر از رؤسـاء و برگزیده گان بنی تمیم به مدینه آمدند. آنها در صحن 
مسـجد نزد پیامبر گرامی آمدند و عطاردبن حاجب تمیمی را پیش آوردند که خطابه بخواند. او خطبه ای 
ایراد کرد. پیامبر گرامی به ثابت بن قیس فرمود: برخیزد و خطبه ایشان را پاسخ گوید. ثابت برخاست و با 
عدم آمادگی قبلی خطبه ای خواند. وقتی ثابت بن قیس نشست، آنها گفتند: ای رسول خدا، اجازه فرمایید 
تا شـاعرمان شـعری بخواند. چون آن حضرت اجازه فرمودند، زبرقان بن بدر را بلند کردند و او ابیاتی را سـرود. 
 به حسـان بن ثابت فرمود: پاسخ شان را بده و او برخاست و اشعاری سرود. پیامبر اسالم پیامبر اسـالم
و مسلمانان از خطبه ثابت و شعر حسان خوشحال بودند. نمایندگانی که آمده بودند، با یکدیگر خلوت کردند. 
یکی از ایشان گفت که به خدا قسم بدانید که این مرد از طرف خدا تأیید می شود و کارهایشان به مراتب از ما 
خردمندانه تر هستند.3پس از آن، هیئت بنی تمیم مسلمان شدند. به دلیل همین، پذیرش هیئت های خارجی 
در مسـجد و گفت وگو با آنها، برخی مسـلمانان به پیامبر گرامی می گفتند: ای رسـول خدا، آیا ایشـان که 
مشـرک هسـتند، می توانند در مسجد وارد شوند؟ پیامبر گرامی می گفتند: زمین پاک است و چیزی آن را 

نجس نمی کند.4
پیمـان »حدیبیـه« فکـر پیامبر گرامی را از ناحّیه جنوب مّکه آسـوده سـاخت و در پرتـو این آرامش، 
گروهی از سـران عرب به آئین اسـالم گرویدند. در این هنگام، پیامبر گرامی اسـالم فرصت را غنیمت 
شـمرد و با زمام داران وقت و رؤسـا و قبایل و رهبران مذهبی مسـیحیان جهان آن روز، باب مکاتبه را باز نمود 

و آئین خود را به ملل زنده جهان آن روز عرضه داشت.
از نامه هایی که پیامبر گرامی، به امراء و پادشاهان  و رؤسای قبایل و شخصّیت های برجسته معنوی 
و سیاسی نوشته است، 185 نامه در دست است که برای تبلیغ و دعوت به اسالم و یا به عنوان میثاق و پیمان 

1. همان، ص447.
2. همان. 

3. واقدی، المغازی، ص742- 746.
4. همان، ص736-733.
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نوشته شده است.1
به گواهی تاریخ، تدوین و تنظیم همه یا اکثر نامه های سیاسی پیامبر اکرم به مناطق مختلف و رؤسای 
کشوری، در مسجد صورت می گرفت. تا جایی که برخی نوشته اند، پیامبر اسالم، مسئله دعوت زمامداران 
به اسـالم و نامه نگاری به آنها را، مانند سـایر مسـائل مهم، در یک شورای بزرگ مطرح می ساخت. روزی به 
یاران خود چنین فرمود: بامدادان، همگی حاضر شوید تا امر مهّمی را با شما در میان بگذارم. فردای آن روز، 
پـس از ادای فریضـه صبح در مسـجد، پیامبر اکرم به یاران خود چنین فرمـود: »بندگان خدا را نصیحت 
کنید. کسی که سرپرست امور مردم شد و در هدایت و راهنمایی آنان نکوشید، خدا بهشت را بر او حرام کرده 
است. برخیزید و پیک رسالت، در نقاط دوردست شوید و ندای توحید را به سمع جهانیان برسانید؛ ولی هرگز 
مانند شـاگردان حضرت عیسـی با من مخالفت نکنید. یاران از آن حضرت سـؤال کردند که آنها چگونه با 
حضرت عیسی  از در مخالفت وارد شدند؟ فرمود: او نیز مانند من گروهی را مأمور ساخت که پیک رسالت 
در نقاطی باشـند؛ دسـته ای که راه آنها نزدیک بود، فرمان او را پذیرفتند؛ ولی کسـانی که راه آنها دور بود، از 

پذیرفتن فرمان وی سرپیچی کردند«.
سـپس، پیامبر گرامی شـش نفر از ورزیده ترین افراد را طی نامه هایی که رسـالت جهانی آن حضرت 
در آنها منعکس بود، به نقاط مختلف روانه کرد. بدین ترتیب، سـفیران هدایت از مسـجد در یک روز رهسـپار 

سرزمین های ایران، روم، حبشه، مصر، یمامه، بحرین و حیره )اردن( شدند.2 

9. مسجد رسانه امر به  معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی دارای نقش بزرگ و سرنوشت ساز است. از این رو، در آیات 
و روایات، این مسـئله بر هر مسـلمانی واجب شـده اسـت. هر فردی به اندازه توانایی خود در قبال این فریضه 
الهی مسئولّیت دارد. گرچه انجام امر به معروف و نهی از منکر منحصر به مکان خاّصی نیست؛ اّما مسجد بستر 
مناسبی برای تحّقق این دو فریضه مهّم الهی است؛ زیرا مسجد محّل حضور و تجّمع نیروهای زنده و برگزیده 
ا؛ از هر  یُبَ جِ

َ
 ن

َ
ْهِل َبْیٍت ِإاّل

َ
ِ أ

ّ
 َواِفُدَها َو ِمْن ُکل

َ
ٍة ِإاّل

َ
ِ َقِبیل

ّ
ْسـِجَد ِمْن ُکل یِت امْلَ

ْ
اسـت. در روایات آمده اسـت: »اَل َیأ

جمعی، تنها آنان که )در فضائل( از همه برترند و به منزله الگو برای گروه خود هستند، به مسجد می آیند«.3 
مسجد، پایگاه جوان مردانی است که در مقابل تعّرض در برابر مقّدسات دینی بر می آشوبند و عرصه را بر 

1. فروغ ابدّیت، ج2، ص208.
2. الّطبقات الکبری، ج1، ص249.

3. وسایل الشیعه، ج3، ص477.
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متجاوزان به حریم دین تنگ می کنند.1
چنان که در سال 1385 مسلمانان علیه اهانت به نّبی مکّرم اسالم توّسط روزنامه های غربی و در رأس 
آن روزنامه دانمارکی برآشـفتند و از مسـاجد، راهپیمایی خود را آغاز و به سـفارت خانه های آنان ختم نمودند و 

با شعارهای کوبنده و انقالبی از مقّدسات اسالم دفاع کردند. 
مسـجد، جایگاه گردآمدن فرزندان مکتبی اسـت؛ آنان که با یک دسـت قرآن و با یک دسـت دیگر سالح 
برگرفته اند. این حضور، نشان قدرت و عّزت اسالم و مسلمانان است و سبب می شود تا خیره سران نتوانند بر 
حریـم دیـن اهانت و تجاوز کنند.2ضمن اینکه اجتماع در مسـجد، خود اقامه یـک معروف بزرگ الهی، یعنی 
»نماز« و دیگر شعائر اسالمی است. از سوی دیگر، در سایه تجّمع و انسجامی که مؤمنان در مسجد می یابند، 

می توان بهترین تشّکل مردمی را برای مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی پی ریزی نمود.
امام رضا فرمود: »حضور در مسـجد و نماز جماعت، جلوگیری از بسـیاری گناهان اسـت«.3به گواهی 
تاریخ، مسـجد در عصر رسـول خدا یگانه رسانه و پایگاه ارتباطی پیامبر گرامی با مردم بود. در آن روزگار 
 که رسانه ای جز مسجد وجود نداشت، این مکان مقّدس، محّل مناسبی برای رساندن پیام پیامبر اسالم
بـه مـردم بـود؛ به ویژه در مسـائل امر به معروف و نهی از منکر که بخشـی از آن مربوط به حکومت اسـالمی 
می شـود؛ مانند »قضاوت« که در زمان پیامبر اسـالم در مسجد انجام می شد. بنابراین، مسجد، نخستین 
مکانی اسـت که پیامبر اسـالم در آن به قضاوت و دادخواهی و حّل و فصل اختالفات، منازعات و صدور 

احکام قضایی پرداختند و مکانی دیگری جز مسجد برای قضاوت آن حضرت نقل نشده است.4

فصل دّوم: کارکرد سیاسی مسجد در عصر امام علی

همان گونه که بیان شد، در دوران رسول مکّرم اسالم مسجد، از منظر سیاسی جایگاه و نقش محوری، 
ماعة«،  در امور سیاسی و حکومتی آن حضرت داشت. پیامبر اسالم وقتی مردم را با ندای »الّصالة مع احلج
به مسجد فرا می خواند، مهم ترین مسائل سیاسی آن روز را در مسجد با جمع حاضران در میان می گذاشت و از 
همان جا تصمیمات الزم اتّخاذ می شد. بعد از پیامبر گرامی نیز این سیره ادامه داشته و در عصر جانشین بر 

حّقش علی، مانند عصر رسول خدا مسجد، کارکرد سیاسی خود را حفظ نموده است.

1. مستدرک، ج3، احکام مسجد،ح4.
2. وسایل الشیعه، ج5، ابواب نماز جماعت، ح9.

3. همان. 
4. فرهنگ مسجد، ص212. 
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امام علی، آنگاه که کوفه را مرکز خالفت قرار داد، در آغاز ورودش به شـهر کوفه، به داراالماره )قصر 
حاکم کوفه( که طی سـال ها به قصری اشـرافی تبدیل شـده بود، نرفت؛ بلکه به مسـجد کوفه رفت و آنجا را 
محّل سـکونت خویش قرار داد و در همان مسـجد، به تدبیر امور پرداخت. أسودبن قیس می گوید: بارها دیدم 

که حضرت علی  در رحبه )ساحت مسجد، داخل مسجد( مسجد کوفه مردم را اطعام می کرد.1
مسجد کوفه، از عصر خالفت امام علی خاطرات تلخ و شیرین فراوانی به همراه دارد؛ شاهد نیایش ها 
و عبادت ها و تهّجدهای شبانه امام علی بوده است؛ از خطابه های فصیح و بلیغش و از ِشکِوه ها و ناله های 
جان سـوزش خاطره ها دارد و جهاد و تالش و انفاق و اطعام در راه خدا و دادرسـی های حکیمانه  اش را هرگز 

فراموش نمی کند.
 از همه مهم تر و جالب تر اینکه امام علی که یگانه مرد سیاسـی در چارچوب سیاسـت اسالمی و سرباز 
فداکار اسالم در عصر رسول خدا بود، در مسجد متولّد، در مسجد با بیعت مردم به خالفت ظاهری رسید 
و در مسـجد به شـهادت شـد؛ آنگاه که ابن ملجم ملعون، آن شقی ترین انسـان ها، فرق نازنینش را شکافت و 
محراب مسـجد کوفه از خون سـرخش رنگین شـد و ندای »فزت و رب الکعبه« اش به ملکوت رسـید، این 
مسـجد کوفه بود که ملکوتیان و عرشـیان، ندبه کنان به سـوی آن توّجه کردند و ندای »ُهدمت و اهَّلل ارکان 

الدی« سر دادند.
ناگفته پیدا اسـت که پیوند حضرت علی  با مسـجد، یک پیوند الهی و تکوینی بوده اسـت. بنابراین، 
آن هنگامی که به خالفت ظاهری دسـت پیدا می کند، برنامه کاری آن حضرت در امور حکومتی و سیاسـی 
نیز جایی جز در مسـجد انجام نمی شـده اسـت. از این رو، مهم ترین شـاخص های سیاسی مسجد در زمان آن 

حضرت را می توان در موارد زیر خالصه نمود. 

 جمع آوری تجهیزات نظامی 
ّ

الف( محل

رابطه  مسـجد و سیاسـت را می توان از اینجا نیز دریافت که بیت المال مسـلمانان همیشه در مسجد اصلی 
شـهر نگهداری می شـد. به نوشته بسیاری از تاریخ نویسـان، در صدر اسالم تنها مسجد، محّل امن و مطمئن 
برای نگهداری و حفظ بیت المال مسلمانان بوده است. چنان که حضرت امیر مؤمنان بعد از جنگ جمل بر 
تمام کشته شد گان جنگ جمل از موافق و مخالف، نماز خواند و آنان را به خاک سپرد و سپس همه اسباب و 
تجهیزات جنگ را جمع آوری نموده، به مسجد بصره انتقال داد و دستور داد که هر کس اگر چیزی از اموالش 
را می شناسد، بردارد، مگر سالحی که از خزانه بوده یا دارای نشان حکومت باشد. وی تأکید کرد تنها آنچه از 

1. جعفریان، رسول، سیره خلفاء از رحلت پیامبر تا زوال امویان.
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امکانات و مال خداوند بر ضّد لشکر من به کار برده اند، به عنوان غنیمت برداشته شود.1

ب( مسجد محّل بیعت 

یکی از مصادق بارز مسـجد به عنوان کانون عبادی سیاسـی در زمان حضرت علی این بود که مسجد 
به عنوان محّل بیعت )انتخابات( شـناخته شـد. اخذ آراء عمومی در مورد رئیس حکومت اسـالمی، »بیعت« 

نامیده می شود. بنا بر اهمّیت موضوع، ضرورت داشت که از اصولی تبعّیت نماید: 
نخست: اسالمّیت و تقّدس کار، در آن ظاهر باشد.

دّوم: اخذ آراء در یک جّو سالم، غیرشعاری و به طور کامل آزاد انجام شود.

سّوم: محّل اخذ رأی از یک نظم و نسق خاّصی برخوردار باشد.

چهارم: رأی گیری در مجامع عمومی انجام گیرد تا مردم شاهد نحوه رأی گیری و مقبولّیت نظام باشد.

پنجم: رأی دهی به طور علنی باشد تا در قبال مسئولّیت های نظام، حّجت بر همگان تمام باشد.
بـر این اسـاس بود که امام علی زمانی که متوّجه هجوم مـردم به خانه اش برای »بیعت« گردید، ابتدا 
مصّرانـه از ایـن امـر امتناع ورزید؛ اّما از آنجایی که مردم اصرار کردند و بنا بر مصالح نظام اسـالمی، ناگزیر از 
، فقالوا: ال و اهَّلِل 

ً
کون أمیرا ن أ

َ
 خیٌر ِمن ا

ً
یرا کون وز پذیرش مسـئولّیت شـدند و چنین فرمود: »ال تفعلوا، فایّن أ

 )خفیة(؛ این کار را نکنید؛ اگر من 
ً
تکون خفیا َما نُن بفاعلین حیّت ُنبایعک، قال: فیف املسجد، َفإّنَ بیعیت ال

وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم. مردم گفتند: نه؛ به خدا قسم ما کاری انجام نمی دهیم، مگر اینکه با 
تو بیعت کنیم، امام فرمود: پس در مسجد باشد؛ بیعت با من نباید مخفی و سّری باشد«.2

وقتی بعد از وفات پیامبر اسـالم، برخالف آنچه که نباید رخ می داد، عّده ای در قبیله بنی سـاعده جمع 
شـدند و ابوبکر را به خالفت نامزد کردند. ابوبکر برای اینکه خالفتش را در ظاهر مشـروعّیت ببخشـد، اصرار 
داشـت که از علی  بیعت اخذ کند. بدین منظور، از علی خواسـت با او بیعت نماید. امام علی با اینکه در 
واقع، او را قبول نداشـت )چون خالفت حّق مطلق او بود(، با وجود این در رابطه با بیعت چنین اظهار داشـت: 

میعادگاه ما و شما، برای بیعت، فردا در مسجد جامع ان شاءاهلل.3
 ابوثور می گوید: در موقعی که عثمان در محاصره قرار داشت، من نیز در حالی که شمشیری در دست خود 
داشـتم، در میـان معرکـه بودم؛ امام علی به من نگاه می کرد؛ نه مرا بـه کاری امر می کرد و نه از کاری باز 

1. ترجمه تاریخ طبری، ج6، ص2471.
2. تاریخ طبرى، ج 6، ص 3066.

3. امامت و سیاست، ص29.
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می داشت. وقتی که مردم با حضرت علی بیعت می کردند، من به دنبال او بیرون رفتم، در حالی که مردم 
در پیرامون او گرد آمده بودند و با او بیعت می  کردند. علی به دیواری از دیوارهای خانواده بنی حازن رسید. من 
به یک درخت نخل پناه بردم و مردم نیز میان من و علی قرار داشتند. به مردم نگاه می کردم؛ آنها در حالی که 
آنان دستانشان را دور تا دور علی گرفته بودند، خود را به علی می رساندند و با وی بیعت می کردند. پس از آن، 
علی به مسجد آمد؛ اّولین کسی که بر منبر رفت و با علی بیعت کرد، طلحه بود. انگشتان دست طلحه لمس 
بود؛ علی این وضع را به فال بد گرفت و گفت: خدا این دست را نیافریده است که پیمان و بیعت خود را بشکند.1

 طبـری در رابطـه بـا بیعت مـردم با علی چنین اظهار می دارد: سـخن از بیعت کنـان و وقت بیعت علی
بسیار گفته شد؛ اّما او جز مسجد، جایی را نپذیرفت و چون وارد شد، مهاجران و انصار وارد شدند و با وی بیعت 

کردند؛ پس از آن مردم نیز بیعت کردند.2

ج( مسجد محّل قضاوت و دادخواهی مردم 

چنان که اشـاره شـد، مسجد نخستین مکانی است که پیامبر اسـالم در امور حکومتی از جمله مسئله 
قضاوت و رسیدگی به حّل و فصل منازعات مردمی و صدور احکام قضائی از آن استفاده کرده است.

قضاوت، پس از نبّی مکّرم همچنان در مسـجد انجام می شـد و این امر، به قدری رایج بود که بعد از 
پیامبر گرامی این سیره ادامه داشت تا جایی که در مورد قضاوت حضرت علی چنین آمده است: »أنه 
وفة بدکة القضاء؛ در مسـجد کوفه، محلّی برای قضاوت  کان یفعل ذلک ف مسـجد الکوفة و له به دکة معر

علی بود که معروف به دکةالقضاء بوده است«.3
حضرت علی نه تنها خود در امر قضاوت در مسـجد هّمت گمارده اسـت، بلکه به سـایر قضات دسـتور 
می داد که در مسـجد به قضاوت بپردازند. در روایتی آمده اسـت که آن حضرت ضمن صدور دسـتوری، در امر 
لس  یح! إجلس ف املسـجد، فاّنه أعدل بین الناس و اّنه َوْهٌن بالقایض أن یج قضاوت به شـریح فرمود: »یا ُشـَر
ف بیته؛ ای شـریح، در مسـجد قضاوت کن که این عمل برای اجرای عدالت بین مردم بهتراست. نشستن در 

خانه و قضاوت کردن موجب وهن قاضی است«.4

1. آفرینش تاریخ، ج2، ص885.
2. تاریخ طبری، ج6، ص2328.

3. عوالی الآللی، ج2، ص344 باب القضاء.
4. دعائم االسالم، ج2، ص534.
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فصل سّوم: کارکرد سیاسی مسجد در عصر حاضر

 محورّیت مسـجد در امور سیاسـی در صدر اسـالم باعث شـد که در زمان های بعد، این سّنت دنبال شود. 
گواهی تاریخ و شـواهد موجود، سـردمداران حکومت هر چند به ظاهر اسـالمی، امور سیاسـی و کشـورداری  
خودشـان را با مسـجد مرتبط می سـاختند؛ به گونه ای که در هر شـهر و برزن، مسـجد جامع شـکل گرفت و 

مسئوالن حکومتی از طریق آن به بررسی مسائل منطقه بپردازند.1 
مسـلمانان در پی هر فتح می کوشـیدند مسـجد اصلی خود را در مرکز شـهر و در مجاورت محّل زندگی 
حاکم که به طور معمول »داراالماره« نامیده می شدند، ایجاد کنند. در برخی شهرها، مسجد چنان نزدیک به 
»داراالماره« ساخته می شد که هر دو ساختمان به ظاهر به هم مّتصل بودند. این پیوستگی نزدیک، نشانگر 
این عقیده همگانی بود که تمام قدرت سیاسـی و مذهبی در دسـت حاکم اسـت. در شـهرهای ایران، از جمله 
اصفهان، تهران، قزوین، مشهد، نیز مساجد جامع با ارک )داراالماره( یادارالحکومه ارتباط مستقیم و نزدیک 

داشته اند.2
ایـن همزیسـتی و وحـدت بین دسـتگاه حکومت و دسـتگاه عبـادت، پیام هایی را به عصـر حاضر منتقل 
می سـازد کـه بـه مـدد آن، می توانیم در برابر خصم و مخالِف به عینّیت سیاسـت و دیانت در اسـالم، احتجاج 

کنیم و حّجت آوریم. 
گرچه در مقطعی از ادوار تاریخی، این اعتقاد و بنیان، با تالِش افزون بنی امّیه و بنی عّباس کمرنگ شد و 
این امر باعث شد تا دارالخالفه و مسجد جدای از یکدیگر به کار خود ادامه دهند، با این حال، هنوز آن حالت 
وحدت تا حدودی حاکم بود. هنوز اّمت واحد  اسـالم، دسـتگاه حکومت و عبادت را یکجا می خواسـت. هنوز 
هم مسـجد بیش از آنی که حاکمان می طلبیدند، در سیاسـت دخیل بود و سررشته  خیلی اتّفاقات را می شد در 

مسجد جستجو کرد.
 آنچه که قصد بررسی آن را داریم، بحث این تغییر و تحّول در قرن معاصر، البته به طور اجمال و خالصه 
است؛ یعنی نقش مسجد، در برقرار کردن ارتباط میان دیوان و معبد، در دورانی که تقابل فکری بین دو نظریه  
سـکوالریزم )دین زدایی( و عینّیت دین و سیاسـت، باعث چنددستگی میان اّمت اسالمی گردیده است. البّته 
اگـر بـا تیزبینـی بنگریم، همین تقابل نیز در آن  سـوی دنیا و در میان ملل غرب نیز چند دسـتگی ایجاد کرده 
اسـت و ایـن می توانـد به ما یاری کنـد تا در این بازی میان نظریات، پیروز گردیم و عینّیِت دین و سیاسـت را 

1. جاسبی، عبداهَّلل، نقش مساجد در اداره عمومی، مجّله اقتصاد و مدیریت، شماره 31، ص19-5. 
2. سعیدی رضوانی، عّباس، مجّله تحقیقات جغرافیایی، ش11، بینش اسالمی و پدیده های جغرافیایی، ص137. 
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در جهان غالب کنیم. 
نقش مسجد در امور سیاسی را از عصر مشروّطه آغاز می کنیم. عصری که مبدأ تغییرات شگرفی در تاریخ 
ایران گردید. بنابراین، بحث را در این قسمت در چهار مقطع زمانی، به طور اجمال و گذرا پی گیری می کنیم: 

الف( در عصر مشروطه؛
ب( در پیروزی انقالب اسالمی؛

ج( در زمان جنگ تحمیلی؛ 
د( در تداوم انقالب و حفظ ارزش های اسالمی. 

الف( مسجد در عصر مشروطّیت 

 در عصر مشـروطه، می توان موارد متعّددی را نام برد که برجسـتگی نقش مسـجد را در وقایع سیاسـی 
روز، نمایان می سـازد. در آنچه که از تاریخِ  مشـروطه به یادگار مانده و نگاشـته شده است، می توانیم سررشته  
مشروطه خواهی را از »مسجد« پیدا کنیم؛ »بعد از چوب خوردن تّجار در عمارت حکومتی، هیجانی بین تّجار 
و اهالی بازار پیدا شـد. متوّسـل به مرحوِم طباطبایی مجتهد سنگلجی شدند. آقا دستور دادند که چند روزی را 
بی صدا مشغول کار خودتان باشید. پس از آنکه اقدامات من انجام شد، به شما اّطالع می دهم. ان شاءاهلل کار 
بزرگی را از پیش بر می داریم. این واقعه در سال 1324 قمری واقع شد... انقالب ایران از اینجا شروع شد«.1 
پس از این اسـت که مرحوم طباطبایی، در مسـجد چاله حصار تهران، سخنرانی های خود را آغاز می کنند 
و سـنِگ بنای حرکتی را می گذارند که تا چندی بعد به یکی از مهم ترین انقالب های ایران تبدیل می شـود. 
پس از این واقعه،  مسجد نقشی فراتر از آنچه که جایگاه عبادِت محض تصّور کنیم، بر عهده داشته است؛ به 
خصوص زمانی که مسـجد در کناِر  یک بارگاِه اما م معصوم یا امام زاده ای هم واقع شـده باشـد. نقِش حرم شاه 

عبدالعظیم حسنی و حرم حضرت معصومه در عصر مشروطه بر کسی پنهان نیست. 
از جمله شـاخصه های معروف، قیام مسـجد گوهرشـاد واقع در مشهد مقّدس است که هم زمان با اجباری 
شـدن کاله بین المللی )شـاپو( و زمزمه کشف حجاب توّسـط رژیم ستم شاهی، نطق هایی جهت آماده سازی 
اذهان عمومی توّسط روحانیان آگاه از مسائل جاری ایراد می گردد و علمای مشهد به طور مخفی جلساتی را 
برگزار می کنند. پیشـنهاد می شـود که آیت اهلل حاج آقاحسین قمی به تهران برود و به طور مستقیم با رضاشاه 

مذاکره کند؛ اّما ایشان در شهر ری بازداشت و ممنوع المالقات می شود.

1. محیط  مافی، هاشم، مقّدمات مشروطّیت، ج1، ص88. 
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در ایـن برهه حّسـاس، مسـجد گوهرشـاد محـّل تجّمع مردم و سـنگر اعتراضات مردمی قـرار می گیرد. 
اعتراضات با سـخنرانی آتشـین علما گسترده تر می شود. افشاگری نظام سـلطه اوج می گیرد تا اینکه قّزاقان 
در 1354ق، تیر1341ش برای متفّرق ساختن مردم، آتش می گشایند و صد نفر را کشته و زخمی می کنند.

پس از آن، مردم با یک حرکت انقالبی به سـوی مسـجد گوهرشـاد سـرازیر می شوند و در آنجا شعارهای 
ضّد سلطنت و کاله بین المللی و ضّد حجاب زدایی سر می دهند که در این تجّمع، دو هزار نفر تا پنج هزار نفر 
توّسط دژخیمان رژیم به خاک و خون کشیده شدند و یک هزار و پانصد نفر دیگر اسیر شدند؛ اّما استقامت نه 

تنها خاموش نمی شود، بلکه شّدت می گیرد و کوس رسوایی رژیم سلطنتی به صدا در می آید.1
 یکی دیگر از نمونه  های بارز نقش مسجد در این عصر، تظاهرات روز عاشورای تهران، در سال 1383ق 
است که به دستور امام خمینی صورت می گیرد. در این تظاهرات، نقطه آغاز حرکت انقالبی، مسجد حاج 
 )ابوالفتح واقع در میدان شـاه سـابق و نقطه پایانی سـیل عظیم جمعّیت، مسجد شاه )مسجد امام خمینی
اسـت. در این تظاهرات که از مسـجد آغاز و به مسـجد ختم می شـود، اقشار مختلف جامعه از جمله بازاریان و 

دانشجویان با حمایت از روحانیان و مخالفت با رژیم پهلوی، پا به میدان می گذارند.2 
مسـجد سـّید عزیزاهلل، مسجد شیخ علی، مسجد امین الدوله و مسجد آذربایجانی ها در شکل گیری هسته 
مبارزاتی اهمّیتی ویژه داشتند؛ این مساجد مرکز ارتباط روحانیان و بازاریان بودند. مسجد شیخ عبدالحسین، 
واقـع در بازار تهران که به مسـجد ترک ها یا آذربایجانی ها موسـوم اسـت، مرکز فّعالّیـت نیروهای مذهبی و 
تبلیغی و سیاسی بود. از این مکان مرحوم فلسفی در شب عاشورای 1383ق، به دلیل سخنرانی های کوبنده 

علیه رژیم ستم شاهی دستگیر و به زندان شهربانی منتقل می شود.3 

ب( مسجد در پیروزی انقالب اسالمی ایران 

 در دوران پیروزی انقالب اسـالمی، تعریف مسـجد به عنواِن پایگاه اصلی و اساسـی مسـلمانان، نمود و 
جانی تازه و نوین یافت. روحانیان و اصحاب حوزه، توانسـتند با نفوذی که در مسـاجد داشـتند، اقشار مختلف 
مردم را در جریان مسائل و اخبار روز قرار دهند. در آن زمان به دلیل تحریم تلویزیون از طرف اقشار مذهبی، 
مسـجد، وظیفه  نشـر اخبار را نیز در برنامه  خود قرار داده بود. بدین شـکل که اجتماع نمازگزاران در مسـجد، 
اخبار را خود به خود و سـینه به سـینه منتقل می کرد. گاه نیز امامان جماعت در حین سـخنرانی های خود این 

1. سینا، واحد، قیام گوهرشاد، ص47-50؛ بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، ص467- 470.
2. نقش روحانّیت مبارز در جنبش تاریخی10 خرداد 1302، ص52 و53.

3. خاطرات و مبارزات حّجت االسالم فلسفی، ص255، 258، 259، و274.
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اخبار را به اّطالع نمازگزاران می رساندند. 
پس از تبعید امام خمینی از ایران، برای مسـجد و مسـجدی ها، یکی از مهم ترین اخبار، اخبار مربوط 
به این شـخصّیت سیاسـیـ  مذهبی بود. در این دوران، حلقه های مبارزه در زیر چتر مسـاجد شـکل گرفت. 
بهانه هـای متفاوتـی برای جذب اقشـار مختلف مردم، به خصوص جوانان به سـوی روند مبـارزه با رژیم، در 

مسجد به وجود آمد که از آنها می توان به کانون های قرآن اشاره کرد. 
آموزش قرآن، نه فقط بر اسـالمی بودن حرکتِ  مردمی، ُمهِر صّحت می گذاشـت و نه تنها باور مذهبی را 
در میان ملّت تقوّیت می کرد، بلکه چتر و نقاب بسـیار مناسـبی بود تا همراه آموزش معارف قرآنی به جوانان، 

ایشان را با روند مبارزه نیز آشنا نمود. 
این حلقه ها که در سراسر کشور به صورت پراکنده ای شکل گرفته بود، چندی بعد و در پی انتشار بیانیه ها 
و اعالمّیه هـای حضـرت امـام وظیفه  پخش و نشـر ایـن اعالمّیه ها را نیز عهده دار شـد. در آن زمان، این 
اعالمّیه ها دارای اهمّیت فراوانی بود و رژیم با کسانی که این اعالمّیه ها را پخش می کردند، به شّدت مقابله 
می کرد و مسجدی ها که اینک خود را وارد عرصه  نوینی از زیست اجتماعی کرده بودند، این وظیفه را در متن 

فّعالّیت های دیگر خود در مسجد کرده بودند. 
البّته در اینجا نقش سازنده مسجد را می توان به عنوان یک دژ و سنگر در سازمان دهی و جهت دهی افراد، 
بیشـتر نمایان دید. به نحوی که اشـخاص گوناگون در مسـجد حضور پیدا می کردند و پس از جذب توّسـط 
مذهبیان، در مسـیر فّعالّیت های سیاسـی قرار داده می گرفتند؛ یعنی مسـاجد، کانونی برای شناسایی و جذب 
اشـخاصی که پا در عرصه و دسـتگاه عبادی اسالم می گذاشتند، بود و به کارگیری ایشان در دستگاه سیاسی 

و حکومتی اسالم در این مکان روحانی پی ریزی و پی گیری می شد. 
به اعتراف تاریخ، مساجد در این دوران وظیفه  خویش را به خوبی انجام دادند. در این دوران بود که اهمّیت 
مسـاجد، به فّعالّیت های سیاسـی کسـانی بسـتگی داشـت که در آنجا نماز می خواندند. در این دوران بود که 
مساجد با امامان جماعت خود شناخته شد و مردم، مساجد را با عنوان و نامی غیر از اسم نوشته شده در سردر 
آن مسـجد می شـناختند؛ به عنوان مثال، مسـجد هدایت را که پایگاه آیت اهلل طالقانی بود، می توان به عنواِن 
یکی از پر رنگ تریِن مساجد در این روند محسوب نمود. مسجد قبا، الجواد از نمونه های فراواِن دیگری است 
که شـاخصه  مشـترک همه  آنها فّعالّیت جّدی امامان جماعت آنها در مبارزه با رژیم و شـرکت در نهضت امام 

خمینی بوده است.1

1. سایت کانون اندیشه جوان، مقاله میثم رمضان علی، کارشناسی فقه و اصول اسالمی. 
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ج( مسجد در زمان جنگ تحمیلی 

 این سـال ها به عنوان سـال های سرنوشت ساز برای شروع حرکت حکومتی و در عین حال انقالبی مردم 
ایـران، حّساسـّیت ویـژه ای داشـت. در این مرحله و در پـی تثبیت نظامی که آرمان اقشـار مختلف مردم و به 
خصوص مسـلمانان بود، مسـاجد به عنوان محلّی برای اّطالع مردم از روند انقالب شناخته می شد؛ به همان 

شکل که پیش از آن و در سال های پیش از 57 نیز بود. 
البّته این  بار و در پی تصّرف مراکز خبری از جمله رادیو و تلویزیون، مسـاجد باید به دنبال نقشـی جدیدتر 
می گشـتند که متناسـب با آن بتوانند در روند شـکل گیری نظامی که به گمان بسـیاری نظام مّتصل به قیام 
مهدی، دخیل و شـریک باشـند. در پی فّعالّیت روحانیان در مسـاجد در دوره   قبل، برخی از مسـاجد به نام 

ایشان شناخته می شد، نه به نام مسجد. به طور مثال، مسجد آیت اهلل طالقانی و ... .
این ویژگی ها باعث می شد تا مردم برای مالقات با این روحانیان که در کسوتی متفاوت و در قالب مقامات 
حکومتی نیز شناخته می شدند، به این مساجد رغبت خاّصی نشان بدهند. اینجا نیز نقش حکومت و دین با هم 
نسـبتی دیگر پیدا کرد. تا قبل از این، مسـجدی ها که رویاروی حکومت، تلفیق حکومت و سیاسـت را موجب 
شده بودند، باید در مرکز عبادی خویش به یاری حکومت می شتافتند و این جنبه ای دیگری از وحدت سیاست 
و عبادت را نمایان می کرد. در چنین شـرایطی بود که همسـایه  ایران، به وسـیلة قدرتی دیکتاتوری، که بعدها 
به همسـایگان دیگرش نیز یورش برد، به ایران حمله کرد و باعث گردید تا مراکز دینی مسـلمانان، عالوه بر 
نقش هدایت گری به عنوان مراکز جهادی نیز شـناخته شـوند. مساجد به عنوان مناسب ترین و بهتریِن مرکز 
برای سازمان دهی نیروهای انقالب و مرکزی برای اعزام نیرو به صحنه  رویارویی حّق و باطل تبدیل گردید. 
شـور و شـوق ایجاد شـده در پی فرمان جهاد ولی امر مسـلمانان و شـوق به جانبازی و جان نثاری در راه 
اسـالم، دسـتگاه عبادی اسـالم را به همان دستگاهی مبّدل کرد که در دوران طالیی حکومت و مبارزه  خاتم 

االنبیاء بود. 
مسـجد، در دوران خاتم االنبیاء، گاه مکانی برای جهاد و سـازمان دهی نیروها در غزوات و نبرد های 
صدر اسـالم بود. اکنون و پس از این همه سـال، این مسـاجد به دوران طالیی خود باز می گشـتند و به دامان 
صدر اسـالم پناه می بردند تا بگویند که این اسـالم و این نبرد در برابر باطل، همان اسـت که در صدر اسـالم 

نیز بوده است. 
جـدای از ایـن، امام خمینی نیز اقامتگاهش را در جنب مکانی به سـیاِق مسـجد قرار داد تا به دیگران 
بفهماند که دستگاه عبادی و سیاسی در اسالم، یکی است و غیر از مسجد را بر نمی تابد و از همین مکان بود 
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که پیامش را به همه  جهانیان ابالغ می کرد و غرب و شرق را به تحّیر وا می داشت. 
مکان نماز جمعه در میان دانشگاه تهران قرار داشت؛ همچنان که در صدر اسالم این  چنین بود و مسجد، 
َمدرس نیز بود. دانشکده های کنونی، جلوه ای از حلقه های آموزشی  هستند که در مساجد سال های اّول ظهور 

اسالم بر پا بود. حلقه هایی که تفسیر و قرائت قرآن در آنها بر قرار بود.

 د( مسجد در تداوم و حفظ ارزش های اسالمی 

 در سال های بعد از جنگ، دوره ای قرار داشت که یاوران رهبر کبیر انقالب، پس از جنگی فرسایشی، اّما 
ارزشی، به مأمن سابق خود، مسجدها، پناه ببرند. حال و هوای سال های مقاومت در پوست و خون این ملّت 
نفـوذ کـرده بود و نمی توانسـت در مأمنی به غیر از مسـجد آرام بگیرد. امام خمینـی که در آغاز این مقطِع 
زمانی، دنیا را بدرود گفته، زعامت و رهبری را به خلف صالح پس از خود، رهبر معّظم سپردند، مدفنش 
را نیز مسجدوار قرار دادند تا بگویند که این انقالب، از نوع انقالب صدر اسالم  است و رهبرش مانند رهبر آن 

انقالب، در مدفنی به سیاِق مسجد مدفون است که آرام خواهد گرفت.
 از طرف دیگر، بسیجیان بازگشته از جنگ، به دامن همان مکانی رو آوردند که از آن به جبهه اعزام شده 
بودند. اینان بهتر آن دیدند تا با تشکیل منّظم پایگاه های بسیج در مساجد، تا حّد امکان خاطره  آن سال ها را 
زنده نگه دارند. بنابراین، چنین شـد که پایگاه های بسـیج پس از سـاخت هر مسجد به عنوان اّولین دستگاه و 
مرکز، در مسجد مستقر شدند. مسجد، این باور را تقوّیت کرد که هر کاری، آغازش مسجد باید باشد و مسجد 
مانند کلیسـا و معبد نیسـت که فقط عباداِت فردی را بطلبد، بلکه اسـالم، دینی نه فقط در عرصه  خصوصی، 

بلکه اجتماعی  سیاسی هم است.

جایگاه سیاسی مسجد از دیدگاه امام خمینی
 بـا پیـروزی انقالب اسـالمی به رهبری امام خمینی، مسـاجد نیز همانند دوران صدر اسـالم جایگاه 
واقعی خود را باز شـناختند؛ به طوری که نیروهای فّعال در مسـاجد به طور مسـتقیم در متن انقالب شـرکت 
جسـتند. به گونه ای که از آن پس، مسـاجد نقش پایگاه ارتباطی مردم را به عهده داشتند و در شرایط حّساسی 
که نهضت اسـالمی فاقد هرگونه تشـکیالت منطبق با معیارهای اسالمی بود، مساجد توانستند این نارسایی 
مهـم را جبـران کرده و به انسـجام نیروهای مردمـی بپردازند. عالوه بر این، بسـیاری از برنامه های انقالب، 
مانند رفراندوم، شوراهای محلّی، کانون های بسیج و دیگر ضرورت های زمان، در مساجد انجام می گرفت.
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برای اینکه به جایگاه اصلی مساجد در عصر کنونی، به ویژه در بعد سیاسی آن بعد از انقالب اسالمی ایران 
با مقایسه به جایگاه سیاسی و نقش مسجد در دوران صدر اسالم پی ببریم بجا است که به شاخص های نقش 
مسجد از منظر بزرگ مرد تاریخ و رهبر فرزانه انقالب بپردازیم؛ زیرا او بود که توانست جایگاه اصلی مساجد و 
کارآیی آن را در ابعاد مختلف، همچون صدر اسالم به تصویر بکشد و یک بار دیگر خاطره های شیرین دوران 

رسول خدا و جانشین برحّقش، علی مرتضی را نسبت به مساجد زنده سازد.

1( مسجد سنگر سربازان اسالم

 با بررسـی نقش مسـجد در مبارزه علیه کفر و الحاد، این نکته به دسـت می آید که چشـمه زالل مبارزه و 
نهضت علیه باطل در طول تاریخ از مسـجد جوشـیده اسـت و این مکان الهی بود که توانسـت به قیام مقّدس 
مردم ایران که به برقراری حکومت اسالمی انجامید، نیرو و توان ببخشد و همه این مبارزات و پیروزی ها بر 
محور سفارشـات و رهنمودهای آن پیر فرزانه و بت شـکن زمان بود. او بود که بر پایه شـناختی که از موقعّیت 

و نقش مسجد داشت، خطاب به مسلمانان جهان می فرماید:
»اگر حرم و کعبه و مسجد و محراب، سنگر و پشتیبان سربازان خدا و مدافعان حرم و حرمت انبیاء نیست، 

پس مأمن و پناهگاه آنان در کجاست؟« 1

2( ترس دشمن از مسجد و مسجدی ها

 از جمله ترفندهای اسـتعمار و دشـمنان داخلی و خارجی برای محو اسـالم، خاموش کردن چراغ و رونق 
مساجد بوده است که این حیله خائنانه در رژیم گذشته تا حّد زیادی مؤثّر افتاد و اکنون نیز تمام سعی و تالش 

دشمنان در خلوت کردن مساجد، به عنوان پایگاه ضّد استکباری است.
آن بزرگوار با تأکید بر نقش محوری مسـجد در خنثی کردن نقشـه های دشمنان اسالم می فرماید: »اینها 
از مسـجد می ترسـند، من تکلیفم را باید ادا کنم به شـما بگویم؛ شما دانشگاهی ها و شما دانشجوها، همه تان 

مساجد را بروید پر کنید، سنگر هست اینجا، سنگرها را باید پر کرد«.2
در جایی دیگر می فرمایند: »مساجد و محافل دینیه را که سنگرهای اسالم در مقابل شیاطین است، هرچه 

بیشتر گرم و مجّهز نگه دارید«.3

1. صحیفه نور، ج20، ص316.
2. صحیفه نور ، ج12، ص393.

3. همان، ج2، ص451.
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3( مسجد کانون شکل گیری انقالب و تداوم آن 

 با بررسـی تحّوالت سـال های سـرنگونی رژیم شاهنشـاهی و پیروزی انقالب اسـالمی، نقش و اهمّیت 
مسـجد در ابعاد مختلف به وضوح هویدا اسـت. در آن موقعّیت مردم و روحانّیت با محورّیت مسـاجد به مبارزه 
ادامه می دادند که نه در گذشـته و نه در حال و آینده هیچ مکانی قابلّیت این مرکزّیت را ندارد و هم اینک نیز 
اگر مردم از این مرکز دور بمانند، موجب شادی دشمنان و تضعیف انقالب خواهد شد. در آن موقعّیت حّساس، 
مسجد پایگاه عمده ای شد تا شاگردان و پیروان ایشان به همراه اقامه فرایض دینی و عبادی که دلیل حضور 

مردم در مساجد بود، پیام ها و اهداف امام خمینی را دریافت کنند.
آن بزرگ معمار انقالب، با تأکید بر حفظ مسـاجد به عنوان اصل و اسـاس انقالب می فرمایند: »مسـجد، 
محلّی اسـت که از آن باید امور اداره بشـود. این مسـاجد بود که این پیروزی را برای ملّت ما درسـت کرد. این 
مراکز حّساسی است که ملّت باید به آن توّجه داشته باشند. این طور نباشد که خیال کنیم حاال دیگر ما پیروز 

شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی ما، برای اداره مسجد است«.1

ین نهضت های اسالمی  4( مسجد نقطه آغاز

 در زمان رسـول اکرم یکی از مهم ترین نقش های مسـجد، تدارک مقّدمات فکری و بسـیج عمومی 
مسلمانان به منظور جهاد با کّفار بوده است. به عینه همین نقش در جریان نهضت روحانیان شیعه به رهبری 
امام خمینی در سـال 1342)ش( و پس از آن در جریان پیروزی انقالب اسـالمی ایران مشاهده می شود. 
تأثیـر ایـن مـکان مقّدس در طول 8 سـال دفاع مقـّدس، در جذب نیروهای رزمنده بسـیجی و آموزش آنها و 
نیز پشـتیبانی و فّعالّیت های پشـت جبهه، بر هیچ کس پوشـیده نیسـت. مسـلّم و بدیهی اسـت که اگر بیانات 
روشـنگرانه آن پیر فرزانه نبود، مسـاجد نمی توانستند جایگاه حقیقی خود را به دست آورند و او بود که مساجد 

را مرکز جنبش ها و حرکت های اسالمی معّرفی کرده و چنین می فرمود:
 »مسجد در اسالم و در صدر اسالم همیشه مرکز جنبش و حرکت های اسالمی بوده... . از مسجد تبلیغات 
اسالمی شروع می شده است. از مسجد حرکت قوای اسالمی برای سرکوبی کّفار و وارد کردن آنها در ]زیر[ 
بیرق اسـالم بوده اسـت. شـما که از اهالی مسجد و علمای مساجد هستید، باید پیروی از پیغمبر اسالم و 
اصحاب آن سـرور کنید و مسـاجد را برای تبلیغ اسـالم و حرکت اسـالمّیت و قطع ایادی شرک و کفر و تأیید 

مستضعفان در مقابل مستکبران قرار دهید...«.2

1. همان، ج13، ص15.
2. صحیفه نور ، ج7، ص65.
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بر اسـاس همین دیدگاه اسـت که متفّکران و نویسندگان خارجی نیز به اهمّیت مساجد در ساختار انقالب 
تأکید کرده وآن را محور اصلی در شکل گیری انقالب اسالمی دانسته اند. حامد الگار نویسنده و منتقد بزرگ 
می گوید: »مسـجد، هسـته اساسـی تشکیالت انقالب اسـالمی بود. یکی از عناصر مهم در پیروزی انقالب، 
احیای مجّدد مسـجد و تمام ابعاد عملکردی آن بود. نقش مسـجد، دیگر نه عزلّت و گریزگاهی از جامعه بود 
کـه مـردم برای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتن وضو، انجام عبـادات یا گوش دادن به صوت قـرآن به آن پناه 
می بردند، بلکه برعکس، مسـجد به عنوان یک کانون مبارزه و مرکز فرماندهی بدل گردید. به طور خالصه، 

مسجد به طور کامل چیزی شد که در عصر پیامبر بود«.1

5( مسجد مرکز تشّکل های سیاسی و اجتماعی 

نقش آفرینی عمیق دین در ایجاد تشّکل های اجتماعی موجب شده تا اسالم در ابتدای نظام دهی سازمان 
دینی خود، تأسـیس مرکز تجّمع عمومی مسـلمانان را با نام »مسـجد« در اولویت قرار داده و اجتماع در آن را 
به نیکوترین وجه ستوده و شدیدترین تأکیدات را در راستای حفظ این سنگرهای توحیدی ابراز داشته است.

حضرت امام بر اساس همین شناخت، بارها بر اهمّیت اجتماع و حضور فّعال در مساجد تأکید داشته و آن 
را موجب تقوّیت اسالم و نظام می دانستند.

»مسـاجد بایـد مجتمع بشـود از جوان ها؛ اگر ما بفهمیم که این اجتماعات چـه فوائدی دارد و اگر بفهمیم 
که اجتماعاتی که اسـالم برای ما دسـتور داده و فراهم کرده اسـت، چه مسـائل سیاسـی را حل می کند، چه 

گرفتاری ها را حّل می کند، این طور بی حال نبودیم که مساجدمان مرکز بشود برای چند پیرزن و پیرمرد«.2
امـام خمینـیدر جاهـای مختلفـی می فرمودنـد: »نمـاز را در جماعـت بخوانیـد، اجتماع باید باشـد. 

اجتماعاتتان را حفظ کنید. مساجدتان را محکم نگه دارید«.3
امام خمینی در سخنی دیگر می فرمایند: »مسجد مرکز تبلیغ است. در صدر اسالم از همین مسجدها 
جیش ها، ارتش ها راه می افتاد؛ ]مسجد[ مرکز تبلیغ احکام سیاسیـ  اسالمی بوده، هر وقت یک گرفتاری را 
طـرح می کردنـد صدا می کردند: »الصلوة مع الجماعه«، اجتمـاع می کردند، این گرفتاری را طرح می کردند، 
صحبت ها را می کردند. مسجد مرکز اجتماع سیاسی است. اجتماعات خود را هرچه بیشتر در مساجد و محافل 

1. مسجد و انقالب اسالمی، ص46.
2. صحیفه نور، ج13، 325.

3. همان، ج12، ص393و394.
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و فضاهای باز عمومی برپا نمایید«.1

6( مسجد مرکز پشتیبانی انقالب اسالمی 

آنچه در تاریخ مسجد در سراسر ایران و در طول مبارزات و فّعالّیت های انقالبی به دست می آید، این است 
که مساجد، تنها جایگاهی بوده است که در جّوی آکنده از وحدت و اخوت و معنوّیت، نیروهای مبارزه و مؤمن 
و شجاع را در خود جای داده و از این طریق در جهت بیداری و آگاهی بخشی به توده های بسیج و گروه های 
مختلف مردمی، رسالت خویش را عینّیت بخشیده است. به همین دلیل است که دشمنان از مسجد به عنوان 
مرکز نیرومند پشتیبانی انقالب و ستاد عملیاتی رهبر انقالب اسالمی در هراس و وحشت بوده و بارها مساجد، 
آماج حمالت دژخیمان رژیم سابق قرار گرفته و هم اینک نیز دشمنان داخلی و خارجی در صدد خلوت کردن 

و دور کردن مردم، به خصوص جوانان از مساجد هستند.
آن بت شکن زمان با درک این حّساسّیت دشمنان، بارها خطر جدایی انقالب از مساجد را مورد تأکید قرار 
داده و می فرمودند: »اگر این مسـجد و مرکز سـتاد اسـالم قوی باشد، ترس از فانتوم ها نداشته باشید. ترس از 
آمریکا و شـوروی و اینها نداشـته باشـید. آن روز باید ترس داشته باشـید که شما پشت بکنید به اسالم، پشت 

کنید به مساجد«.2
امام خمینیدر بیانی دیگر می فرماید: »ای ملّت، مسجدهای خودتان را حفظ کنید، روشن فکر غربی 
نباشـید. ای حقوقدان ها، مسـجدها را حفظ کنید؛ بروید به مسـجد... تا این نهضت به ثمر برسد، مملکت شما 

نجات پیدا کند«.3
»ایـن یـک توطئـه اسـت کـه می خواهند مسـجدها را کم کـم خالی کنند. شـما باید هوشـیار باشـید که 
مسـجدهایتان و محراب هایتـان و منبرهایتان را حفظ کنید و بیشـتر از سـابق، شـمایی که ایـن معجزه را از 
مسجد دیدید که همه قدرت ها را در هم شکست؛ نه فقط ابرقدرت ها، قدرت های دیگر را نیز بدر هم شکست، 

نباید در اسالم سستی کنید. مسجدها را محکم نگه دارید و پرجمعّیت کنید«.4
رهبر کبیر انقالب با تیزبینی که در مسائل سیاسی اوایل انقالب داشتند، خطر جدایی مردم و انقالب را از 
مسـاجد حّس می کردند و مراقب بودند تا ارتباط مردم با مسـجد قطع نگردد. اسـناد تاریخی نشانگر آن است 

1. همان، ج10، ص16و17.
2. صحیفه نور، ج13، ص21.

3. همان، ج8، ص60.
4. همان، ج13، ص19.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 200



که ارتباط مردم با مساجد، نقش بسیار مؤثّری در پیروزی انقالب اسالمی داشته است و تداوم آن نیز بستگی 
به همین ارتباط دارد.

از جملـه مـواردی که نشـان دهنده اهمّیـت زیاد حضور مردم در مسـاجد را از دیدگاه حضرت امام نشـان 
می دهد، پیامی است که اعالم کردند تا تمامی اسلحه هایی که در اوج تظاهرات و درگیری ها به دست مردم 
افتاده اسـت، به مسـاجد تحویل داده شـود. این پیام که با اسـتقبال همگان مواجه شـد، تأکید دیگری بر این 
مطلب است که عالوه به اهمّیت اجتماع و تجّمع در مسجد، حّتی رفت وآمد به این جایگاه الهی نیز دارای آثار 
و برکات و خنثی کننده نقشه های دشمنان است. در حالی  که مکان های دیگر نظامی و انتظامی وجود داشت 
که می توانسـت به عنوان پایگاه جمع آوری اسـلحه ها معّرفی شـود و این موضوع، چیزی جز اهمّیت حضور و 

رفت و آمد به مساجد و پیوند و ارتباط جامعه با روحانّیت نیست.
حضرت امام در بخشی از این پیام می فرمایند: »باید تمام اسلحه هایی که در دست مردم است، جمع شوند. 
هر کس اسـلحه ای پیدا کرد، باید به مسـجد محلّه خود ببرد و به امام جماعت مسـجد تحویل بدهد و بعد این 

اسلحه ها از مساجد به کمیته آورده می شود«.1
به خاطر همین لزوم ارتباط است که در صدر اسالم و حّتی بعد از آن، تمام خطابه ها و پیام ها و مشورت ها 
و نیز محّل رفع مشـکالت مردم، محّل رسـیدگی به اختالفات، حّل مسـائل حقوقی یا قضائی، مرکز آموزش، 

تعلیم و دانش اندوزی و ... در این مکان مقّدس انجام می گرفته است.

7( مسئولّیت خطیر امام جماعت مسجد

 بحث مهّم دیگر در مسـجد، مدیریت و امامت آن اسـت. این رسـالت ویژه و مهم، یعنی »امامت در نماز 
جماعت« نوعی رهبری و پیشـوایی اسـت که الزمه آن این اسـت که امام جماعت در حّد خود واجد کمال، 
خصال، روحّیات و عملکردهای پسـندیده ای باشـد که همان کماالت در سـطح باالتری برای رهبری صالح 

جامعه اسالمی مطرح است.
با نگرشی اجمالی به تاریخ مساجد در می یابیم که مساجد تنها برای ادای فرائض دینی نبوده، بلکه عالوه 
بر پایگاه تجّمع طبقات گوناگون اجتماع برای ادای وظایف شرعی و دینی، همواره پایگاهی برای استفاده های 
علمی، فرهنگی، آموزشـی و ... برای جوانان بوده اسـت و همان گونه که مسـاجد، محّل تصمیم گیری های 
سیاسی و شروع بسیاری از حرکت های اسالمی و نهضت ها بوده است، در مقابل، آن روزی که ارتباط با دین 

1. صحیفه نور، ج6، ص131.
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و مساجد ضعیف یا قطع شده، ضعف و ناتوانی و شکست را برای ملّت ها به دنبال داشته است.
در تاریخ انقالب شـکوهمند اسـالمی نیز مسـاجد نقش سـازنده و مؤثّر خود را در تقوّیت ایمان به هدف و 

همچنین، گردآوری طبقات گوناگون مردم، به خصوص جوانان ایفا کردند.
بـا توّجـه بـه مطالب فوق، جایگاه و نقش مهّم امام جماعت به عنوان اّولیـن برنامه ریز، هم در تقوّیت بنیه 
دینی و مذهبی و هم به منظور بهره برداری مناسب و مفید از مسائل سیاسی، اجتماعی و ارتقای میزان آگاهی 
آحاد مردم، آشکار می شود. به همین دلیل است که در صدر اسالم مدیریت و امامت مسجدالّنبی به عهده 
شخص پیامبر و در غیاب ایشان به عهده کسانی بوده است که به تشخیص آن بزرگوار صالحّیت امامت 

را داشته اند و توّسط خود حضرت معّرفی می شده اند.
حضـرت امـام خمینی نیز با توّجه به نقش مهم مسـجد در ابعاد عبادی، سیاسـی، نظامی و اجتماعی، 
وظیفه امام جماعت را بسـیار گسـترده تر از یک نماز جماعت می دانستند و لزوم شایستگی و احراز شایستگی 
امام جماعت را مورد تأکید قرار می دادند و بر این مسـئله تأکید داشـتند که اسـتقامت هر مسجد و اهل مسجد 
بستگی به امام جماعت آن دارد؛ چرا که گاه عدم شایستگی او، موجب انحراف و دوری جماعتی از مسلمانان 
از مسـیر حّق می شـود. آن فقید فرزانه می فرمودند: »اسـتقامت هر مسـجدی و اهل هر مسجد به عهده امام 
مسجد است... . گوینده ها باید ]خود به راه[ مستقیم باشند تا بتوانند مستقیم کنند. ائّمه جماعات باید مستقیم 

باشند تا بتوانند دیگران را مستقیم کنند«.1
توّجه خاّص آن بزرگوار بر لزوم دّقت و حساسـّیت در تعیین و نصب امام جماعت به خصوص در مسـاجد 
خاّص و پرجمعّیت تا آنجا بود که حّتی در مواردی به شخصه امام جماعت برخی از مساجد را انتخاب و معّرفی 

می کردند که این انتخاب ها از دو جنبه حائز اهمّیت و قابل دّقت است:
اّول: تعییـن و انتخـاب امام جماعت مسـاجد به قدری مهم و حائز اهمّیت اسـت که در بعضی موارد رهبر 

حکومت اسالمی، به شخصه اقدام می فرمودند.
دّوم: با توّجه به تأکیدات مکّرر آن بزرگوار بر نقش سیاسـی، اجتماعی و نظامی مسـجد، عالوه بر نقش 

عبادی آن، این مطلب به دسـت می آید که الزم اسـت ائّمه جماعات مسـاجد، افرادی آگاه به زمان و با تأیید 
علماء انتخاب شوند.2

1. صحیفه نور، ج9، ص479.
گاهـی در مـورد نمونه هایـی از تعییـن امـام جماعت مسـاجد توّسـط شـخص حضرت امـام، ر.ک: صحیفه نـور، ج22 و 19، صفحات 205  2. بـرای آ

و 114.
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8( پیوند ناگسستنی مسجد و سیاست 

 مسـئله حائز اهمّیت دیگری که در صدر اسـالم مورد توّجه خاّص پیامبر گرامی اسـالم بوده اسـت و 
مرحوم امام نیز به تبعّیت از آن حضرت بر آن تأکید داشتند، مدیریت سیاسی مسجد است. اهمّیت این موضوع 
به حّدی اسـت که اگر مسـجد از سیاسـت اسالم دور بماند، آن گونه خواهد شـد که دشمنان خواستارش بوده 
و سـعی کرده اند تا مسـجد و نماز جماعت را به محّل صرف عبادت مبّدل کنند، تا هیچ ضرر و خطری از این 

ناحّیه متوّجه آنها نباشد.
در دوران انقالب اسـالمی ایران نیز پس از محور اعتقادی و عبادی، پررنگ ترین، فّعال ترین و بارزترین 
بخش کار مسـاجد، در محور سیاسـت بوده اسـت؛ چرا که مسـاجد در آگاهی و بیداری توده ها در دوران قبل 
و بعد از انقالب نقش مؤثّری داشـته اند و رژیم های اسـتعماری جهان نیز از مسـجد، بیش از هر نهاد انقالبی 
می ترسـند. بنابرایـن، همان گونـه که مسـجد از آغـاز به عنوان خانه خـدا و محبوب تریـن مکان ها به عنوان 
نخستین کانون عبادی مطرح بوده است و همان طور که نخستین جایگاه دانش و مرکز تعلیم و تعلم قرآن و 
بحث و بررسـی مسـائل دینی بوده اسـت، به همان نسبت به عنوان نخستین نهاد سیاسی در جامعه اسالمی، 

از جایگاه و اعتبار خاّصی برخوردار بوده است.
پیامبر اکرم اصول سیاسی اسالم را، به ویژه در اموری که می دانست مسلمانان از نظرات و تجربّیات 

مفیدی برخوردارند، در مسجد به شور می گذاشت.
حضرت امام در تبیین بعد سیاسـی مسـجد می فرمایند: »اّما راجع به اسـالم، شروع کردند به تبلیغات 
کـردن بـه اینکه اسـالم یک مکتبی اسـت مربـوط به دعا و ذکر و یـک روابطی مابین مـردم و مابین خالق و 
سیاسـت، کاری به آن ندارد؛ اسـالم به حکومت کاری ندارد؛ به سیاسـت کاری ندارد. این را آن قدر تبلیغات 
روی آن کردند که در جامعه خود روحانّیت هم به خورد آنها هم دادند که بسـیاری از آنها هم همین اعتقاد را 
پیدا کردند... که روحانی مسجد برود و نماز بخواند و عرض می کنم از این صنف کارها: درس بگوید و مباحثه 
بکند و آن آداب شـرعّیه را به مردم نشـان دهد. آنها دیدند که نماز روحانیان و نماز اسـالم هیچ به آنها ضرر 

ندارد، هرچه می خواهند نماز بخوانند«.1
در جایـی دیگـر بـا بیان اینکه اسـالم با سیاسـت آمیخته شـده و اسـالم بدون سیاسـت، اسـالم نیسـت 
می فرمایند: »کتاب هایی که اسـالم در سیاسـت دارد، بیشـتر از کتاب هایی است که در عبادت دارد. این غلط 
را در ذهن ما جای گیر کرده اند و حّتی ]برخی[ آقایان، حاال باورشـان آمده اسـت به اینکه اسـالم با سیاسـت 

1. صحیفه نور، ج4، ص16.
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جداسـت؛ این ]اسـالم[ یک احکام عبادی بین بنده و خداست؛ بروید توی مسجدتان و هرچه می خواهید دعا 
کنید؛ هرچه می خواهید، قرآن بخوانید؛ حکومت ها هم به شما کار ندارند؛ اّما این اسالم نیست«.1

آن بزرگ مرد تاریخ در اوج اختناق رژیم ستم شـاهی، یعنی سـال 52 می فرمایند: »وظیفه علمای اَعالم و 
مبلّغان است که جرائم اسرائیل را در مساجد و محافل دینی به مردم گوشزد کنند«.2

البّته ناگفته پیداسـت که سیاسـت مسـجد با مسـجد سیاسـی که طرفداران هر گروه و جناح، این مکان 
مقّدس را سیاسـی و جناحی کرده و امام جماعت، نمازگزاران، سـخنرانان و تمام برنامه های آن، طبق سـلیقه 
آن گروه اجرا می شـود، فرق می کند؛ چرا که با تعریفی که اسـالم از مسـجد عرضه می کند، مسجد نمی تواند 
پایگاه سیاسـی »یک حزب« باشـد، مسـجد از یک سـو، به »خدا« و از سـوی دیگر، به »مردم« تعلّق دارد. از 
ایـن رو، نمی توانـد زیر سـیطره یک باند سیاسـی قرار بگیـرد و از آن به صورت مرکز فّعالّیت های تشـکیالت 

گروهی استفاده شود.
حضرت امام در خاطره ای می فرمودند: »در دوران رضاخان، من از یکی از ائّمه جماعات سؤال کردم 
که اگر یک وقت رضاخان لباس ها را ممنوع کند و اجازه پوشیدن لباس روحانی به شما ندهد، چکار می کنید؟ 
او گفت: ما توی منزل می نشینیم و جایی نمی رویم. گفتم: من اگر پیش نماز بودم و رضاخان لباس را ممنوع 
می کـرد، همـان روز با لباس تغییریافته به مسـجد می آمدم و به اجتمـاع می رفتم. نباید اجتماع را رها کرد و از 

مردم دور بود«.3
آنچه از البه الی سـخنان و پیام های حضرت امام خمینی مشـهود اسـت، تأکید و سـفارش بر اهمّیت 
مسجد و اجتماع در آن است که پرداختن به تمامی آنها در این مقاله نمی گنجد؛ ولی آنچه از مجموع سخنان 
پیامبرگونه ایشـان درباره نقش مهم و سرنوشت سـاز مسـجد در جامعه اسالمی به دست می آید، حفظ مسجد 

در راستای حفظ اسالم و دور نشدن از اهداف آن است.
 به هر حال، مسلمانان و حکومت اسالمی مکلّف هستند که دستورات و احکام دین را به بهترین وجه در 
تمامی ابعاد زندگی خود پیاده نمایند و از سـوی دیگر، باید مراقب باشـند تا مبادا به بهانه های مختلف )مانند 
مقّدس بودن مسـجد( توطئه جدایی دین از سیاسـت در جامعه و مسـجد اجرا شـود؛ چرا که یکی از جلوه های 
پیاده شدن احکام دینی در زندگی مؤمنان، توّجه و اهتمام به مسائل و مشکالت سیاسی جامعه و تالش برای 
رسیدگی و برطرف ساختن آنهاست و هیچ مکانی بهتر از مسجد برای هماهنگی این فّعالّیت ها وجود دارد و 

1. همان، ج3، ص227.
2. همان، ص7. 

. 3. 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی
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هیچ فضایی بهتر از جماعت مؤمنان، که خود، جلوه ای از بعد سیاسی نماز است، وجود ندارد.
پس، شایسته است تا سفارشات و نصایح آن پیر فرزانه را به گوش جان بشنویم و به مقدار توان در اجرای 
آن بکوشیم تا زمانی که بفرموده آن عزیز، همه  جا یک صبغه و رنگ اسالمی پیدا کند که اگر ان شاءاهلل این 

معنا تحّقق پیدا کند، همه چیز ما اصالح می شود.

کارکرد سیاسی مسجد در عصر حضور قائم آل محّمد
همان گونه که در صدر اسالم مسجد، مرکز فرمانروایی و داراالماره حکومت نبوی و علوی بود و از آنجا به امور 
کشور رسیدگی می شد و در امور سیاسی، مسجد نقش محوری و کانون اساسی و اصلی اداره حکومت و رهبری 
جامعه را دارا بود، در عصر ظهور آخرین جانشین پیامبر گرامی اسالم و مصلح جهانی و بنیان گذار حکومت 
 واحد جهانی نیز، مسجد چنین نقشی خواهد داشت. چنان که از روایات استفاده می شود که حضرت مهدی
همچون جّدش رسول خدا از مّکه ظهور می کند و مانند امیر مؤمنان علی کوفه را مقّر حکومت خویش 

قرار می دهد و مسجد کوفه را دارالماره خویش و مسجد سهله را محّل سکونت خود قرار می دهد.
در مـورد مقـّر حکومـت حضرت مهـدی، امام صادق فرمـود: »دار ملکه الکوفـه و مجلس حکمه 

جامعها...؛ مقّر سلطنت وی، شهر کوفه است و محّل حکومتش، مسجد جامع کوفه...«.1
در مورد سکونت آن حضرت در مسجد سهله نیز روایات فراوانی وارد شده است؛ از جمله ابوبصیر می گوید 
ول القـامئ ف املسجدالسـهله باهلـه و عیاله؛ مثـل اینکه قائم را در  کـه امـام صادق فرمـود: »کأیّن اری نـز

مسجد سهله با اهل و عیالش می بینم«.2
در روایـت دیگـر می خوانیـم: »ما اّنـه صاحبنـا اذا قـام بأهله؛ همانا آن مسـجد، منزل صاحب ما )حضرت 

مهدی( است؛ آنگاه که با خاندانش بیاید«.3 

نتیجه سخن

از مطالب یاد شـده درمی یابیم که مسـجد، در صدر اسـالم تنها محّل عبادت، تعلیم و تربیت، خطابه و ... 
نبود، بلکه عالوه بر اینها، کارهای سیاسی نیز در آن انجام می گرفت؛ زیرا پیامبر اسالم عالوه بر رهبرّیت 
دینی، فرماندهی نظامی جامعه اسـالمی را نیز بر عهده داشـت و به تعبیری دیگر مسـجد آمادگاه و رزمگاه 

1. بحاراالنوار، ج53، ص11، ج52، ص365. 
2. همان، ج52، ص355.
3. االرشاد، ج2، ص355.
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مجاهدان اسالم و محّل طّراحی نقشه جنگ و آماده سازی نیروها بود. 
بر همین اسـاس، پیامبر اسـالم  پس از بنیان گذاری نظام اسـالمی، مسـجد را که مرکزی عمومی و 
محّل تجّمع مسلمانان برای ادای فرایض دینی بود، به عنوان پایگاه حکومت و نهاد سیاسی اسالم برگزید. در 
دوره های بعد نیز بیشتر امور سیاسی آن روز، مانند معّرفی خلیفه، مراسم بیعت با وی، عزل و نصب استانداران 

و کارگزاران و ... در مسجد صورت می گرفت.
به تدریج در دوره های مختلف تاریخی، بسـیاری از حرکت های سیاسـی مردم بر ضّد حکومت های جابر 
و ظالم زمانه خویش، از طریق تشـّکل های غیررسـمی در مسـاجد و سـایر محافل مذهبی صورت می گرفته 
است. اگرچه مساجد صحنه برخورد با حکومت ها بود؛ اّما نه به سبب درگیری مذهبی، بلکه به دلیل مخالفت 
حکومت ها با اسـالم اصیل و فرهنگ مسـجدی بود. بنابراین، توده های مردم که با رهنمودهای علمای دین 

آگاه می گشتند، از همین پایگاه، مخالفت های خود را با دستگاه های جابر زمان اعالم می کردند.
همان گونه که در دوران پیامبر اسالممسجد از منظر سیاسی جایگاه و نقش محوری، در امور سیاسی 
و حکومتی آن حضرت داشـت، در عصر حکومت امام علی، نیز مسـجد از کارکرد سیاسـی قابل توّجهی 
برخوردار بود. آن حضرت آنگاه که کوفه را مرکز خالفت قرار داد، در آغاز ورودش به شهر کوفه، به داراالماره 
)قصـر حاکـم کوفـه( نرفت؛ بلکه به مسـجد کوفه رفت و آنجا را محّل سـکونت خویش قـرار داد و در همان 
مسـجد، به تدبیر امور پرداخت. امام علی که یگانه مرد سیاسـی در چارچوب سیاسـت اسـالمی و سـرباز 
فداکار اسالم در عصر رسول خدا بود، در مسجد متولّد، در مسجد با بیعت مردم به خالفت ظاهری رسید 

و در مسجد شهید شد.
آنگاه که ابن ملجم ملعون، آن شقی ترین انسان، فرق نازنینش را شکافت و محراب مسجد کوفه از خون 
سـرخش رنگین شـد و ندای »فزت ورب الکعبه« اش به ملکوت رسـید، این مسجد کوفه بود که ملکوتیان و 
عرشـیان، ندبه کنان به سـوی آن توّجه کردند و ندای »ُهدمت و اهلل ارکان الهدی« سـر دادند. بنابراین، پیوند 
امام علی  با مسـجد یک پیوند الهی و تکوینی بوده اسـت. مسـجد در عصر حکومت آن حضرت، محّل 

جمع آوری تجهیزات نظامی، محّل بیعت، محّل قضاوت و دادخواهی مردم بوده است. 
محورّیت مسجد در امور سیاسی در صدر اسالم و عصر حکومت امام علی باعث شد که در زمان های 
بعد این سـّنت ادامه پیدا کند. بنابراین، مسـاجد در دوره های گوناگون همواره پایگاه های مطلوبی برای انواع 
فّعالّیت های سیاسـی محسـوب می شده است. چنان که در دوران قبل از انقالب )عصر مشروطه(، در پیروزی 

انقالب اسالمی و در زمان جنگ تحمیلی نقش مؤثّری داشت.
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در پیروزی انقالب، در شـرایط حّساسـی که نهضت اسالمی فاقد هر گونه تشکیالت منطبق با معیارهای 
اسـالمی بود، مسـاجد توانسـتند این نارسـایی مهم را جبران کرده و به انسـجام نیروهای مردمی بپردازند. 
عـالوه بـر این، بسـیاری از برنامه های انقالب، مانند رفراندوم، شـوراهای محلّی، کانون های بسـیج و دیگر 
ضرورت های زمان جنگ تحمیلی در مساجد انجام می گرفت. به هر حال، مساجد در آگاهی و بیداری توده ها 
در دوران قبل و بعد از انقالب نقش مؤثّری داشـته اند و هم اکنون نیز اسـتعمارگران جهان از مسـجد بیش از 

هر نهاد انقالبی می ترسند.
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نقش مساجد در استحکام انقالب اسالمی و 
مقابله با هجوم فرهنگی

سّید مصطفی ابطحی

چکیده

مسـجد به  مثابه  تابلوی فرهنگی جوامع اسـالمی و کانون تجّمع دینی، سیاسـی و اقتصادی مردم در هر 
شهر و روستاست. این مرکزّیت، نه  تنها در چهره شهرها، بلکه در ساختار شهرسازی نیز رعایت می شود. اگر 
مسـجد در تحّقق انقالب، نقشـی محوری داشـت، باید در تداوم و بقای آن نیز، با در نظر گرفتن متغّیرهای 
جدید جامعه، کارکرد خود را بروز دهد. در این پژوهش، ضمن بیان مؤلّفه های هسته  بسیج گر انقالب اسالمی 
و نقش مسـجد در تأسـیس این هسـته، معتقدیم که در وضعّیت جدید، مسـاجد و متولّیان آن باید با تالش 
مضاعف برای تعمیق ایمان دینی و اعتقاد عملی مردم به مکتب اسـالم سیاسـی بکوشـند و با این رویکرد، 
شـالوده  تمّدن اسـالمی را با محورّیت مسـجد شـکل دهند. این نوشـتار، با تعریف مفاهیم و واژه ها، به نحوه 
شـکل گیری انسـجام و بسیج عمومی می پردازد. نقش مسجد به  مثابه پایگاه اّطالع رسانی و سامان دهی، دو 

سرفصل مهّم دارد که به شرح زیر هستند:
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الف( مسجد به  مثابه  پایگاه فرهنگی و رسانه ای؛
ب( مسجد به  مثابه کانون هدایت و سازمان دهی.

ـ روانی توده های بسیج  شده عبارت است از: عناصر اصلی این ایدئولوژی و پیوند آن با نیازهای روحی 
 1- اسالمی کردن؛
 2- غرب ستیزی؛

 3- رهبری. 
ویژگی ها، مؤلّفه ها، مختصات و امتیازات ایدئولوژی اسـالمی در کانون هایی به  نام مسـاجد برای توده ها 

تبیین می شود. با رعایت برخی از امور به شرح زیر، روند کاری مسجد سریع تر پیش می رود:
1. نظارت روحانی ها بر شـبکه  وسـیع مساجد، تکیه ها، حرم های مذهبی و انجمن ها و هیئت های مذهبی 

به  مثابه  ابزارهای سازمانی آنها در سطح محلّی، مجراهای برقراری ارتباط با مردم و اشاعه دهنده  تبلیغات.
2. حلقه ها و پیوندهای اقتصادی و شـخصی روحانیان مسـئول در مسـجد با اقشـار مستضعف و متوّسط، 

به ویژه بازاریان.
3. استقالل نسبی مالی و سیاسی  آنها از دولت.

در طول 8 سال دفاع مقّدس، مساجد در اعزام و بسیج نیروهای مردمی نقش بسزایی داشتند. چالش نظامی 
غرب با انقاب اسلامی به چالش فرهنگی لیبرالیسلم با اسلام تبدیل شد؛ نفوذ اندیشه های بیگانه از سوی 
دشمنان یا دوستان نادان، تجّددگرایی افراطی، بی پاسخ گذاشتن پرسش ها و شبهات، رخنه  فرصت طلب ها و 
ترک صحنه از سوی نیروهای انقابی از آفت های مهّمی است که انقاب را تهدید می کند. امروز، متأّسفانه 
برخـی جوانـان ایرانـی آن گونـه که انتظار می رود، با مسـجد مأنوس نیسـتند. در این نوشـتار، بـه مهم ترین 

علّت های مسجدگریزی جوانان و راهکارهای جذب آنان به مسجد پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: 

بسیج، انقالب، نقش بسیج گر مسجد در انقالب، مسجدگریزی، تهاجم فرهنگی، جذب جوانان به مسجد.
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اشاره

مسـجد، به  مثابه  تابلوی فرهنگی جوامع اسـالمی، کانون تجّمع دینی، سیاسی و اقتصادی مردم در  شهر 
و روسـتا هسـت. این مرکزّیت، نه  تنها در چهره  شـهرها، بلکه در سـاختار شهرسـازی نیز رعایت می شود. در 
شهرسـازی اسـالمی مسـجد، به  مثابه پایگاه عقیده، در کنار بازار، مانند  مرکز معیشـت، در جوار حکومت و 
دسـتگاه دیوانی، به مانند  کانون قدرت، نظام یکپارچه را تشـکیل می دهند. به  دلیل نزدیکی بازار به مسـجد، 
داد و ستد، عادالنه و منصفانه صورت می گیرد و حکومت نیز به حرمت مسجد، رعایت حال رعایا را می کند.

بنابراین، مسجد همه  عناصر فرهنگی الزم برای حیات اجتماعی را دارد. مسجد، نخستین و گسترده ترین 
شـبکه اجتماعی  اسـت که می تواند، با آگاهی بخشـی، رسـالت تاریخی خود را در جهت ارتقا شـأن و جایگاه 
جامعه اسالمی، مبارزه با حاکمّیت جور و تقویت ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جامعه  اسالمی ایفا کند. این 
مؤلّفه  ممتاز مسـاجد در ایران معاصر و در عرصه انقالب اسـالمی کانون هوّیت سـاز و بسـیج گر انقالب بود و 
حیرت همه  ناظران منصف را برانگیخت. برخالف انقالب های معمول جهان، انقالب اسـالمی، تشـکیالت 
حزبی و سـازمان دهی رسـمی نداشـت؛ اّما مساجد هسـته های اصلی تجّمع مردم و الهام بخش رفتار دینی و 
سیاسی مردم بودند. گفتمان دینی که در منابر، مساجد و حسینیه ها مطرح می شد، به گفتمان برتر بدل شد و 
همه  گفتمان های چپ، سوسیالیسـتی، ناسیونالیسـتی و لیبرالیسـتی را در خود حّل کرد. اگر مساجد در تحّقق 

انقالب، نقش محوری داشتند، باید در تداوم و بقای انقالب نیز محور پیشرفت انقالب باشند.

سؤال های اساسی
1. نقش مسجد در تأسیس هسته بسیج گر انقالب اسالمی چه بود؟

2. کارکردهای مسجد در حدوث انقالب اسالمی معطوف به چه اموری بود؟
3. در تداوم انقالب اسـالمی، مسـاجد با چه رویکردی قادرند در تعمیق، بسـط و گسـترش ایده پایداری 

حکومت دینی و قوام و دوام انقالب اسالمی، با توّجه  به متغّیرهای جدید جامعه ملّی و جهانی بکوشند؟

فرضیه
مسـجد، اکنون نیز کانون تأسـیس هسته بسیج گر انقالب اسالمی است؛ زیرا علّت محّدثه  انقالب همان 
علّـت مبقیه  انقالب اسـت. بنابراین، ماندگاری و تداوم انقالب اسـالمی در گـرو بالندگی و کارآمدی ماهّیت 

هسته  بسیج گر انقالب است.
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یف مفاهیم و واژه ها تعر
بسـیج1: منظور از بسـیج، توانایی بالفعل رهبر یا رهبران در جلب حمایت بخش های گسـترده ای از مردم 

در جریان جنبش اجتماعی یا انقالب اسـت. این توده های مردم، گم شـده خود را در رهبر، آرمان و اندیشـه  او 
می جویند و رهبر نیز نشان می دهد که فقط به  دنبال خواسته های معنوی و ماّدی آنهاست.

انقالب: انقالب عبارت اسـت از بسـیج  شدن و در حالت بسیج  ماندن؛ بنابراین، هنگامی که نظام سیاسی 

قادر نباشد حالت بسیج مردم را حفظ کند، انقالب پایان   یافته تلّقی می گردد.

مباحث نظری بسیج سیاسی مردم

تحلیل هسـته  بسـیج گر در انقالب اسـالمی ایران بر اسـاس دیدگاه چارلز تیلی به خوبی قابل ارائه است. 
تیلی، از جامعه شناسـان معروف انقالب، در تئوری خود، مسـئله  هسـته  بسیج گر انقالب را مطرح کرد. به  نظر 
او، هر گاه گروهی بکوشـد کنترل خود را بر منابع افزایش دهد، در حال بسـیج اسـت و هر گاه، کنترل گروه بر 
منابع مزبور کاهش یابد، گروه در حالت ضّد بسـیج2 قرار می گیرد. به گفته  تیلی، عوامل تعیین کننده  توانایی 

بسیج گروه ها و جماعت های مختلف عبارت است از:
1- امکانات موجود گروه؛

2- مساعدت محیط؛
3- تشکیالت سازمانی گروه.

تیلی گروه ها را از لحاظ توانایی بسیج به دو نوع تقسیم می کند:
نخسـت: گروه های اشـتراکی 3 که ویژگی محلّی دارند. تشـکیالت آنها محدود و موضعی اسـت و همه  

اعضـای آنهـا قدرتی کم  و بیش یکسـان دارند. در ضمـن، وفاداری درونی این گروه ها زیاد اسـت؛ اّما قدرت 
بسیج آنها کم است.

دّوم: گروه های سـازمان  یافته  انجمنی4 که تشـکیالت وسـیع و پیچیده ای دارند. هر چند وفاداری درونی 

آنها از نوع اّول کمتر است، اّما توانایی سازمان دهی و بسیج زیادی دارند.
تیلی در مورد بسیج توده های مردم به دو عامل تسهیل کننده اشاره می کند که به شرح زیر است:

1. Mobilisation.
2.  Demobilization.
3. Communal groups.
4. Association groups
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نخسـت: نارضایتی توده ها که از ناتوانی رژیم حاکم در پاسـخ گویی به انتظارات آنها ناشـی می شـود یا 

از فشـارهای ناگهانـی  که رژیـم در موقعّیت های بحرانی )نظیر جنگ، بحران اقتصـادی و ...( بر توده ها وارد 
می کند.

دّوم: وجود برخی روابط و همبستگی های اشتراکی میان توده  مردم که این همبستگی ها، کنش جمعی 

را میـان توده هـا امکان پذیـر می کنـد. به نظر تیلی، فقـط نارضایتی توده مردم برای کشـاندن آنها به انقالب 
کافی نیسـت؛ بلکه این نارضایتی ها فقط زمینه  اسـتقبال توده ها را از گروه های معارضه جو و انقالبی فراهم 
می کند. در چنین موقعّیتی، وجود همبسـتگی های اشـتراکی نقش مهّمی در تسـهیل بسیج انقالب توده ها و 

توسعه  گروه های انقالبی دارد.
جرالد گرین، انقالب اسالمی ایران را بر اساس مفهوم ضّد بسیج1 بررسی کرده است. طبق تعریف گرین، 
ضّد بسیج عبارت است از: »بسیج عمومی علیه نظام سیاسی حاکم از سوی گروهی که در مقابل برگزیدگان 

حاکم، صف آرایی کرده اند«. گرین، شرایط ضّد بسیج را این گونه بیان می کند:
1. تضعیف اراده و توانایی های دولت؛

2. ساده سازی سیاست؛
3. قطب بندی توده ها؛

4. سیاسی  شدن بخش هایی از جامعه که به طورسّنتی غیرسیاسی بوده اند؛
5. رویدادهای بحران زا؛

6. واکنش خشونت آمیز از سوی رژیم.2

چگونگی شکل گیری بسیج مردم در انقالب اسالمی

با استفاده از تئوری های فوق می توان دالیل شکل گیری بسیج انقالبی مردم را در انقالب اسالمی ایران 
ارزیابی کرد. در تحلیل »بسیج انقالبی« در انقالب اسالمی ایران باید عوامل زیر را مؤثّر دانست:

1. وجود نیروهای متشّکل اجتماعی، به  خصوص نیروهای مذهبی که از حضور در عرصه  رسمی سیاست 
محروم بودند. این محرومّیت سیاسـی در حالی رخ داد که جامعه  ایران به  شـّدت در حال تغییر بود. نیروهای 
مذهبی محروم از حضور در عرصه  سیاست و ناراضی از وضعّیت فرهنگی ـ  سیاسی جامعه، پیرامون شخصّیتی 
حلقه زدند که بنیان مشروعّیت حکومت پهلوی را به چالش کشید و آن را مردود اعالم کرد. مهم ترین نیروی 

1. Counter mobilization
2. J. Green , Revolution in Iran: The Politics of counter Mobilization, New York, Papereyer 1982, P.136-126.
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مبارزاتـی روحانّیـت علیه رژیم پهلوی، تبعّیـت کامل از امام خمینی بود. هر چند رهبری انقالب، به لحاظ 
ظاهری، حزب و تشکیالتی منسجم نداشت؛ اّما تبعّیت از امام و قرار داشتن برخی از طرفداران ایشان در 
رده  فضال و مدّرسان حوزه ها موجب شد شبکه ای از طرفداران ایشان، همچون سازمانی نیرومند و متشّکل، 

پدید آید و انقالب را پیش ببرد.
2. نفوذ مذهب شـیعه میان اقشـار متوّسـط شـهری، به  خصوص ظهور مذهب شیعه به مثابه  ایدئولوژی و 

تئوری انقالبی میان اقشار تحصیل کرده مذهبی؛
3. انسداد سیاسی یا فقدان چرخش نخبگان و جایگاه ها در ساختار حکومت پهلوی.

نکته  مهّم این اسـت که همزمان با شـکل گیری ایدئولوژی انقالبی در جامعه، بر اسـاس فرآیند نوسـازی 
اجتماعـی، افـراد تحصیل کرده که توان ورود به الیه های تصمیم گیری نظام و سیاسـت رسـمی و قانونی را 
نداشـتندـ به  دلیل فرمایشـی  بودن مجلس، احزاب و دولت ـ پاسـخ همه  مطالبات و اعتراض های خود را در 
ایدئولوژی اسـالمی جسـتجو کردند. بدین ترتیب، دین چارچوب و عاملی شـد که نه  تنها قشر تحصیل کرده 
انقالبی را به شبکه  وسیع مردم وصل کرد، بلکه رهبری بسیج گر انقالب نیز توانست با بهره گیری درست از 
ـ پیدا کند و شـبکه ای  منابع دینی و ظرفّیت های انقالبی جاذبه  فراوانی برای همگان ـ روشـنفکران و توده ها

مذهبی با محورّیت مسجد به  وجود آمد.
بر این  اسـاس، نهضتی به  نسـبت، وسـیع و خودجوش در تهران و بیشـتر شهرسـتان ها میان مبارزان و 
جوانان مسـلمان راه اندازی شـد. این نهضت برای تأسـیس انجمن ها، هیئت ها و مؤّسسـه های اسـالمی با 
برنامه های امدادی، فرهنگی، تبلیغاتی، بهداشتی و حّتی تولیدی و تجاری می کوشید. همچنین، شرکت ها و 
بنگاه های نشریاتی فّعال به  وجود آمد و درمانگاه ها، بیمارستان های خیرّیه به سبک اجتماعی و صندوق های 
قرض الحسـنه تأسـیس شد. انتقال شـهید مطّهری به تهران در سال 1335 و پیوستن به فعالّیت های جوانان 
و دانشـگاهیان، تفسـیر قـرآن و منبر مرحوم طالقانی در مسـجد هدایت و تالش هـای عالمانه دکتر مفّتح در 
مسجد قبا، نقش بزرگی در این  راستا ایفا کرد؛ به گونه ای  که روحانّیت جوان نیز آهسته آهسته تمایل و تحّرک 

بیشتری از خود نشان داد.

مسجد پایگاه اّطالع   رسانی و سازمان دهی

در دهه  چهل و پنجاه که سـلطه  نظام سیاسـی پهلوی بر وسـایل ارتباط جمعی باعث شده بود تا نیروهای 
انقالبی از حّق فعالّیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محروم بمانند، مساجد مناسب ترین رسانه  ارتباط جمعی 
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برای آگاهی   بخشـی مردم بودند. همچنین، مسـاجد مهم ترین پایگاه هدایت و سـازمان دهی نیروی انقالبی 
به  شمار می رفت. از این رو، برای تبیین نقش مسجد در دوران انقالب اسالمی می توان به دو سر فصل مهم 

اشاره کرد: مسجد به عنوان پایگاه فرهنگی و رسانه ای و مسجد به منزله کانون هدایت و سازمان دهی.
در خصـوص نقـش مسـجد بـه  مثابه پایگاه فرهنگی و رسـانه ای باید به این نکته توّجه کـرد که در دوران 
حکومت پهلوی، عموم مردم نابسامانی های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را مشاهده کرده بودند و متناسب با 
میزان درک و دریافت خود، پدیده های اجتماعی را تحلیل می کردند. مسجد به  دلیل مسائل معنوی، پایگاهی 
چند منظوره بود و در آن، همه  اقشـار جامعه، با همه باورها و عقاید خویش، هر روز دور هم جمع می شـدند و 
در همه امور جامعه  خود مشـارکت می کردند. در حقیقت، مسـجد، اصلی ترین مرکز ارتباطی و اّطالعاتی  بود 
که امکان خبرگیری از همه  وقایع در آن وجود داشـت. با تشـدید مبارزات مردم علیه حکومت پهلوی، مسـجد 
در ایـن  زمینـه جایـگاه ارزشـمندتری پیدا کرد. بـا حضور روحانیـان و نخبگان دانشـگاهی در اماکن مذهبی، 
حسـینّیه ها و مسـاجد، مردم را با واقعّیت های جامعه، فسـاد دربار، مظالم دستگاه حکومت و سیاست های ضّد 
دینی نظام پهلوی آشنا می شدند. بنابراین، مسجد ضمن گسستن پیوندهای مردم با نظام سلطنت، جایگاهی 
برای ترسـیم مؤلّفه های حکومت مطلوب شـد. مسـجد، مردم را به خویشتن شان باز گرداند تا پرچم دار هوّیت 

دینی و اسالمی شوند.
مسـجد، در سـازمان دهی مردم برای تغییر وضعّیت موجود و نیل به وضعّیتی مطلوب نقشـی بسزا داشت. 
مسـجد، پایـگاه خودآگاهـی، حرکـت جمعی و اعتراضات مردمی نیز بود. مسـجد، از افـراد و خانواده هایی که 
در راسـتای آرمان های دینی خود مبارزه می کردند و به زندان می افتادند، حمایت می کرد. توانایی چشـم گیر 
روحانّیت در بسیج مردم در مساجد، تّکیه ها و حسینّیه ها یکی از ویژگی های زندگی سیاسی در انقالب اسالمی 
ایران بود. این توانایی در مرحله  نخست حاصل به کار بستن ایدئولوژی احیاگرانه  اسالمی بود؛ آن ایدئولوژی  
کـه پاکسـازی جامعه از نشـانه های فرهنـگ و تمّدن غربی را وعده مـی داد و مردم را به صحنـه می آورد. راز 
مقبولّیت ایدئولوژی اسـالمی در آن بود که می کوشـید به نزاع های روحی و روانی توده هایی پاسخ دهد که در 
اثر دگرگونی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شـبه غربی جابه جا شـده بودند. برای شناسایی عناصر اصلی 

این ایدئولوژی و پیوند آن با نیازهای روحی و روانی توده های مردم می توان به این موارد اشاره کرد.
1. اسـالمی کردن جامعـه: توده هـای مـردم کـه قـادر نبودنـد در فرهنـگ و شـیوه  جدیـد زندگی غربی 
مضمحل شوند، کوشیدند جامعه  ای را شکل دهند که ارزش ها و قواعد حاکم بر آن با ارزش ها و مطلوب های 
آنـان منطبـق باشـد. رواج مفاهیمی، مانند اقتصاد اسـالمی، بانکداری اسـالمی، جزای اسـالمی و مدیریت 
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اسـالمی از تالش برای سـاختن جامعه ای بر پایه  آموزه های اسـالمی و تقابل با نماد زندگی شبه غربی ناشی 
می شود. تالش بی وقفه  استاد مطّهری در دهه  چهل و پنجاه برای تدوین ایدئولوژی اسالمی به  مثابه  مکتب 
و دسـتگاه هماهنگ فکری نقشـی اساسـی در این امر داشـت. در واقع، شـهید مطّهری، دنبال چیزی بود که 
در قیام 15 خرداد نیاز به آن احسـاس شـد؛ یعنی یک ایدئولوژی  مدّون، مکتبی جامع به زبان روز و پاسـخ گو 

به شبهات جدید که نهضت بر اساس آن به حرکت خود ادامه دهد و پس از پیروزی نیز برنامه داشته باشد.1
2. غـرب  سـتیزی: ایدئولـوژی انقـالب اسـالمی بـا تقلیدی و شـبه  غربـی  خواندن نوسـازی و تغییرهای 
اجتماعـی بـه  وجودآمـده در جامعه بـه نیازها و عالیق مردمی پاسـخ داد که فرهنگ و تمـّدن غربی را عامل 

نابسامانی ها و مشکالت فرهنگی و اجتماعی می دانستند.
3. رهبری: جابه جایی های گسـترده اجتماعی باعث بی ثباتی اجتماعی، ناامنی، سرگشـتگی و احسـاس 
بی هوّیتی شـد و در چنین وضعّیت روحی و روانی ، رهبری آگاه، دلسـوز و روحانی تسـاّلی روحی ملّت را به 

ارمغان آورد.2

جایگاه مسجد

اگر بخواهیم جایگاه و موقعّیت مسجد را در اسالم بیابیم باید به صدر اسالم برگردیم و جایگاه مسجد را میان 
مسلمانان عصر پیامبر بررسی کنیم؛ زیرا تاریخ مسجد با تاریخ اسالم گره خورده است و این مکان مقّدس، 
بی درنگ پس از بعثت نبّی اکرم، نقش های مهم و گوناگونی در نهضت و انقالب آن حضرت بر عهده گرفت.

مسجد، مهم ترین و مؤثّرترین ستاد فرهنگی برای ترویج فرهنگ اسالمی در تاریخ اسالم بوده است و به 
 همین دلیل، کارکردهای مختلفی داشته است. مسجد اسالمی، چهار نقش را همزمان ایفا می کند:

1. پایگاه عبادت و یاد خداوند متعال؛
2. پایگاه جهاد فکری و تعلیم و تعلّم معارف اسالمی؛

3. پایگاه تجّمع نیروهای رزمنده و اعزام آنان به جبهه های جهاد؛
4. پایگاه وحدت مسلمانان و نمایش روح وحدت و یکپارچگی به دشمنان پیدا و پنهاِن جامعه اسالمی.

برنامه ریزی آموزشی و دینی در مساجد

برنامه ریـزی، تعاریـف گوناگونـی دارد؛ اّما در تعریفی کلّی می توان گفت که برنامه  ریزی، طّراحی نقشـه 

1. سیرى در زندگانی استاد مطّهرى، ص 82.
2. مونتی پالمر و دیگران، نگرش جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی، ص153.
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برای اهداف مختلف اسـت. یادگیری به نقشـه و طرح نیاز دارد و از عوامل فراوانی تشـکیل می شود؛ از جمله: 
مربّی، فضا، ویژگی های یاد گیرنده، اوضاع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و همچنین روابط بین یادگیرنده ها 
با یکدیگر و نهادهای تربیتی. برای آموزش و یادگیری در مساجد باید به این موارد بسیار توّجه کرد. در عرصه  
تربیت نباید بر اسـاس احتمال و تصادف عمل کرد؛ بلکه باید با نقشـه حرکت کرد. نقشـه و طرح ریزی، کار 

متخّصصان است. 

اهمّیت تعلیم  و تربیت جوانان و نوجوانان

با توّجه  به  آنکه دنیای پر رمز و راز نوجوانی و جوانی، انسان هایی کامل می سازد، می توان اهمّیت تعلیم  و 
تربیت آنان را دریافت. با توّجه  به فطرت انسـانی و نیازهای جوانان و نوجوانان، باید زمینه را برای رشـد همه  
قوا فراهم کرد. باید پذیرفت فردی که به مسجد می آید عقل و بعد اجتماعی، عاطفی، زیبایی گرایی و ... دارد. 
از این رو، شایسـته اسـت نخست، جوانان را با انگیزه های متفاوت به مسجد هدایت نمود و برنامه ها را   طوری 

طّراحی کرد که همه  قوای او را در برگیرد. 

مسجدگریزی و دین گریزی جوانان

امروز، متأّسفانه برخی جوانان ایرانی، آن گونه که انتظار می رفت، به مسجد رفت  وآمد نمی کنند و سلوک 
حقیقی دین را بر نمی گزینند. علّت های مختلفی برای مسـجدگریزی و در نهایت دین گریزی جوانان وجود 

دارد:
1. بحران هوّیت معنوی

بحران هوّیت از سـال های نوجوانی آغاز می شـود و بخشـی از سال های اّولّیه جوانی را نیز در بر می گیرد. 
هوّیتی که نوجوان در صدد است تا به طور روشن با آن مواجه شود، این است که او کیست؟ نقشی که باید در 
جامعه ایفا کند، چیسـت؟ آیا او برخالف نژاد، مذهب یا زمینه های ملّی که او را در نظر مردم، کم ارزش جلوه 

می دهد، احساس اعتماد به نفس دارد؟1
از عدم توانایی فرد در تحصیل هوّیت انسـانی، با تعابیر مختلفی یاد شـده اسـت. برخی از صاحب نظران از 
آن بـا تعبیـر »گم کـردن خویش« یا »از خود بیگانگی« یاد می کنند؛ روان شناسـان از این حالت اغلب تحت 
عناوینـی ماننـد »آشـفتگی هوّیـت«، »اختالل هوّیـت« و »بحران هوّیت« یـاد می کننـد و در توصیف آن 

1. شرفی، محّمدرضا، دنیاى نوجوان، ص55.
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می گویند: »بحران هوّیت، عبارت اسـت از عدم توانایی فرد در قبول نقشـی که جامعه از او انتظار دارد«.1 این 
امر سبب مشغولّیت بی هدف، هیجانات جانشین  ناپذیر و ایجاد شخصّیت منفعل در جوان می شود.2

به اعتراف همه صاحب نظران، جّدی ترین بحران در طول زندگی انسان، در خالل شکل گیری هوّیت او 
رخ می دهد؛ چون شخصی که فاقد یک هوّیت متشّکل قابل قبولی باشد، در طول زندگی با مشکالت بسیار 
زیادی روبه رو خواهد شد. چنین شخصی در درجه اّول از حقیقت وجودی خود و استعداد و توانمندی هایی که 
دارد، آگاهی الزم ندارد و در درجه دّوم، از هدف خلقت و نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست، بی اّطالع 
اسـت. در نتیجه، از تشـخیص شـیوه درسـت ارتباط با دیگران و برخورد با پیش آمدها نیز پاسخ به اصلی ترین 
پرسـش های زندگی عاجز اسـت. مجموعه این امور در نهایت، او را در اغلب موضع گیری ها دچار سـردرگمی 
می کند. طبیعی است که وقتی فرد خود را نشناخت و هدف از آفرینش جهان و انسان برای وی معلوم نگشت 
و با وظایفی که در جامعه بر عهده دارد آشنا نشد، نمی تواند نقش مثبتی در زندگی ایفا کند. بروز چنین وضعی 

و تزلزل فکری و اعتقادی، مهم ترین خطری است که سعادت انسان را در طول حیات تهدید می کند.
با توّجه به گستردگی مفهوم هوّیت، هر فرد هوّیت های گوناگونی دارد که هوّیت دینی یکی از آنها است. 
هـر انسـانی بـه هوّیـت دینی نیاز دارد؛ چون گرایش به پرسـتش از نیازهای فطری او اسـت؛ بـه این معنا که 
فرد، مسـتقل از هر گونه یادگیری، در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احسـاس می کند. تجلّی چنین 

احساس و تمایل، در اعمال و رفتار دینی، آشکار می شود.3
هوّیـت دینـی، رابطـه بین آدمی و دین را تبیین می کند. تدوین آن هوّیت، احسـاس تعّهد و مسـئولّیت در 
قبال ارزش ها و باورهای آن مکتب را درپی دارد. برخی صاحب نظران، تعّهد را به عنوان سـنِگ بنای هوّیت 

دینی، تلّقی نموده اند.4
بـا توّجـه بـه آنچه هوّیت دینی به نسـل جـوان می دهد،5 اختالل و آشـفتگی هوّیت دینی، سـبِب ضعف 
دیـن داری در بیـن جوانـان می گردد؛ زیـرا تعّهد و مسـئولّیت پذیری فرد را در قبال گزاره هـای دینی کاهش 

می دهد و بدین ترتیب، ضمانت اجرایی احکام دینی کاهش می یابد.

1. گروه نویسندگان، مترجمان، دکتر احمد به پژوه و دکتر رمضان دولتی، روان شناسان بزرگ، ص64.
2. شرفی، محّمدرضا، جوان و بحران هوّیت، ص24-20.

3. ابن طفیـل اندلسـی حکیـم فیلسـوف و نامـدار مسـلمان در اثـر ارزنـده و کالسـیک فلسـفی اش بـه نـام »زنـده بیـدار« این گرایـش فطری را بـه زیبایی هر 
چـه تمام تـر بـه تصویر می کشـد.

4. مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصّیت، ص69، کارشناسان یونسکو، ص122.
5. آنچـه هوّیـت بـه نسـل جـوان می دهـد عبارتنـد از: پاسـخ بـه پرسـش های بنیادیـن، بـرای بخشـیدن بـه زندگـی، رویکـرد مثبـت بـه آینـده، وحـدت 
اعتقـادی، زمینه سـازی هوّیـت تمدنـی، مقبولّیـت اجتماعـی، شـأن و منزلـت جوانـی و معنـا بخشـیدن بـه جهـان؛ ر.ک: جـوان و بحـران هوّیت، صص 
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اختالل در هوّیت دینی سـبب می شـود، فرد نه بتواند ارزش های دینی گذشـته خود را ارزیابی نماید و نه 
صاحب ارزش هایی  شود که به کمک آنها بتواند آزادانه برای آینده، طرح ریزی کند.1

 از دیـدگاه جـوان، پـس از درهـم  ریختگی نظام ارزشـی دینی، امر مثبـت و خوبی در دین وجـود ندارد تا 
انگیزه ای برای انجام آن داشته باشد. بنابراین، دچار بی تفاوتی و بی مسئولّیتی می گردد. تخریب نظام ارزشی 
دینی، سبب می شود، بسیاری از افراد که دچار بحران هوّیت دینی می شوند، به دنبال هوّیت منفی بگردند و 

هوّیتی برخالف آن چه اولیای دین در نظر گرفته اند، برگزینند.
بسـیاری از رفتارهـای ضـّد اجتماعـی و ناسـازگاری نوجوانـان را می تـوان از ایـن منظـر تبییـن نمـود. 
مسـئولّیت گریزی، دلزدگـی و بی تفاوتـی، هر کدام از آثار فقدان هوّیت هسـتند2 کـه در عرصه دینی در قالب 
بی توّجهی به اوامر و نواهی الهی، بی عالقگی نسبت به شعائر، گزاره ها، اماکن، مراسم و نمادهای دینی بروز 

می کند.
با بیان این مطالب، مشـّخص شـد که بحران هوّیت دینی، سـبب تضعیف باورهای دینی، اختالل نظام 

ارزشی مذهبی و عدم تقّید به احکام دینی می شود.
مسجد از مهم ترین نمادها، شعائر و گزاره های دینی است که بحران هوّیت دینی جوان در مورد آن، سبب 

پایین آمدن اعتقاد و ضعف گرایش به حضور در جمع نمازگزاران می گردد.3
بسـیاری از رفتارهـای ضـّد اجتماعـی و ناسـازگارانه نوجوانـان را می تـوان از ایـن دیـدگاه توضیـح داد. 
مسئولّیت گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی، هر کدام از آثار نبوِد هوّیت هستند که در عرصه دینی و در قالب های 
بی توّجهی به فرمان های الهی، بی عالقگی نسبت به ارزش ها، گزاره ها، اماکن، مراسم و نمادهای دینی بروز 
می کند. با بیان این مطالب، مشّخص شد که بحران هوّیت دینی، سبب تضعیف باورهای دینی، اختالل نظام 
ارزشـی مذهبی و بی توّجهی به احکام دینی می شـود. مسـجد، از مهم ترین مفاهیم و موضوعات دینی اسـت 
که بحران هوّیت دینی جوان ، سـبب پایین آمدن اعتقاد به آن و ضعف گرایش به حضور در جمع نمازگزاران 

می شود.

2. تهاجم فرهنگی

تهاجـم فرهنگی از مهم ترین عامل مسلجدگریزی و دین گریزیاسـت. در تهاجـم فرهنگی، پایگاه های 

1. هورناى کارن، تضادهاى درونی ما، ص134.
2. جوان و بحران هوّیت، ص20.

3. ر.ک: محّمدی، محسن، مسجد، ص88.
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دینی، همچون مسجدها مورد حمله قرار می گیرند. دشمن به این شیوه می کوشد تا فرهنگ ضّد ارزشی غرب 
را در میان جوانان گسترش دهد و آنان را نسبت به مفاهیم و احکام دینی بی عقیده سازد.

فسـاد اخالقـی، قـرار دادن جایگزینـی برای امـور عبادی که با روحّیـات و غرایز جوانی نیز تناسـب دارد، 
همچون نوار و سی دی های مبتذل و برنامه های ماهواره ای، ترویج الگوهای غربی، تضعیف باورهای دینی، 
تخریب و ترور شخصّیت های خودی، دور کردن مردم از هوّیت ملّیـ   اسالمی و ترویج فرقه های ساختگی، 

بخشی از این موانع است.
مسـجد، پایگاهی اسـت که در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی بسـیار مؤثّر اسـت؛ بنابراین، در صورتی که در 
این جدال نابرابر فرهنگی، مسـجد جوانان را جذب کند، قدم بلندی در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی برداشـته 
شده است. البته، دین گریزی فقط به سبب تهاجم فرهنگی یا هوا و هوس جوانان نیست؛ بلکه علل گوناگونی 
دارد و باید به صورت واقع بینانه به آن نگاه کرد. عوامل دین گریزی جوانان متنّوع است. برخی از این عوامل 
عبارت انـد از: بیـان نامعقول از برخی مفاهیم دینی، اختالف های سیاسـی و مدیریتی، بحران هوّیت معنوی، 
برخوردهای نامناسـب افراد اهل مسـجد، توّجه نکردن به نیازهای اساسـی نسل جوان، همچون ازدواج، کار 
و مسـکن و ... . بـرای برطـرف شـدن این عوامل باید گروه ها و سـازمان های گوناگـون اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی، طرحی اصولی و همه سویه را برنامه  ریزی کنند تا مهم ترین قشر اثرگذار جامعه در آینده 

از دین ، گریزان نشوند.

3. آشنا نبودن مبّلغان دینی و تفسیر غلط از دین 

متأّسـفانه در روش هـای تبلیغـی و جذب جوانان، بیشـتر از روش های کلیشـه ای و تکـراری و به صورت 
مستقیم استفاده می  کنیم و همین امر در بی عالقگی و گریز جوانان از نماز جماعت مؤثّر بوده است.

معـروف اسـت کـه تأثیر منفـی تبلیغ بد از ضّد تخریب بیشـتر اسـت. این مطلب مشـهور کـه تجربه نیز 
آن را تأییـد می کنـد، ثابـت می نماید که: »آشـنایی با شـیوه های تبلیغ در حوزه دین و به خوبی آشـنا بودن با 
مکانیزم های معقول و منطقی آن از وظایف مهم مبلّغان دینی است؛ زیرا آشنا نبودن، سبب می شود که خود 

مبلّغ، مانعی جّدی بر سر تبلیغ دین باشد«. 
مقام معّظم رهبری در تببین ضعف های تبلیغی موجود می فرمایند: »امروز، دشمن از همه  روش ها 
اسـتفاده می کند. من دیروز در جمع جوان ها می گفتم که امروز صدها سـایت اصلی و هزاران سایت فرعی در 
اینترنت وجود دارد که هدف عمده شـان این اسـت که تفّکرات اسـالمی و به خصوص تفّکرات شیعی را مورد 
تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم اسـتداللی نیسـت؛ از روش های تخریبی و از روش های روان شناسـانه و 
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غیره استفاده می کنند. همه  این موارد، پاسخ دارد؛ پاسخ هایش هم مشکل نیست. باید از این وسایل استفاده 
کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم، حّداکثر استفاده را بکنیم. ما نه از صدا و سیمای مان، نه از مطبوعاتمان و 
نه از بسیاری از منابر عظیم عمومی مان، چنان که باید و شاید، استفاده نمی کنیم. این ضعف های ماست، این 
ضعف ها را باید کم کنیم. باید روز به  روز نقاط ضعف را کم و نقاط قوت را زیاد کرد و این ]کار[ ممکن است«.1

اگر دین، آن گونه که خداوند بر پیامبر رحمتش نازل کرده برای مردم بازگو شود، جّذاب بوده و انسان های 
پاک فطرت را به سوی خویش جذب می کند؛ اّما اگر دین به دست دنیاداران و مبلّغان کم مایه یا ناآگاه بیفتد و 
آنان دین را به گونه ای تفسیر نمایند که نتیجه اش حاکمّیت آنان بر مردم باشد و یا اینکه به واسطه بی مایگی 
مبلّغـان، دیـن را برخالف حقیقتش تفسـیر نمایند، دیـن رحمت را تنها دین جنگ و خشـونت جلوه می دهند 
یا دین را به گونه ای تفسـیر می نمایند که با مسـلّمات عقلی و خواسـته های فطری و اصول مسـلّم علمی در 
تعارض باشد. این دین دیگر جذبه ای نخواهد داشت و نتیجه اش دین گریزی و رواج مکتب سازی عقلی است.

4. غفلت، جهل و عدم تفّکر جوانان درباره دین 

جوان از نظر شناختی، دارای تفّکر انتزاعی است و از نظر ذهنی به حّداکثر کارآیی هوش می رسد. در این 
دوره، گرایش جوانان به »فلسفه زندگی«، آنان را به سوی مسائل اخالقی، سیاسی و مذهبی سوق می دهد. 
جوانـان، تـالش می کننـد هوّیت مذهبی خود را شـکل دهنـد؛ اّما به دالیل گوناگون ممکن اسـت در فرآیند 
هوّیت یابـی مذهبـی بـا بحران مذهبی مواجه شـوند و نتوانند این هوّیت را خوب تشـخیص دهند. در نتیجه، 
دچار سردرگمی و در نهایت، حالت بی رغبتی و گریز از دین شوند. یکی از علل این بحران، ناهمخوانی سطح 

شناختی جوان با سطح معارف دینی است که به او ارائه می شود. 
جوان به دلیل توانمندی های ذهنی خود، دیِن فقط تقلیدی را برنمی تابد. او باورهای دینی را که از دوران 
کودکی به صورت تقلیدی به او القا شده، کنار می زند و می خواهد دینی را بپذیرد که با سطح تفّکر او متناسب 

باشد؛ اّما بسیاری از اوقات آنچه به عنوان دین به او عرضه می شود، برایش قانع کننده نیست. 
از سوی دیگر، جوان می خواهد همه آموزه های دینی را با عقل خود بسنجد. او فکر می کند اگر آموزه های 
دینی در قالب های فکری او بگنجد، صحیح است و در غیر این صورت درست نیست و باید کنار گذاشته شود. 
این عوامل موجب می شـود تا هوّیت دینی جوان به خوبی شـکل نگیرد و دچار بحران شـناختی نسبت به این 

آموزه ها شود و راه نجات از این بحران را گریز از دین بداند. 

1. بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى،  79/11/27.
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قرآن کریم نیز یکی از علل عمده گرایش به کفر و بی ایمانی را جهل و ضعف معرفتی انسـان ها می داند. 
وَن؛ شما را مردمانی ناآگاه می بینم«.1 

ُ
َهل ْ ج

َ
 ت

ً
ُکْم َقْوما َرا

َ
َ أ ـِکیّنِ

َ
حضرت نوح به قوم خود می فرماید: »َول

وا؛ اگر 
ُّ
وا و ل َیِضل ـوا َوَقُفـوا، ل َیْکُفـُر

ُ
ِعَباَد ِحـینَ َجِهل

ْ
ّنَ ال

َ
ـْو أ

َ
امـام علـی نیز دربـاره علّت کفر می فرماید: »ل

مردم در موارد ناآگاهی درنگ و تأّمل می کردند، هرگز به کفر و گمراهی نمی گراییدند«.2
بنابرایـن، یکـی از علـل روان شـناختی دین گریـزی در همه انسـان ها، به ویژه جوانان، ضعـف معرفتی و 

عدم تفّکر درباره دین است. 
علّت دیگر این بی رغبتی و گریز از دین برداشـت های غلط و نادرسـت از معارف دینی اسـت. بسـیاری از 
اوقات، دین، مسـاوی با معنوّیت لحاظ شـده و در حّد یک نیاز معنوی صرف بدان نگریسـته می شـود. سپس، 
چنین نتیجه گیری می گردد که نیاز به معنوّیت، فقط ویژه مواقع سختی و بحران های شدید است و دین، نقش 
اساسـی در زندگی روزمّره انسـان ندارد. این دیدگاه سـاده انگارانه و کاهش گرایانه نسبت به معارف دینی، به 
تدریج باعث حذف دین از زندگی انسان می شود. جوانی که در جست وجوی فلسفه زندگی است، اگر احساس 
کند دین در معنادهی و جهت بخشـی به زندگی او تأثیر مثبتی ندارد، به تدریج آن را کنار می گذارد و چه بسـا 

آن را امری زاید و دست و پاگیر انگاشته، از آن گریزان می شود.3

5. ناسازگاری میان قول و عمل مّدعیان دین در تربیت دینی نسل جوان

یکی از عوامل مسلجدگریزی و دین گریزی، اَعمال خالف کسـانی اسـت که نسـل جوان به عنوان الگو 
به آنان می نگرند. جوانان با مشـاهده کسـانی که قول و عملشـان یکی نیسـت و در عین حال، دیگران را به 
دین داری و انس با مسـجد دعوت می کنند، از خود می پرسـند: اگر دین اسـالم خوب و ارزشـمند اسـت، چرا 
مّدعیان آن بدان عمل نمی کنند؟ آنها می گویند: چرا این مّدعیان دین، فقط ما را به عمل به دستورات دینی 

توصّیه می کنند؛ حال آنکه خودشان فرسنگ ها با دین و مظاهر دینی فاصله دارند؟ 
جوان، چون هنوز از پختگی الزم در مورد دین برخوردار نیسـت و به آن حّد از شـناخت و عرفان مذهبی 
نرسیده است تا لغزش افراد را به حساب خود آنها بگذارد، نه دین و مذهبشان، به محض دیدن خالف و اشتباه 
در اعمال الگوها و کسانی که دیگران را به طرف دین دعوت می کنند، آن را به حساب دین و اخالق و فضیلت 

1. هود، آیه29.
2. غررالحکم، ح7582.

کرین، حمیدرضا، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، ص 248ـ250. 3. شا
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می گذارد و از این رو، تمام دیدگاه ها  و آرزوهایش به یک باره فرو ریخته، نسـبت به همه چیز بدبین می شـود. 
بر این اساس، می گویند لغزش الگو و کسی که به عنوان منادی دین مطرح است، خطرناک ترین وضع برای 
نسل جوان است. برای افرادی که دین و مذهب به طور کامل برای آنها جا افتاده باشد، این مسائل مشکالتی 
را ایجاد نمی کند؛ زیرا آنها می دانند که هر شـخص، ممکن اسـت دچار خطا و اشـتباه گردد و یا ممکن اسـت 
هوای نفس بر شخص غالب شود و اعمالی را برخالف دین و مذهب مرتکب گردد. از این رو، کارهای چنین 
فردی را به حسـاب دین او نمی گذارند؛ ولی جوانی که تازه می خواهد دین را انتخاب کند و بدان معتقد شـده 
و به این وسیله از الگوهای مذهبی پیروی نماید، آن را به حساب دین گذاشته و چنین تصو ّر می کند که تمام 

دین همین است. 
در این باره می توان گفت که الگوهای زنده و مشـهور باید در مورد هدایت نسـل نو احسـاس مسـئولّیت و 
مواظبت بیشتری کنند و از سوی دیگر، به نسل جوان اصالت دین منهای افراد، تفهیم گردد تا با فرو ریختن 

و یا ریزش یک الگو، جوان آن را به حساب فرو ریختن دین و اخالق نگذارد. 
جوانـان نـه تنهـا رفتار خود مربّی و مّدعیـان دینی را به دّقت می نگرند، افکار و کردار فرزندان و بسـتگان 
نزدیک او را نیز می کاوند. اگر میان آنان افراد نامناسـب، فاسـد، و سـودجو یافت شـود، آن را بر ضعف معلّم 
دینی حمل می کنند. بدین دلیل، مربّی دینی باید برای تربیت نزدیکان خود نیز اهتمامی ویژه داشـته باشـد 
و بـا تدابیـری، پیشـاپیش از آینده تاریک آنان جلوگیری کند. از ایـن رو، قرآن کریم نیز تأکید ویژه ای بر توّجه 
ِبیِه َو َقْوِمِه َماَذا َتْعُبـُدوَن؛ آن زمان که ابراهیم به پدر 

َ
 ِل

َ
بـه هدایـت نزدیـکان دارد؛ آنجا که می فرماید: »ِإْذ َقال

و قوم خود گفت: آخر این چیسـت که می پرسـتید؟«1پیامبر اکرم نیز بیان رسـالت را از نزدیکان خود آغاز 
کرد و سپس به دیگران توسعه داد.2

بنابراین، رابطه جوان با مسجد تا حّد زیادی بستگی به نوع برخورد و رفتار امام جماعت و متولّیان فرهنگی 
مسـجد و الگوهای جامعه  و دیگر مسـجدی ها دارد. جوانان، حّسـاس و زودشکن هستند. رؤیت فاصله میان 
گفتن و بودن در جامعه، زمینه گریز جوانان را از مسـجد و دین فراهم می کند. آنها کمتر می توانند به تحلیل 

عمیق بپردازند، از این رو، زود قضاوت نموده و حکم صادر می کنند.

6. آشنایی نداشتن جوانان با فلسفه  نماز و اسرار نماز جماعت

گاهی عدم  آگاهی کافی از نماز، عالم نبودن به محتوای آن، آشنا نبودن به اهمّیت و احکام و اسرار و فلسفه 

1. صافات، آیه 85.
2. ابوالفضل ساجدی، دین گریزی چرا؟ دین گرایی چه سان؟ ص237.
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نماز جماعت باعث ترک یا سستی در اصل نماز و حضور نیافتن در مسجد می شود.
برای عدم  حضور در نماز جماعات و مسجد علّت های گوناگونی وجود دارد، از جمله: غفلت از پاداش های 
نماز جماعت، بی رغبتی به دلیل بدرفتاری برخی نمازگزاران در مسجد، هم فکر نبودن با امام جماعت از نظر 

دیدگاه سیاسی، طول کشیدن نماز جماعت، رفتار متولّیان و دست اندرکاران مسجد و ... است.
مقـام معّظـم رهبـری فرمودند: »برای تبیین ژرفای نماز و معّرفی رازها و زیبایی های آن، دسـت به 

تالش پی گیر و همه جانبه زده شود«.1
امـام رضا درباره فلسـفه تشـریع نماز چنین فرمودند: »همانا علّت واجب شـدن نمـاز، اقرار به ربوبّیت 
خداوند عّز و جّل است و نفی نظیر شرک برای خداوند و ایستادن انسان در برابر او با حال تضّرع و مسکنت و 
فروتنی و خضوع و اعتراف به گناهان و نیز درخواست عفو از تقصیرات و برطرف ساختن آثار گناهان است که 
شـخص در گذشـته مرتکب شده و صورت نهادن بر زمین است و هر روز برای بزرگداشت خداوند جّل جالله 
و دیگر آن که نماز سـبب می شـود تا بنده پیوسـته به یاد خدا باشد و او را فراموش نکند، طاغی و یاغی نباشد و 
با خشـوع و تذلّل و رغبت خواسـتار فزونی بهره خود در دین و دنیا باشـد و عالوه بر اینها انسان با نماز، بر خود 
واجب می سازد که پیوسته و شبانه روز در مقام بندگی و به یاد خداوند متعال باشد و همین نماز گزاردن شخص 
در پیشگاه پروردگار عّز و جّل خود، بازدارنده او از گناهان است و او را از فسادهای گوناگون مانع می شود... و 
فلسفه سجده بر خاک آن است که غرور و طغیان و خودخواهی را از خود دور کنیم و به یاد خدای یکتا باشیم 

و از گناهان و ناروایی ها به دور باشیم«.2
آنچـه باعث شـده اسـت که خداونـد تبارک و تعالی از زبـان پیامبر گرامی و ائّمـه هدی برگزاری 
نماز ها را به جماعت توصّیه  فرماید، بسـیار واالسـت؛  زیرا جماعت یکی از مظاهر عظمت مسلمانان و اتّحاد و 
یگانگی آنهاسـت. شـواهدی نشان می دهد که پاره ای از مقّررات نماز جماعت، همچون تأکید بر منّظم بودن 
صف ها و اتّصال شـانه های نمازگزاران، نهی از اینکه نمازگزار تنها در صف بایسـتد3و ... بدین منظور تشـریع 
شـده اسـت تا هم وحدت و هماهنگی مسـلمانان بیشـتر شـود و هم بهتر به نمایش گذاشته شـود. اقامه نماز 
جماعت در مسـجد بسـیار فضیلت دارد و بر آن تأکید بیشـتری شده است. در آیات متعّدی به نماز جماعت، به 
؛ نماز را بپا دارید.  ِکِعینَ ا  َمَع الّرَ

ْ
َکوَة َو اْرَکُعوا  الّزَ

ْ
لوَة َو آُتوا  الّصَ

ْ
ِقیُموا

َ
خصوص در مسجد، سفارش شده است: »َو أ

زکات را ادا کنید و )عبادت دسته جمعی را فراموش ننمایید( با رکوع کنندگان، رکوع کنید«. 4 

1. پیام به اجالس ششم، 1376، ص6.
2. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج1، ص322؛ وسائل الشیعه، ج3، ص4.

3. ر.ک: وسائل الشیعه، ج3، ص513، باب 35 از ابواب احکام المساجد، روایات 1و 3 و ج5، ص460 و 471، باب 58 و 70 از ابواب صالة الجماعة.
4. بقره، آیه43.
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پیامبر گرامی اسالم فرمودند: اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، برای هر رکعت از نماز آنها ثواب 
150 نمـاز اسـت و اگـر دو نفر به امـام جماعت اقتدا کنند، برای هر رکعت از نماز آنها، ثواب600 نماز اسـت و 
همین طور ادامه فرمودند تا رسیدند به اینکه اگر تعداد اقتداکنندگان از 10 نفر بگذرد، اگر تمام هفت آسمان، 
صفحه کاغذ شوند و تمام درختان قلم و دریاها مرّکب و جّن و انس و مالئکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب 

یک رکعت آن را بنویسند.1
اّما این فلسفه  جماعت ها به طور عمده در میان مردم، به ویژه نسل جوان جامعه، غریب و نا آشناست؛ چه بسا 

آشنایی جوانان با این مفاهیم عظیم و درک فیوضات معنوی آن، عالقه مندی مضاعف را در آنها ایجاد کند. 

7. دوستان ناباب

دوسـتان، نه تنها با هم انس می گیرند و با مصاحبت و همنشـینی، موجبات شـادمانی و نشـاط یکدیگر را 
فراهم می سازند، بلکه هر دوستی به مقیاس درجه رفاقت و دوستی، در امور ماّدی و معنوی دوست خود نفوذ 

می نماید و هر یک، خواه ناخواه بر عقاید و اخالق و رفتار و گفتار دیگری اثر می گذارند. 
ین 

َّ
َضل

َ
َقْد أ

َ
 ل

ً
ًنا َخِلیال

َ
ْذ ُفال نِ

َّ
ت

َ
ْیَتیِن َلْ أ

َ
ـیَت ل

َ
ْیل قـرآن  کریـم از زبان اهل جهّنم نقل می کند که می گویند: »َیا َو

ْکر َبْعَد إْذ َجاَئین؛ وای بر من، کاش فالنی را )که سبب انحراف من شد( دوست خود نمی گرفتم؛ او ]بود  َعِن الّذِ
که[ مرا به گمراهی کشانید، پس از آنکه قرآن به من رسیده بود«. 2

این آیه شـریفه با صراحت تمام، به نقش گروه های صمیمی )دوسـتان و اطرافیان( فاسـد در گمراهی و 
دین گریزی اشاره می کند.

ینه؛ دین و روش هر کس طبق مذهب و آیین دوست   رسول خدا فرمود: »املرء عیل دین خلیله و قر
و همنشـین خود خواهد بود«.3 به همین دلیل اسـت که گاهی یک فرد فاسـق در مّدتی کوتاه گروه زیادی را 

از دین بیزار می کند.
در روایتـی از حضـرت سـلیمان آمده اسـت که فرمود: »درباره کسـی به نیکی یا بـدی قضاوت نکنید 
تا دوسـتانش را ببینید؛ زیرا، هر کسـی به وسـیله امثال و اقرانش شـناخته می شـود و به صفات همنشـینان و 
دوسـتانش منسـوب می گردد«.4 تأثیر دوسـت همنشین در انسان به اندازه ای اسـت که حّتی می توان از نوع 

دوستان یک نفر، به آسانی به خصوصّیات اخالقی وی پی برد.

1. ر.ک: مستدرک الوسائل، ج6، ص443 و ج1، ص487 و ج6، ص443؛  جامع األخبار، ص77.
2. فرقان، آیه29-28.

3. وسائل الشیعه، ج4، ص207.
4. مستدرک الوسائل، ج2، ص62.
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بنابراین، به تجربه ثابت شـده که کسـانی که با دوستان فاسدی همنشین بوده اند، عاقبت به انواع گناهان 
آلوده شده اند؛ زیرا آنها برای اینکه کمتر احساس گناه کنند و شریک جرم پیدا نمایند، سعی می کنند افراد دیگر 
را به سرنوشت غم انگیز خود گرفتار کنند. وقتی پای صحبت بسیاری از جوانان فاسد می نشینیم، در می یابیم 

که عامل اصلی آلودگی خود را همنشینی با دوستان ناباب ذکر می کنند.

8. تراکم کاری

امـروزه بسـیاری از شهرنشـینان، بخـش زیـادی از وقـت خـود را در بیـرون از خانـه به سـر می برند و به 
دلیـل وجـود گرفتاری هـای زندگـی و نیازهای اقتصـادی، ناچار بیش از یک شـغل دارند. ایـن تراکم کاری 
عـالوه بر خسـتگی جسـم، سـبب کسـالت و افسـردگی روحی نیز می شـود کـه برای رفـع آن، فـرد نیاز به 
اسـتراحت دارد؛ یعنی بسـیاری از شـهروندان وقتشـان را به دو بخش تقسـیم می کنند: قسـمتی را در خارج 
از خانـه بـرای کار و رفـع نیازهـای زندگی می گذراننـد و باقی مانـده آن را در خانه به اسـتراحت می پردازند. 
روزهـای تعطیـل نیـز به اسـتراحت، تفریـح یا دیـدار از خویشـاوندان می پردازند. در این شـرایط جسـمی و 
روحـی، حوصلـه ای بـرای رفتـن بـه مسـجد و حضـور در میان صف هـای نماز جماعت و شـنیدن سـخنان 
امـام جماعـت باقـی نمی مانـد. در ایـن شـرایط، سـخن از ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی و آموزشـی 
 و عبـادی مسـجد، چیـزی جـز شـعار و نظریه پـردازی نیسـت و تبلیغـات هـم اثـر چندانی نخواهد داشـت. 
حضـور در مسـجد، بـه امنّیت روانی و دسـت کم آمادگی جسـمی و روحی نیاز دارد کـه گوناگونی کارها این 
آمادگـی را از میـان می بـرد. از ایـن رو، ائّمـه، در روایت ها به تعادل، توّجه همه سـویه به مسـائل زندگی و 

خودداری از زیاده روی در بعد خاّص توصّیه کرده اند.1

9. هم زمانی برنامه های رسانه و مسجد

در صدر اسالم به دلیل رشد کم جوامع از لحاظ تمّدنی و نهادها و مراکز اجتماعی، به تعبیری مساجد تنها 
 و بعد از آن توّسط ائّمه اطهار رسانه ارتباطی بین شرع اسالم و توده مردم بود که به وسیله  پیامبر اکرم

شکل می گرفت.
پیدایش مراکز موازی مسـاجد مثل مدارس، بسـیج، فرهنگسـراها و مراکز متعّدد فرهنگی، تعدد کانال ها 
 و شـبکه های تلویزیونـی و ماهـواره و اینترنـت و غیـره، سـرگرمی های متنـّوع و برنامه ورزشـی و تفریحی 

1. ر.ک: محمدی، محسن، مسجد، ص68.
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بـا سـرمایه گذاری های کالن، جـذب امکانـات فرهنگی بـه منظور اجـرای طرح های گوناگـون و چیزهای 
کم اهمّیت، مثل موسیقی و سرگرمی های بی محتوا، ارائه چهره ضعیف از اهل مسجد در فیلم، حاضر نشدن 
پیوسـته در مسـجد، ضعف تبلیغات، پیام های بی محتوا، پخش برنامه هایی که گاهی به گونه غیرمسـتقیم بر 

مسجد تأثیر منفی دارد.1
یکی از مهم ترین فّعالّیت های مسـجد، برگزاری مراسـم در مناسـبت های دینی اسـت که از نقاط قّوت 
مسجدها به شمار می آید و سبب رونق و شکوفایی مسجد می شود و بسیاری از افراد، با انگیزه شرکت در چنین 
مراسمی در مسجد حاضر می شوند. کیفّیت و چگونگی برگزاری این مراسم در تداوم حضور شرکت کنندگان 
بسـیار مؤثّر اسـت. اسـتقبال نمازگزاران از این مجالس به محتوای برنامه، مکان و زمان آن، شخصّیت دیگر 
شـرکت کنندگان تناسـب مجلس با نیازها، سلیقه ها  و فرهنگ شرکت کنندگان بستگی دارد. اگر این مسائل 

رعایت نشود، مراسم های مذهبی مسجد، با استقبال خوبی روبه رو نخواهد شد.
در این میان، برنامه هایی که رسانه در مناسبت های مذهبی پخش می کند، به طور معمول چنین ویژگی هایی 
 دارند و از سطح کّمی و کیفی خوبی بهره می برند. بنابراین، افراد با وجود برنامه های رسانه، در مسجد حاضر نمی شوند. 
بسـیاری از کسـانی که در مراسـم دینی مسـجد شرکت نمی کنند، در پاسـخ به این پرسش که چرا در مسجد 

حاضر نمی شوید، می گویند: برنامه های تلویزیون از برنامه های مسجد محّل پربارتر و بهتر است.2

10. اختالف ها

مسجد، کانون مردمی و پایگاه اجتماع و وحدت مردم از تمام گروه هاست. مسجد در هنگام نماز، مؤمنان 
نمازگزار را در کنار هم جمع می کند و همه با رعایت یک نوع آداب، یک خدا را می پرسـتند و با کنار گذاشـتن 
هرگونـه اختـالف از نظر ثروت، سـواد، سـّن، نـژاد، موقعّیت اجتماعـی و جنس به عبـادت می پردازند. وجود 
اختالف ها  و نزاع ها  در چنین فضایی، زمینه پراکندگی و حاضر نشدن مردم را در مسجد ایجاد می کند. برخی 

از این اختالف ها را بررسی می کنیم:
الف( اختالف های سیاسی

مسجد جنبه های سیاسی گسترده ای دارد؛ ولی اختالف های سیاسی، حزب گرایی و تعّصب به یک جناح، 
فضای مسـجد را آشـفته می کند. گاهی دیده می شود که مسجد بر اساس گرایش های سیاسی، به چند دسته 

تقسیم می شود و برخی جناح ها در مسجد ویژه ای حاضر می شوند و مخالفان آنان به آن مسجد نمی روند. 

1. ر.ک: فروغ مسجد، ج3، سال 1384هـ.ش.
2. ر.ک: محّمدی، محسن، مسجد، ص69.
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در این شرایط، گفت وگوی مسالمت آمیز و پرهیز از حرکت های افراطی سیاسی و معیار قرار دادن اسالم 
برای حفظ وحدت الزم است. در این میان، امام جماعت نقش تعیین کننده ای دارد.

یتی ب(اختالف های مدیر
اختالف میان اعضای هیئت امنا در مسائل جاری مسجد، گاهی سبب ایجاد دو دستگی میان نمازگزاران 
می شـود و فضای مسـالمت آمیز مسـجد را با نقدهای مخّرب آشـفته می کند. مسـجد، مکانی برای عبادت و 
آرامش روحی است و این اختالف ها عالوه بر اینکه بر کیفّیت فّعالّیت های مسجد اثر بدی می گذارد، مسجد 
را از آرامـش خـارج می کنـد. اهالی محـّل هم به دلیل اختالف هیئـت امنا انگیزه ای برای حضور در مسـجد 

نمی یابند.
نقش امام جمعه، امام جماعت و امور مساجد، در برطرف کردن این اختالف ها بسیار مؤثّر است.1

11. پایین بودن سطح کّمی و کیفی فّعالّیت های مسجد

در بررسی نقاط ضعف و قّوت مسجدها، بیان شد که پایین بودن سطح کّمی و کیفی فّعالّیت های مسجد 
از نقاط ضعف مسجد است که سبب حاضر نشدن افراد در مسجد می شود. از مسجدی که فقط نماز جماعت 
بـه صـورت خشـک و بی روح در آن برقرار می شـود، نمی توان شـکوفایی و حضور همه جانبه مـردم را انتظار 
داشـت. وقتی مسـجد در سطح گسترده فّعالّیت ندارد، اهالی محّل برای حضور در مسجد، کمتر انگیزه دارند. 
این موضوع، عامل مهّمی در حذف فرهنگ مسـجد از جامعه  اسـت. متأّسـفانه، بسـیاری از مسجدها که امام 

جماعت همیشگی در آنها حضور ندارد، با این مشکل رو به رو هستند.

راهکارهای جذب جوانان به مسجد

حضور جوانان در مسـاجد به منظور برنامه ریزی برای آنان و اجرای برنامه ها الزامی اسـت. بنابراین، باید 
بـا توّجـه  بـه نیازها و ویژگی های جوانان به راه های جذب آنـان توّجه کرد. از مهم ترین راه های جذب جوانان 

به مسجد عبارت است از:
1. مدیریت صحیح و خردورزانه  مسجد 

امروزه با رشـد فّناوری های علمی و ارتباطات گسـترده دیگر نمی توان مانع ورود فرهنگ بیگانه شـد. از 
 این رو، باید به جوانان در برابر هجوم افسار بیگانه مصونّیت بخشیم. یکی از بهترین راه ها برای مصون ماندن 

1. ر.ک: همان، ص70.
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نسـل جوان، جذب آنها در سـایه برنامه ریزی و مدیریت صحیح و خردورزانه  مسـاجد اسـت. مدیریت صحیح 
می تواند با برنامه ریزی، اجرا و هدایت درست امور، راه های متفاوتی برای جذب جوانان به مسجد فراهم آورد.

2. رفتار مناسب با جوانان

جوانـان راه هـای دفع رفتـاری را نمی پذیرند؛ اگر جوانی در راهش به مانعی برخـورد کند که با روحّیه اش 
هماهنگی نداشته باشد، سرخورده می شود و از ادامه  راه باز می ماند. در ارتباط با جوانان، باید ابتدا راه ارتباطی 
و عاطفی را هموار کرد تا به برنامه های تعیین شده، ایمانی نسبی پیدا کنند یا کّل اهداف را بپذیرند. در رفتار با 
جوانان، باید شناخت کافی از وضعّیت فیزیولوژی، شخصّیتی و رشد رفتاری آنان داشت و نیازشان را سنجید 
و به نظرّیات و افکارشـان اهمّیت داد. حّتی در برخی مواقع باید به مسـائل خصوصی آنها وارد شـد و با آنان 

همدلی کرد. در واقع، آنها را آن طور که هستند بپذیریم، نه آن  طور که خودمان می خواهیم.
مسؤالن مساجد باید با تحّمل و بردباری و انعطاف پذیری، با جوانان بزرگوارانه برخورد کنند و چون پدری 
دلسـوز دسـت نوازش بر سـر فرزندان خود بکشـند و »ارتباط عاطفی« را بر ارتباط دسـتوری و خشک، مقّدم 
دارند. روان شناسان معتقدند نخستین امری که بر اثر پیوندهای معنوی یا معنایی و دوستی می شکفد، محّبت 

است و محّبت در ابتدای امر، مستقّل و فراگیراست.1
بنابرایـن، توّجـه کـردن بـه جوانان و سـرمایه گذاری بـرای آنها نیز از امور مهّمی اسـت که مسـئوالن و 
گردانندگان مسـجد باید به آن توّجه داشـته باشـند. گرداندن مسـجد و اداره کنندگان امور آن، نباید به شکل 
سـّنتی باشـد، یعنی به شـکلی که گاهی اوقات مشـاهده می شـود، اکثر کودکان و نوجوانان را به دلیل شلوغ 
کردن، حرف زدن و غیره از مسجد بیرون می کنند یا نسبت به آنان بدرفتاری می شود. باید توّجه داشته باشیم 
که این نوع برخورد با آنها، سـابقه بدی در ذهن آنان باقی می گذارد. این نکته بسـیار دیده شـده اسـت که با 
بی حرمتی به جوان و شـخصّیت او، وی از مسـجد رویگردان شـده، نه تنها از حضور در مسجد امتناع می کند، 
بلکه به دلیل نوع رفتاری که با او شـده اسـت، به اسـالم نگاه بدبینانه پیدا می کند و این معضلی اسـت که در 

سال های اخیر، بسیار مشاهده می شود.

آری، جوان موجودی اسـت عاطفی و زودرنج که اگر با صداقت و احترام با او برخورد نشـود، این دوره از 
حیات در عمق روح او نفوذ کرده و او را مجذوب می کند و می تواند به تحّولی شگرف در روحّیه و اعتقادات او 
بینجامد. بسیاری از دست اندرکاران کانون های فرهنگی و مذهبی مساجد بدون توّجه به روحّیات و اقتضائات 

1. دکتر محسنی، دکتر دادستان، روان شناسی رشد، ص 153.
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سـّنی جوانان به واکنش های تند و افراطی دسـت می زنند و چه بسـا با یک برخورد ناسـنجیده و حّتی آمرانه 
جوان را برای همیشه از مساجد دور می کنند.

3. برنامه ریزی فرهنگی مناسب 

ذوق، سـالیق و افـکار قاطبـه نوجوانـان و جوانانی که به طور معمول حضور فّعالی در مسـجد دارند، مورد 
توّجه قرار نمی گیرد. با توّجه به شرکت تعداد بی شماری از نوجوانان و جوانان در مساجد، الزم است، در اجرای 
برنامه ها، سلیقه های آنان مدّ نظر قرار گیرد؛ اّما برنامه ریزی سّنتی موجب شده است تا نظرات و خواسته های 

این قشر نادیده انگاشته شود که این امر موجبات ناراحتی آنان را فراهم می سازد.
برنامه ریزی فرهنگی در مسـجد، باید با توّجه  به موقعّیت محلّه، شـهر و روسـتا یا سّن افراد صورت پذیرد؛ 
برای مثال، برای افرادی که قصد شرکت در کنکور را دارند، باید کالس های تست، روان شناسی، تندخوانی، 
تهیه  کتب مختلف و راه های موفقّیت در کنکور در نظر گرفته شـود. همچنین، باید از اینترنت، فیلم، سـریال، 

بازی، سرگرمی و غیره استفاده  بهینه کرد. 
مسـائل و مشـکالتی که در برنامه های فرهنگی، تبلیغی و دینی مسـاجد وجود دارند و باعث ایجاد فاصله 

بین جوانان و مسجد می شوند، عبارت اند از:
1. متنّوع نبودن برنامه های مساجد و نیز روش های تبلیغ و ناآشنا بودن گردانندگان آن با شیوه های نوین 
جـذب نوجوانـان و جوانـان به مسـجد و در مقابل متنّوع و جذاب بـودن برنامه های مراکـز و اماکن تفریحی 
اجتماعی نظیر: باشـگاه های ورزشـی، کلوب ها، کافی نت ها، ماهواره و ...؛ باید اذعان داشـت که برنامه های 

بعضی از مساجد اغلب یکنواخت، کسالت آور و خسته کننده است.
2. اعمال روش های خشک و مستبّدانه در بعضی برنامه ها  و آموزش های مذهبی و به کارگیری شیو ه های 
غلط تعلیمی و درخواست اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط که موجب بی عالقگی و دلسردی از دین و مراکز 

دینی، به خصوص مساجد در نوجوانان و جوانان می شود.
3. ملحوظ نداشتن شاخص های مذهبی، فرهنگی، بومی، نژادی، زبانی و نیز عدم به کارگیری اولوّیت های 
اصلی در برنامه های فرهنگی ـ تبلیغی موجب شـده اسـت تا تعدادی از برنامه ها  و فّعالّیت های اجرایی برای 

نوجوانان و جوانان از نتایج مثبت و مطلوبی برخوردار نباشد.
4. کمتر مشاهده می شود که در انجام برنامه های مذهبی و اسالمی از وجود اندیشمندان و صاحب نظران 
بزرگوار استفاده شود. استفاده از اساتید دانشگاهی و حوزوی مّطلع، موجب اقبال نوجوانان و جوانان به مساجد 

خواهد شد.
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5. حاکم بودن افکار عام نگر، همراه با اجرای برنامه های عاّمه پسـند و سـّنتی که این گونه برنامه ها  بیشـتر 
مورد پسند بزرگساالن و سالخوردگان است.

6. طوالنی شـدن برنامه های اجرایی مسـاجد، به ویژه سـخنرانی و خطابه وّعاظ، ائّمه جماعات و مبلّغان و 
نیز اقامه نماز و اجرای مراسم دعا و زیارت از دیگر عوامل ایجاد فاصله بین مسجد و نوجوانان و جوانان است.

 7. خأل برنامه ریزی منسـجم، مرتّب و منعطف در مسـاجد موجب شـده اسـت تا اغلب مسـاجد ما دچار 
برنامه های یکنواخت و کسل کننده شوند.

8. حاکم نبودن روحّیه جوان گرایی و تفّکر جوانی و در نظر نگرفتن سالیق و نظرات جوانان، در برنامه ریزی 
فّعالّیت ها  توّسط مدیریت مساجد موجب مسجدگریزی جوانان می شود.

9. منطبق نبودن برنامه های مساجد با نیازهای فکری و فرهنگی جوانان و متناسب نبودن با شرایط زمان 
و مسائل مبتال به روز جامعه از دیگر موانع جذب جوانان به مسجد است.

 10. فقدان تجهیزات، لوازم و ابزار مناسب نرم افزاری مدرن و به روز در مساجد )رایانه، وسایل آموزشی و 
کمک آموزشی و ...( از عوامل ایجاد مسجدگریزی است.

11. نبود برنامه های زمان بندی شـده و تعریف شـده کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت در مسـاجد موجب 
فاصله نوجوانان و جوانان از مساجد می گردد.

پیشنهادهای مهم برای رفع کاستی ها  و نواقصات مربوط به برنامه ریزی های فرهنگی مساجد

1. در برنامه ریزی فرهنگی و دینی مساجد به نیازها، عالیق و سالیق نوجوانان و جوانان توّجه شود.
2. انطبـاق محتـوای برنامه های فرهنگی مسـاجد بـا نیازهای فکری جوانان، مقتضّیات زمان، و مسـائل 

روز جامعه.
3. استفاده از تکنولوژی آموزشی روز در اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی، دینی و ... مساجد.

4. تشـکیل بانـک اّطالعـات و مرکـز اّطالع رسـانی و گروه ویـژه مطالعاتی و تحقیقاتی بـه منظور انجام 
پژوهش در مورد ارزیابی برنامه های فرهنگی مساجد.

5. بهره گیـری از وجود اسـاتید و صاحب نظران مشـهور دانشـگاهی و حـوزوی در برنامه های فرهنگی و 
دینی مساجد.

6. تنّوع بخشیدن به محتوای برنامه های فرهنگی مساجد از نظر موضوع، روش و اجرا.
7. اسـتفاده از شـیوه های نوین آموزشـی در ارائه و انتقال مفاهیم و ارزش های دینی و مذهبی به نوجوانان 

و جوانان.
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8.»اصـل آسـان گیری« و »اصـل اعتدال و میانه روی« در آموزش مسـائل و مفاهیم دینی به نوجوانان و 
جوانان از سوی مربّیان دینی و مبلّغان رعایت گردد.

9. پرهیز از اجرای برنامه های یکنواخت، تکراری و خسته کننده.
10. تجهیـز مسـاجد بـه امکانات، لوازم و ابـزار فرهنگی روز دنیا، از قبیل کتابخانه های تخّصصی، سـالن 

مطالعه، کامپیوتر، وسایل آموزشی و ... .
11. طـرح کـردن مسـائل و مشـکالت نوجوانـان و جوانان محلّـه و برنامه ریـزی در راسـتای رفع و حّل 

مشکالت آنان.
12. عدم یکسو نگری در اجرای برنامه های فرهنگی مساجد.

13. داشـتن مدیریت زمان در برنامه های فرهنگی و دینی مسـاجد، به طوری که سـعی شـود برنامه های 
اجرایـی مسـاجد )سـخنرانی ها، کالس هـای آموزشـی، همایش هـا، مراسـم دعـا و ...( کوتاه و متناسـب با 
ظرفّیت های جسمی، روحی و روانی، ویژگی های سّنی و ذهنی مخاطبان طّراحی و اجرا گردد تا از خستگی، 

دلزدگی و در نتیجه، گریز جوانان از برنامه های فرهنگی مساجد جلوگیری به عمل آید.
14. برنامه های فرهنگی و دینی مساجد برای نوجوانان و جوانان جّذاب و مفید بوده و هنر و مهارت را به 

آنان بیاموزد )زیستن دینی(.
15. مشـارکت دادن نوجوانـان و جوانـان در امـر برنامه ریزی های فرهنگی و دینی و اجـرای برنامه ها  در 

جذب جوانان به مسجد مؤثّر است.
16. بسیاری از جوانان، به این خاطر از مساجد دوری می کنند که آن را همیشه مکانی برای گریه، موعظه 
و عبـادت می داننـد؛ در حالی که اسـالم، مسـجد را عالوه بـر عبادت، مکانی برای آمـوزش، تعلیم و تربیت و 
شـادابی جامعـه معّرفـی کرده است. اگر این روحّیه شـادابی و طـراوت همراه با حفظ حریم های اسـالم به 
مسـاجد برگردانده شـود، مکانی بـرای گرایش جوانان خواهد بـود. اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشـی و 
هنری و برگزاری اعیاد اسـالمی، مثل قربان، نیمه شـعبان، فطر، غدیر، والدت های ائّمه اطهار و ... روح 

نشاط را به جامعه بر می گرداند.

4. جلسات پاسخ گویی به پرسش هاى دینی جوانان 

یکـی از راه هـای جـذب جوانـان به مسـجد، رفع نیـاز فکری و معنوی آنان اسـت. جوانـان ذهن خالق و 
جست وجوگری دارند و همواره به دنبال کشف حقیقت و حّل مسائل و پاسخ گویی به شبهات  هستند. عالوه 
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بـر آن، امـروز شـبهه افکنی در حوزه فرهنگ دینی یکی از پرخطرتریـن جلوه های تهاجم فرهنگی در عرصه 
تربیت دینی اسـت؛ این شـبهات به قول اسـتاد مطّهری، گذرگاه خوبی هسـتند؛ اّما عدم پاسـخ گویی به آنها 

موجب تزلزل در عقاید و اندیشه های دینی آنان می گردد و پایه های تربیت دینی را سست می گرداند.
جوان، اگر احساس کند که مسجد، محلّی برای پاسخ گویی به سؤاالت اوست و در آن شخصّیت ارزشمند 
و فرهیخته ای اسـت که درد او را درک می کند، خواه ناخواه به سـمت و سـوی او متمایل می گردد و دیگران را 

نیز با خود همراه می سازد. 
استاد مطّهری می گوید: ما امروز از این نسل گله داریم که چرا با قرآن آشنا نیست؛ چرا در مدرسه ها قرآن 
یاد نمی گیرند؛ حّتی به دانشـگاه هم که می روند از خواندن قرآن عاجزند؛ البّته جای تأّسـف اسـت که این طور 
اسـت؛ اّمـا بایـد از خودمان بپرسـیم ما تاکنون چه اقدامـی در این راه کرده ایم؟ آیا با همین فقه و شـرعّیات و 
قرآن و آنچه که در مدارس است، توّقع داریم نسل جوان با قرآن آشنایی کامل داشته باشد؟ قرآن از مؤمنان 
وا َقْواًل َسِدیًدا«1؛ این نکته در تربیت دینی و جذب جوانان 

ُ
می خواهد که سخنانشان محکم و استوار باشد: »ُقول

بسیار مهم و حیاتی است که سخنان مربّی باید همچون سّدی محکم جلوی امواج مختلف مقاوم باشد.   2
نکتـه درخـور توّجـه اینکـه، باید بـا توّجه نیازهـا و روحّیـات و عالیق جوانـان، در برنامه ریزی هـا، بعد از 
مخاطب شناسی و نیازسنجی، جلسه های ویژه ای برگزار کرد. برای ارزیابی برنامه های تدوین شده، اجرا شده 
و بحث و گفت وگوی منتقدانه و تبادل پیشـنهادهای مفید در برنامه ریزی آینده، باید کوشـا بود. این جلسـات 
بحث و گفت وگو، عالوه بر رسـیدن به راهکارهای مفید، باعث خود ارزشـمندی و تقوّیت خالقّیت، ابتکار و 
اعتماد به  نفس در فرد می شوند. ضمن اینکه ارتباط دوستانه بین آنها و مدیران مسجد، مستحکم تر می شود.

5. ایجاد اعتماد در جوانان 

جوانان روحّیه ویژه ای دارند. مدیران و مسئوالن مساجد باید به عالئق و موقعّیت جوانان اهمّیتی خاّص دهند. 
»سـتایش خواهی و جلب توّجه کردن دو نوع از خواسـته های جوانان در زمینه ذهن و عاطفه است«.3بنابراین، 
بهادادن به جوانان، عامل مهّمی در راستای تأمین خواسته ها و ایجاد اعتماد و جذب آنان به مسجد است. بر این 
 اساس، می توان از طرق مختلف در افراد اعتماد و ایمان کافی ایجاد کرد و آنها را به مساجد هدایت کرد. البّته 

این به معنای اختیار دادن زیاد و غیرمنطقی به جوانان و یا پذیرش هر نوع نظر و سلیقه آنان نیست.

1. احزاب، آیه 70.
2. ر.ک: مطهرى، ده گفتار، ص 189.

3. جوانان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، صص 43 - 44.
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بزرگان و اعضای هیئت امنا و امام جماعت می توانند، برای فّعالّیت های گوناگون مسـجد، نظر جوانان را 
جویا شـوند و در صورت امکان، پیشنهادهایشـان را اجرا کنند. این اقدام، سـبب خودباوری، اعتماد به نفس و 
احسـاس شـخصّیت در جوانان می شـود. آنان از اینکه می بینند نظرهایشان در تصمیم گیری های مسجد اثر 
دارد، خوشحالند و مسجد را از خود می دانند. در نتیجه، پیوسته در مسجد حاضر خواهند شد. همچنین، برخی 
از کارهای مسـجد را می توان به طور کلّی یا جزئی به جوانان واگذار کرد؛ برای مثال، در یک مراسـم، برنامه 
پذیرایی بر عهده جوانان باشد. این اقدام با روحّیه پرشور و نشاط جوانان تناسب دارد و سبب ایجاد وارستگی 

جوانان و عالقه مندی آنها به مسجد می شود. 

6. شکل ظاهری و داخلی مسجد

 مسـجد باید نمایی بسـیار زیبا و آرامش بخش داشته باشد؛ همچنین، ساختمان و تجهیزات درون مسجد 
باید تمیز و آرامش بخش باشد. جوانان روحّیه ای زیبادوست و پر نشاط دارند؛1 از این رو، مکان هایی که چنین 
ویژگی داشته باشد، در جذب آنان مؤثّر است. برای جذب جوانان به مساجد باید این مکان ها را آراسته و پاکیزه 
سـاخت. فرش های مسـجد باید تمیز و پاکیزه باشـند. روشنایی مسـجد در حّد مطلوب باشد. مسجد، همواره 
معّطر و خوشبو باشد. نمازگزاران با لباس های پاکیزه و بوی خوش وارد مسجد شوند.2مسجد از آرامش الزم 
برخوردار باشـد. به مسـائل دنیوی کمتر پرداخته شـود و بیشتر مسائل اخروی مورد اهتمام قرار گیرد. مؤمنان 

به یکدیگر احترام گذاشته و یکدیگر را به صبر، شکیبایی و خصلت های نیکو سفارش کنند.
ِة؛  َ

ـال ْوَقاِتـَک ِللّصَ
َ
 أ

َ
ْفَضـل

َ
 أ

ْ
امـام علـی در سـفارش هایش خطاب به مالک اشـتر می فرمایـد: »ِإْجَعـل

بهترین اوقاتت را برای نماز قرار بده«؛ حال اگر افضل اوقات برای نماز است، افضل جاها هم باید برای نماز 
باشد.3 

نتیجه سخن

مسجد، به  مثابه  تابلوی فرهنگی جوامع اسالمی کانون تجّمع دینی، سیاسی و اقتصادی مردم در هر شهر 
و روستا هستند. مسجد، به عنوان نخستین و گسترده ترین شبکه اجتماعی، می تواند با آگاهی بخشی، رسالت 
تاریخی خود را در راسـتای ارتقاء شـأن و جایگاه جامعه اسـالمی، مبارزه با حاکمّیت جور و تقوّیت ارزش ها، 

1. معماری مسجدها، تجلی عرفان، نور و رنگ در معماری مسجد، ص439.
.www.andishegom.com :کبر، راهکارهای  جذب  جوانان  به  مساجد، قابل دسترس در 2. انصاری راد، علی ا

3. محسن قرائتی، یکصد و چهارده نکته درباره نماز، ص48.
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هنجارها و رفتارهای جامعه اسـالمی ایفا کند. این مؤلّفه ممتاز مسـاجد در ایران معاصر و در عرصه انقالب 
اسـالمی، کانون هوّیت سـاز و بسـیج گر انقالب بود؛ به گونه ای که حیرت همه ناظران منصف را برانگیخت. 
برخالف انقالب های معمول جهان، انقالب اسـالمی تشـکیالت حزبی و سـازمان دهی رسـمی نداشت؛ اّما 
مسـاجد، هسـته های اصلی تجّمع مردم و الهام بخش رفتار دینی و سیاسـی مردم بودند. گفتمان دینی  که در 
منابر، مساجد و حسینّیه ها مطرح می گردید، به گفتمان برتر بدل شد و همه گفتمان های چپ، سوسیالیستی، 
ناسیونالیسـتی و لیبرالیسـتی را در خود حّل کرد. اگر مسـاجد در تحّقق انقالب نقش محوری داشـت، باید در 

تداوم و بقای انقالب نیز محور پیشرفت انقالب باشد.
رونق و شکوفایی مسجد در ایجاد و تداوم فرهنگ دینی بسیار مؤثّر است. امروز با توّجه به تهاجم فرهنگی 
گسـترده دشـمنان انقالب و اسالم و تغییر نگرش افکار عمومی درباره دین و دین داری، الزم است مسجدها 

با شیوه ها و ابزار نوینی، رسالت دینی خود را انجام دهند.
اهمّیت و ارزش حضور در مسجد و نمازهای جماعت بر اساس آیات الهی، روایات و سیره معصومان بر 
کسی پوشیده نیست، از طرفی، جذب جوانان به این امر مهم در کشور اسالمی مسئله جّدی و از دغدغه های 
متولّیان امر است، ویژگی های دوره نوجوانی و جوانی ایجاب می کند که راهکارهای متناسبی برای جذب آنها 
به مسـجد و جماعات اسـتفاده شـود. باید پذیرفت فردی که به مسـجد می آید، عقل و بعد اجتماعی، عاطفی، 
زیبایی گرایی و ... دارد. از این رو، شایسـته اسـت نخسـت، جوانان را با انگیزه های متفاوت به مسـجد هدایت 
نمـود و برنامه هـا را  طـوری طّراحـی کرد که همه قوای او را در برگیرد. در مجمـوع، اگر می خواهیم جوانان و 
بزرگساالنی عالقه مند به حضور در مساجد داشته باشیم، باید روی نوجوانان سرمایه گذاری کنیم تا به فردایی 

روشن و پرثمر دست یابیم.
امـروز، متأّسـفانه برخـی جوانان ایرانی آن گونـه که انتظار می رود با مسـاجد مأنوس نیسـتند. علّت های 
مختلفی برای مسجدگریزی جوانان وجود دارد که از جمله مهم ترین آنها عبارتست از: بحران هوّیت معنوی، 
تهاجم فرهنگی، ناآشـنایی مبلّغان دینی و تفسـیر غلط از دین، غفلت، جهل و عدم تفّکر جوانان درباره دین، 
ناسـازگاری میان قول و عمل مّدعیان دین در تربیت دینی نسـل جوان، ناآشـنایی جوانان با فلسـفه  نماز و 
اسـرار نماز جماعت، دوسـتان ناباب، تراکم کاری، هم زمانی برنامه های رسـانه و مسـجد، اختالف ها، اعّم از 
اختالف های سیاسی و مدیریتی و پایین بودن سطح کّمی و کیفی فّعالّیت های مسجد، موجب مسجدگریزی 
مردم، به ویژه، قشـر نوجوان و جوان می گردد. از این رو، باید برای حضور جوانان در مسـاجد، برنامه ریزی کرد 
و با توّجه  به نیازها و ویژگی های آنان به راه های جذب توّجه کرد. برخی از راهکارهای متناسـب برای جذب 
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آنان به مسجد و جماعات، موارد زیر قابل طرح است:
1. بهانه های مختلفی برای عدم حضور در مسـاجد مطرح می شـود که پیشـنهاد می شود، باید جوانان را با 
فلسـفه، اسـرار و ارزش جماعات و حضور در مسـاجد آشـنا کرد که طبق فرمایش پیامبر اسالم اگر افراد 

ارزش حضور در جماعات را بدانند، برای شرکت در آن قرعه کشی می کنند. 
2. ایجاد جاذبه و رعایت شـکل ظاهری )بهداشـت و نظافت( مسـاجد به عنوان عامل دیگری برای جذب 
جوانان مطرح اسـت. روشـن اسـت که جوانان به ویژه تحصیل کرده ها چقدر به امر بهداشت و نظافت اهمّیت 

می دهند.
3. نقـش امـام جماعـت به عنوان یکـی از ارکان و عوامـل تأثیرگذار در امور مسـجد و همچنین، جذب و 
نگهـداری جوانان اسـت کـه در این زمینه ایجاد ارتبـاط عاطفی، صرف وقت کافی برای امـور جوانان، مورد 
پذیرش مردم و جوانان بودن، داشتن تقوا و فضائل اخالقی و عدالت، رعایت نظافت و تمیزی، نظم و انضباط 
داشتن، بردباری، آسان گیری و عمل به گفته ها مواردی هستند که رعایت آن از طرف امام جماعت در جذب 

جوانان مؤثّر است.
4. در روش و شـیوه های تبلیغ، داشـتن ایمان قلبی، عامل بودن و نیز روش ارتباط مسـتقیم نفس با نفس 

و جذب همساالن توّسط جوان مسجدی مؤثّر است.
5. از وظیفه و نقش نمازگزاران و اهالی مسـجد می توان به داشـتن غیرت نسـبت به نماز، رعایت حرمت 
اشـخاص، بهداشـت و نظافـت لباس، بدن و دهـان، پرهیز از تندی و افراط در برخورد بـا نوجوانان و جوانان، 
مطابقت گفتار و عمل متولّیان امور مسـاجد، ایجاد ارتباط بین مدرسـه و مسـجد و به طور کّل احیای مسجد و 

جماعات اشاره کرد.
6. احیای کارکردهای مختلف مسجد از جمله آموزش، فّعالّیت های ورزشی، فرهنگی، هنری و ... .

7. ارائه الگو برای جوانانی که در جماعات و مسـجد حضور نمی یابند از طریق صدا و سـیما، رسـانه های 
جمعی از قهرمانان ورزشی، هنرمندان و اهل علم در حال نماز خواندن و حضور در مساجد. 

9. عـدم انحصـاری کردن امور و فّعالّیت های مسـجد و پایگاه مقاومت و کانون های مسـاجد و رفع موانع 
حضور و عضوّیت جوانان و نوجوانان عالقه مند محلّه ها در این نهادها. 

10. ارائه و بیان ترجمه دعاها و اذکار به زبان روان برای آشـنایی جوانان و نوجوانان با معارف و پیام های 
دلنشین و تأثیرگذار این دعاها.

با توّجه به آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید که برنامه ریزی، همراه با یک مدیریت قوی و منسجم 
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اسـالمی، اساسـی ترین وظیفه در میان وظایف مدیران مسـاجد اسـت. در مجموع، اگر می خواهیم نوجوانان 
جوانان و بزرگسـاالنی عالقه مند به حضور در مسـاجد داشته باشیم، باید روی نوجوانان سرمایه گذاری کنیم 

تا به فردایی روشن و پرثمر دست یابیم.
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کارکردهای سیاسی مساجد 
در قرن چهارم و پنجم 

عبدالّوهاب عطایی

چکیده

نگارنده در مقاله حاضر، نقش سیاسی مساجد در قرن های چهارم و پنجم هجری قمری را بررسی می کند. 
در این دو قرن، حوادث و رویدادهای مهّمی، همچون قیام های خلفای فاطمی، آل بویه، سلجوقیان، غزنویان 
و غیره رخ داد. حّتی نفوذ و قدرت آنها، مرکز خالفت بنی عّباس، یعنی بغداد را فراگرفته و سلسله بنی عّباس را 
تحت سیطره خویش قرار داد. نگارنده، ضمن بیان مهم ترین راهبردها و کارکردهای سیاسی مساجد در قرن 
چهار و پنج، به مقایسه آن کارکردها با کارکرد سیاسی و فرهنگی مساجد عصر حاضر می پردازد و در نهایت، 

اساسی ترین راهکارهای احیای نقش سیاسی مساجد در عصر حاضر را بیان می نماید.

واژگان کلیدی: 

کارکردهای سیاسـی مسـاجد، قرن چهارم و پنجم هـ .ق، خلفای فاطمی، اسماعلیان سالطین، سلجوق، 
عّباسیان، غزویان، مساجد در انقالب، نماز جمعه از دیدگاه امام خمینی نماز جمعه و جماعت. 
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مقّدمه

مسجد، در اسالم کانون عبادت است؛ اّما عبادت از یک مفهوم گسترده ای برخوردار است که شامل کلّیه 
امور مربوط به حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... می گردد؛ چنان که پیامبر اسالم، از همان ابتدای 
تشـکیل حکومت، مسـجد را نیز بنیان نهاد. در حقیقت، مهم ترین شـاخصه مسجد، کارکردهای چندمنظوره 

آن است که تنها به عبادت، نماز و دعا خالصه نمی شود.
 به دلیل پیوند عمیق بین دیانت و سیاسـت، یکی از شـاخصه های اساسـی مسـجد، کارکرد سیاسـی آن 
است. با مطالعه در تاریخ و منابع معتبر اسالمی به روشنی درمی یابیم که مساجد در قرن های چهارم و پنجم، 
کارکردهای سیاسی زیادی داشته اند؛ زیرا در آن دوره ها، حوادث و رویدادهای مهّمی، مانند قیام های خلفای 
فاطمی، آل بویه، سـلجوقیان، غزنویان و غیره رخ داد؛ حّتی نفوذ و قدرت آنها مرکز خالفت بنی عّباس، یعنی 
بغداد را فراگرفته و آنها را تحت سـیطره خویش قرار داد. خلفای فاطمی در مصر بعد از اسـتقرار در آن شـهر، 
از جایگاه مقّدسـی چون مسـجد، خالفتشـان را به طور رسـمی اعالن کردند. از طرفی آل بویه با سیطره شان 
در بغـداد، توّجه شـان بـه مراکز دینی همچون مسـاجد و عتبات عالیات متبّرکه اولیـای الهی متمرکز گردید. 
از این رو، بسـیار شایسـته اسـت که پژوهشی در نقش سیاسی مسـاجد در دوره های یاد شده، داشته باشیم. در 
این پژوهش به دنبال دسـت یابی به این پرسـش هسـتیم که جایگاه مسـاجد از لحاظ سیاسـی و فرهنگی در 
قرن چهارم و پنجم چگونه بوده است؟ در واقع، اساسی ترین کارکرد راهبردی مساجد در جهت رونق بخشی 
انقالب ها و رویداهای سیاسی قرن چهار و پنج چه بوده است و تفاوت آن نسبت به وضعّیت مساجد در زمان 
فعلی چیسـت؟ هدف اصلی این تحقیق، تبیین کارکردهای سیاسـی مسـاجد در قرن چهار و پنج و مقایسـه 
آن با کارآیی مسـاجد در عصر حاضر اسـت تا با تدوین شاخصه های آنها، نتایج این تحقیق برای آگاهی نسل 
جوان، کارسـاز باشـد. این بررسـی، بیشتر با رویکرد دینی و با تأکید بر نهاد دینِی مساجد و روابط بین مساجد، 

حکومت و انقالب ها انجام می گیرد.

مسجد و مؤّلفه های کارکردی آن

 مسجد در تاریخ اسالم نقش مؤثّری در رساندن پیام الهی به مؤمنان و باروری استعدادهای متعالی آنان 
داشـت. مسـجد به عنوان یکی از قوی ترین وسیله ارتباط جمعی، دارای آثار بسیار مقّدس است که شناخت و 

بهره گیری از زوایای آن در استفاده هر چه بهتر و بهینه از این مکان، مؤثّر خواهد بود.
 آنچـه اهمّیـت بسـزا دارد، جایـگاه و کارکرد مسـاجد و تجّمعات مذهبی اسـت. طبیعی اسـت که عناصر 
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سـاختاری و پدیداری و نظام موجود در مسـجد در جهت توسـعه و پیشـرفت یا انحطاط و عقب ماندگی یک 
کشور اسالمی اثر کلیدی دارد. از جمله آن عناصر عبارت اند از: 

1. سـاختمان مسـجد، کـه بـا کارکردهای مثبـت و منطبق با اهـداف اّولیه آن، باید سـرای آخرت و بنای 
بهشت باشد.

2. محـراب، کـه در واقـع نمـادی از حـرب و مکانی برای آمادگی دفاعی از مبانی دین اسـالم و سـتیزه با 
دشمنان دین و مذهب است، مکان واقعی برای مبارزه با دشمن بیرون و درون است.

3. صفوف جماعت، که همه رو به یک هدف و در تبعّیت از قیام و حضور امام صورت می پذیرد، جلوه گاهی 
از اتّحاد و یکپارچگی و وحدت مسلمانان است. تا زمانی که انسان ها به صورت پراکنده باشند، امکان ارتقای 

فرهنگی را نداشته و در ارتباط اجتماعی و سیاسی، آسیب پذیر خواهند بود.
4. منبر، که وسیله ای برای اعالن مواضع و مهم ترین عامل اّطالع رسانی است.

5. امام جماعت، که امام، مقتدا و راهنماست و هم دعوت کننده مأموم  به سوی خداوند است.
 چنین عناصر و سـاختاری، رسـاترین و صادق ترین و بلندترین فریاد دین خواهی، دین پروری و دین زایی 

را به نمایش گذاشته است.

رویکرد قرآن نسبت به دیدگاه کارکردگرایانه مسجد

 قرآن کریم از مسـجد دو تصویر با دو نوع کارکرد متفاوت ارائه داده اسـت. ابتدا تصویری از جبهه ایمان و 
جایگاه و کارکردهای آن و سپس ترسیم تابلویی از جبهه کفر با کارکردهای ویژه خود ارائه نموده است؛ یعنی 

مسجدی با کارکردهای مثبت و مسجدی با کارکردهای منفی.1
 از یک سو، مسجدی را معّرفی می کند که بر اساس تقوا و در جهت اهداف اّولیه ساخته شده است.2چنین 
مسـجدی بـه یقیـن پایگاه توحیـد و ایمان، جایگاه جهـاد و ایجاد وحدت در صفوف بندگان خداسـت و بنا بر 

رسالت و ماهّیتش کسانی را جذب می کند که آزادی و پاکی را می طلبند.
 از سـوی دیگر، مسـجدی را توصیف می کند که با انگیزه های شـیطانی و اهداف ضّد مردمی، در جهت 
زیان رسـانی به جامعه و اسـارت مردم و بسـتن راه خدا و ایجاد پایگاه کفر و الحاد و زمینه سـازی برای تفرقه و 

توطئه، توّسط کسانی که تشنه دشمنی با حقیقت و مخالف ایمان اند، بنا شده است.3

1. مسجد و انقالب اسالمی، ص40.
2. توبه، آیه109.
3. توبه، آیه107.
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 در طـول تاریخ، دولت ها برای رسـیدن به اهداف خود، از مسـجد با روش هـای گوناگون بهره برده اند؛ از 
سوی دیگر هم، مردم برای دست یابی به خواسته های مشروع شان، فریاد و انتقادشان را به عنوان یک فشار 
مردمی علیه حکومت از مساجد شروع کرده اند. بنابراین، می توان گفت که سیاسی بودن مسجد و منبر، دارای 
پیشـینه تاریخی بسـیار غنی و طوالنی اسـت و حّتی معابد نیز چنین کارکردی داشته اند. اکنون، جا دارد که به 

برخی از نمونه های تاریخی این کارکرد اشاره کنیم.

استفاده از مسجد با کارکردهای مثبت

یکی از دالیل شکسـت سیاسـت های اسـماعیلیان، توان مقاومت پیروان تسّنن، مذاهب اکثریت، به ویژه 
سـوریه بود؛ این شکسـت مانند رخدادی کوچک بر پیکره خدشـه ناپذیر مکتب تسـّنن باقی ماند. به عالوه، 
خالفت جدید، در بطن تاریخ اقتصاد مصر چیزی را تغییر نداد، بلکه باعث تشدید مشکالت آن گردید و فاصله 
طبقاتی بین کارگر شـهری با روسـتایی یا جالل و شکوه دولتی را آشکار ساخت.1خلفای فاطمی برخالف آن 
ضعف ها و افراط ها، افتخارات به مراتِب بیشـتری از پیشـینیان خویش به ارمغان آورده و از موقعّیت استثنایی 
این شـهر برای مبادله اندیشـه ها استفاده کردند. آنها، دانشـمندان مسیحی، اقلّیت های مذهبی و ... را با سعه 

صدر بیشتری در زمینه سیاست رسمی دولتی پذیرا شدند.
امام عزیز، در دوران خود، تالش زیادی نمود تا میان اندیشمندان و علمای اسالم و سایر ادیان، تعامالت 
علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به وجود آورد تا از این طریق در میان ادیان الهی تنش زدایی نماید. وی 
اندیشمندان و علما را از سرزمین های دور در مراکز علمی جمع می کرد و به مباحث علمی دعوت می نمود. از 
آن مراکز علمی، مساجد جامعی چون مسجد االزهر، مسجد جامع عمرو بن  العاص است. چنان که این سخن 
را یکی از تاریخ نویسان چنین می نویسد: »به حکم امام عزیز، به وسیله وزیرش سّیدنا یعقوب بن  کلس، برای 
فقها وظیفه معّین شـده بود و برای ترّقی و ترویج این مراکز دانش و علم، از سـایر شـهرها و نقاط دور دسـت 
نیـز علمـا و فقهـا را بـه این مکان دعـوت می نمودند و حّتـی برای آنها حقوق معّینی مقرر شـده بـود. علما و 
طاّلب برای اسـتفاده از مجالس وعظ و بحث فقه، از مسـافت های بسـیار دور به سوی این مرکز علم و دانش 
می شـتافتند... . در همین مسـجد یا مرکز علمی، قاضی عبدالعزیز بن   محّمدبن نعمان از روی کتاب جّد خود 
بـا نام »اختالف االصول و المذاهب« به شـاگردان درس می گفـت. همچنین، قائد جوهر کتابخانه ای در آن 

تشکیل داد که بعدها مورد توّجه عالمیان واقع گردید«.2

1. تلخیص از: آندره میکل، اسالم و تمّدن اسالمی، ص259 و260. 
2. خلفای فاطمی، ص37 و38.
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 یکی از صفات برجسـته علما و خلفای فاطمی این بود که تعّصب مذهبی نداشـتند! بر این اسـاس، در این 
مرکـز علمـیـ  جامع االزهرـ تمام مذاهب را با گشـاده رویی خود مورد اسـتقبال قـرار می دادند؛ این راهبرد و 
خط مشـی آنها در راسـتای تحّقق انسـجام و یکپارچگی جهان اسـالم و آسیب شناسی و تنش زدایی و روحّیه 

تعامل و همگن شدن، قابل تأّمل بوده و از شاهکارهای آنها شمرده می شود.

مسجد االزهر مصر در عصر خلفای فاطمی )و نیز فسطاط(

 »در بین سال های 359 -362هـ .ق )970 -972م( مسجد االزهر به وسیله »جوهر حقلی« بنیان نهاده 
شـد. وی غالم مسـیحی زاده و نومسـلمان بود. سـپاه فاطمیان به فرماندهی او مصر را فتح کرد. هنوز بعضی 

قسمت های اصلی بنای این مسجد، پابرجاست...«.1
 یکی از خلفای فاطمی، »الحاکم بامراهلل« بوده اسـت. طبق شـواهد تاریخی، او نیز همچون خلفای دیگر 
فاطمیان به مسجدسـازی عالقه مند بود؛ چنان که کتاب »تاریخ تمّدن« به آن اشـاره دارد: »مسـجد الحاکم 

بامراهلل را از سنگ ساخته اند و قسمت اعظم آن هنوز پابرجاست«.2
 در تاریخ آمده است که شهر مصر را خلفای فاطمی در قرن چهارم ساختند و هر خلیفه فاطمی، می کوشید 
که از خلفای قبل از خود، شـهر را بهتر بسـازد و تزیین نماید. این خلفا بنا و سـاخت و سـاز را جزء افتخارات و 
مفاخر خویش می دانستند. چنان که گوستاولوبون در این زمینه می نویسد: »شهر قاهره در سال 359 هجری 
)970م( بنا شد. قصبه قدیم فسطاط که عمروعاص آن را بنا نهاده بود، در داخل حصار شهر در همان محلّی 
واقع شـده بود که شـهر جدید بعدها در آنجا بنا شـد«.3در ادامه او می نویسـد: » این شـهر تازه، از آغاز تا بنیاد و 
تا روزی که به پایان رسید سه سال بیشتر طول نکشید. خلفای فاطمّیه، بخش زیادی از عواید خود را صرف 
آرایش و تزیین این شـهر می کردند و هر خلیفه ای تمایل داشـت که بیشـتر در این قسـمت بر خلفای پیش 
برتری جوید تا آن حّد که »لکوکین« وقتی به جای خلفا، حکمران مصر شـد، آراسـته زیباسـازی شهر را جزء 

مفاخر خود می شمرد«.4 
از این رو، یکی از کارهای مثبت خلفای فاطمی، توّجه جّدی آنها به رونق بخشی مساجد در ابعاد گوناگون 
بوده اسـت. همان گونه بیان شـد، خلفای فاطمی، اکثر عایدات خود را صرف سـاخت و توسـعه مسجد کرده و 

1. تاریخ تمّدن، ویل دورانت، ج4، ص365.
2. تاریخ تمّدن، ویل دورانت، ج4، ص365.

3. لوبون، گوستاو، تاریخ تمّدن اسالم و عرب، ص278.
4. همان، ص278- 279.
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این کار را جزء افتخارات شـان می دانسـتند. این مطلب نشان می دهد که آنها به مساجد و اغراض سیاسی آن 
توّجه داشته اند.

 گوستاولوبون در مورد جامع االزهر می نویسد: »جامع ازهر، در سال )359 هجری مطابق970میالدی( از 
نقطه نظر آرایش و تزیین، به مراتب از مسجد »طولون« بهتر و باالتر بود. این مسجد به خاطر مدرسه ای که 
در سال 378 هجری قمری در آن بنا شد، در میان تمام مساجد اسالم شهرت زیادی پیدا کرده و تاکنون هم 
از مساجد معروف است. طاّلب از سرزمین های اسالمی دوردست برای تحصیل در این مسجد جمع می شوند 

و در حقیقت، مسجد مزبور در شرق، آخرین موطن برای تکمیل علوم عربّیه است«.1

ثار روابط فاطمیان با قشرهای مختلف آ

 در مسجد االزهر آموزش های عالی عرضه می شد و خلفا و وزیران آنان به دانش پژوهان و مساجد توّجه 
می کردند. شاهد این مّدعا، این بیان تاریخ است: »به سال 379هـ .ق )988م( یعقوب بن فلیس، وزیر خلیفه را 
وادار کرد تا خرج 35 شاگرد در جامع االزهر را بپردازد. بدین  ترتیب، قدیمی ترین دانشگاه جهان به وجود آمد... 
از همین زمان، خلفا و وزیران و مردم ثروتمند برای تعلیم رایگان طاّلب، هزینه تحصیلی پرداخت می کردند؛ 
چون دانشگاه جامع االزهر با کمک مالی دولت و توانگران اداره می شد«.2از این مطالب درمی یابیم که روابط 
اجتماعـی میـان دولتمردان خلفـای فاطمی و طبقه مرّفه و ثروتمند در آن قلمرو از جغرافیای سیاسـی جهان 

اسالم، روابطی حسنه بوده و به برکت حضور در مساجد، بین  آنها تعامل وجود داشته است.
در جای دیگر، نویسـنده »تاریخ تمّدن«، از رابطه خوب اجتماعی بین خلفای فاطمی با مردم و اجتماع در 
جهت رونق بخشـیدن به پایگاه های دینی و مذهبی، مشـارکت، هماهنگی و بهبود تعامل دو جانبه می نویسد. 
چنان که ویل دورانت می نویسـد: »با وجود امتیازات فراوانی که خلفا داشـتند، مصر از رفاه بهره  مند بود؛ زیرا 
حلقه ارتباطی بازرگانی آسـیا و اروپا به شـمار می رفت... وقتی ثروت بغداد کاهش یافت و قّوتش به سسـتی 
گراییـد؛ در همـان حال، ثروت و قدرت قاهره افزایش یافت. ناصر خسـرو که در سـال 439هـ .ق )1047م(، 
پایتخت تازه را دیده بود، می گوید: ...ثروتمندان بزرگ فراوان بودند؛ یکی از تّجار مسیحی، در مّدت پنج سال 
که به دلیل کمبود آب، قحطی شده بود، همه مردم را از مال خود اطعام می داد. یعقوب بن  فلیس، ثروتی معادل 
30 میلیون دالر آمریکایی به جا گذاشت. این ثروتمندان با خلفای فاطمی در بنای مساجد و ایجاد کتابخانه ها 

و مدرسه های بزرگ و تشویق علم، مشارکت داشتند«.3 

1. لوبون، گوستاو، تاریخ تمّدن اسالم و عرب، ص278.
2. همان، ص285

3. ویل دورانت، تاریخ تمّدن، ج4، ص364.
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با توّجه به نکات تاریخی یادشده درمی یابیم که:
 1. روابط میان مردم و حاکمان در عصر یادشده، مناسب بوده است. 

2. همچنین، مسجد در یکپارچگی و هماهنگی بین مردم و حاکمان اسالمی نقش بسزایی داشته است. 
3. مردم در ساخت و ساز کتابخانه ها و مدارس با دولت سهیم بوده اند. 

فّعالّیت های سیاسی و مذهبی فاطمیان پس از فتح مصر

 وقتـی که فاطمیان کشـور مصر را در سـال 358هـ .ق )969م(، فتح کردنـد، »جوهر غالم المعز« خلیفه 
فاطمی، دعوت خاندان علوی را آغاز نمود. او وقتی از ساختن شهر قاهره فراغت یافت، دستور داد که دیگر به 
نام عّباسیان خطبه نخوانند و در عوض، خواندن خطبه را به نام »المعز« فاطمی انجام دهند. در دوره تصّدی 
»جوهر غالم المعز« در تمامی مساجد مصر، مانند جامع عمر، جامع ابن طولون و جامع ازهر که »جوهر غالم 

المعز« آن را بعد از فتح مصر، بنا نموده بود، دعوت شیعه انجام می گرفت.1 
هدف فاطمیان از سـاختن مسـجد تنها عبادت نبود، بلکه فّعالّیت های سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی نیز 
هـدف مهم تـر آنها بوده اسـت. این حقیقت از اسـناد تاریخی نیز اسـتنباط می گردد: »بنای مسـجد در مصر، 
فقط برای انجام عبادات نبود؛ بلکه سـاختن آن برای مقاصد سیاسـی و اجتماعی نیز مّدنظر بود. از این جهت 
مسـاجد، مراکز مهم تمّدن اسـالمی گردید و جای اجتماع علما و فقها شـده و محلّی خاّص برای انتشار اخبار 
مهم جامعه بود؛ زیرا مقصود عمده ای که فاطمیان از سیاسـت خود در مصر داشـتند، جلب نظر عاّمه و توّجه 
عمومی به سوی ایشان و ورود مردم در حوزه مذهب شیعه بود«.2بنابراین، خلفای فاطمی نهایت تالش خود 
را در جهت نشـر شـیعه اسـماعیلیه به کار می بسـتند و از اسم مذهب در راسـتای مقاصد سیاسی مشروع شان 
اسـتفاده درسـتی نمودند. وقتی فاطمیان، مصر را فتح کردند، در مصر دو مسـجد وجود داشـت: یکی، جامع 

عمر در شهر فسسطاط و دیگری، جامع ابن طولون که اّولی در مرکز شهر و دّومی در حومه آن قرار داشت.
 »جوهـر، بـه زودی جامـع االزهر را در قاهره، پایتخت تازه فاطمیان انتخاب کرد و در جامع عمر، در تاریخ 
19 شـعبان 358هـ .ق پس از اسـتیال یافتن به فسـطاط، چند روز بعد به نام المعز خطبه خوانده شـد و ذکر نام 
المعز لدین اهلل در خطبه جمعه به جای نام خلیفه عّباسی، یکی از حوادث مهم تاریخ بود«.3 البّته بنا به شواهد 
تاریخـی، مبلّغـان و خطبا در مرحله نخسـت در خطبه هایشـان به طور مسـتقیم نام المعّز لدیـن اهلل را نبردند؛ 

1. تاریخ خلفای فاطمی، ص136.
2. تاریخ خلفای فاطمی، ص137.

3. همان.
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فقط اوصاف علویان را بازگو می کردند؛ اّما بعد از سـه ماه )در ذی القعده 358( خطیب، ابتدای خطبه را به نام 
اهل بیت خوانده اسـت؛ ولی در رمضان 359، جوهر دسـتور داد که به دیوارهای مسـجد جامع عمر با مرکب 

سبز، شعار علویان را بنویسند. پس از آن، دعوت شیعه در جامع ابن طولون هم رسمّیت یافت.

 مسجد و جشن و نماز جمعه خلفای فاطمی

خلفای فاطمی تأکید داشـتند که در سـه جمعه آخر ماه رمضان برای اقامه نماز به مسـاجد حاکم، االزهر و 
عمرو بروند. خلیفه در این ماه یک جمعه اسـتراحت می کرد. این روز را »جمعة الراحة« می نامیدند. صاحب 
بیت المال، صبح هر جمعه خودش بر مراسم آماده سازی مسجدی که قرار بود در آن نماز برگزار شود، نظارت 
می کرد. در این مراسم، مسجد را با حصیر و سایر گستردنی ها فرش می کردند. اندکی پیش از رسیدن خلیفه، 

قاضی القضات با منقلی، منبر و قبه را بخور می داد.
 خلیفه فاطمی سـوار بر مرکب می شـد و به راه می افتاد. زمانی که به مسـجد می رسـید، عّده ای بر طبل 
می کوبیدنـد و صنـج می زدنـد و قاریان با صـدای نیکو قـرآن می خواندند. خلیفه به محض اینکه به مسـجد 
می رسـید، به اتاق خطابه می رفت که برای او اختصاص یافته بود. به طور معمول، سـرداران سـپاه و بزرگان 
مورد اعتماد با گروهی از پاسداران نخبه خلیفه از او محافظت می کردند. پس از اینکه نماز به پایان می رسید، 
خلیفه لحظه ای اسـتراحت می کرد، تا هبه ها را در میان خطبا، مؤّذنان و ناظران اموال و سرپرسـتان کودکان 

بیت المال پخش کنند. چنین موکب هایی به مناسبت عید فطر و قربان و حّج نیز انجام می شد.1
یکی از ویژگی های ممتازی که در قرن چهار و پنج قابل ستایش بود و امروز در مساجد ما انجام نمی شود، 
اعالن مسـائل مهم کشـوری اسـت که در مسـجد به اّطالع مردم می رسـید؛ اّما امروز از رسـانه های رسمی 

کشوری اعالن می گردد.

دعوت در جامع االزهر

 » فاطمیـان، جامـع االزهـر را مرکز نشـر عقاید مذهبی خـود قرار داده بودند و پیروان ایشـان در آنجا جمع 
می شـدند و اّولین نماز که در جامع االزهر خوانده شـد، در هفتم رمضان سـال 361هـ .ق بود«.2  قبل از ورود 
خود خلیفه فاطمی ـ المعز لدین اهلل ـ در شهر مصر تبلیغات خیلی شّدت نداشت؛ اّما بعد از ورود خلیفه فاطمی، 
تبلیغات آنها شّدت می گرفت. خلیفه فاطمی دستور داد که عبارات زیر را روی دیوارهای قدیمی مصر بنویسند:

1. تمّدن اسالمی در عصر عّباسیان، ص 187-188.
2. تاریخ خلفای فاطمی، ص138.
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 »خیـر الّنـاس بعـد رسـول اهَّلل امیراملؤمنـین عیل  بـن   اب طالـب؛ یعنـی بهتریـن مـردم بعد از رسـول 
خدا، امیرالمؤمنین علی بن   ابی طالب است«.1

 خلفـای فاطمـی و مبلّغـان آنـان، نـه تنها به نشـر و دعـوت فضایل خودشـان، بلکه به فضایـل و مناقب 
اهل بیـت نیـز توّجه داشـتند و کسـانی که امـام علی را یاری نکـرده و به خاندان آل محّمد سـتم 
روا داشـته بودنـد، مـورد طعن قرار می دادند؛ حّتی آنها فضایل اهل بیـت را در تابلوها نقش نموده، به دیوار 
مساجد و ... ثبت می کردند. »خلفای فاطمی، فضایل امام علی و اوالد او را بعدها جزء نقوش مسکوکات 
خود نموده و دیوارهای مسـاجد و معابد و شـهرهایی که در تحت سـلطه و تصّرف آنها بود، آن فضایل را رسم 

و ثبت می کرده اند«.2

روش دعوت اسماعلیان

دعوت گـران اسـماعیلی، بـه روش های دیگری شـهرت داشـتند. آنها قبل از آموختـن از مریدان خویش 
تعّهد می گرفتند که ِسـّر آموخته شـده را حفظ کنند و به کسـی نگویند و در راه حفظ آن تمام رنج ها را تحّمل 
نمایند. برای تعلیم دعوت در قصر خویش و مکتب ها و مسجدها، انجمن ها داشتند. کار دعوت به عهده »سر 
دعوتگر« بود که او را »داعی الدعات« نیز می خواندند و همسـنگ قاضی القضات بود و گاهی هر دو منصب 

را به یک نفر می دادند.
 داعی الدعات، دوازده همکار به عنوان »نقیب« داشـت که هر کدام چند نایب  داشـتند که پیوسته در سفر 
بودنـد و در والیت هـای نزدیـک و دور، مریدان و پیروان را تعلیم می دادند. ریاسـت دعـوت به داعی الدعات 
محـّول بـود که از مریدان، به طور مسـتقیم یا به وسـیله نایبان پیمان می گرفت و بـر مباحثات مذهبی که در 
انجمن ها انجام می گرفت، نظارت داشت و خالصه آن را به تصویب و امضای خلیفه می رسانید. معروف ترین 
آنهـا، حنیفـه »نعمان مغربـی« و »هبة اهلل« شـیرازی بودند.3همچنین، بـرای زنان نیـز انجمن هایی به نام 

»انجمن دعوت« وجود داشت که اصول مذهب را به آنها می آموختند.4 

روش استفاده از مساجد )در قرن 4و5( راهکارها و ابزارهای توسعه فرهنگی

در آن زمان از روش های گوناگون با محورّیت مساجد برای آگاهی مردم و نشر معارف الهی و رونق علم 

1. همان، ص138.
2. تاریخ خلفای فاطمی، ص140.

3. تاریخ سیاسی اسالم، ج3، ص554.
4. همان، ص555.
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و دانش بهره می گرفتند؛ مجالس درس و امال و حلقه های علمی از جمله راه های توسـعه فرهنگی در عصر 
عّباسـی بود که پیش از تأسـیس مدارس، در مساجد برگزار می شد. ابوبکربن انباری )328ق( چندین مجلس 
امال داشـت. حسـن بن حمومه قاضی )335ق( مجالس امالی خود را در استرآباد تشکیل می داد. غالم ثعلب، 
لغوی معروف، )325ق( نیز صاحب امالی فراوانی است... . ابونّجار در سال 348 هجری در گذشت. او دو حلقه 
در روزهـای جمعـه در جامع منصور داشـت. یکی برای فتوا بود و دیگـری برای امالی حدیث... . فیروزآبادی 

قاضی در سال 500 هجری با ابوالطیب در حلقه نقد در جامع منصور شرکت کرد.1 

سیاست مذهبی سالطین سلجوق و استفاده مثبت از مسجد

 سـالطین حنفی مذهب سـلجوق با زخم شمشـیر و کشـتار مخالفان و خوار کردن مذاهب دیگر، سیاست 
مذهبی خود را جامه عمل می پوشـاندند.2راوندی که خود حنفی مذهب اسـت، سیاست پیشبرد مذهب حنفی 
را به زور شمشـیر و به قیمت کشـتار پیروان دیگر مذاهب اسـالمی، به دست سالطین سلجوق تأیید می کرد؛ 

زیرا در نظر ایشان، این کار دارای تقّدس مذهبی بوده است.3
از پژوهش های تاریخی چنین استفاده می شود که سلسله سلجوقیان در راهبردهای جنگی خود در مقابل 
دشـمنان، برای تقوّیت روحّیه خود و لشکریان شـان از فضای روحانی و معنوی مسـجد، همراه با نماز و دعا و 
مناجات بهره می جسـتند. آنها بنیان های سـاختاری و تشکیالتی شـان را به سوی فضای معنوّیت سوق داده 

و تقوّیت می نمودند.
 این سلسـله در شـرف مواجهه جبهه جنگ با کّفار و معاندان اسـالم، از مساجد و معابد برای دعا و مناجات 
با خدا در جهت رسیدن به مقصود، یعنی پیروزی بر دشمنان، کمک می جستند و شاهد این مّدعا جنگی است 
که الب ارسـالن )سـلجوقی( با قیصر روم آغاز کرد و در طّی آن، دسـت به مناجات و دعا در معابد و مسـاجد به 
درگاه ایزد منان بر داشتند: »وقتی که سلطان الب ارسالن از عناد و استبداد حاکم روم آگاه شد، به لشکریان 
و دالوران جنگی گفت که اگر ما در جنگ سسـتی کنیم حّتی یک نفر هم زنده نخواهیم ماند و یا به اسـارت 
محنت بار دشمن درخواهیم آمد؛ اکنون چاره ای جز صبر نیست؛ تا اراده قادر مختار به آنچه از خیر و شّر مقّدر 
کرده، ظاهر گردد. لشـکریان این کلمات را از سـلطان شـنیده، جواب دادند که: جان ها فدا کنیم و به قدر توان 

و امکانات سعی نماییم«.4

1. تمّدن اسالم در عصر عّباسیان، ص328.
2. دولت سلجوقیان، ص152.

3. راحة الصدور، ص217، به نقل از: دولت سلجوقیان، ص152.
4. تاریخ روضة الصفا، ص3158.
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 آنگاه می گوید: سـلطان به اسـتظهار ]پشـتیبانی[ تمام، روی به مخالفان نهاد و از جانبین ]دو طرف[ آواز 
کوس و ناقوس به اوج آسمان رسید و غبار معرکه به ایوان و کیوان متصاعد گشت که ارباب توحید در مساجد 

و معابد دست به دعای جیوش ]ارتش[ مسلمانان برآورند.1
 این شاهد تاریخی دربارۀ حاکمان سلسله سلجوقی، بیانگر نقش ارزنده و کارکرد سیاسی مسجد در تقوّیت 
روحّیه سـپاه اسـالم و مسـتحکم نمودن باورهایشان اسـت. الب ارسالن سـلجوقی با تقوّیت باورهای دینی 

مردم، از این ظرفّیت به نحو احسن، به نفع حکومت مقتدر خود، در برابر مسیحیان استفاده کرد.
 تاریخ، دعا و مناجات الب ارسـالن را برای پیروزی بر دشـمن، چنین ذکر می نماید: »ای رّب االرباب! و 
ای مسـّبب االسـباب، ایـن بنده گناهـکار را به جزای اثمی ]گناهی[ کـه دارد، مؤاخذه مکن! و نظر و مرحمت 
و عنایـت از ایـن عبـد ضعیف که متّکفل عباد صالحین تو شـده، باز مگیر و عنان این باد سـموم را که متوّجه 
اولیای دین تو شده، به جانب اعدا منعطف بدار«.2 البّته این نکته را باید یادآور شد که الب ارسالن این دعا را 
هنگامی می نماید که بادهای مهلک، هنگام آماده شدن سربازان برای جنگ با دشمن، به سوی لشکریانش 
وزیدن گرفته بود و بعد از این دعا اسـت که نتیجه و اجابت آن را مشـاهده کردند. بنابراین، روشـن می شود که 
سلجوقیان در راه رسیدن به اهداف و راهبردهای کالن خود، به روش های گوناگون دینی و مذهبی از جمله با 
قرار گرفتن در فضای روحانی و معنوی مسجد، همراه با دعا و مناجات، از خداوند یاری می طلبیدند. چنان که 
در ادامه، صاحب روضة الصفا می نویسـد: »و سـلطان مناجاتی دور و دراز کرده و معاریف ]بزرگان[ لشـکر به 
موافقـت )همراهـی( سـلطان به گریه افتـاد، در همان حال أثر اجابت دعا ظاهر گشـت و آن )ریح( عاصف بر 
دشـمنان دین در هبوب ]وزیدن[ آمد... و سـلطان خود نیز حمالت متواتر ]پشـت سرهم[ کرد و صفوف لشکر 

روم به هم آمده، راه انهزام ]شکست[ پیش گرفتند«.3
 در نتیجه این جنگ، قیصر روم اسـیر گشـت؛ اّما بنابر تقاضا و تعّهد بر اطاعت از سـلطان ارسـالن، قیصر 
روم آزاد گشت و دختر قیصر را الب ارسالن به عقد فرزندش درآورد. سپس، با احترام همراه با هدایایی، قیصر 
روم را رها کرد.4 اکنون روشن گردید که سالطین سلجوقی، از مسجد هم برای به قدرت رسیدن یا سرکوب 
مخالفان داخلی شـان اسـتفاد می کردند و از پیوند دادن مسـجد و پایگاه نظامی، برای نیرو گرفتن سـربازان و 

جنگجویان خود در مقابل دشمن بیرونی، یعنی کّفار و مسیحّیت بهره می جستند.

1. همان،3156.
2. همان، ص3158.

3. تاریخ روضة الصفا، ص3159.
4. همان، ص3160. 
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مسجد و پناهگاه

 همچنین یکی از بارزترین و مؤثّرترین محور کارکردی بازدارندگی مسـاجد در مورد مسـائل سیاسی بود. 
مسـاجد بهتریـن پنـاه برای آنانی بـود که از همه جا قطع امیـد کرده بودند و یگانه مأمـن خویش را خانه خدا 
می یافتند و عاّمه مردم صدای مخالفت، اعتراض و انتقادشان به دستگاه حاکم و وضعّیت سیاسی و اجتماعی 
موجود را با تحّصن به گوش ستم پیشـگان و سـتم دیدگان می رسـاندند که گاهی نتایج مثبت و کارآیی خوبی 
هم درپی داشـت. به عنوان نمونه، در این خصوص می توان به عکس العمل علمای اسـالم در جهان اسالم و 
به ویژه در ایران در دوره مشروطه در مساجد اشاره کرد؛ در انقالب اسالمی، برای مخالفت امری، علما و مردم 
در مساجد تحّصن می کردند: »در ساعت 19، 1357/10/1 حدود 700 نفر از طبقات مختلف و اقشار مذهبی 
به منظور اعتراض به حادثه روز 9/24/ 1357 کرمان که منجر به کشته شدن 4 نفر گردید و همچنین آزادی 
4 نفر فرهنگیان این شهرـ  که در زندان به سر می برند و در حوادث و تظاهرات دستگیر شده بودندـ در مسجد 

تحّصن کردند و قصد دارند تا عصر روز 10/2/ 1357 به تحّصن خود ادامه دهند«.1

کارکردهای سیاسی مساجد

 سال های اّول هجرت، زمانی که اّولین مسجد ساخته شد، آن را پایگاه مسلمانان قرار دادند تا به آیندگان 
بفهمانند که دین و سیاسـتمان یکی اسـت. دیوان، که دادگسـتری دولت آن موقع بود، مرکزش مسـجد بود. 
مسـجد محّل عبادت و مکان خاکسـار شـدن در برابر معبودی بود که به تازگی پیامبر آخرین را برای هدایت 
بشـر فرسـتاد و کنیسه و کلیسا را به مسجد، مبّدل سـاخته بود. این همزیستی و وحدت بین دستگاه حکومت 
و دسـتگاه عبادت، پیام هایی را به ما قرن بیسـت و یکمی ها منتقل می سـازد که به مدد آن، می توانیم در برابر 
خصـم و مخالـف عینّیت سیاسـت و دیانت در اسـالم، احتجـاج کنیم و در قرن معاصر برای نقش مسـجد در 
ارتباط برقرار کردن میان دیوان و معبد اسـتدالل آوریم؛ دورانی که تقابل فکری بین دو نظریه سـکوالریزم 
)دین زدایی( و عینّیت دین و سیاست، باعث چنددستگی میان اّمت اسالم گردیده است، بجاست که ما عینّیت 

دین و سیاست را در جهان اشاعه دهیم. 
 در دوره های مختلف مبارزات سیاسـی مردم بر ضّد حکومت های حاکم، از مسـاجد سازمان دهی می شد. 
اگر مساجد صحنه برخورد با دولت بود، نه به خاطر مذهب، بلکه بیشتر به دلیل مخالفت حکومت ها با اسالم 
اصیل و فرهنگ مسـجدی بود. از این رو، توده مردم که با رهنمودهای علمای دین، از مسـایل سیاسـی آگاه 

1. سازمان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران، گزارش زمستان 1357، 372، ص 194، به نقل از مسجد و انقالب اسالمی، ص73.

فــــروغ مسجـــــــــــد253



می گشـتند، از همین پایگاه، مخالفت های خود را با دسـتگاه های ستمگر زمان اعالن می کردند. حرکت های 
شـیعی هم به طور معمول، از مسـاجد شـکل می گرفت.1 ما به عنوان نمونه تاریخی به برخی قضایای گذشته 

اشاره می نماییم.

مسجد و جشن های عصر عّباسیان

جشـن ها و مراسـم، اقداماتی بود که به مناسـبت خروج خلیفه یا سـلطان یا امیر یا والی در روزهای عید یا 
اّیام حّج برای بدرقه کاروان حاجیان و استقبال هیئت ها و دادن خلعت به وزرا و اعیان انجام می شد. کارهایی 
که در موکب خلیفه در عصر عّباسی انجام می شد، از لحاظ زیبایی و شگفتی و ابّهت و شکوه با آنچه در عصر 

امویان صورت می گرفت، تفاوت فاحشی داشت.
 شـاید موکب روزهای جمعه بیش از هر موکب دیگری تکرار می شـد و گسـترش داشـت؛ زیرا خلیفه در 
میـان همراهـی محافظان خود به نماز جمعه می رفت. پرچمداران در پیشـاپیش موکـب حرکت می کردند و 
سپس امرای خاندان عّباسی سوار بر اسب و پس از آنان خلیفه بود که بر اسب سفیدی از نژاد اصیل، نشسته 
و ارکان دولـت پیرامـون او را محافظـت می کردند. رسـم بر این بود که به هنگام نمازهـا در کنار دارالخالفه، 

طبل و شیپور می زدند.2

اعتراض مردمی و خلفای عّباسی 

 در زمان خلفای عّباسـی گاهی مالیاتی سـنگین از مردم اخذ می شـد؛ به طوری که گاهی به شورش مردم 
و تجّمع در مسـاجد منجر می شـد و دیوان ها را به آتش می کشـیدند: »چون صمصام الدوله، پسر عضدالدوله، 
به سـال 375ق )985م( تصمیم گرفت بر فرش جامه های ابریشـمی و پنبه ای در بغداد، عوارضی بر اسـاس 
یک هشـتادم دریافت کند، مردم در جامع منصور اجتماع کردند تا نماز را برهم زنند و شـهر به سـوی آشـوب 
می رفت که حکومت از وصول آن مالیات گذشـت«.3 روشـن اسـت که محور تجّمع و اعتراض علیه سیاست 
مالیاتـی دولـت آل بویـه که زیر نظر خلفای عّباسـی بود، مردم مرکز تجّمع و حرکت های سیاسـی ضّد حاکم 
وقت را »مسـجد جامع منصور« در بغداد انتخاب کردند. این حوادث در آن برهه زمانی این نکته را می رسـاند 
که نقش مسـاجد در میان مردم علیه حاکمان همچنان زنده بوده اسـت؛ به طوری که حّتی با آن شـورش ها 

1. همان، ص83.
2. صلة تاریخ الطبری، ج11، ص143، به نقل از تمّدن اسالمی در عصر عّباسیان، ص187.

3. سازمان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران، گزارش زمستان 1357، 372، ص194، به نقل از مسجد و انقالب اسالمی، ص227.
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خویش، دولت را به تسلیم خواسته های خویش وا می داشتند. 
 نمونه دیگر اینکه، در سال 389ق )998م( دوباره تصمیم گرفته شد که بر منسوجات ابریشمی و پنبه ای 
بغـداد مالیـات ببندنـد که مردم شـوریدند و رو به مسـجد جامع نهادنـد و جلو نماز و خطبـه را گرفتند و برخی 
دیوان هـا را آتـش زدنـد. جمعی از مردم به تهمت دست داشـتن در ماجرا گرفتار و مجازات شـدند و کار چنین 

فیصله یافت که فقط از قیمت پارچه ابریشمی، مالیات به روش ده یک محاسبه گرفته شود.1
مثال دیگر اینکه، در عصر ما نیز مسـجد تریبون سیاسـی حرکت »اخوان المسـلمین« بود. پس از کشـته 
شـدن حسـن البّناء، رهبر و مرشد عاّم اخوان، در نتیجه سـخت گیری های زیاد و سنگ اندازی های حکومت، 
مرکز اجتماع اخوان المسلمین، جایی جز مسجد نبود. یکی از این مساجد، مسجد قاهره بود که اخوان قاهره، 

برای برپایی نماز جمعه در آنجا ِگردهم می آمدند.2
 مسـجد، بـه مثابـه پایگاه هـای نیرومند انقالب اسـالمی و سـنگرهای مسـتحکم مبـارزه در آمدند و از 
طریق وفاق گروهی، در درون این مسـاجد، پایگاه های عظیم نظری و محلّی بود که اقشـار انقالبی ایران 
با مسـؤلّیت های دینی و تصمیم های انقالبی و تعاون اجتماعی آشـنا شـدند و خود را برای یک نبرد طوالنی 
به منظور حاکمّیت بر سرنوشـت خویش آماده سـاختند. امام اّمت از مسـاجد به عنوان »سـنگر«  یاد کردند و 
مرحوم آیت اهلل طالقانی می گفتند: »انقالب ما از مسـجد شـروع شـد و باید در مسـجد ادامه پیدا کند. اسالم 
اصیل را باید در مسـاجد فراگرفت که نه کمونیسـم اسـت نه کاپیتالیسـم؛ بلکه اسـالم اسـت... هیچ چیزی 
نمی تواند جای مسجد را بگیرد، نه کلیسا، نه دانشگاه، نه مدارس و نه پادگان ها. دنیا را باید از طریق مساجد 
 ،نجات دهیم؛ البّته نه مسـجدی که فقط ختم قرآن و دعا باشـد، بلکه مانند مسـجد زمان پیامبر گرامی

دنیا را بلرزاند«.3 
 ما و قتی تاریخ را بررسـی می نماییم، در قرن چهار و پنج تنها جایی که برای حاکمان سیاسـی مهم بود تا 
سیاسـت و راهبردشـان را اعالن نمایند، مسـجد بوده است. حاکمان اموی در اندلس هم با آن روش و رویه از 
مسـاجد سـود بردند که در مطالب قبل، به برخی از نمونه های آن اشـاره کردیم و ادامه هم به نمونه ای از آن 

اشاره می نماییم. 
در دوره عبدالرحمن، در مساجد اندلس منصور عّباسی را دعا می کردند. این موضوع نشان می دهد که در 
طول تاریخ اموی و عّباسـی، مردم اسـتفاده سیاسـی و قدرت و هیبت خالفت را از مساجد می شنیدند و از آنجا 

1. تمّدن اسالمی در عصر عّباسیان، ص227.
2. همان، ص88.

3. روز قهرمانان، ص7و 28.
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کارگزاران شان به تبلیغ خلفا می پرداختند. تنها زمانی عبدالرحمن دعای خاندان عّباسی را از خطبه قطع کرد 
که پسر عمویش عبدالملک بن عمر مروانی تهدید کرد در صورت تداوم این مسئله، خودکشی خواهد کرد.1بر 
این اساس، تا ابتدای قرن چهارم قمری، امرای اموی قرطبه از نشانه ها و القاب حکومت، به لقب امیر بسنده 
کردند. البّته، دعاگویی برای خلفای عّباسـی در مسـاجد اندلس را قطع نمودند و با آنان اعالن دشمنی کردند؛ 

اّما در مقابل لقب »ابناء الخالیف« را برای خود استفاده کردند.

مسجد و مدرسه 

در روزگار گذشـته، مدرسـه ها در کنار مسـاجد بنا می شـد؛ اّما امروز چنین کارکردی کم رنگ شده است و 
بیشـتر مدارس از مسـاجد جدا شـده اسـت؛ ولی در آن زمان )قرن 4و5( در هر مسجدی یک مدرسه تأسیس 
می شـد. به عنوان مثال، »در قاهره در اثر تشـویق خلفای فاطمی و حمایت آنان از علم و فرهنگ، چنان که 
خودشان در این جنبش مشارکت داشتند، نهضت فکری رونق گرفت. در مصر در هر مسجدی، یک مدرسه 
تأسیس شد و حلقه های علمی و مجالس مناظره، تدریس و تحقیق بر پا گردید... در قرن چهارم هجری بیش 

از 110 مجلس علم و معرفت در قاهره شمارش و در تاریخ ثبت شده است.2

استفاده از مسجد با کارکرد منفی

 شـاید در ابتدا، بیان این مسـئله که جلسـات مذهبی مساجد، کارکرد منفی نیز دارد، کمی بعید به نظر آید؛ 
اّما هنگامی که به بررسی اسناد و شواهد بپردازیم، این مطلب را می پذیریم؛ یعنی در واقع، درک می شود که 
مساجد هم می توانند به پایگاهی برای تبلیغ و اشاعه نظرها، اهداف و عملکردهای ضّد مردمی و غیرمذهبی 
رژیم های غیردینی تبدیل شـوند و حّتی ائّمه جماعت آنان نیز مدیحه سـرا و دعاگوی سـرکردگان آن رژیم 

باشند.
بهترین سـند و تابلوی مشـهود در این زمینه را قرآن کریم در مقابل ما قرار داده اسـت و به مسـجد ضرار 
اشـاره می کند: » گروهی دیگر از آنها )مشـرکین(، کسـانی هستند که مسـجدی برای زیان )به مسلمانان( و 
)تقوّیت( کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمین گاه برای کسـی که از پیش، با خدا و پیامبرش مبارزه کرده 
بود، سـاختند. آنها سـوگند یاد می کنند که جز نیکی )و خدمت( نظری نداشـته اند، اّما خداوند گواهی می دهد 

که آنها دروغگویند«.3 

1. دولت امویان در اندلس، ص315.
2. تمّدن اسالمی در عصر عّباسیان، ص319-318.

3. توبه، آیه 107.
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 در صدر اسـالم، منافقان ظاهر الّصالح پایگاهی به نام »مسـجد ضرار« در مقابل مسـجد رسول خدا 
بنا نمودند. منافقان به خصوص و دشـمنان اسـالم، همگی در طول تاریخ سـعی داشتند در لباس زهد و تقوا و 
با حربه »مذهب علیه مذهب« به اسـالم ضربه وارد کنند. بر این اسـاس، درس بزرگ ماجرای مسـجد ضرار 
برای مسـلمانان این اسـت که نباید ظاهربین باشـند و به هر مسجدی که احداث می شود، اعتماد کنند؛ چون 
این نوع مسـاجد نه تنها مرکز اتّحاد و ایمان نیسـتند، بلکه بذر تفرقه و کفر را در میان مسـلمانان می کارند. از 
این رو، مؤمنان و مسـلمانان باید همیشـه آگاهانه حرکت کنند و توطئه های دشمنان اسالم را که در زیر لوای 

اسالم طّراحی می شود، خنثی کنند.1

سیاست دنباله روی

از بررسـی ها این نتیجه به دسـت می آید که سـالطین امور در اندلس، مانند عبدالرحمن، سـاخت و ساز و 
تعمیر مسـاجد را با هدف سیاسـی و تعقیب نمودن سیاسـت و روّیه اسالف شـان انجام می دادند. عبدالرحمن 
نقش تشـویقی در توسـعه و عمران داشـته و خود در چندین طرح قرطبه شرکت داشته است و تصمیم گرفته 
بود که در کنار توسـعه اقتصادی، سیاسـی، نظامی سرزمین خود، توسعه عمرانی نیز داشته باشد تا دنباله روی 

عّباسیان و فاطمیان در این عرصه باشد.
چنان که ذکر شـد، در عصر فاطمیان اهّمیت و توّجه به مسـاجد درخشـش خاّصی داشـت؛ اّما در مقابل، 
متأّسـفانه برخی از آنها حرکات منفی نیز داشـتند که از مسـجد در دعوت شـان اسـتفاده می نمودند؛ در همین 
زمـان، برخـی دعوت گران افراطـی بودند که بر ضّد نمایندگان قدیم برخاسـتند و معروف ترین آنها حمزة بن 

علی زوزنی و حسن بن حیدره فرغانی و محّمد انوشتکین بخاری درزی بودند.
به سـال 408 هـ .ق، حمزة بن  علی از خدای حاکم سـخن گفت. وی کتابی نوشـته بود که در آن گفته بود، 
روح خدای سبحان در آدم تجلّی یافت، آنگاه به علی بن ابیطالب در آمد. روح امام علی به عزیز و پس از 
او به حاکم رسیده و حاکم، خداست که روح خدا در دمیده شده است. حمزة بن  علی، بنیان گذاِر مذهب درزیان، 
اسـت. درزیان دوگروه بودند: یکی روحانیان که روش شـان این بود که اصول مذهب را نیک می دانسـتند و 

دیگری حسبمانیان که آنها نیز دو گروه می شدند: حسبمانیان خاّصه و حسبمانیان عاّمه. 
حسبمانیان خاّصه کار جنگ و ساالری را بر عهده داشتند و حسبمانیان عاّمه، عوام بودند که از مذهب جز 
نام آن چیزی نمی دانسـتند. کسـی نمی توانسـت از گروه حسبمانیان به گروه روحانیان برود، مگر آزمون های 

1. مسجد در آیینه قرآن و روایات، ص7.
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بسـیاری بدهد و آشـکار شـود که می تواند اصول مذهب را درک کند و این اطمینان حاصل شـود که در جمع 
درزیان، عضوی مفید و واقف بر مذهب و دین خواهد شد.1 

هر نهضت، وقتی از اصول اّولیه خود منحرف گشـت، شکسـت آن قطعی اسـت. این طبیعی اسـت که هر 
حکومتی اگر از اصول اولیه خود پا فراتر نهاد، باید انتظار افول روزافزون خویش را داشـته باشـد؛ زیرا مردم و 
اجتماع انسانی به طور روشن انحراف آن را لمس نموده، برخالف ایده و باورهای خود تحلیل می کنند و به آن 
پشـت می نمایند. این امر، سـبب سـقوط و شکسـت آن قدرت حاکم می گردد. از این رو، یکی از علل شکست 

خلفای فاطمی را می توان انحراف از اصول اّولیه دانست.
حمزه و دیگر دعوت گران درزی، مؤلّفات بسیار دارند که برخی از آنها غوامض مذهبشان را روشن می کند. 
از این نکته معلوم می گردد که آنها، افراطیان اسـماعیلیه بوده اند و مایه کارشـان از اسـماعیلیان دور نیسـت. 
بنای رسالت ایشان بر نظریه فلسفی است که از عقاید باطنیان و معتزلیان گرفته اند؛ زیرا فلسفه، که به پندار 
فاطمیان اساس شریعت بود، به تدریج جای قرآن و سّنت را گرفت. از رسائل درزیان معلوم می شود که داعی 
الدعات صدوپنجاه و یک دست یار داشته که هر یک دعوت گر دیگر بوده اند و آنها به غیر از مؤّذنان و خطیبان 

مسجدها بودند که مذهب را تبلیغ می کردند.
در عصـر حاضـر نیز چنیـن ترفندهایی از جانب رژیم های غیردینی، یعنی روش اسـتفاده از دین و مذهب 
علیه خود آن استفاده شده و می شود. این دین مداران بیدارضمیر و دلسوز به اسالم و مذهب  هستند که باید با 
روشـن دلی این توطئه ها را با آگاهی کامل شـناخته و در نطفه خفه نمایند. برای نمونه، در زمان رژیم پهلوی، 
آنها روحانّیت درباری را به خدمت گرفته و در میان فّعاالن ضّد رژیم به سطح مساجد و جامعه می فرستادند تا 
اخبار دسـت اّول را به رژیم گزارش نمایند! با این عمل بزرگ ترین ضربه ها را به دین، دین داران و انقالبیون 
وارد می کردند و با اسـتفاده از لباس و ظاهر دین، از طریق رخنه به درون گروه های مذهبی و مبارز مسـاجد، 
حیله و ترفندهای موذیانه شـان را محّقق می کردند. می توان به یک نمونه از گزارش های سـاواک و مأموران 

آنها استناد کرد:
»گزارش کالنتری انتظامی اصفهان در خصوص نماز جماعت و سخنرانی مذهبی در مسجد شاه توّسط 
اسداهلل مرشد و دعا برای سالمتی محّمدرضا پهلوی و ...«.2البته حضور روحانّیت درباری تنها در نهادی چون 
مسـجد و منابر خالصه نمی گردید، بلکه در نهادهایی چون سـازمان ها، اداره ها، وزارتخانه ها و دسـتگاه های 

1. تاریخ سیاسی اسالم، ج3، ص554.
2. مسجد و انقالب اسالمی، ص147.
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دولتی نیز مشغول بودند و به طور رسمی و عملی برای رژیم کار می کردند و به نوعی مخبر رژیم بودند.1
 به طـور کلّی، در دنیای اسـالم، به ویژه ایران بعد از پذیرش اسـالم، این دیـن به عنوان آیین غالب مطرح 
شـد و مسـائل بر مبنای این مذهب شـکل گرفت. بیشـتر نهضت ها با مذهب آمیخته و عجین شد و بر اساس 
قاعده »نفی سبیل«، با رهبری نهضت روحانّیت در دوران معاصر و کار بزرگ میرزا شیرازی، دست بیگانگان 
از کشـور قطع شـد و مذهب تشـّیع قدرتش را نشـان داد؛ برخی از این قیام ها عبارت اند از: کار مرحوم کاشف 
الغطا در جریان ضّد اسـتعماری و وحدت خواهی اّمت مسـلمان، نهضت جنگل و مانند آنها. پس می بینیم در 

این مملکت اکثر قریب به اتّفاق قیام ها و نهضت ها رنگ و بوی دینی و اسالمی داشته است.2 
 حیات سیاسی در زمان رضاشاه به علّت کنترل سخت و دیکتاتور مآبانه، محدود بود. تجربه پیوند ملّت و 
مذهب دوباره در دوران نهضت ملّی شـدن نفت ثمر داد و پیروزی مصدق در پی پشـتیبانی های مردم و آیت 
اهلل کاشانی رقم خورد. سپس در دوره دهه اّول 1340ش، دسایس و ترفندهای اجانب به ویژه آمریکا در این 
کشور رخ داد و بار دیگر ایران را به سرزمین خیزش ها، بحران ها و حرکت های جمعی بر ضّد شاه تبدیل کرد. 

در این زمان، یکی از فّعال ترین پایگاه های انقالب، تحریک، تهییج و حمایت مردم، مساجد بودند.3 
 شـاهد بر این مطلب به طور کلّی، اظهارات متفّکران و نویسـندگان خارجی اسـت که به این مهم معترف 
بوده و به ضرورت و تناسـب، در نوشته هایشـان به اهّمیت مسـجد بر انقالب اشـاره کرده اند. از جمله، حامد 
الگار، نویسـنده و منتقد بزرگ، می گوید: »مسـجد، هسـته سیاسی تشـّکالت ایران بود. شاید این هم یکی از 
دیگر نکاتی اسـت که در مجموعه نتیجه گیری های خود می بایسـت بدان می پرداختم. یکی از عناصر مهم 
در پیروزی انقالب، احیاء مجّدد مسـجد و تمام ابعاد عملکردی آن بود. نقش مسـجد، دیگر گوشـه عزلت و 
گریزگاهـی از جامعـه نبود که مردم برای دوری جسـتن از دنیا، گرفتن وضـو، انجام عبادات یا گوش دادن به 
صوت قرآن به آن پناه می بردند، بلکه برعکس، مسجد به یک کانون مبارزه و مرکز فرمان دهی تبدیل گردید. 

به طور خالصه، مسجد همه آن چیزی شد که در عصر پیامبر بود«.4
دربارۀ انقالب اسـالمی ایران، مسـاجد و جلسـات مذهبـی دارای کارکردهای مختلفـی بوده اند. از جمله 
عناصر و مؤلّفه های قابل بررسی، علل و پیش زمینه های پیدایش و شکل گیری انقالب در سال های 1340تا 
1343ش بوده است؛ به طوری که هر کدام از این عناصر و علل، بهترین عامل برای آغاز یک حرکت و خروش 

1. مسجد و انقالب اسالمی، ص147.
2. تلخیص مصاحبه: روح اهَّلل حسینیان، 78/11/19 به نقل از: مسجد و انقالب اسالمی، ص46.

3. مسجد و انقالب اسالمی، ص46.
4. حامد الگاری، دین و دولت در ایران، ص154، به نقل از: مسجد و انقالب اسالمی، ص47.
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بودند؛ اّما آن عنصری که باعث شـد این عوامل پیش زمینه ای برای وقوع پدیده انقالب در سـال57 شـوند، 
پیوسـتگی، هم سـویی و مهم تر از همه، انسـجامی بود که به طور مرئی و نامرئی در بین این پدیده ها به وجود 
آمده بود. در جریان مخالفت امام خمینی با مسـئله کاپیتوالسـیون در آبان 43، پایگاه های مهم مذهبی 
و مهم ترین آنها مسـاجد، حرکت های توفنده، روشـنگرانه و در عین حال افشـاگرانه ای را بر ضّد رژیم شـاه 
سـازمان دهی و آغاز کردند. در نتیجه، خروش امام خمینی و همیاری علما و هم صدایی وّعاظ در مسـاجد 
با این اقداِم امام و از طرفی پیوند و هماهنگی توده مردم با پاسداران حریم دین، ره آوردی جز پیروزی انقالب 
به دنبال نداشـت. در واقع، مسـاجد با سازمان دهی مردمی و بسیج عمومی از آغازین روزهای مرحله پیروزی 
بـه صـورت یک مجموعه کارآ و مؤثّر با حفظ عناصر کارکـردی و ایفای نقش های گوناگون، خواب خوش را 

از سر کاخ نشینان بردند و آنها را به سقوط و فرود واداشتند.
 از سال 42ش، یعنی بعد از مبارزه خواهی امام خمینی علیه شاه مساجد، شاهد اوج مبارزات علیه شاه 
بودند. در 15 خرداد آن سـال و محّرم آن، تظاهرات دانشـجویان نیز از مسـجد هدایت تا مدرسه حاج ابوالفتح 

را شاهدیم.1
 همچنین، جشـن های 2500 سـاله رژیم شـاه، یکی از وقایع مهّمی بود که نه تنها در تحریک احساسـات 
ضّد شاهنشـاهی مردم و انقالبی ها مؤثّر بود، بلکه خود به عنوان نقطه عطفی در شـروع و درگیری مبارزات 
مسجد و مسجدی ها شد. ائّمه جماعت مساجد، مخالفان و مبارزان علیه رژیم در این مقطع زمانی )1350ش( 

فرصتی دیگر یافتند که َعلَم مخالفت را بار دیگر بر افرازند.2
 بنابراین، مسجد یکی از نهادهایی است که کارکردهای متنّوع دارد: مساجد به عنوان مراکز و پایگاه هایی 
برای تحریک و ترغیب مردم مسلمان به همکاری، همیاری، همبستگی و مساعدت عمل می کنند. مساجد 
در محلّه ها وظیفه راهبردی و راهبری مردم را در امور اجتماعی به عهده می گیرند و هر گاه مشکلی اجتماعی 

پیش آید، در رفع آن پیشقدم بوده اند.
 یکی از مؤثّرترین فّعالّیت های مسـاجد و به طور کلّی، نهادهای دینی ایجاد انگیزه دوسـتی، همبسـتگی و 
تعاون بین افراد جامعه اسـت؛ زیرا حضور مسـتمر افراد در مسـجد و صفوف جماعت، احساس درونی خوبی را 
نسبت به یگدیگر در آنها ایجاد می کند و همین امر در درازمّدت، حّس تعاون را در افراد جامعه تقوّیت می کند. 
جامعه شناسـان و روان شناسـان از جمله »درسـلر« معتقد اسـت کـه از جمله کارکردهای دیـن »ُکند کردن 
تغییـرات اجتماعـی«، »کمک به جامعه پذیری« )جامعه پذیری، هم نوایی فرد با هنجارهای گروهی اسـت(، 

1. مسجد و انقالب اسالمی، ص53.
2. مسجد و انقالب اسالمی، ص47.
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»ایجاد پیوند، انسجام، همبستگی گروهی«، » احساس تعلّق و یکی بودن با دیگران« افراد جامعه است.1 

ل بویه و استفاده از جایگاه مسجد  سیاست آ

بـه نظـر می رسـد که بـا توّجه به شـواهد تاریخی، خلفای عّباسـی بسـیاری از کارها را که در مسـاجد در 
خطبه هـای نمـاز جایـز نمی شـمردند؛ به خاطر حفـظ موقعّیت شـان و در زمانی که بیم از دسـت دادن مقام و 
موقعّیت خود را احساس می نمودند، به راحتی خیلی آن موارد را که برخالف اعتقادشان بود، جایز می شمردند 

و به آن مبادرت می نمودند. اکنون برخی از نمونه های آن را که در تاریخ ذکر گردیده، پی می گیریم.
در سال 32 3 هجری محّمدبن یاقوت، رئیس حاجیان و فرمانده سپاه، از طرف خلیفه که قدرت زیادی به 
دست آورده بود، موافقت خطبای بغداد را به دست آورد تا او را دعا کنند و بعد از نام خلیفه، نام او را ذکر نمایند. 
برخی خطبا در روز جمعه از مسجد جامع بغداد به او دعا کردند؛ خلیفه راضی، آن را کار زشت شمرد و خطیبانی 

را که به نام او دعا کرده بودند، برکنار کرد و کسانی دیگر را به جای آنها گماشت.2 
 بر اثر فشارهای سیاسی بر خلفای عّباسی، آنها راضی و موافق می شوند که به نام امرای آل بویه در مساجد 
به نام آنها خطبه خوانده شود؛ این در حالی است که قبل از این درباره فرمانده و ر ئیس حاجیان چنین عملی 

را زشت شمرده بودند! 
 بـا اینکـه قبـل از امرای آل بویه، رسـم نبود که جز خلیفه، نام کسـی را در منابِر روز جمعـه ببرند، اّما زمان 
وقایع 324 گفته شد که الراضی خلیفه، با اکراه، دیلمی که عنوان امیر االمرایی و تدبیر مملکت را به عهده او 

گذاشت، دستور داد در همه منابر به نام او خطبه بخوانند.3 
 عضدالدوله وقتی وارد بغداد شـد، هارون بن  المطلب خطیب در مسـجد جامع رصافه )از محلّه های بزرگ 
بغداد( در خطبه ای که ایراد کرد، نام او را ذکر نمود،4 عضدالدوله چون از این امر آگاه شد، به خلیفه نوشت و از 

او خواست که نامش در خطبه ذکر شود، خلیفه هم پذیرفت و این امر تا زمان های بعد جریان یافت.

نقش حسینیه ها و مساجد در وحدت دین و سیاست

از همان سال اّول هجرت که اّولین مسجد ساخته شد، پیوند بین دین و سیاست به نمایش گذاشته شد. این 
همزیستی و وحدت بین دستگاه حکومت و دستگاه عبادت، برای ما نسل های این عصر پیام هایی دارد و آن، 

1. همان، ص70.
2. رسوم دارالخالفه، ص133؛ آل بویه و اوضاع زمان، ص235.

3. ر.ک: تجارب االمم، ج5، ص351.
4. رسوم دارالخالفه، ص34.
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عینّیت دیانت و سیاست است. ساختار فکری قرون اّول نیز همین بود. همان گونه که در اوایل امر، دارالخالفة 
و دارالقضا نیز در مسـجد بود. مردم برای مهم ترین ارکان زندگی اجتماعی شـان، یعنی قضا و اجراء به مسجد 
پناه می بردند؛ مسجدی که هم پنج وقت نماز در آن بر پا می شد و هم مأمن آرامش و نظم اجتماعی شان بود.

 در ادوار تاریخ، این اعتقاد و مبنا، با تالش بنی امّیه و بنی عّباس دگرگون شـد و دارالخالفه از مسـجد جدا 
شـد؛ ولی این فکر که مسـجد جایگاه حّل و فصل بسـیاری از مسـائل زندگی مردم اسـت، در اذهان بود و در 

مسجد جست و جو می شد.
تحّوالت عصر قرن 21 میالدی را باید از قرن جلوتر، یعنی از دوران اندیشـه مشـروطه خواهی تا به حال 
بررسی نمو و در چهار مرحلهـ  در ایرانـ  دسته بندی نمود: از زمان مشروطه تا سال 1342، از 1342 تا 1375، 
از 1375 تا 1367 و از 1367 تا زمان حاضر. این تقسیم بندی به اعتبار پدید آمدن وقایع است و مطلق نیست.

1- در تاریخ مشـروطه خواهی می توان وقایع متعّددی را نام برد که برجسـتگی نقش مسـجد را در وقایع 
سیاسی آن روز نشان می کند. طبق شواهد متعّدد تاریخی می توان گفت سررشته مشروطه خواهی، از مسجد 

بوده است.
2- همچنیـن، در سـال های 1342 بـه بعد تا 1375 مسـجد در ایـن دوران به عنوان یک پایگاه اساسـی 
حرکت های اجتماعی علیه ستم شـاهی حیات نوینی یافت. قشـر روحانّیت با نفوذی که در مسـاجد داشـتند، 
اقشار مختلف را در جریان مسائل روز قرار می دادند. به ویژه، بعد از تبعید امام از ایران به خارج از کشور، مردم 
اخبار آن رهبر فرزانه شـان را از طریق مسـجد جویا می شـدند. به اعتراف تاریخ، مسـاجد در این زمان وظیفه 
خویش را به خوبی انجام دادند. در این دوران بود که فّعالّیت سیاسی و نبض آن به دست کسانی در میان توده 
مردم بود که در آن مسـجد را اداره می کردند و نماز می خواندند؛ یعنی هم روحانی مسـجد و هم نمازگزاران 

آن، نقش داشتند.
3- از سال 1375 به بعد بود که سال های سرنوشت ساز، برای حرکت نهادینه شدن حکومت اسالمی در 

جامعه ایران شروع شد و حّساسّیت های سیاسی و اجتماعی ویژه ای را به دنبال داشت.

مسجد و ترور، عصر خالفت المستظهر باهلل احمد پسر المقتدی باهلل )512-487(

 از بررسی ها، درگذر تاریخ زندگی سیاسی برخی خلفا، چنین برداشت می شود که خلفا خودشان در مساجد 
حضور پیدا می کردند و با برخی از عاّمه مردم، روابط مسـتقیم داشـته اند و به مشـکالت آنها گوش می دادند. 

برخالف روزگاران ما که روابط بین مردم و حاکمان به طور مستقیم یا وجود ندارد یا محدود است.
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 در تاریخ می نویسند: »در سال 509، در ماه محّرم، مودود، صاحب موصل، به جنگ با بالد فرنگ پرداخت. 
وی پس از شکست فرنگ ها، مّدتی در نزد طغن کین صاحب دمشق سکنی گزید. روزی به مسجد جامع رفت 
تا نماز بخواند؛ مردی باطنی در ظاهری که گویی او را دعا می کند و از او صدقه می خواهد، نزدیک وی شد و 
چهار ضربه کارد بر او وارد ساخت. مودود در همان روز جان سپرد؛ باطنی، در حالی کشته شد که هیچ کسی 

او را نمی شناخت. سرش را بریدند و پیکرش را آتش زدند«.1
 امروز، نیز ما شاهد ترورها و قتل و کشتار مسلمانان توّسط عّده ای محدودی از مسلمانان افراطی هستیم. 
آنها با جمود فکری عمیق خود، برای به دست آوردن قدرت و نا امن کردن بالد مسلمانان، دست به جنایات 
وحشـتناک می زنند. این افراد پلید، نه تنها فرد، بلکه جمعّیت های عظیم مسـلمانان و نمازگزاران را در آتش 

خشم جهالت یا تعّصب کورشان می سوزانند و خانواده های بسیاری از مسلمانان را داغدار می کنند!

مسجد، پناهگاه حاکمان

 بدون شـّک، مسـجد به عنوان کانون امن در بسیاری از شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی که در جوامع 
اسالمی پدیدار می گردد، پناهگاه مردم بی دفاع بوده است و در این عصر نیز این کارکرد باقی است. همچنین، 
مساجد برای حاکمان و امرای اسالمی، نیز در شرایط بحران اجتماعی و سیاسی، پناهگاه بوده است. چنان که 
جوینـی بـه یـک نمونه از آن را در کتاب تاریخ خویش ذکر می نماید: »در زمان حاکم، ابوعلی منصور، طبعش 
ظلم و حیف و میل بود که بر اهل مصر به نهایت رسانید. فساد زیادی در مصر روا داشت تا جایی که مردم مصر 
حوصله شـان سـر آمد و علیه حاکم شـوریدند و حاکم و در باریانش به مسجد جامع پناهنده گردیدند و قرآن ها 
بر سـر چوب کردند که اگر ظلم و سـتم بدون اجازه تو انجام می گردد، پس به ما اذن بدهید که مفسـدان را از 

این فساد جلوگیری نماییم و مردم با نظامیان هم دست شده و وضع را بدتر کردند...«.2

سفر ملکشاه به بغداد

 »در رمضان484 هـ .ق )1091م(، بار دیگر سـلطان ملکشـاه به بغداد رفت. برادرش، ُتُتش در این زمان، 
حکومت دمشـق را به عهده داشـت... در این سـال، سـلطان فرمود تا در بغداد مسـجد جامع بنا کنند و دستور 

وی اجرا گردید«.3 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: ابن ابی العبری، مختصر تاریخ دول، ص277 - 278.
2. تاریخ جهانگشای جوینی، ج4، ص168-166.

3. تاریخ روضة الصفا، ص3193.
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 خواجـه نظـام الملک، وزیر الب ارسـالن، به کاردانی و کفایت، شـهرتی تمام داشـت. در احواالت او نقل 
می کنند که او قبل از رسیدن به وزارت، وضع زندگی خوبی نداشت و حیران بود که چه کند و مایحتاج از کجا 
به دسـت آورد. در یکی از سـفرها، الب ارسالن وزیر سـابق خود، عبدالملک وزیر، را گفت: می خواهم یکی از 

کاتبان را با خود به قصر ببرم و خواجه نظام الملک برای کتابت انتخاب شد. 
 خواجه نظام الملک، قبل از وزارت در اثنای اندیشـه امرار معاش، وضو سـاخت و به مسـجدی که نزدیک 
خانه وی بود، رفت و دسـت به سـوی آسـمان دراز کرده، به عرض نیاز به درگاه بی نیاز مشـغول گشـت؛ ناگاه 
نابینایی دِر را مسجد باز کرد و وارد شد و گفت: در این مسجد کیست؟ خواجه جواب نداد؛ نابینا با عصا به ِگرد 
مسـجد گشـت و شـرط احتیاط به جا آورد و چون کسـی را نیافت، پیش محراب مسجد رفت و زمین بکاوید و 
کوزه ای پر از زر مسکوک بیرون آورد؛ بعد از چند لحظه بازی کردن با آن، همه را دوباره زیر خاک در جایش 
دفن کرد و بیرون رفت. خواجه، با فراغت بال، زرها را در آورده، با خوشـحالی آماده سـفر گردید و در خدمت 
سـلطان روان شـد و در اندک فرصتی مرتبه وزارت رسـید؛ اّما بعد از مّدتی در عین شوکت و جالل و قدرتش، 
روزی از روزها همان نابینا را در بازار دید و با خود به خانه برد و همان زرها را با هدایای دیگر به او برگردانید.1

 از این قضیه تاریخی بر می آید که برخی از حاکمان و عامالن دستگاه سلجوقیان، در عین شوکت و قدرت 
و قرار داشـتن در جایگاه باالی مقام سیاسـی و اجتماعی، به مسـاجد آمده، با خواندن نماز حاجت و دعا در پی 

حّل برخی مشکالتشان بر می آمدند.

نقش مهاجرت بازرگانان و تاجران در ایجاد مساجد در جهان

از بررسـی ها ایـن نتیجـه بـه دسـت می آید که در  گسـترش اسـالم، توأم با مسـاجد در جهـان، عالوه بر 
هیئت های مذهبی و مبلّغان اسـالم، بازرگانان نیز نقش داشـتند. آنها با مهاجرت از کشـورهای اسـالمی به 
بالد غیرمسـلمان، نقش بزرگی داشـته اند و تأثیرگذاری آنان قابل انکار نیسـت. نویسنده »تمّدن اسالمی در 
اسـپانیا« در این زمینه می گوید: »با اّطالعات و معلوماتی که تا کنون در اختیار داریم، مشـکل بتوان جریان 
گسـترش آیین محّمدی و جریان گسـترش زبان عربی را در شـبه جزیره ایبریا از یک دیگر تفکیک کرد؛ در 
عوض بررسـی هایمان به جایی رسـیده اسـت که می توانیم چگونگی گسـترش آن دو جریان را به تصویر در 
آوریم؛ می دانیم که دین اسـالم در حال حاضر، نه به ضرب شمشـیر و نه حّتی به وسـیله مبلّغان و هیئت های 

مذهبی، بلکه در شیار نفوذ بازرگانان گسترش می یابد«.2 

1. تاریخ روضة الصفا، ص3193.
2. هفت قرن فراز و نشیب تمّدن اسالمی در اسپانیا، ص290.
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 در ادامه، نویسنده فوق می افزاید: »در قرون وسطی نیز به احتمال قوی، وضع برهمین منوال بوده است. 
البّته، این نوع گسـترش تجاری، مانع همیاری رسـوالن و داعیان مؤمن و معتّهدی نمی شود که با شخصّیت 
نیرومند خود، اعتبار و وزن عقاید نیروزای خود را دو چندان می سـاختند. در قرن نهم، بعضی آیین های کم و 
بیش مخالفـ  مانند آیین مالکی یا تعالیم باطنی فرقه ای فاطمی هاـ به وسیله شخصّیت هایی که از شرق فرا 

می رسیدند، آشکارا یا پنهانی در شبه جزیره اشاعه می یافت«.1
ـ  اسالمی تابع عامل های گوناگون بود. اعتقادات مذهبی بازرگانان، روابط و مناسبات   انتشار مدنّیت عربی 
بین روشنفکران، انتشار کتاب ها و رساله ها، دعوت رسوالن و داعیان، حیثّیت و درخشندگی افکار تازه برخی 
از این عوامل هستند. گفته می شود که شبه جزیره  ایبریا به وسیله یک سپاه عربی به اشغال در آمده است. این 
سپاه به ظاهر از شرق حرکت کرده، پس از گذشتن از تنگه جبل الطارق... نخستین موج عربّیت را به جریان 

انداخت و ابتدا همین مناطق را پوشش داد.2
سلطان محمود در اواخر سال 404 هـ .ق، در صدد فتح نندنه، یکی از قالع هندوستان که بر سر راه کشمیر 
واقع بود، بر آمد. او بعد از محاصره آن قلعه، آنها را وادار به تسلیم نمود و در اوایل سال 405 وارد کشمیر شد. 
وی قالع و اسـتحکامات آنجا را نیز فتح نمود و به جای بتخانه هایشـان، مسـاجد و منابر برپا سـاخت و برای 

آموختن قوانین اسالم، چند تن از علما را به نقاط مختلف هندوستان فرستاد و خود به غزنین برگشت.3

ثار و پیامدهای فتوحات غزنویان به هندوستان آ

زمینی اسالم تبدیل بت خانه ها به مساجد و اشاعه فرهنگ و گسترش قدرت سر
 سـلطان محمود و بسـیاری از سلسلة غزنویان بنا به شـواهد متعّدد تاریخی، افزون بر نقش توسعه اسالم 
در شبه قاره هندوستان، با ساختن مساجد و فرستادن علما، برای تبلیغ و نشر احکام و معارف دین اسالم نیز 
نقش بسزایی داشته اند و از این طریق هم به دین اسالم خدمت کرده اند و هم روابط و یکپارچگی تحت قلمرو 
قدرت سیاسـی خویش را به نیکوترین و مؤثّرترین روش بهبود بخشـیدند؛ حّتی در خود غزنین مسـاجد جامع 

بزرگی را بنا کرده  و یا توسعه داده اند. چنان که شواهد تاریخی گویای این مطلب است:
»سـلطان محمود بعد از فتوحات خود، در سـال 409 به غزنین باز گشـت. به دلیل این که جمعّیت غزنین 
زیاد شـده بود و مسـجد شـهر کوچک به نظر می آمد، وی در صدد سـاخت مسـجد جامع بزرگتری برآمد. به 

1. هفت قرن فراز و نشیب تمّدن اسالمی در اسپانیا، ص290.
2. همان، ص299- 300.

3. تاریخ دیلمان، ص249-246.
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دسـتور سـلطان از ممالک اطراف، با کمک معماران خاّص، سـنگ های مرمر گرانبها را در آن مسـجد تعبیه 
کردند. شـکوه و جالل این مسـجد، عظمت و اشـتهار جامع دمشق را از میان برد. می گویند در روزهای جمعه 
و اعیاد، سه هزار غالم جهت ادای فریضه در آنجا حاضر می شدند و هر یک در جای مخصوص خود مشغول 

به عبادت می گردیدند«.1
به طور کلی، از پژوهش درباره سلسله غزنویان، این نتیجه به دست می آید که آنان به ساخت و ساز مساجد 
و کتابخانه و آموزش و تعلیم و تربیت توّجه خاّصی داشـتند و سـاختن مسـاجد جامع را نماد و مظهر قدرت و 
شـکوه و اقتدارشـان می دانسـتتند و خود امرا که برجسـته ترین آنها سـلطان محمود غزنوی است، به دستور 
ایشان مسجد جامع بزرگ در شهر غزنین ساخته شد و دری هم به طرف سرای وی برای رفت وآمد شخصی 

او در نظر گرفته شد. 
چنان که برخی می نویسند: »در جوار این مسجد )مسجد جامع غزنین(، مدرسه عظیم با کتابخانه ای حاوی 
کتب و تصانیف در علوم مختلف و حدیث و فقه بنا نهادند و فقها و طاّلب از اقصی نقاط متصّرفات غزنویان، 
برای تعلیم و تعلّم در آنجا حاضر می شدند و سلطان محمود برای آسایش و رفاه حال طلبه موقوفه ای در آن 
مدرسـه معّیـن کـرد که از آن محّل مواجب هر یک از طـاّلب را در آغاز ماه می پرداختند. می گویند برای آنکه 
سلطان هر وقت بخواهد به سهولت وارد مسجد شود، راه مخصوصی از مسجد به سرای وی تعبیه کردند«.2

انقالب ایران و احیاء مجّدد کارکرد مثبت مساجد

در دوران انقالب اسـالمی ایران نیز پس از رسـیدن به پیروزی بر اسـاس تفّکر اعتقادی و عبادِی مسجد، 
پررنگ ترین، فّعال ترین و بارزترین کارکرد مساجد در محور سیاست بوده است. البّته بسیاری از عملکردهای 
مساجد، به امور عتقادی، اجتماعی، تبلیغی و حّتی هنری نیز مربوط می شد؛ اّما نمادی ترین نقش ها در طول 

انقالب اسالمی در جهت مبارزه سیاسی بوده و شامل کارکرد سیاسی مسجد بوده است.

ممانعت از تجّمع های سیاسی 

 پس از واقعه 15 خرداد، همان گونه که در مطالب قبل هم اشـاره شـد، نیروهای امنیتی و انتظامی نظارت 
خود را بر مسـاجد و جلسـات مذهبی افزایش دادند و با کنترل شـدید آنها و نیز دسـتگیری عوامل فّعال، در 
واقع از انجام هرگونه عمل انقالبی جلوگیری می شـد. همه مجالس مذهبی قبل از انقالب به طور مسـتقیم 

1. تاریخ دیلمان، ص262- 263.
2. تایخ دیالمه و غزنویان، ص262 -263.
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و غیرمسـتقیم تحت کنترل و نظارت رژیم و مأموران زبده سـاواک بود که بهترین، موثّق ترین و مفیدترین 
اّطالعـات را در کم تریـن زمان ممکن به دسـت می آوردند و به سـازمان خود منتقـل می کردند و گزارش ها، 
در اسـرع وقت به هسـته سـازمان سـاواک ارسال می شـد؛ مانند: گزارش سـاواک درباره سـخنان انتقادآمیز 
غالمحسین شیرازی، محّمدتقی فلسفی، حجازی و شجاعی در مساجد و منابر بر ضّد رژیم... و تقدیر از امام 

خمینی... و تأکید بر مبارزه با رژیم پهلوی و محکوم کردن نفوذ اسرائیل و بهائیان در کشور.1
از جمله عملکردهای سیاسی ائّمه جماعات مساجد و علما، پس از 15خرداد، ارسال تلگرام هایی است که 
به محضر رهبری انقالب مخابره می شـد... . در دیگر شهرسـتان ها نیز به مناسـبت های مختلف، اجتماعات 
سیاسـی در مسـاجد برگـزار و باعث تحریک مردم به مبـارزه با رژیم و آگاهی آنها از وضع اجتماعی می شـد. 
نمونه ای از این تجّمعات را در مسجد جامع کرج، در روز عید فطر سال 56 و نیز مسجد قبا در تهران، می توان 

نام برد که از عمده ترین، مؤثّرترین پایگاه های انقالب در تهران بود.2
از جملـه فّعالّیت هـای سیاسـی مسـاجد و علمـا و روحانیـان، موضع گیری هـای آنـان در مقابل مسـائل 
برون مرزی اسـالمی بود. از بارزترین آنها، مقابله با صهیونیسـت غاصب و توسـعه طلبی های آن بود. در آن 
زمان که رژیم پهلوی از حامیان رژیم اسرائیل بود و بدیهی است که عامالن آن رژیم و ساواک نسبت به این 
قضیه حّسـاس باشـند و با هر روحانی و روشـنفکری که به طریقی در مقابل اسرائیل می ایستاد، مقابله کنند؛ 
تـا آنجایـی کـه رژیـم، علنی به خطبا، روحانیان و ... ابالغ می کند که نباید در منابر به اسـرائیل بد بگویند و به 
هیچ وجه نباید سـخنی علیه اسـرائیل بگویند؛ ولی خطبا و علما هیچ گاه از آگاهی دهی به مردم در مسـاجد و 

منابر ساکت نماندند!3

نقش و جایگاه مسجد در دنیای توسعه یافته

 در جوامع مسلمان، مسجد در واقع، قلب تپنده حیات اسالم، دارای جایگاه ویژه و اثرگذار و کانون و محور 
فّعالّیت های جامعه اسالمی است. آنچه اکنون به عنوان »معبد« در دیگر ادیان مطرح است، ارتباطی عمیق 
و ریشـه دار با جامعه و مسـائل اجتماعی ندارد؛ اّما مسـجد در ارتباط با مسائل اساسی و بنیادین جامعه، نهادی 

مؤثّر و دارای جایگاه ارزشمندی است.
 مسـجد، هرچنـد یـک واحد اجتماعـی کوچک، ولی نمـاد یک جامعه اسـالمی و نمونه عینـی حاکمّیت 

ک به شماره بازیابی20-112، کد12024/2، موّرخه42/3/16. 1. مرکز اسناد انقالب اسالمی، سند ساوا
2. مسجد و انقالب اسالمی، ص86 -87.

3. همان، ص94.
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ارزش هـای اسـالمی اسـت. از آنجـا که مسـاجد در خط دهی و هدایت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی نقش 
غیرقابل انکاری دارند، ضروریست که در فرآیند »توسعه« و »جهانی شدن« نقش مساجد و بایسته های آن 

در کشور اسالمی به دّقت مورد بررسی قرار گیرد.
 در شـرایط کنونی »توسـعه و جهانی شـدن« و عصر انفجار اّطالعات، دیگر نمی توان در مسـاجد فقط به 
تـالوت آیـات کریم و نقـل روایتی از معصومان، توصیه های خالقی و مشـکالت مسـجد و یا اهل محلّه 

بسنده کرد و بهره وری مساجد را به این حّد، محدود و متوّقف ساخت.
مسـاجد، بایـد بتواند بـا رویکرد و رهیافتی جدید و هدفمند، نمازگزاران را بـا وضعّیت کنونی جهان و روند 
جهانی شدن، اهداف، خوبی ها و معایب آن آشنا کنند و مسجدی ها باید بیش از هر زمان دیگر در جهان کنونی 

به »حکومت جهانی و دولت کریمه« بیندیشند.1     
در واقـع، در فرآینـد »جهانی شـدن« در بعد فرهنگی، سـعی بر این اسـت که فرهنـگ جهانی را به جای 
فرهنگ هـای سـّنتی، ملّی و محلّی اشـاعه دهند. در این راسـتا هوّیت های فرهنگی کـه دین یکی از عناصر 
اساسـی آن در هر جامعه اسـت، مورد تعّرض قرار می گیرد. این تعّرض با اشـاعه سـکوالریزم به عنوان یکی 
از مؤلّفه های فرهنگ جهانی صورت می گیرد و نوعی فشـار برای اسـتحاله مذهب به عنوان جزئی از فرآیند 

سقوط سّنت اِعمال می گردد.
بر همین اسـاس، بیشـترین مقاومت در مقابل جهانی شـدن از سـوی مذاهب بزرگ شـرق، مانند اسالم، 
هندوئیسـم و آیین کنفوسـیوس صورت گرفته اسـت؛ پیروان این مذاهب، جهانی شـدن را یک پروژه غربی 

برای جهانی سازی سکوالریزم غربی در نظر می گیرند.
از آنجایی که اسـالم کانون انس و الفت مسـلمانان و عامل نیرومندی در همبسـتگی و اتّحاد مسـلمانان 
جهان است، جایگاه اهّمیت اجتماعی و فرهنگی آن را در موضوع »توسعه و جهانی شدن« نمی توان نادیده 

گرفت.2 
مسـجد همـواره در کنار کارکـرد عبادی و معنوی خود، کانون اثرگذار و تعیین کننده سیاسـی، فرهنگی و 
اجتماعی در جامعه کشـورهای مسـلمان و حّتی در بین سـایر ملّیت ها نیز بوده است. امروز، مساجد باید آماده 
باشـند تا بیش از آنچه تاکنون بوده اند، در سـطح جهانی و شـرایط جدید توسـعه و جهانی شدن، حضور بسیار 
گسـترده تر، قوی تر و تعیین کننده تری داشـته باشـند. در شـرایط جدید نگرش به جهان، مسئوالن و متولّیان 

1. فروغ مسجد، ج5، ص554.
2. همان. 
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مسـاجد، دیگر نباید محلّه ای، شـهری و حّتی کشـوری بیندیشـند؛ چه اینکه آموزه های دینی ما هم مبتنی بر 
توسعه همه جانبه مسلمانان و جهانی اندیشی است.1

بی دلیل نیست که مارسل بوازار اسالم شناس سوئیسی، درباره نقش نیرومند مسجد در فرهنگ، اقتصاد، 
سیاسـت و وحدت مسـلمانان چنین می نویسـد: »مسجد، عامل نیرومندی در همبسـتگی و اتّحاد مسلمانان 
جهان است و اهّمیت  اجتماعی و فرهنگی آن را از این بابت نمی توان نادیده گرفت. به ویژه در روزگار معاصر 
که مسـلمانان شـور و حرارت صدر اسـالم را بار دیگر از خود نشـان می دهند، مساجد به صورت مراکز تربیت 
روحانی و پایگاه جنبش اّمت مسـلمانان نسـبت به سـتمگران و سلطه جویان در آمده است و به تدریج مساجد 

موقعّیت سال های نخستین ظهور اسالم را به دست آورده اند«.2
از این نکته، نباید غافل شویم که هدف و مبنای اصلی»جهان گستری« استکباری و نه »جهانی شدن«، 
سـودجویی و تأمین منفعت بیشـتر برای دولت های بزرگ، شـرکت ها و نهادهای فراملّی و ... اسـت و نیز به 
برتری طلبـی و سـلطه جویی قدرت هایـی چون ایاالت مّتحـده تأکید دارد. حّتی احتمال مـی رود که آنچه در 
روند فرآیند »جهانی شـدن« وجود ندارد و یا نمود ضعیفی دارد، تالش برای تأمین نیازهای اساسـی معنوی 
جهانیان، مانند برابری، عدالت، معنوّیت، اخالق، رفاه همه جانبه و ... است؛ برعکس در سایه آنها جهان امروز 

با اباحی گری و بحران معنوّیت، هوّیت و اخالق روبه رو است.
این در حالی اسـت که نقش مسـاجد در جوامع مسـلمان، بسـط و گسـترش و تعمیق ذکر خدا، معنوّیت و 
عواطـف، عدالت، اخالق، تحکیم بنیاد روابط انسـان ها، به ویـژه در درون خانواده و احترام متقابل بزرگ ترها 

و مانند اینهاست.
با وجود این، ما در انتظار حکومت ایده آل و آرمانی جهانی به سـر می بریم و وظیفه افراد متعّهد این اسـت 
که این فرهنگ را بسط و توسعه دهد که در این صورت می توان از مسجد به طور مؤثّری در توّجه دادن افکار 
عمومـی بـه حکومت دولت کریمه بهره گرفت و تئوری »تشـکیل دولت کریمـه جهانی« را به جهانیان ارائه 

داد و نکات مثبت و ارزنده آن را بیان نمود.
در مسجد، این پایگاه اعتقادی مسلمانان، باید تبیین شود که حکومت واحد جهانی اسالمی، تحت رهبری 
افراد صالح و وارسته و شخصّیت های برجسته دینی که معصوم از خطا و یا تالی تِلِو معصوم اند، ایجاد می شود. 

در واقع، خدا و احکام اسالمی و قرآن، محور زندگی بشر قرار خواهد گرفت.

1. فروغ مسجد، ص562.
2. بوازار، مارسل، اسالم و جهان امروز، ص101و102.
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در مسـاجد، در کنـار اقامـه نمـاز باید افکار عمومی به این نکته جلب شـود که توسـعه در حکومت جهانی 
امـام مهـدی بر محوری های اخالقی، اجتماعی، امنّیتی اسـتوار اسـت و توسـعه علمی، قسـط و عدل از 
ویژگی هـای بـارز حکومـت جهانی حضرت مهدی اسـت. عالوه بر آن، در مسـاجد بایـد تبیین گردد که 
حکومـت و دولـت جهانـی حضرت مهدی مشـروعّیت خود را از خدا دارد، بر مبنای حاکمّیت عقل اسـت 
و از افراد فاسـق و فاجر و کافر، در آن حکومت خبری نیسـت و خواسـته های بشـر در هنگام حکومت جهانی 

حضرت مهدی،الهی خواهد بود.
اگر بپذیریم که مساجد، محّل فراهم آمدن »احّباء اهلل« است و واژه مسجد غیر از معنای خاّصی که دارد، 
مفهوم دیگری هم دارد وآنگاه با »بینشی جهانی« در این عبارت حضرت امیرالمؤمنین علی دّقت کنیم، 
به یافته های تازه ای در باب جهانی شدن خواهیم رسید. آن حضرت فرمودند: » الدنیا مسجد احّباء اهَّلل؛ 

دنیا مسجد دوستان خداست«.1

مسجد و اجتماع

 روشـن تر از ادیان دیگر، در دین اسـالم این خاصّیت دیده می شود که مسجِد مسلمانان و خانه پیامبر
در یک جا اسـت و آنجا مبدأ رسـالت و تبلیغ، مرکز فرماندهی، محّل قضاوت و سیاسـت و میعادگاه تجّمع و 
تصمیمات اسـت. چنان که در قرآن خداوند می فرماید: »ف بیوت اذن اهَّلل... و االبصار«2 و این سـّنت در زمان 
خلفای راشـدین و حکومت امیرالمؤمنین علی نیز ادامه دارد. طبیعی اسـت که چنین باشـد؛ زیرا که اسالم 
دین جامع دنیا و آخرت  اسـت و دین از سیاسـت و از اجتماع، تفکیک پذیر نیسـت. دنیا و دین در این مکتب در 

هم ادغام شده اند.
 در حکومت خلفای اموی و عّباسـی و از آن به بعد در کلّیه کشـورهای اسـالمی، حّق اصیل مسـجد، تغییر 
یافـت و دخالـت و حاکمّیـت آن بر اجتماع کم شـد؛ ولی ارتبـاط دوجانبه باقی ماند و تبعّیـت از حکومت قّوت 
گرفت.3 اگر به ایران بعد از اسـالم نظر بیندازیم، می بینیم تاریخ مسـاجد و سرگذشـت سلسله پادشاهی ایران 
به هم آمیخته اسـت... . حّتی نهضت های بزرگ ایرانیان از جمله قیام مشـروطّیت به قول کسـروی که ارادتی 

به مذهب نداشت، از مسجد و منبر و محراب سرچشمه می گرفته است.4 

1. نهج البالغه، کلمات قصار، ش131، ص493.
2. نور، آیات26- 27.

3. صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص5.
4. همان، ص6.
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 در حکومت صفوّیه که اوج مرکزّیت و قدرت و سلطنت در تاریخ بعد از اسالم در ایران است، مسجد سازی 
از لحاظ کمّیت و کیفّیت به نهایت خود می رسد. در عصر قاجاریه هم با وجود اینکه از جهاتی انحطاط معماری 
و هنری و ... را شـاهد هسـتیم، در عین حال، تعداد مسـاجد و ابنیه اسـالم زیاد دیده می شود.1در عصر پهلوی 

حکومت و سیاست عوض می شود و وضع مساجد نیز عوض می شود و رو به خاموشی و کساد می رود.

تحّول در مساجد

 برای نام گذاری مسـاجد، در گذشـته اسـم سـالطین، اعیان، امرا و عّمال دولت به کار می رفته است یا نام 
پیش نماز یا معمار بر روی مسـجد گذاشـته می شـد؛ ولی امروز رفته رفته به جای آنها، نام گذاری های معنوی 
و ایمانی به کار برده می شـود. از این جهت که بانی معّین و متعّین نداشـته اسـت یا بنا با همکاری اجتماعی 
تأسـیس شـده اسـت و یا از این جهت که خواسـته اند، با توّسـل به نام ائّمه جامعّیت و خلوصی بیشـتر به 
آن بدهند؛2 اّما تحّول تنها در اسـم گذاری نیسـت؛ از نظر معماری و سـاختمان، تأثیر خاّص فّنی ـ مهندسـی و 
تکنیک های جدید را مشاهده می نماییم. سبک و سلیقه های جدید بروز می نماید و مساجد، در جست و جوی 
پاکیزگـی و پاکـی و تسـهیالت عملی، برای تطبیق با خواسـته های زندگی ماشـینی به پیشـرفت خود ادامه 

می دهند.
از نظر اداره مسـجد نیز، به جای موقوفه و متولّی سـابق، تمایلی به سـوی هیئت مدیره یا هیئت امنا و شـورا 
دیده می شـود؛ اّما از نظر محتوا، در دوران اخیر، سـعی می شـد مسـجد بیشـتر محلّی برای تعزیه داری محّرم و 
وعظ و احیای ماه رمضان باشد؛ حّتی مدرسه و حجره که یکی از خصوصّیات مساجد قدیم اسالمی است خالی 
می شده است؛ ولی هم اکنون به نقشه مساجد به تدریج کتابخانه و دفتر و سالن سخنرانی افزوده می شود؛ حّتی 
برخی مساجد عالوه بر اینها، غیر از دفتر و کالس درس قرآن، قرائت خانه و ساختمان درمانگاه و زیر زمین های 

مخصوص تدارک و توزیع غذا نیز دارند و برخی مساجد حّتی اّدعای تشکیل یک مرکز اسالمی را دارند.
در گذشته چنین موارد که برشمردیم در مساجد تعبیه نشده بود؛ اّما بر اثر پیشرفت و ماشینی شدن زندگی، 
در مسـاجد امـروزی نیـز تغییراتـی به وجود آمد و خدمات و ظرفّیت های خدمت رسـانی آن به شـکل تازه ای 

رونق یافت.
 مسئله ای که پیش می آید این است که آیا این تحّوالت و تطّورات، در جهت خواسته های اسالم است یا 
حساب جداگانه ای دارد یا نقض غرض و عامل تضعیف اسالم است؟ گمان می کنیم که پاسخ آن را بهتر است 

1. همان،
2. صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص8-7.
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در سـّنت پیشـوایان اسالم و در خود قرآن جست و جو کنیم. اّولین مسجد که به دست پیامبر اکرم بنا شد، 
؛  ً

ْرُض َمْسِجًدا َو َطُهورا
َ
ْت ل اْل

َ
یک چهار دیواری بود و بس. با فرش طبیعی از ریگ بیابان بنا شده بود: »ُجِعل

زمین برای من محل سجده و طهارت قرار داده شد«.1 بعدها برای اینکه آفتاب داغ عربستان، نمازگزاران را 
به سـختی نیندازد، اجازه داده شـد یک پوشـش حصیری با لیف خرما باالی سرشان بیندازند. شاید یک ایوان 
یا صّفه نیز که محّل همواری بود، تعبیه کردند. از منبر و محراب هم مختصری وجود داشت. اینها همه نشان 
آن بود که مسـجد نباید تفصیل و تزیین داشـته باشـد؛ فقط سـایبانی داشته باشد.2 خوشـبختانه امروز، نمونه 

مسجد مورد نظر اسالم باقی است، آن هم مسجد خیف است.
سؤال ما این است که چطور چنین وضعّیتی به وجود آمد و مساجد، تزیین شده و باشکوه شدند؟ باید گفت 
که به طور مسلّم جواب این سؤال، تأثیر و تحّول بشری است. بشر، کارش قیاس به نفس و خودبینی است و 
در مرحله اّول، سعی دارد هر چیز را در استخدام و استثمار خود در آورد و در مرحله دّوم، هر چیزی را به رنگ 
خود و سـود خود در آورد. در تاریِخ سـیر تحّول مسـاجد، سه دسته از عوامل زیر تأثیر داشتند و این همان نقش 

اجتماعی مساجد است. 
1- خود مردم و مؤمنان پیشـنهاد دادند و همه آنها حسـن نّیت و قصد ثواب داشـتند. چون خدا از همه برتر 
اسـت و بهترین چیزها باید نثار نام او شـود. پس به قیاس خانه های خودمان و بزرگان دنیا، خانه خدا و اولیای 

خدا باید از هر مکانی زیباتر و باشکوه تر باشد؛ از اینجا نهضت تعظیم و تزیین مساجد سرچشمه گرفت.
2- زورمنـدان و سـالطین، چـون خـود را جدای از مردم می دیدند و نمی خواسـتند به طـور دائم به همین 
سبک زندگی کنند و از طرف دیگر می دیدند که مردم به دین خدا اتّکا و احترام دارند، مسجد را به عنوان یک 
زمینه تفاهم بین خود و مردم یافتند. آنها تصّورشـان این بود که با تجلیل و عمارت مسـجد می توانند خود را 
در دل مـردم جـای دهنـد و بـا نقش ظّل الهی، به یک نوع تحکیم قدرت و ضمانت بقا دسـت  یابند. البّته، این 
کار همیشـه از روی سـوء نّیت و به قصد اسـتفاده از عقاید و عواطف مردم نبود و شـاید در مواردی تمایل به 
توبه به درگاه خدا، برای جبران گناهان و کّفاره ظلم ها، آنها را به طرف عمارت مسجد و زیارتگاه می کشانده 
اسـت. در هر حال، مسـجد یا معابد عامل پیوندی برای پادشـاهان و حّکام با مردم و با خدا گشت. این کیفّیت 
یا حقیقت، آن قدر سابقه دار و ریشه دار است که در زمان خود پیامبر اسالم همزمان با مسجد او مشاهده 
می شود؛ مسجدی که قرآن نامش را مسجد ضرار می گذارد، خود را در میان جامعه اسالمی نشان می دهد. 

1. صحیح بخاری، ج1، ص91. 
2. نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص10.
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3- متولّیان معابد و مسـاجد، یعنی کَهَنه و روحانیان که خواهان امتیازی برای خود در برابر دولت و ملّت 
بودند نیز از جمله این عوامل به حساب می آیند.

بنابراین، نتیجه سـه عامل فوق باعث شـد که مسـجد به مکانی زیبا، مجلّل، مقّدس، وسـیع و رفیع تبدیل 
گردد و محّل تفاهم عناصر سه گانه ای چون سلطنت، روحانّیت و مردم شود.

اگر مسجد به این ترتیب به صورت محیط تفاهم سه جانبه در آمد، به این دلیل بود که میدان برخورد بین 
شیطان و خدا نیز بود. به عبارت دیگر، مسجد محّل تضاّد میان روح بشرِی حیوانی با روح انسانِی الهی است؛ 
بشـری که می خواهد هر چیزی را به رنگ خود و به سـود خود در آورد و خدایی که می خواهد دنیا و انسـان ها 

به رنگ او درآیند.1 
اکنون ببینیم که قرآن سـّنت، شـرط اصالت مسـجد و اسـاس آن را در داشـتن چه چیزی می دانند؟ قرآن 
پایه و اسـاس را در داشـتن تقوا و طهارت بیان می کند.2 قرآن به سـازنده و نّیت سـازنده توّجه دارد و آنهایی را 

که مسجد را به قصد اختالف و آزار پیامبر اسالم و مردم بنا نهاده اند، منع می نماید.3 به گفته مولوی:
ما درون را بنگریم و حال را                       

نِی درون را بنگریم و قال را
 پـس، خـدا بـا محتـوا و اثر، کاری دارد و بشـر با ظاهر و زرق و برق مسـجد سـروکار دارد. قـرآن و پیغمبر 
اسـالم نـه تنها مسـجد را مثل کلیسـا برای تاج گذاری پادشـاهان، جایـی برای فریبـکاری و زیانکاری 
دنیاداراِن دنیاپرست نمی داند، بلکه عنایت خاّصی نسبت به توده اجتماع داشته اند و از ابتدا مسجد، متعلّق به 

عموم بوده است.4 

مسجد، مرکزی عبادی، سیاسی

در واقع، آنچه بررسـی های تاریخی به ما نشـان می دهد، گویای این اسـت که مسـجد در چندین قرن، 
یعنی از قرن اّول تا قرن چهارم و پنجم مرکز عبادی و سیاسی بوده است. مسجدهای مهّمی چون: »مسجد 
مطرزی، مسجد قدیم و مسجد عقیل، سده چهارم هجری در نیشابور«، »جامع قرطبه )170هـ .ق(«، »جامع 
اعظم قیروان در سـده پنجم«، »جامع اصفهان در سـده پنجم هـ .ق«، »جامع حلب در سـده پنجم«، در کنار 

1. نقش متقابل مسجد و اجتماع ، ص14.
2. توبه، آیات107، 108، 109، 28؛ بقره، آیه114.

3. توبه، آیه18-17.
4. آل عمران،آیه96؛ حّج، آیه 27 و 40؛ بقره، آیه125.
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ـ  سیاسی، محّل تعلیم و تربیت نیز بوده اند«.1  مناسک عبادی 
 در زمان پیامبر گرامی مسـجد، عالوه بر وظیفه مرکزّیت مذهبی، محلّی برای امور سیاسـی نیز بود. 
»در اسـالم مسـائل سیاسـی، منفّک از مسـائل مذهبی نیسـتند. سیاسـت و مذهب چنان یگانه اند که احکام 
اسـالمی شـامل عبادات، معامالت و تمام اعمال فردی و اجتماعی می شـود. عالوه بر این، مسـاجد به عنوان 
محلّی برای قضاوت و داد خواهی و بحث های عمومی و اسـتراحت مسـافران و بینوایان نیز مورد اسـتفاده قرار 
می گرفت«.2حاکمـان اسـالمی بـرای جلب نظر اندیشـه ها و تضارب آراء در مسـاجد، کتابخانه هم تأسـیس 
می کردنـد و یـک آرامـش فکری برای بررسـی های علمی و تحقیقـی فراهم می کردند. از جملـه می توان به 
»مکتبة الزهرا« در قرطبه اسپانیا اشاره کرد. »اّولین و شاید مشهورترین کتابخانه در »مکتبة الزهرا« در قرطبه 
اسپانیا قرار داشت که به وسیله »حکم«، خلیفه اموی )خالفت از 366- 350هـ .ق/ 976-961( تأسیس یافته 

بود. حکم که به نام المستنصر معروف بود، دانشمندترین و دانش دوست ترین حاکم در تاریخ اسالم بود«.3

مساجد و نماز

 مسـاجد در گذر زمان، یعنی از صدر اسـالم تا کنون، مکان خاکسـاری و محّل انس با معبود بوده است که 
مؤمنان در شبانه روز چند بار به مسجد رفته، اعمال عبادی شان را به انجام می رسانند. افزون بر آن، هفته ای 
یـک بـار در مسـاجد جامع و مصلّی ها تجّمع نموده، مسـائل روز در مقوله های سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، نظامی و به ویژه توطئه های دشمنان را از زبان و بیان خطبا و وّعاظ می شنوند. در حقیقت، تأثیرات 
محتوای خطبه ها در بیداری و سـازندگی مردم قابل سـتایش اسـت. بزرگان دین همواره به مردم، به ویژه به 
مسـئوالن و نخبگان سیاسـی و اجتماعی جایگاه و اهّمیت نماز جمعه و جماعت و عمق تأثیرگذاری مطالب 

دارای محتوای سالم را گوشزد نموده اند.
 بیدارگر عصر ما، امام خمینی در این خصوص توصیه و سـفارش های مهم و ارزنده ای به مسـلمانان 

کرده است که در اینجا به ذکر برخی سخنان ایشان اکتفا می نماییم.
مقابله دشمنان با مساجد

همواره مسـاجد سـنگری برای رویاروی با دشـمنان بیرونی نیز بوده اسـت؛ چنان که امام خمینی در 
خصوص مقابله با دشـمنان می فرماید: مبارزه با علم و فرهنگ با شـّدت هرچه بیشـتر ادامه دارد و می خواهند 

1. تاریخ تمّدن و فرهنگ اسالمی، ص145.
2. نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمّدن اسالمی، ص4.

3. نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمّدن اسالمی، ص140.
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ملّت بدبخت را به دسـتور اسـتعمارگران، عقب مانده نگه دارند؛ با اّدعای اسـالم و تظاهر به مسـلمانی، کمر 
بـه نابودی اسـالم بسـته و احکام مقّدسـه قرآن را یکی پـس از دیگری، محو و نابـود می کنند. علمای اعالم 
و محصالن علوم اسـالمی در تحت فشـار عّمال اسـتعمار دسـت و پا می زنند. مدارس علوم دینّیه، مسـاجد و 

محافل اسالمی را می خواهند قبضه کنند و این برنامه را مقداری عملی کرده اند.1
در بیان دیگرش چنین می گوید: دفاع از حّق و اسـالم از بزرگ ترین عبادات اسـت. بگذار عبادت گاه های 
ما را در این شهر مبارک )ماه رمضان 1389 هـ .ق مطابق با مرداد 1357 هـ.ش( به خون بکشند و ببینید که 
مسـلمانان با عبادت بزرگ تر ماه شـریف را می گذارنند... مأموران شاه به مسجد ریخته و به قتل و جرح مردم 

بی دفاع پرداخته اند و مسجد را به آتش کشیده اند.2
سرانجام، به آن نتیجه رسیدند که مسجد و محراب و دانشگاه را باید به یک وضعی درست کرد که نتیجه 

نداشته باشد؛ یعنی آن نتیجه ای که از مسجد و محراب و منبر و از دانشگاه باید حاصل بشود، خنثی کنند.3

محتوای نماز جمعه از دیدگاه امام خمینی

 در اندیشـه دینی ما به محتوای مطالبی که برای عاشـقان دین بیان می گردد، توّجه جّدی شـده اسـت و 
بـزرگان دینـی در این مورد همواره سـفارش می کننـد. درباره محتوای نماز جمعه و آشـنایی مردم با نیازها و 
وظیفه خطیرشـان، یکی از رهبران عصر ما می گوید: باید سـعی شـود خطبه ها پرمحتوا باشد. در خطبه ها هم 

باید امر به تقوا و این گونه مسائل رعایت شود و هم مردم را به وحدت و حضور در صحنه دعوت نمایند.4
 نماز جمعه یک اجتماع سیاسـی اسـت، در عین حال که عبادت اسـت؛ در خطبه نماز جمعه باید مسـائل 

سیاسی روز طرح بشود؛ گرفتاری های مسلمانان طرح بشود.5
 ضمن انجام این فریضه، مردم را در خطبه های نماز به وظایف مهم و خطیری که دارند، آشـنا سـازید و از 

توطئه دشمنان اسالم و مملکت آگاه کنید و به اتّحاد و وحدت کلمه دعوت نمایید.6
در هفتـه، یـک اجتمـاع بـزرگ از همه در یک محّل و نماز جمعه که مشـتمل بر دو خطبه اسـت که در آن 
خطبتیـن بایـد مسـائل روز، احتیاجات کشـور، احتیاجات منطقه و جهات سیاسـی، جهـات اجتماعی، جهات 

1. صحیفه نور، ج1، ص158.
2. همان، ج2، ص88.

3. صحیفه نور، ج7، ص127.

4. امام در سنگر نماز، ص139.

5. امام در سنگر نماز، ص139.
6. همان. ص140.
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اقتصادی طرح بشود و مردم مّطلع بشوند بر این مسائل.1
نماز جمعه که نمایشـی از قدرت سیاسـی و اجتماعی اسـالم است، باید هر چه شـکوهمندتر و پرمحتواتر 

اقامه شود. ملّت ما گمان نکنند که نماز جمعه یک نماز عاّدی است.2 
 در خطبه نماز جمعه مقّدرات مملکت باید بیان شـود؛ مسـائل سیاسی که در مملکت باید جریان پیدا کند، 
مسائل اجتماعی که در مملکت باید جریان پیدا کند، گرفتاری های مسلمان ها، اختالفات مسلمان ها، در آن 

خطبه ها باید طرح بشود و رفع بشود.3

ثار و برکات نماز جمعه و جماعت آ

 امـام خمینـی دربـاره اثرات نمـاز جمعه و جماعـت، خطاب به جوامع مسـلمانان می فرمایـد: هر روز 
اجتماعات در تمام مسـاجد کشـورهای اسالمی از شهرسـتان ها گرفته است تا دهات و قراء و قصبات، روزی 
چند مرتبه اجتماع برای جماعت و برای اینکه مسلمانان در هر بلدی، در هر قضیه ای از احوال خودشان مّطلع 

بشوند، از احوال مستضعفان اّطالع پیدا کنند.4
اجتمـاع کنیـد و نمازهای جمعه را باشـکوه بجـا بیاورید و نمازهای غیرجمعه را هم؛ که شـیطان ها از نماز 

می ترسند، از مسجد می ترسند.5
در صدر اسـالم هم، نماز جمعه و مسـاجد چنین وضعی داشـتند که اجتماعات وسـیله ای بودند برای رفع 
گرفتاری های مسلمانان و تصمیم گیری در مقابله با دشمنان اسالم و شما اگر خطبه های آن زمان را مطالعه 

کنید، می بینید که چقدر آنها پرمحتوا بودند.6
در صدر اسـالم، مسـائل سیاسـی در مسـجد به وسـیله آنهایی که امام جمعه بودند، حّل و فصل می شد و 

نقشه های جنگ در آنجا کشیده می شد.7
مسـجد مسـلمانان در زمان رسول خدا و در زمان خلفایی که بودند... مرکز سیاست اسالم بوده است. 
در روز جمعه با خطبه جمعه مطالب سیاسی، مطالب مربوط به جنگ ها، مربوط به سیاست مدن، اینها همه در 

1. همان، ص143.
2. امام در سنگر نماز، ص144.

3. همان، ص145.
4. صحیفه نور، ج8، ص264.

5. همان، ج12، ص149.
6. همان، ج17، ص53.

7. همان، ص39.
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مسـجد درسـت می شده است. شالوده اش در مسجد ریخته می شده است. در زمان رسول خدا و در زمان 
 1.دیگران و در زمان حضرت امیر

 در واقع، دیدگاه امام خمینی درباره کارکرد مسـاجد این اسـت که باید مسـاجد ما همانند زمان پیامبر 
گرامی، کارکرد چندمنظوره برای حّل و فصل بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی، اقتصادی مسلمانان 
باشـد؛ اّما مسـجد، تنها محّل تجّمع پیرزنان و پیرمردان نباشـد؛ چون اگر چنین شـود در حقیقت، خواسـته 

دشمنان اسالم را پیاده کرده ایم.

نتیجه سخن

 از مطالب یادشـده، نتیجه می گیریم که مسـجد در تاریخ اسـالم، نقش مؤثّری در رسـاندن پیام الهی به 
مؤمنان و باروری اسـتعدادهای متعالی آنان داشـته و به عنوان یکی از قوی ترین وسـیله ارتباط جمعی، دارای 
آثار بس مقّدسـی اسـت؛ چنان که مسـاجد امروزی، چنین نقشی را دارا است. مساجد، همواره بستری مناسب 
برای تعامل و تفاهم فکری و نیز در مقابل تضاّد فکری میان حاکمان و مردم  بوده است. از نیمه قرن سّوم تا 
قرن چهارم، ما شـاهد ضعف عّباسـیان و به قدرت رسیدن خاندان های آل بویه، فاطمیان، اخشیدیان، اندلس، 
غزنویان و سلجوقیان هستیم که مساجد در این دوران، یکی از پایگاه های تبلیغاتی برای تغییر افکار عمومی 
رعایای  آنها محسـوب می شـد. حاکمان از مساجد به عنوان مظهر و نماد سیاسی شان استفاده می کردند و در 
راسـتای آن هدف، به تأسـیس یا تعمیر مسـاجد می پرداختند. خاندان های فوق، به خاطر دنباله روی و عقب 
نماندن از حکمای سـلف، با جدّیت تالش می کردند تا مسـاجد را باشـکوه بسازند و بعد از آن به احیاء و ترویج 
علـم و دانـش و نمایش اقتدار اجتماعی، سیاسـی و فرهنگـی بپردازند و اظهار وجود نماینـد. به عنوان مثال، 
در دوره عبدالرحمن ناصر، مسـاجد شـهر در اندلس به سـه هزار رسـیده بود و نیز »جوهر سیسیلی«، فرمانده 
فاطمیان، شهر قاهره و مساجد جامع االزهر را بنا کرد و آل بویه بعد از فتح بغداد به مساجد و قبور ائّمه توّجه 
کرده و سـرمایه های زیادی را به تعمیر و سـاخت و سـاز آن اختصاص داده بودند. همچنین، بعد از به قدرت 
رسیدن سلجوقیان، این روند رو به کاهش نهاد. در واقع، کارکرد مساجد نیز در ابعاد گوناگون، به ویژه کارکرد 
آموزشی آن از این زمان به بعد، بیشتر کم رنگ شد و نظام الملک به جای آن به تأسیس نظامّیه ها روی  آورد.

غزنویان، به ویژه سـلطان محمود غزنوی با فتح هندوسـتان، مسـاجد را جایگزین معابد و بتکده ها نموده، 
علما را برای آموزش احکام اسـالم، به آنجا فرسـتاد و در غزنه به تأسـیس مساجد و کتابخانه بزرگ دست  زند 

1. صحیفه نور، ج11، ص120.
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و فراگیری علم و دانش را رونق بخشید.
آل بویه به دلیل اعتقاد به مذهب شـیعه، به مشـاهد مشـّرفه و مرقدهای مطّهر اهل بیت بسـیار توّجه 
می کردنـد و در تعمیـر و بزرگداشـت این اماکن تـالش فراوانی می کردند. از این رو، بزرگان و علمای تشـیع 
به آنان و اقداماتشـان توّجه خاّصی داشـتند. علمای بزرگی چون شـیخ مفید، سـّید مرتضی و سـّید رضی در 
زمان دولت آل بویه حضور داشـتند. بنابراین، در این زمان تشـیع از رشـد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باالیی 

برخوردار بودند.
آل بویـه، بـه محـض دسـت یافتن به بغداد در صدد توسـعه مذهب زیدیه بودند و معتقـد بودند که خلفای 
عّباسـی خالفت را از مسـتحّقان اصلی اش غصب کرده اند. بر اسـاس این باور، با یک بازی پیچیده سیاسـی، 
در سال 334 هجری مستکفی باهلل، خلیفه عّباسی، را به خلع کردند و به زندان انداختند و پسرش را روی کار 
آوردند. بنابراین، نخسـتین جلوه های عدم اعتقاد به خلفای عّباسـی را با برکناری خلیفه نشـان دادند. از دیگر 
سـو، عضدالدوله از جمله سـالطین بود که در فرونشـاندن آتش اختالف مذهبی مجّدانه تالش کرد و شـهر 

بغداد را آباد ساخت و مساجد و بازارها را ترمیم کرد. 
همچنین، عّباسـیان به ویژه به وسـیله قدرت سلجوقیان، خواسـتند طریق جماعت اهل سّنت را در مقابل 
فرقه های شـیعه، به ویژه فاطمیان اسـماعیلّیه تقوّیت کنند. تأسیس نظامیه در قرن پنجم هجری را باید یکی 

از مظاهر اختالف های مذهبی شیعه و سّنی دانست. 
از طرفی، سبکتکین بعد از مرگ پدرـ که در غزنین از طرف سلسله سامانیان، حکومت آنجا را داشت ـ به 
سال 352 به جای او نشست و از منصور اّول اطاعت نکرد. پس از درگذشت سبکتکین، پسر او سلطان محمود 
غزنوی )998-1030( روی کار آمد. محمود پس از 17 بار لشکرکشـی به هندوسـتان، قسـمت شمال غربی 
آن سـرزمین را به تصّرفات خود ملحق کرد. حقیقت امر این اسـت که سـلطان محمود و بسـیای از حاکمان 
سلسـله عزنویان، بنا به شـواهد متعّدد تاریخی، افزون بر داشـتن نقش مثبت در جهت توسـعه اسالم در شبه 
قاره هندوسـتان، با سـاختن مسـاجد و فرستادن علما برای تبلیغ و نشر احکام و معارف دینی و علوم اسالمی، 
تالش های شایسـته ای داشـته اند. در واقع، اسـالم را محمود غزنوی به هندوسـتان برد و بت پرستان آن دیار 
را مطیع اسـالم نمود و با سـاختن مسـاجد به جای بت ها، ندای توحید را در آن سـرزمین طنین انداز نمود؛ این 

حقیقتی است که خیلی از خاورشناسان و تاریخ نگاران به آن اقرار دارند.
حقیقت این اسـت که روابط میان حاکمان و مردم در دوران خلفای عّباسـی ضعیف بوده است و از مساجد 
فقـط بـرای تحکیـم اقتدار حاکمّیت خویش اسـتفاده سیاسـی می کردنـد. از جانب دیگر، امـرای آل بویه نیز 
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اصول و استراتژی شان را در مساجد به اّطالع مردم می رساندند و برخی از خط مشی ها و شعارهای شان را به 
دیوارهای مساجد نقش می کردند. از این رو، روابط حاکمان آل بویه با مردم حسنه و رضایت بخش بوده است.

به عنوان نمونه، برای نشان دادن کارآیی سیاسی مساجد در قرن چهار و پنج، برخی نکات را اشاره می نماییم: 
حکومـت اغلبـی شـمال آفریقا و سیسـیل، بانگ اعالم به حکومت نشسـتن حکمـران جدید  در مسـاجد ِ
طنین انداز شـد. در آن روز که مصر را فتح نمودند، پایگاه شـان را در کنار مسـجد قرار دادند و در اّولین خطبه 
سیاسـی ـ عبادی جمعه، خالفت معز برای مردم مصر بیان می شـود و از او و اقتدار و شـوکتش برای تحکیم 
قدرت سیاسـی و دینی شـان تجلیل می شود و نیز با تمام توان و هّمت بلند، در شمال، مسجد ابن طولون شهر 
قاهره و مسجد االزهر را می سازد. در واقع، مهم ترین شاخصه مسجد در اسالم، پیوند سیاست و دیانت است. 
 همچنین، در عصر عبدالرحمن ناصر، افزون بر ساخت مساجدی جدید، مساجد مهجور نیز گشوده و فّعال 
شـد و مردم به تعمیر مسـاجد و اقامه نماز در این مسـاجد روی آوردند. امیر عبدالرحمن سـّوم با ایجاد وحدت 
ملّی و ارتباط تنگاتنگ با قشـرهای گوناگون جامعه در اندلس، بزرگ ترین پیروزی و بقای مسـلمانان در قاره 

اروپا محسوب می شود و نامش در ردیف قهرمانان اسالم در اروپا ثبت شد.
در واقع، در پی پاسخ به این پرسش بودیم: اساسی ترین کارکرد راهبردی در جهت رونق بخشی مساجد در 
قرن چهار و پنج چه بوده و اهّمیت آن نسبت به زمان فعلی چیست؟ اکنون به این نتیجه رسیدیم که مسجد 
در تاریخ اسـالم نقش مؤثّری در رسـاندن پیام الهی به مؤمنان و باروری اسـتعدادهای متعالی آنان داشته و به 
عنوان یکی از قوی ترین وسیله ارتباط جمعی، دارای آثار بس مقّدس است؛ چنان که مساجد امروزی همچون 

نقشی را دارا است.
قرآن کریم از مسـجد، دو تصویر با دو نوع کارکرد متفاوت ارائه داده اسـت. ابتدا تصویری از جبهه ایمان 

و جایگاه و کارکردهای آن و سپس ترسیم تابلویی از جبهه کفر با کارکردهای ویژه خود، ارائه داده است.
دولت ها، برای رسـیدن به اهداف خود از مسـجد با روش های گوناگون در طول تاریخ بهره برده اند؛ مردم 

نیز با استفاده از مساجد خواسته ها، فریادها و انتقادهایشان را از طریق آن اعالم و پیگیری می کردند. 
از ایـن رو، یکـی از کارهـای مثبـت خلفـای فاطمـی، توّجه جّدی شـان به رونق بخشـی مسـاجد در ابعاد 
گوناگون بوده است. آشکار است که خلفای فاطمی اکثر عایدات خود را صرف مسجد می کردند و آن را جزو 
افتخارات شـان می دانسـتند. جوهـر غالم المعز خلیفه فاطمی دعوت برای خانـدان علوی را آغاز نمود. وقتی 
از سـاختن شـهر قاهره فراغت یافت، دسـتور داد که دیگر به نام عّباسیان خطبه نخوانند و در عوض، خواندن 
خطبه را به نام المعز فاطمی مرسوم نمود. بر همین اساس، هدف فاطمیان در ساختن مسجد، هم عبادت بود 
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و هم فّعالّیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.
در آن زمان از روش های گوناگون، با محورّیت مسـاجد در جهت آگاهی مردم و نشـر معارف الهی و رونق 
علم و دانش بهره می گرفتند. از جمله، سالطین حنفی مذهب سلجوق با زخم شمشیر، کشتار مخالفان و خوار 

کردن مذاهب دیگر، سیاست های مذهبی خود را جامه عمل می پوشاندند.
از پژوهش های تاریخی، چنین به دست می آید که سلسله سلجوقیان در راهبردشان، در مقابل دشمنانشان 
از مسـاجد بـرای تقوّیـت روحّیه خود و لشـکریان بهره می بردنـد. تاریخ، دعا و مناجات الب ارسـالن را برای 

پیروزی بر دشمن، ذکر می نماید.
خلفای فاطمی و عّباسی، سالطین آل بویه، امویان اندلس، سلجوقیان و غزنویان از مساجد، استفاده های 
سیاسـی، علمی و آموزشـی، اجتماعی و ... کردند. آنها با سـاختن مسـاجد باشـکوه یا تعمیر آنها، محلّی برای 

تجّمع اندیشمندان به منظور تدریس علوم و مناظرات فراهم  کردند و به شوکت و اقتدارشان افزودند. 
در دوران انقالب اسـالمی ایران نیز، پس از پیروزی بر اسـاس محور های اعتقادی و عبادی، پررنگ ترین، 
فّعال ترین و بارزترین بخش کارکردهای مسـاجد در محور سیاسـت بوده است. از جمله: عملکردهای سیاسی 
ائّمه جماعات مسـاجد و علما پس از 15خرداد، ارسـال تلگرام هایی که به محضر رهبری انقالب و ... . غیر از 
تهران، در دیگر شهرستان ها نیز به مناسبت های مختلف، اجتماعات سیاسی در مساجد برگزار و باعث تحریک 
مردم به مبارزه با رژیم و آگاهی آنها از وضع اجتماعی می شد. مسجد، هرچند یک واحد اجتماعی کوچک، ولی 
نماد یک جامعه اسـالمی و نمونه عینی حاکمّیت ارزش های اسـالمی اسـت. از آنجا که مساجد در خط دهی و 
هدایت سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی، نقش غیرقابل انکاری دارند؛ مسـاجد باید بتوانند با رویکرد و رهیافتی 
جدیـد و بـه طـور هدفمند، نمازگزاران را با وضعّیت کنونی جهان و روند جهانی شـدن و معایب آن آشـنا کنند 

و مسجدی ها باید بیش از هر زمان دیگر، در جهان کنونی به »حکومت جهانی و دولت کریمه« بیندیشند.
مسـجد، همـواره در کنـار کارکرد عبادی و معنوی خـود، کانون اثرگذار و تعیین کننده سیاسـی، فرهنگی 
اجتماعی در جامعه و کشورهای مسلمان و حّتی در بین سایر ملّیت ها نیز بوده است. در مساجد، در کنار اقامه 
نماز باید افکار عمومی به این نکته جلب شـود که توسـعه در حکومت جهانی امام مهدی بر محوری های 
اخالقی، اجتماعی، امنّیتی اسـتوار اسـت و توسـعه علمی، قسـط و عدل از ویژگی های بارز حکومت جهانی 

حضرت مهدی است.
منابع و مآخذ

یم قرآن کر
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مساجد، مهم ترین پایگاه های مبارزه با تهاجم 
فرهنگی

عسکری اسالم پورکریمی

چکیده

نوشتار حاضر به منظور تبیین یکی از کارکردهای فرهنگی مساجد، یعنی نقش مساجد در مبارزه با تهاجم 
فرهنگی تدوین یافته و نگارنده در دو فصل به تبیین موضوع پرداخته اسـت. در فصل اول، مفاهیم و کلّیات 
که شـامل مفهوم فرهنگ و تهاجم فرهنگی، پیشـینه تهاجم فرهنگی، مهم ترین ابزارهای تهاجم فرهنگی و 
اهداف دشـمن در تهاجم فرهنگی، مورد بحث قرار گرفته و در فصل دوم نقش مسـاجد در انجام فّعالّیت های 
دینی و اعتقادی و همچنین خنثی سـازی توطئه های دشـمنان، جنبه های گوناگون مبارزه مسـاجد با تهاجم 
فرهنگی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. در طی روند بحث در این نوشـتار، شـش نقش مبارزاتی مسـاجد در 
مقابله تهاجم مورد بررسی و تبیین قرار گرفت که عبارت اند از: 1. روشنگری متولّیان فرهنگی مساجد نسبت 
بـه جریـان تهاجم فرهنگی؛ 2. تقوّیت روحّیه تعّبد و ارتباط مسـتحکم با معبود؛ 3. شـناخت فرهنِگ خودی؛ 
4. گسـترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه؛ 5. تشـکیل جلسـات مذهبی در مساجد؛ 6. بیان 

عواقب شوم انحطاط فرهنگی توّسط متولّیان فرهنگی مساجد.

واژگان کلیدی: 

فرهنگ، تهاجم فرهنگی، پیشـینه تهاجم فرهنگی، ابزارهای تهاجم فرهنگی، اهداف دشـمن در تهاجم 
فرهنگی، روشـنگری متولّیان فرهنگی مسـاجد، تقوّیت روحّیه تعّبد، امر به معروف و نهی از منکر، شـناخت 

فرهنگ خودی، جلسات مذهبی، عواقب شوم انحطاط فرهنگی.
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مقّدمه

با مطالعه ای گذرا در تاریخ پر بار اسـالم، به روشـنی درمی یابیم که شـریعت اسالم و مسلمانان، هیچ گاه از 
هجوم و تبلیغات سـوء کّفار و دشـمنان اسـالم به دور نبوده اسـت؛ بلکه دشـمنان با راه های مختلفی در صدد 

براندازی اسالم بودند  و هنوز هم این شیوه ادامه دارد.
امروز، اسـتعمارگران، اعّم از سوسیالیسـم و کاپیتالیسـم برای غارت یک کشـور به چهار رکن حّساس آن 

حمله ور می شوند:
1. نیروی نظامی: از نظر تسلیحات جنگی، نظام دفاعی کشور را به خود وابسته می کنند یا جاسوسان خود 

را در مراکز حّساس آن می گمارند و برای خود، نوکرانی نیز در داخل ارتش خریداری می نمایند.
2. سیاسـت: امروز مشـاهده می گردد که بیشـتر تصمیمات و روابط بین کشورها، بر اساس خواست غرب 

است؛ اّما توّسط مهره ها و عروسک های بی اراده حاکِم در آن کشورها اجرا می گردد.
3. اقتصاد: اسـتعمارگران با انواع دسیسـه ها، اقتصاد کشـورها را ورشکسـته می کنند و آنها را به بند وام و 
کمک های به اصطالح »بالعوض« می کشانند؛ سپس، توّسط عوامل نفوذی و مزدوران داخلی، دولت حاکم 

را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار می دهند.
4. فرهنگ: این هدف، از مهم ترین اهداف استعمارگران است. اگر استعماری توانست فرهنگ جامعه را از 
بین ببرد و فرهنگ خود را جایگزین آن کند در واقع، کاری را کرده است که با انواع سالح های مدرن عملی 
نبود و در حقیقت کّل آن جامعه را سرباز خویش ساخته است. امروز، تهاجم به فرهنگ، یکی از رایج ترین نوع 

تهاجم و راهی مطمئن و سریع برای دست یابی به اهداف استعمارگرانه است. 
اسـتعمار می کوشـد تا ملّت ها را از محتوای فرهنگی، تاریخی و ملّی آنها دور سـاخته و تاریخ و مذهب و 
سـنن ملّی و مذهبی اش را مسـخ و یا نفی نماید. با تغییر دادن فرهنگ یک جامعه بر اسـاس اندیشـه بیگانه، 
بدون اینکه ردپایی از تمّدن باقی مانده باشـد و بدون نیاز به لشکرکشـی، کشـور مهاجم به اهداف شـوم خود 
می رسد. بنابراین، تهاجم فرهنگی را باید یک جنگ برای به تسخیر درآوردن درون انسان ها دانست. هرچند 

این تسخیر، گاهی آن قدر شدید می شود که در ظاهر هم نمود پیدا می کند. 
دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب، پس از جنگ تحمیلی هشت ساله و اعمال شدیدترین تحریم های 
اقتصـادی و سیاسـی، راه دیگـری را برای تهاجم بـه انقالب در پیش گرفته اند و قصـد دارند تا فرهنگ غنّی 

انقالب اسالمی را به سوی ارزش نماهای غربی بکشانند. 
گرچه در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشـمن، همه ملّت و نهادها و دسـتگاه ها و مراکز تأثیرگذار فرهنگی، 
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وظیفه دارند که در مقابله با دشـمن از هیچ تالشـی دریغ نورزند، اّما در این میان، مسـاجد به عنوان مهم ترین 
پایگاه تبلیغ و آموزش دینی، وظیفه سنگین تری بر عهده دارند. بدون تردید، مسجد می تواند تعلّقات معنوی و 
ارتباط نسل های مختلف را با دین برقرار نماید و ارتباط عمیق ائّمه جماعات با افراد محّل و اجرای برنامه های 
آموزشـی و تربیتی، مؤثّرترین شـیوه برای باالبردن سـطح آموزش عمومی و تربیت دینی و مقابله با هجوم 
ویرانگر فرهنگ فاسد غرب است. در این نوشتار مختصر، به نقش مساجد در مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره 

می کنیم.

فصل اّول: مفاهیم و کّلیات
1-1- مفهوم فرهنگ

واژه »فرهنگ«، همچون سـایر کلمات در ادبیات کشـورها دارای معنی خاّص خود اسـت. فرهنگ، در 
ادبیات فارسی به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت، مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم و معارف و 
هنرهای یک قوم است.1 فرهنگ، واژه ای فارسی و مرّکب از دو جزء  »َفر« و »َهنگ« است. »فر«، به معنای 
ُشکوه و عظمت است و اگر به عنوان پیشوند به کار رود، به معنای جلو، باال، پیش و بیرون است. »هنگ«، از 
ریشه اوستایی سنگ و به معنای کشیدن، سنگینی است. بنابراین، فرهنگ واژه ای مرّکب و به معنای بیرون 

کشیدن، باال کشیدن، برکشیدن است که در ادبیات فارسی به مفهوم لغوی خود به کار رفته است.2
»فرهنگ، مجموعه ای تاّم از خصوصّیات معنوی ماّدی، فکری و عاطفی است که جامعه یا گروه اجتماعی 
را متمایز می کند و نه تنها در بر گیرنده هنر و ادبیات است، بلکه شیوه های زندگی، حقوق اساسی بشر، نظام 

های ارزش، سّنت ها و باورها را هم در بر می گیرد«.3
فرهنگ، مقوله ای بسـیار گسـترده اسـت. از این نظر جامعه شناسان و مردم شناسان درباره تعریف جامع و 

کامل آن اتّفاق نظر ندارند و هر یک تعریف خاّصی از آن ارائه داده اند.
 »الوین هاچ« در دائرۀ المعارف علوم اجتماعی کوپر در تعریف فرهنگ می نویسد: »فرهنگ، عبارت است 
از شیوه زندگی یک قوم شامل الگوهای مرسوم تفّکر و رفتار، در بردارنده ارزش ها، اعتقادات، قوانین و احکام 
رفتار، سازمان سیاسی، فّعالّیت اقتصادی و هر چیز دیگری که از طریق یادگیری، نه توارث زیستی، از نسلی 

1. معین، محّمد، فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه: »فرهنگ«.
2. ر.ک: روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص11.

3. ر.ک: سازمان علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل مّتحد )یونسکو(، راهبردهای علمی توسعه فرهنگی ترجمه محّمد فاضلی، ص280.
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به نسل دیگر انتقال یافته است«.1
همچنین ادوارد تیلور، مردم شـناس انگلیسـی، فرهنگ را این گونه تعریف کرده است: فرهنگ، عبارت از 
مجموعه علوم، دانش ها، هنرها، افکار و عقاید، اخالقّیات، مقّررات و قوانین، آداب و رسـوم و سـایر آموخته ها 

و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب می کند. 
استاد محّمدتقی جعفری، فرهنگ را چنین تعریف می کنند: »فرهنگ عبارت است از کیفّیت یا شیوه 
بایسته و یا شایسته برای آن دسته از فّعالّیت های حیات ماّدی و معنوی انسان ها که مستند به طرز تعّقل سلیم 

و احساسات تصعید شده آنان در )حیات معقول( تکاملی باشد«.2
فرهنگ، عبارت اسـت از مجموع اندیشـه ها، معتقدات، آرمان ها، هنرها، شیوه تفّکر، شعائر، رسوم و دیگر 
مظاهر زندگی یک ملّت که ضامن سـالمت فکر، توانایی تن، آسـایش جسـم و روان و سرانجام ایجاد وحدت 

ملّی می گردد.

2-1- مفهوم تهاجم فرهنگی

تهاجـم فرهنگـی»cultural Invasion«، متـرادف اصطالح امپریالیسـم فرهنگی، خبری اسـت. تهاجم 
فرهنگی، یعنی اعمال قدرت به منظور اشاعه ارزش های فرهنگی امپریالیسم در میان ملّت های جهان سّوم 

و تباه کردن فرهنگ این ملّت هاست. 
واژه تهاجم فرهنگی یا نبرد فرهنگی، عبارت است از: تالش برنامه ریزی شده، حرکتی مرموزانه و سازمان 
یافته یک گروه یا یک جامعه برای تحمیل باورها، ارزش ها و اعتقادات خویش بر سایر گروه ها و جامعه ها، با 

استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات گوناگون و متنّوع.3 

3-1- پیشینه تهاجم فرهنگی

تهاجـم فرهنگـی، پدیده ای تازه تولّد یافته نیسـت که در قرن بیسـتم به منّصه ظهور رسـیده باشـد؛ بلکه 
سابقه ای دیرینه دارد. این پدیده، از ابتدای تاریخ زندگی اجتماعی بشر مطرح و موجود بوده است؛ زیرا از همان 

هنگام تقسیم شدن انسان ها به حّق و باطل و مسئله استکبار و سلطه طلبی در بین آنان رواج داشته است.

1. ر.ک: نوید، مهدی، فرهنگ و مقاومت فرهنگی.
2. ر.ک: جعفری، محّمدتقی، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، ص50.

3. مهیمنی، محّمدعلی، گفتگوی فرهنگ و تمّدن ها، ص301.
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 اگـر بخواهیـم تاریـخ ایـن نـوع از هجـوم را در کارنامه  أخیـر مغرب زمین به  عنوان چهره شـناخته  شـده 
استعمارگری و سلطه جویی بررسی کنیم، باید دانست که از زمان تجدید حیات فرهنگی )رنسانس( در غرب 
و ظهور اندیشه و فرهنگ جدید، مالک ها و ارزش هایی توّسط مغرب زمین عرضه شد که با فرهنگ و ارزش 
جوامع دیگر، تفاوت اساسـی داشـت. این فرهنگ جدید، زمینه را برای ظهور قدرت های سرمایه داری و نظام 
کاپیتالیستی هموار ساخت. قدرت های جدید غربی که برای استحکام و گسترش نظام سرمایه داری خود به 
 منابع دسـت  نخورده نیاز داشـتند، به اسـتعمار سرزمین های جهان پرداخته و کشـورهای مختلف آفریقایی و 
آسیایی را زیر سلطه خود گرفتند؛ این استعمارگران، برای تثبیت سلطه خود بر سرزمین های جدید، به زدودن 
موانع فرهنگی در کشورهای زیر سلطه خود پرداختند. ساختن مدارس به سبک غربی، وارد کردن کاالهای 
غربی و به راه انداختن جریان های سیاسـی و مذهبی بر اسـاس مبانی خودشـان، از جمله اقدامات آنها برای 

مقابله با فرهنگ بومی بود.
نظام سـلطه جوی غرب، بعد از اسـتقالل یابی کشورهای تحت سلطه خود، به  ویژه در کشورهای اسالمی 
که بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی اتّفاق افتاد و بسیاری از سرزمین های اسالمی به  صورت کشورهای جدید 
و براسـاس ناسیونالیسـم شکل گرفتند؛ به طور غیرمستقیم به گسترش فرهنگ خود و جایگزین کردن آن در 

کشورها پرداخت و تهاجم فرهنگی را در پیش گرفت.
 پس از پیروزی شـکوه مند انقالب اسـالمی که در حقیقت پیروزی اسـالم بر سردمداران کفر جهانی بود 
و به دنیا نشـان داد که دین، به ویژه شـریعت حیات بخش اسـالم، می تواند به عنوان یک قدرت جهانی علیه 
زورمداران دنیا عرض اندام نماید و در مقابل قدرت ها بایستد، قدرت مندان سیاسی دنیا، و در رأس آنها آمریکا 
و غـرب در صـدد برآمدنـد تا در مقابل این فرهنگ بایسـتند یـا آن را به انحطاط و نابودی بکشـانند یا جلوی 
گسترش آن را بگیرند و یا آن را از کارایی بیندازند. بر این اساس، برای تضعیف اسالم و ارزش های اعتقادی، 
و همچنین کم رنگ ساختن روحّیه ایثار، جهاد، شهادت، خوداتّکایی و ضدیّت با ظلم، به تخریب فرهنگ ملّی 
کشـور پرداختند تا با جایگزین کردن فرهنگ آمریکایی و غربی، به ایجاد بحران هوّیت بپردازند. مهم ترین 

علل و ریشه های تهاجم فرهنگی عبارت است از:
1. پیدایش اسالم انقالبی در ایران و جهان و حاکمّیت دین در عرصه اداره جامعه؛

2. پیـروزی انقالب اسـالمی ایران، اسـاس نظام سـلطه را به چالش کشـاند. چنان کـه »دانیل پاتیس«، 
رئیس انستیتوی پژوهش های سیاست خارجی آمریکا، در سمیناری )در پاییز سال 1368، در شهر استانبول 
ترکیه( گفت: »ما تا ده سال پیش، حّساسّیت خاّصی نسبت به اسالم نداشتیم؛ اّما امروز این طور نیست و همه 
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ما نسـبت به این پدیده جدید در ایران و برخی از کشـورهای دیگر، باید با حّساسـّیت بیشـتری برخورد کنیم. 
امروز، مسـلمانان به ایران نظر دارند و از آن الگوبرداری می کنند. امروز، ایران برای مسـلمانان به مثابه یک 

آزمایشگاه است. اگر این تجربه موّفق شود، جسارت مسلمانان کشورهای دیگر هم بیشتر خواهد شد«.1
3. جمهوری اسالمی ایران، امّ القری و کانون حرکت جهانی اسالم شناخته شد؛

4. دشمنان در شکست دادن جمهوری اسالمی از طریق تهاجم نظامی و محاصره سیاسی و تحریم های 
اقتصادی شکست خوردند.

نکته شایان توّجه اینکه، ابزارها و شگردهای دشمن نیز در تهاجم فرهنگی به انقالب و اسالم بسیار مهم 
است. اشاعه فرهنگ فساد و فحشا در میان جوانان، تولید و انتشار شبهات دینی و فرقه سازی به ویژه در بین 
جوانان، و ایجاد تردید در باورها از ُطرق مختلف، به ویژه از طریق سـایت ها، شـبکه های ماهواره ای، تضعیف 
روحانّیـت بـا حربه های تبلیغاتی، تحقیر و منزوی کردن جریان ادب و هنر و فرهنگ اسـالمی و مّتهم کردن 
نظام اسـالمی به سـلب آزادی های مدنی و ضّدیت با حقوق بشـر، از شیوه های تهاجم فرهنگی و شگردهای 
فرهنگی دشمنان است. ترویج و اشاعه دنیاطلبی و ماّدی گرایی افراطی، با تبلیغ مظاهر زندگی غربی و تبلیغ 
گسـترده سکوالریسـم )دین زدایی(، الئیسیسـم )دین پرهیزی(، اومانیسم )انسـان مداری( و تأکید بر وجود 
قرائت های مختلف از اسـالم و تضاّد میان علم و توسـعه با دین و اخالق، از دیگر روش های تهاجم فرهنگی 

است.

3-1- مهم ترین ابزارهای تهاجم فرهنگی
مهاجمان فرهنگی، در القای مسـائل و مفاهیم )فرهنگ( مورد نظر خود، از وسـایل و ابزارهای گوناگونی 

استفاده می کنند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
الف( تبلیغات: تبلیغات گسترده از طریق تکنولوژی ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی، به دلیل ویژگی هایی 
که برای آن برشمرده اند، بسیار مورد توّجه عامالن تهاجم فرهنگی قرار می گیرد. این ویژگی ها عبارتست از: 

پوشش فراگیر، فرامحیطی بودن، چند حّسی بودن، قابلّیت تطابق با فهم عوام.2
ب( شایعه پراکنی: شایعه در اصطالح، خبر بی اصل و نادرستی است که در میان مردم بر سر زبان ها بیفتد. 
شـایعه را دولت هـای بیگانـه برای ضربه زدن بـه پیکر یک ملّت و برای تأثیرگـزاری دربافت فکری و ذهنی 

آنان دامن می زنند.

1. ر.ک: مجّله 15 خرداد، دى ماه1369.
2. ابراهیمی، پریچهر، تأّملی بر فرهنگ، تفاوت فرهنگ شرق و غرب.
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ج( آموزش، زبان، ترجمه و اصطالحات: آموزش به سـبک غربی، یکی از روش های اسـتعماری نفوذ در 
برنامه های آموزشـی کشـورهای جهان سّوم بوده اسـت. یکی از کارکردهای پنهان این برنامه های آموزشی 
که در ظاهر به منظور پیشـرفت علمی در این کشـورها اجرا شده، زمینه سازی برای پذیرش فرهنگ بیگانه و 

برتر جلوه دادن آن و انهدام فرهنگ ملّی بوده است. 
البّته، زبان نیز می تواند مهم ترین ابزار نفوذ فرهنگ بیگانه باشد. اگر به جای استفاده لغات خودی، استفاده 
از لغات بیگانه به صورت افسارگسـیخته در محاورات رسـمی و عمومی رواج یابد، نسل جدید ممکن است در 

آینده از معادل فارسی آن لغات محروم و بی خبر بماند.
همچنین، در مورد ترجمه نیز می توان گفت که اگرآموخته های فارغ الّتحصیالن ما به طور عمده از متون 
ترجمه شـده باشـد، دانش آموختگان امکان تفّکر مسـتقل را از دست می دهند و اصطالحات بیگانه به تدریج 

به جای اصطالحات هماهنگ و مأنوس با فرهنگ خودی می نشیند.
د( تحریف واقعّیت ها: یکی از رایج ترین شـیوه های مطبوعاتی، تحریف واقعّیت ها اسـت؛ این تحریف بدو 
صورت اسـت: نوع لفظی، نوع معنوی؛ در نوع لفظی، تحریف کننده از خود سـاز و برگ هایی بر پیکره وقایع و 
حقایق اضافه می کند و چهره روشن حقایق را تاریک و زشت جلوه گر می سازد. در نوع معنوی، تحریف کننده 
جمالت را طوری تفسیر و توجیه می نماید تا درست بر خالف معانی واقعی آنها باشد و گاهی از طریق اغراق 
و مبالغه واقعّیت را تحریف می کنند که در این روش، تضادهای درونی جوامع را شـّدت می بخشـند و مسـائل 

کوچک را بزرگ جلوه داده، مردم را به نظام حاکم یا به دیگرافراد و گروه ها بدبین می نمایند.
هـ( ترور شخصّیت های محبوب اسالمی: اصطالحی که امروزه برای ترور کردن از طریق وسایل ارتباط 
جمعی مورد استفاده قرار می گیرد، ترور شخصّیت است که هدف آن، ترور شخصّیت های سیاسی و مهم، از 
طریق تهمت زدن و یا به تصویر کشـیدن نقاط ضعف آنها اسـت و این در صورتی اسـت که نتوانند فردی را از 
نظر فیزیکی ترور کنند و یا ترور فیزیکی فرد مورد نظر به مصلحت آنان نباشد. آنها با این شیوه باعث می شوند 

که رهبران صاحب نفوذ، نزد مخاطبان دچار بی منزلتی و تخریب چهره شوند.
و( یکی از ابزارهای مهم دشـمن در تهاجم فرهنگی، »کتاب ها و نشـرّیات« اسـت. دشـمنان اسـالم در 
تهاجم فرهنگی و جنگ روانی، از کتاب ها و نشـرّیات در ارائه تبلیغات گسـترده منفی خود اسـتفاده بسـیاری 
می کنند. به طور اساسـی، ماهّیت جنگ روانی و فرهنگی بهره برداری از تبلیغات و نشـرّیات مبتنی بر دروغ، 
تهمت، فریبکاری، نیرنگ افکنی و فتنه انگیزی برای نفوذ در عواطف و احساسات و جذب مخاطبان به منظور 

استفاده از حمایت های آنان در جهت تحّقق مقاصد خاّص جریان های سیاسی است.
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4- 1- اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی

1. مبارزه با بیداری اسـالمی، با فشـار بر طرفداران سیاسـی اسـالم و انقالب اسالمی از طریق اتّهام زنی، 
تروریست خواندن و ...؛

2. ایجاد اختالف و شکاف در جهان اسالم با دامن زدن به اختالفات شیعه و سّنی و ایران را تهدیدی برای 
کشورهای منطقه معّرفی کردن؛

3.عرفی سازی حکومت و ترویج پلورالیسم دینی؛
4.از بین بردن امید مردم نسبت به آینده با سیاه نمایی مسائل داخلی کشور؛

5. ایجاد بی اعتمادی در مردم نسـبت به رهبران انقالب و مسـئوالن، با هدف از بین بردن پشـتوانه های 
مردمی نظام اسالمی؛

6. ایجاد اختالف و تعمیق آن در میان جریان های سیاسی؛
7. ترویج اندیشه های ماّدی با هدف سوق دادن مردم به دنیاگرایی و اصالت دادن به لّذت جویی؛

8. ترویج اباحه گری و بی بند و باری اخالقی برای مقابله با فرهنگ مقاومت و شهادت طلبی؛
9. ترویج لیبرال دمکراسی غربی با شعار توسعه دمکراسی و تأمین آزادی های مدنی؛

10. مبارزه با نفوذ معنوی و قدرت نرم جمهوری اسالمی در منطقه خاورمیانه و در میان ملل محروم جهان.1
به طور کلّی، دشمن در تهاجم فرهنگی می کوشد تا سه عنصر اساسی فرهنگ، یعنی شناخت ها و باورها، 
ارزش هـا و گرایش هـا و رفتارهـا و کردارهـای جامعه مورد هجوم خود را با دگرگونی روبه رو سـازد. البّته باید 
توّجه داشت که دشمن در تهاجم فرهنگی، همیشه به  دنبال جایگزین کردن فرهنگ مهاجم به  جای فرهنگ 
بومی نبوده، بلکه ممکن است بیگانه کردن مردم آن جامعه از فرهنگ خودی و نابود کردن هوّیت فرهنگی 

یک جامعه را در نظر داشته باشد.

فصل دّوم: نقش مساجد در مبارزه با تهاجم فرهنگی

 مساجد، به عنوان مهم ترین پایگاه تبلیغ و آموزش دینی، در مبارزه با این تهاجم، نقش مهمی بر عهده دارند. 
با توّجه به نقش مسـاجد در انجام فّعالّیت های دینی و اعتقادی و همچنین خنثی سـازی توطئه های دشمنان، 

در ادامه جنبه های گوناگون مبارزه مساجد با تهاجم فرهنگی را بررسی می کنیم: 

1. ر.ک: جوانی، یداله، آشنایی با جنگ نرم و راهکارهای مقابه با آن، سخن آشنا، سال پنجم، شماره63.
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1-2-  روشنگری متوّلیان فرهنگی مساجد نسبت به جریان تهاجم فرهنگی

به طـور معمـول، تهاجم فرهنگی به اندازه ای دقیق برنامه ریزی می شـود که افـراد جامعه، متوّجه تهاجم 
نمی شـوند و دگرگونی هـای فرهنگی را الزمه رشـد و تحـّرک فرهنگ می دانند و ایـن دگرگونی ها را زایش 
فرهنگـی می نامنـد. بنابرایـن، یکـی از عوامل مهـم موّفقّیت در مبارزه بـا تهاجم فرهنگی، شـناخت جریان 
تهاجم، شیوه های تهاجم، گونه های تهاجم و راه های مبارزه با تهاجم است. بر این اساس، یکی از مهم ترین 
فّعالّیت های مسجد در جریان مبارزه با تهاجم فرهنگی، آگاه کردن مسلمانان از تهاجم فرهنگی و گونه های 
آن و راه های جلوگیری از آن اسـت. مجالس و تشـّکل های مذهبی، از بهترین ابزارهای روشنگری فرهنگی 
هسـتند که به خوبی می توانند راه مبارزه را ترسـیم کنند و مسـجد، پایگاه مجلس های مذهبی اسـت. در این 
جلسـه ها، مسـلمانان افزون بر آشـنایی با فرهنگ دینی، از وضعّیت سیاسـی و تهاجم فرهنگی دشمن باخبر 
می شـوند و می آموزند که چه راه هایی را برگزینند. آنان با پیشـینه تهاجم فرهنگی در کشـورهای اسـالمی 
آشـنا می شـوند و از گذشـته آنهـا عبـرت می گیرند. نقش آمـوزش افراد تأثیرگـذار و روحانیان در این مسـیر 
بسـیار تعیین کننده اسـت. می توان گفت رهبری مسـلمانان، در دفاع از فرهنگ ملّی و مذهبی به دسـت افراد 

تأثیرگذار، به ویژه روحانیان است. 
 نوجوان و جوانی که در مسجد آموزش می بیند، از یک سو خانواده خود را تحت تأثیر قرار داده و از سوی 
دیگر با ورود به اجتماع می تواند به پشتوانه اندیشه مذهبی، در جنبه های مختلف، به ویژه در عرصه فرهنگی 
تأثیرگـذار گـردد. البّتـه به وسـیله متصّدیان و مبلّغان دینی در سـنگر مسـاجد، در مبارزه بـا تهاجم فرهنگی 
دشمنان، تالش های قابل تاملّی صورت گرفته و می گیرد که هنوز هم جا دارد که گام های بلندتری برداشته 
شـود. اگر بتوانیم جایگاه مسـجد را با زندگی مردم و به ویژه با بهترین ثانیه های زندگی جوان پیوند دهیم، به 

جایگاه واقعی و اثرگذار مسجد در این زمینه رسیده ایم.
در طـول تاریـخ مبارزه هـای فرهنگی و سیاسـی مسـجد، بیدارگری ها و حرکت های اصالحی به چشـم 
می خورد که در تکاپوی نظام ارزشی دینی بسیار مؤثّر بوده اند. جایگاه ویژه مسجد در فرهنگ دینی و امکانات 
بالّقوه و بالفعل آن، همراه آموزش ها و مفاهیم حاشـیه ای و ایجاد یک نظام ارزشـی قوی و ماندگار در صحنه 

فرهنگ و اجتماع، بسیار اثرگذار بوده است.
بـه هـر حال، مسـاجد بـه عنوان مهم ترین پایـگاه تبلیغ و آموزش دینـی، در مبارزه با ایـن تهاجم، وظیفه 
سنگینی بر عهده دارند. بر این اساس، متولّیان فرهنگی مساجد، به ویژه امام جماعت می توانند با روشنگری 
و تبیین صحیح مسائل سیاسی روز، در جهت تقوّیت باورهای دینی و پی ریزی بینشی درست در زمینه تعالیم 
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دینـی و سیاسـت، چون سـنگری نفوذناپذیر مـردم را در برابر بمب باران فرهنگی دشـمن محافظت نمایند و 
سودجویان غرب را ناکام و ناامید سازند.

امام جماعت، در گستره و نفوذ فّعالّیت های فرهنگی مسجد نقش اساسی دارد و می تواند به کمک کسانی 
کـه در مسـجد حاضر می شـوند و کسـانی کـه اداره امور آن مکان را بـر عهده دارند، از نظر فرهنگی مسـجد 
را کارآمـد نماینـد. امـام جماعـت آگاه می تواند مردم را در جهت گیری صحیح رفتاری در مسـائل سیاسـی و 

اجتماعی، رهنمون شود و از کژروی و ناهنجاری ها بازدارد. 

2-2-  تقوّیت روحّیه تعّبد و ارتباط مستحکم با معبود

یکی از ارکان اساسـی ادیان توحیدی، به ویژه اسـالم، عبادت و بندگی خداوند متعال اسـت. عبادت؛ یعنی 
راز و نیاز کردن با خداوند و نجوا گفتن با او. جوهر و جان این نیایش، حضور قلب و توّجه به خداوند است.1

برای فراهم شدن چنین عبادتی، به شرایط و عوامل فراوانی نیاز است که مکان عبادت، یکی از آنها است. 
اسـالم، با در نظر گرفتن مکانی به نام مسـجد و قرار دادن مقّرراتی ویژه برای آن، در حقیقت مکان مناسـبی 

را برای نماز و ارتباط با خداوند پیش بینی کرده است.
ّنَ امَلساِجَد هَّلِلِّ 

َ
نام مسـجد، گواه روشـنی بر این سخن اسـت. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »َو ا

؛ مساجد از آن خداست؛ پس، باید کسی جز او را نخوانید«.2 ً
َحدا

َ
َفال َتدُعو َمَع اهَّلِل ا

بنابراین، مسـاجد با ویژگی ها و شـرایط مخصوص به خود، مناسب ترین مکان برای حضور در درگاه الهی 
و شـکرگزاری از اوسـت. مسـجد، نردبانی بلند برای دسـت یابی به معنوّیت دینی و برآوردن نیازهای روحانی 
انسـان اسـت. مسـجد، به سـبب ویژگی هایی که دارد، در واقع، تجلّی گاه حّق و اسماء و صفات الهی و جایگاه 

تربیت معنوی و الهی آدمی به شمار می رود. 
هرچه ارتباط جوانان با فضای معنوی و روحانی مسـجد بیشـتر باشـد، منّیت ها در ضمیر پاکشـان زدوده 

می شود و در فردایی نه چندان دور از نگاه عشق به مردم در راه خدا به فّعالّیت های مؤثّر می پردازند. 
برخی از افراد برای همراهی و ارتباط با دوستان، وارد مسجد می شوند و وقتی مسیر رشد را پیمودند، حاضر 
نمی شوند ارتباطشان را با مساجد تا پایان عمر قطع کنند. از انگیزه مالقات با دوستان به انگیزه مالقات با خدا 
می رسـند و همه چیزشـان رنگ خدایی می گیرد. پیامبر اکرم در روایتی زیبا، تأثیر هم نشـین را بر انسان، 
چنین بیان کردند: »هم نشین صالح، همانند عطرفروش است که یا از عطرش به تو هدیه می دهد یا بوی آن 

1. امام خمینی، چهل حدیث، ح27، عبادت و حضور قلب.
2. جن، آیه8.
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را در جامه ات باقی می گذارد. هم نشـین بد، مانند آهنگر اسـت که اگر جامه ات را نسـوزاند، یا بدبویت می کند 
یا با آن بو، تو را می آزارد«.1

در روایات نیز آمده است: کسی که به مسجد رفت وآمد می کند، یکی از منافع هشت گانه نصیب او می گردد 
که یکی از آن منافع: »دوست و برادری پیدا می کند که در راه خدا کمک کارش می شود«.2

 با شـکل گیری چنین ارتباط مسـتحکمی، محال اسـت که دشـمنان بتوانند به اهداف خودشـان دسـت 
بیابند. امام خمینی، آن بت شـکن زمان، با درک این نقش مسـجد فرموده اند: »اگر این مسـجد و مرکز 
سـتاد اسـالم قوی باشـد، از فانتوم ها ترس نداشته باشید! از آمریکا و شـوروی و اینها ترس نداشته باشید! آن 

روز باید ترس داشته باشید که شما به اسالم پشت کنید، به مسجد پشت کنید«.3
همچنین مقام معّظم رهبری در این مورد می فرمایند: »ما باید نگران دین مردم باشـیم. بهترین جا برای 

حفظ دین مردم، همین مساجد است«.4
ایشان در جای دیگر می فرمایند: »مسجد، به طور کلّی به عنوان یک پایگاه دینی، پایگاه عبودّیت، پایگاه 

معرفت، می تواند برای جوامع اسالمی منشاء و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد«.5
بـه هـر حـال، اگر جوانان ما با مسـجد و نماز انـس بگیرند و لّذت ارتباط با خدا و عالـم غیب را درک کنند، 

هیچ گاه حاضر نمی شوند سرشت پاک انسانی خود را به لّذت های حرام آلوده نمایند. 

3-2- شناخت فرهنگ خودی

برای دفاع از یک فرهنگ، شـناخت آن بسـیار الزم اسـت. اگر مردم یک کشـور، فرهنگ خود را به خوبی 
بشناسـند و نقاط قّوت و دیرپایی آن را بدانند، فرهنگ مهاجم، قدرت تسـلّط فرهنگی را نمی یابد و نمی تواند 

نظام ارزشی آنان را دگرگون سازد.
مسجد با آموزش فرهنگ دینی، آن شناخت الزم را برای مسلمانان ایجاد می کند تا آنان، قدر فرهنگ شان را 
بدانند. این شناخت، خودباوری الزم برای دفاع از فرهنگ مهاجم را ایجاد می کند. در سایه این آموزش هاست که 
تعّهد مسلمانان افزایش می یابد و سالح کارگشایی به نام غیرت دینی در مبارزه با تهاجم فرهنگی ایجاد می شود.

1. کنزالعمال، ج9، حدیث24676.
2. وسائل الشیعه، ج3، ص480.

3. امام خمینی، صحیفه نور، ج13، ص21، با اندکی تلخیص.
4. بخشی از بیانات مقام معّظم رهبری، چهارم آبان،1373.

5. بخشی از بیانات مقام معّظم رهبری، نوزدهم دی، 1375.
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4-2- گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

امـر بـه معـروف و نهـی از منکر و نیز پند و نصیحت از جایگاه ویژه ای در اسـالم برخوردار اسـت که آثار و 
بـرکات فراوانـی بـرای پیروان این دین الهی به ارمغان آورده اسـت و در اصالح روابط اجتماعی نقش مهمی 

را ایفا خواهد نمود.
»بی گمان یکی از پایگاه های مهم امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد سـازنده از برنامه های حاکمّیت، 
حّتی در نظام اسالمی، مساجد است. در نظام اسالمی، مردم همان گونه که در برابر یکدیگر مسئول و موّظف 
بـه امـر بـه معروف و نهی از منکر هسـتند، در ارتباط با نظام اسـالمی نیز وظیفه بزرگ امـر به معروف و نهی 
از منکـر را بـر عهده دارند. مردم باید ضمن حمایت از نظام اسـالمی برنامـه بخش های گوناگون حکومت را 
منصفانـه و دلسـوزانه نّقـادی کنند و ضعف ها، کاسـتی ها و یا خدای نکرده انحرافـات را در چارچوب موازین 
اسـالمی به مسـئوالن گوشزد نمایند. مساجد، مستقل از حاکمّیت که ائّمه جماعت آن از سوی مردم گزینش 
شـده باشـد، می تواننـد این مهم را به خوبـی انجام دهند. در این باره، مسـجد جایـگاه گردهمایی دین داران 
دلسـوز، میدان حضور قدرتمندانه مؤمنان و نمایشـگاه ایمان، وحدت و همبسـتگی آنها است. بیماردالنی که 
میل به انجام گناه دارند، با دیدن صحنه نمایش ایمان و همبستگی مؤمنان از نگاه و سرکشی باز می ایستند. 
همچنین، آنانی که به دلیل سستی ایمان، متزلزل و مرّدد هستند از مسجد روحّیه ثبات و استواری می گیرند. 

بدینسان حضور مسلمانان در مسجد خود به خود سبب جلوگیری از بسیاری از معاصی می شود.
این نقش ارزنده  »مسـجد« و »نماز جماعت«، در گفتاری گهربار از امام رضا به روشـنی، بیان شـده 

است. 
آن حضرت در بیان رمز و راز تشریع نماز جماعت، که به طور معمول در مسجد برگزار می شود، می فرماید: 
ّنَ ِف 

َ
 ِل

ً
 َمْشُهورا

ً
 َمْکُشوفا

ً
 َظاِهرا

َ
ِعَباَدُة هَّلِلَِّ ِإاّل

ْ
ُم َو ال

َ
ْسال ْوِحیُد َو اْلِ ُص َو الّتَ

َ
ْخال  َیُکوَن اْلِ

َّ
َماَعُة ِلَئال َ ِت احْلج

َ
ا ُجِعل َ َ

»ِإّن
َم 

َ
ْسال َقّرَ ِبِه ُیْظِهُر اْلِ

َ
ا أ  مِلَ

ً
یا  ُمَؤّدِ

ُ
ْسَتِخّف َناِفُق َو امْلُ َغْرِب هَّلِلَِّ َوْحَدُه َو ِلَیُکوَن امْلُ

ْ
ِق َو ال ْر

َ
ْهِل الّش

َ
 أ

َ
ًة َعیل ِإْظَهاِرِه ُحّجَ

ِبّرِ 
ْ
 ال

َ
َسـاَعَدِة َعیل ِکَنًة َمَع َما ِفیِه ِمَن امْلُ ِم َبْعِضِهْم ِلَبْعٍض َجاِئَزًة ُمْ

َ
ْسـال اِس ِباْلِ َراَقَبَة َو ِلَیُکوَن َشـَهاَداُت الّنَ َو امْلُ

؛ ]نماز[ جماعت بدان سـبب مقّرر شـده اسـت تا اخالص، 
َّ

ْجِر َعْن َکِثیٍر ِمْن َمَعاِص اهَّلِل َعّزَ َو َجل ْقَوى َو الّزَ َو الّتَ
توحید، اسـالم و پرسـتش خدا، همگی ظاهر، آشـکار و مشـهود باشند؛ زیرا در آشـکار کردن این امور، حّجت 
خدای یگانه بر اهل خاور و باختر وجود دارد. همچنین ]به آن دلیل باید احکام اسـالم آشـکارا عملی گردد و 
بـر انجـام آن مراقبـت کنند[ تا منافق و سسـت دین نیـز آنچه را ]در زبان[ به آن اقرار کرده اسـت، در عمل به 
جای آورد و اسالم و مراقبت بر آن را اظهار کند و برای آنکه گواهی دادن مردمان به مسلمانی یکدیگر، روا و 
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ممکن باشد. همچنین مساعدت در نیکوکاری و تقوا و جلوگیری از ]ارتکاب[ بسیاری از نافرمانی های خداوند 
عزیز و جلیل ]معاصی[ با حضور در نماز جماعت محّقق می شود«.1

به طور کلّی، نفس حضور در مسجد به طور غیرمستقیم باعث ایجاد انگیزه الزم در نمازگزار و مراجعان به 
این مکان الهی می شود، تا به علّت حضور در این مکان خویش را عاری از گناه و منکرات نمایند و همچنین 
به علّت اینکه حضور در مسـجد نیز نیاز به ملزوماتی دارد که قبل از عزیمت به سـوی آن باید مراعات شـود 
و این ملزومات از سـوی حّق تعالی و پیشـوایان دین ذکر شـده اسـت و خود به خود زمینه و اسـباب اصالح در 
رفتـار و عمـل به آموزه های دینی را که در راسـتای اعمال خیر و معروف اسـت، ایجـاد خواهد کرد. بنابراین، 
می توان گفت که گسـترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در بین افراد اهل مسـجد به طور مسـتقیم 

به دو طریق زیر است: 
الف( از طریق آموزه هاى اخالقی امام جماعت؛

ب(از طریق دوستان و افراد مسجدى.

در مقابل، افرادی که با مسجد و نماز جماعت مأنوس نیستند، از این شناخت و شخصّیت اجتماعی بهره ای 
نخواهند داشت، افراد مسجدی کمتر آنها را می بینند و کمتر می توانند رفتار آنان را شناسائی کنند و قضاوت 
صحیح هم درباره  آنان مشکل خواهد بود و به این تنبیه اجتماعی دچار خواهند گشت! بر همین اساس، پیامبر 
ْعِرُفُه؛ اگر درباره کسـی که در 

َ
 اَل أ

ْ
َماَعَة َفُقل َ ْن اَل َیْشـَهُد احْلج َت َعّمَ

ْ
گرامی اسـالم فرموده اسـت: »ِإَذا ُسـِئل

نماز جماعت شرکت نمی کند، از تو سؤال کردند، بگو او را نمی شناسم«.2یعنی، عدالت و تعّهد و درست کاری 
او برای من مشّخص و ثابت نشده است.

حضور پنج گانه مؤمنان در مساجد و برخورد با افراد شایسته و صالح به طور غیرمستقیم باعث انتقال رفتار 
نیکو و شایسته اهل مسجد به یکدیگر و جلوگیری از منکرات خواهد شد. فرد نیکوکار، به دنبال یافتن دوستی 
متدّین اسـت و یک فرد متدّین هیچ گاه با فرد گنهکار، پیمان دوسـتی و رفاقت نمی  بندد؛ زیرا مسـجد، محّل 
رفت و آمد انسـان های صالح و مؤمن اسـت در نتیجه، تمامی نمازگزاران و اهالی مسـجد، یکدیگر را در گفتار 

و عمل، امر به معروف و نهی از منکر می کنند.
بنابراین، اگر نمازگزاران و اهل مسـجد، به این اصل مهم دینی و عقلی آگاهی یابند و خود، مقّید و عامل 
به آن باشـند و هر کس در محدوده زندگی خویش با فسـاد و زشـتی ها مبارزه کند و مردم را به نیکی دعوت 

1. وسائل الشیعه، ج5، ص372، ح9.
2. بحاراالنوار، ج85، ص5.
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َتُکْن ِمْنُکْم 
ْ
نماید دشـمن، هرگز روزنه ای برای نفوذ نخواهد یافت. خداوند متعال در این باره می فرماید: »َول

ْفِلُحوَن«.1این آیه شـریفه بیان  ِئَک ُهُم امْلُ
َ
ول

ُ
ْنَکِر َو أ ْوَن َعِن امْلُ وِف َو َیْنَ ْعُر وَن ِبامْلَ ُمُر

ْ
ْیِر َو َیأ ٌة َیْدُعوَن ِإَل احْلنَ ّمَ

ُ
أ

می دارد که »امر به معروف و نهی از منکر« از لوازم و واجبات اجتماع سالم و صالح است.
مقـام معّظـم رهبری در اشـاره بـه اهّمیت این موضـوع می فرماید: مسـئله امر به معـروف، تکلیف 
همیشـگی مسـلمانان اسـت. جامعه اسـالمی به امـر به معروف و نهـی از منکر زنده می مانـد. قوام حکومت 

اسالمی به امر به معروف و نهی از منکر است.2
امام جماعت با تبیین جایگاه و اهّمیت این فریضه الهی در مسجد، می تواند اهل مسجد را در مقابل تهاجم 

فرهنگی دشمن، واکسینه نماید یا حّداقل از شّدت نفوذ دشمن در نیل به اهداف شوم خود بکاهد.
به طور قطعی، اگر جامعه ای در برابر منکرها و ترویج فرهنگ بیگانه، حّساس باشد و با مشاهده نابسامانی ها 
تذّکرهای الزم را به افراد ناآگاه بدهد، می تواند نقش بسیار مهّمی در دفع تهاجم های فرهنگی داشته باشد.

5-2- تشکیل جلسات مذهبی در مساجد 

تشـکیل جلسـات مذهبی در مسـاجد، پایگاه های مقاومت و تکایا و آشـنا کردن جوانان با قرآن، معارف 
اسـالمی، تاریخ انبیا و امامان، برگزاری مجالس سـوگواری و میالد، سـخنرانی و خطابه های مذهبی، بیان 
تفسـیر و معانی قرآن، اعتقادات و جهان بینی ها می تواند عامل مهمی در مقابله با تهاجم فرهنگی به حسـاب 
آید؛ زیرا عامل گرایش بسیاری از جوانان به آداب و فرهنگ غربی و بیگانه، نداشتن آشنایی با تعلیمات مذهبی 
و فرهنگ اصیل اسـالمی اسـت. اگر تعلیمات و معارف اسـالمی به وسـیله امام جماعت و متولّیان فرهنگی 
مسـاجد با در نظر گرفتن نیازمندی های زمان و مسـائل مورد نیاز جوانان، به سـبک زیبا و دلپذیر و استداللی 
تدریس شـود و در برخی موارد به صورت سـؤال  و مسـابقات فرهنگی ـ مذهبی طرح و بیان شـود، به یقین 
نقش مهمی در گرایش جوانان به ارزش های اسالمی و فاصله گرفتن آنان از ارزش های منحّط غربی دارد.

6ـ2ـ بیان عواقب شوم انحطاط فرهنگی توّسط متوّلیان فرهنگی مساجد

تاریخ امروز و گذشـته، به صورت زنده و روشـن، صحنه های مجازات الهی را نشـان می دهد. قرآن کریم 
بـرای جلوگیـری از انحراف انسـان ها و به قصد عبرت آموزی چنین کسـانی را مثال می زنـد و می فرماید که 
خداوند شـالوده زندگی آنان را از اسـاس ویران کرد و سـقف بر سرشـان فرو ریخت و عذاب الهی از جایی که 

1. آل عمران، آیه104.
2. بیانات مقام معّظم رهبری، در دیدار علماء و روحانیان، 71/5/7.
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نمی دانستند، به سراغشان آمد.1
تبیین سرنوشـت قوم نوح، عاد، ثمود، شـعیب، لوط و طغیان گران متعّدد دیگر، در برخی آیات قرآن برای 
بازداشـتن جامعه از دچار شـدن به چنین سرنوشتی است. در آیات الهی، چنین سرانجامی برای عموم کسانی 
که در انحطاط فرهنگی و دینی فرو رفتند، تصویر شـده اسـت. در واقع، آنچه در این ماجراها بیان می شـود و 
از انکار و تکذیب آیات الهی و انکار معاد و رستاخیز و فساد و نتیجه دردناک آنها، درس هایی مطرح می گردد 
کـه مخصـوص جمعّیت و گروه خاصی نیسـت، بلکه همه کسـانی که در چنین راهی قـدم بگذارند، به چنین 

سرنوشت و پایانی دچار خواهند شد و در آخرت نیز به طور دائم در عذاب الهی خواهند ماند.

نتیجه سخن

 آنچه مسلّم است، این است که دشمن، تهاجم خود را از جبهه فرهنگی شروع کرده و در حال گسترش آن است.
اگر اقدام شایسته صورت نگیرد، به قطع، این غّده سرطانی به تمام پیکره جامعه اسالمی سرایت می کند. 

به هر حال، این دود سیاه که از شعله های آتش خانمان سوز فرهنگ غرب برخاسته است، همه جا گسترش 
می یابد و با سـایه شـوم خود، مانع از تجلّی نور فرهنگ انقالبی اسـالمی خواهد شـد. از این رو، همان گونه که 
هنـگام تهاجـم نظامـی خود را آماده دفاع و فداکاری می کنیم، در جبهه فرهنگـی هم باید با تمام امکانات به 
دفاع و دفع فرهنگ دشمن بپردازیم؛ در غیر این صورت، سنگرها را یکی بعد از دیگری از دست خواهیم داد 

و زمانی به خود می آییم که کار از کار گذشته است. 
آنچه در مجموع می توان به آن دسـت یافت این اسـت که بر اسـاس نظم نوین جهانی، تهاجم فرهنگی 
غرب، به ویژه استکبار جهانی )آمریکا( علیه سایر فرهنگ ها در حال انجام است و این امر با گسترش فّناوری 
ارتباطات، شـّدت، سـرعت و پیچیدگی بیشـتری پیدا کرده است. اسـتکبار جهانی که داعیه  سرپرستی جهان 
را در سـر می پروراند و خواسـتار نظامی تک قطبی است، هیچ فرهنگ رقیبی را که مخالف این سیاست باشد، 
تحّمل نخواهد کرد. به یقین، فرهنگ اسالمی از این قاعده مستثنا نخواهد بود و در رأس کشورهای اسالمی، 
ایران به واسطه  انقالب اسالمی و مخالفت علنی آن با قدرت طلبی آمریکا مورد هجوم بیشتری قرار گرفته و 
خواهد گرفت؛ از این رو، به منظور مقابله با این هجوم، باید تمام ترفندها و حیله های فرهنگ مهاجم شناخته 
شـود و سـپس ابزار کافی برای مقابله با آن فراهم گردد. از آنجا که تهاجم فرهنگی فرآیندی فرهنگی اسـت، 
باید با ابزارهای فرهنگی در مراکز فرهنگی با آن مقابله کرد و از مبارزه با ابزار خشن پرهیز نمود؛ یعنی تولیدات 

1. تفسیر نمونه، ج9، ص69 و ج25، ص87.
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فرهنگی متناسب با فرهنگ ملّی و دینی را باید گسترش داد و از نیروهای متّعهد و دلبسته به کشور در ساخت 
این تولیدات کمک گرفت و سپس با بهترین روش ها این تولیدات را به جوانان عرضه کرد. به عالوه، به جای 
آنکه بخواهیم در برابر تهاجمات غرب به صورت تدافعی عمل کنیم، بهتر است که از قبل ریشه های فرهنگی 
خود را در ابعاد دینی، سیاسـی و اقتصادی قوی سـازیم و حالتی تهاجمی به خود بگیریم. در این میان، قشـر 
جوان که به طور معمول آسیب پذیرترین اقشار در برابر تهاجم فرهنگی هستند، باید مورد توّجه بیشتری قرار 
گیرند و تأمین نیازهای جسـمی و روحی و تعمیق باروهای دینی آنان در اولوّیت های اّول برنامه های کالن 

کشور و متولّیان فرهنگی باشد.
مسـجد، بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن پایگاه هـای دینـی، در این راسـتا وظیفـه مهمـی دارد. در طول 
تاریـخ مبارزه هـای فرهنگـی و سیاسـی مسـجد، بیدارگری هـا و حرکت هـای اصالحـی فراوانـی بـه 
چشـم می خـورد کـه در تکاپـوی نظام ارزشـی دینی بسـیار مؤثّـر بوده اند. جایـگاه ویژه مسـجد در فرهنگ 
دینـی و امکانـات بالقـّوه و بالفعـل آن، همـراه آموزش هـا و مفاهیـم حاشـیه ای و ایجـاد یک نظام ارزشـی 
 قـوی و مانـدگار در صحنـه فرهنـگ و اجتمـاع، به ویـژه در بیـن نسـل جـوان بسـیار اثرگـذار بـوده اسـت. 
متولّیان فرهنگی مسـاجد، در حفظ و تقوّیت نظام ارزشـی نقش بسیار مهمی دارند و کوشش های بسیاری در 
ایـن مـکان مقّدس می توانند انجام دهند که برخی از آنها عبارت اند از: بیان معیارها و شـاخص های ارزش ها 
و آرمان های دینی، ارائه مدرک و شـناخت صحیح از دین، برپایی مجلس های مذهبی مانند سـخنرانی های 
دینـی و ویژه برنامه ها در مناسـب های مذهبی، بیـان ارزش ها و ضّد ارزش ها، اجرای ارزش ها و اعمال دینی 
مانند برقراری نماز جماعت و مجلس های دعا و نیایش، مطرح کردن مسـائل اعتقادی و احکام فقهی، بیان 
اندیشـه های دینـی، معّرفی و تربیت الگو، پاسـخ به شـبهه های دینی و اعتقادی، ایجاد نظـام تربیت دینی و 

تقوّیت هوّیت دینی. 
البّته مسـئوالن کشـور و متولّیان فرهنگی جامعه، به ویژه متولّیان فرهنگی مسـاجد و اماکن مذهبی باید 
عـالوه بـر تبلیـغ زبانی، به منظور ترویج عملی فرهنگ دینی و ملّی در تمام زمینه ها، نمونه ای از این فرهنگ 

را در زندگی خود پیاده کنند و در عمل نشان دهند که پای بند به ارزش های واالی اسالمی هستند.
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مساجد مجازی، پلی برای صدور انقالب
یحیی جهانگیری سهروردی

چکیده

مقاله حاضر، در صدد تبیین این موضوع است که مسجد مجازی، می تواند در هر زمان و مکان، آن هم به 
انتخاب مخاطب نه خطیب، پاسـخگوی بسـیاری از نیازهای افراد باشد؛ به ویژه مساجد خارج کشور که برای 
تبلیغ دین اسـالم با مشـکالت فراوانی روبه رو هسـتند. مسجد مجازی می تواند با توّجه به توصیه های معمار 
بزرگ انقالب اسـالمی، امام خمینی، مبنی بر لزوم صدور انقالب اسـالمی به اقصی نقاط جهان، نقش 
بسـزایی داشـته باشـد. مراد از مسـجد مجازی، عبارت است از وجود همه سـازوکارهای )ارکان( یک مسجد 
واقعی )فیزیکی(، در فضای مجازی، اعّم از اینترنت و بازی های رایانه ای. نگارنده مقاله، با بررسی فرصت ها 
و تهدیدهای مربوط به مسـاجد در عرصه جهانی، بر ضرورت توّجه به »مسـجد مجازی«، برای تبلیغ معارف 

عالی اسالم و صدور انقالب تأکید می کند. 

واژگان کلیدی: 

مسجد مجازی، انقالب اسالمی، صدور انقالب، موج الگوگیری از انقالب، متولّیان مسجد.
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مقّدمه

مّدتـی اسـت کـه رهبر معّظم انقالب، بر ضـرورت نوآوری، به دلیـل »اجتناب ناپذیر بودن تحّوالت 
در جوامع بشـری«1تأکید می کنند. در نتیجه، ایشـان »مدیریت تحّوالت در کشـور«2را ضروری دانسـته اند 
و فرموده انـد: »بـا توّقف در گذشـته و نفی نوآوری، نمی توان به جایی رسـید... . بنابرایـن، تنها راه صحیح باز 
گذاشتن راه نوآوری، آزادفکری و آزاداندیشی و مدیریت این راه تحّول آفرین است«.3 ایشان، یکی از سال ها 

را، سال نوآوری و شکوفایی نامیدند که ضرورت این مسئله را، در این برهه از ایران معاصر نشان می دهد. 
مسجد نیز باید در دایره نوآوری، جایگاه خود را مشّخص کند و از این قافله عقب نماند. به فرموده ولّی امر 
مسـلمین، »تحّول، راز ماندگاری و تعالی بشـر اسـت«.4در غیر این صورت، »کناره گیری از تحّول، موجب از 

بین رفتن و یا منزوی شدن خواهد شد«.5
در این مقاله، سـعی داریم برای بهبود وضعّیت موجود مسـاجد، جذب بیشـتر جوانان، بهره گیری از رقبای 
فرهنگی مسجد در راستای مسجد )یعنی قرار دادن ابزارهای جدید فّناوری در طول مسجد و نه در عرض آن 
و به عنوان رفیق مسجد، نه رقیب آن( و رساندن پیام انقالب به جهان، چند راهکار کاربردی پیشنهاد کنیم.

مسجد مجازی

یکی از ویژگی های اماکن مجازی این است که بشر در آن، بر مکان و زمان فائق می آید و می تواند از هر 
جای کره خاکی، در هر زمان به معبد مقصودش دست یابد. در حالی که مکان های مذهبی واقعی، فاقد چنین 
ویژگی هستند و استفاده از آن، نیازمند برنامه زمانی و مکانی خاّص است. بنابراین، مسجد مجازی می تواند 

پاسخ گوی نیازهای افراد در هر زمان و مکان، آن هم به انتخاب مخاطب نه خطیب، باشد.
مراد از مسـجد مجازی در این مقاله عبارتسـت از وجود همه سـاز و کارهای )ارکان( یک مسـجد واقعی 

)فیزیکی(، در فضای مجازی اعّم از اینترنت و بازی های رایانه ای.6

1. سـخنان رهبـر معّظـم انقـالب در دّومیـن روز از سـفر بـه اسـتان سـمنان در جمـع دانشـگاهیان، برگرفتـه از روزنامـه ایـران، ش3494، 
ص6. تاریـخ85/8/20، 

2. همان.

3. همان.

4. همان.
5. سـخنان رهبـر معّظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار جمعـی از اسـاتید، فضـال، پژوهشـگران و مبّلغـان حوزه هـای علمیـه قـم، مشـهد و اصفهـان، 

تاریـخ86/9/8.
6. جهت اّطالعات بیشـتر، به مقاله همین نویسـنده در همین مجموعه با عنوان »مسـجد مجازی، بایسـته چشـم انداز بیسـت سـاله ایران اسـالمی«، 

مراجعـه کنید.
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الزم به ذکر اسـت که این مقاله بخشـی از کتابی اسـت که به هّمت دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز 
رسیدگی به امور مساجد، با عنوان »مسجد مجازی« تألیف شده است. 

مسجد و انقالب

چه آنان که حوادث انقالب اسـالمی ایران را دیده اند و چه آنان که آن را در البه الی نگاشـته ها مطالعه 
کرده اند، به این حقیقت واقف هسـتند که رابطه دو پدیده »مسـجد« و »انقالب«، یک رابطه علّی و معلولی 
است. در دیدگاه بنیانگذار انقالب، »این مساجد است که این نهضت را درست کرده است«.1بیان همین 

فراز، برای اثبات میزان تأثیر مساجد در تحّقق انقالب، می تواند گواه این رابطه، روشن باشد.
نقش مسـاجد در پیروزی انقالب، چنان ُپررنگ اسـت که حامد الگار، نویسـنده آمریکایی، هسـته اساسی 
پیروزی انقالب اسـالمی را مسـجد2می داند. وی می گوید: »در دوره نهضِت خمینی بود که مسـجد، به 
یک کانون مبارزه و مرکز فرماندهی، بدل گردید و به طور خالصه، مسـجد تمام آن چیزی شـد که در عصر 
پیامبر بود«.3مساجد در دوران انقالب، به طور طبیعی و البّته با تّکیه بر پیشینه تاریخی خود، مرکز مبارزه 
علیه رژیم بودند.4به همین دلیل بود که همواره با عکس العمل تند رژیم طاغوت مواجه می شد.5مساجد، نه تنها 
پایگاهی برای بیدارسـازی مردم علیه حکومت پهلوی بود، بلکه محلّی برای سـازمان دهی نیروهای انقالبی 
و مبـارزه بودند. تبادل اّطالعات و جلسـات مشـاوره میان مبارزان انقالب، در مسـاجد صـورت می پذیرفت؛ 
زیرا پخش اعالمّیه در اغلب مسـاجد، سـهل تر و سریع تر صورت می گرفت و اعتراض مردم و علما و حضرت 
امام، از طریق پخش اعالمّیه آنان در مجامع مذهبی به ویژه مسـاجد، همه گیر می شـد.6 تأثیر مسـاجد بر 
پیروزی انقالب، آن قدر صریح است که یکی از یاوران انقالب می گوید: »اگر مسجد نبود، انقالب نبود«.7 

 نقـش مسـاجد، بعـد از دوره »حدوث انقالب«، نیـز متوّقف نماند. پس از پیروزی انقالب، مسـاجد بودند 
کـه همچنـان در مرحله »ثبوت انقالب« نیز نقش آفرینی کردند. بعد از پیروزی انقالب با توّجه به فروپاشـی 
نظـام شاهنشـاهی، به طـور تقریبی، همـه کارهای انقالب در مسـاجد انجام می گرفـت. کمیته های انقالب 

1. صحیفه نور، ج8، ص60.
2. آلگار، حامد، دین ودولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سّری، ص154.
3. آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سّری، ص154.

4. محّمدی، منوچهر، تحلیلی در انقالب اسالمی، ص91.
5. شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، ص88و89.

خ31/ 5/ 1387، ص17. 6. سیفی، محّمدمهدی، نقش تاریخی مساجد در انقالب اسالمی، روزنامه رسالت، ش6505، موّر
7. رسـتگار، مرتضـی، مسـجد در صـدر اسـالم و نقـش آن در پیـروزی انقـالب اسـالمی، فـروغ مسـجد )2(، مجموعـه مقـاالت و سـخنرانی های دّومیـن 

همایـش هفتـه جهانـی مسـاجد، ص196.
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از دل مسـاجد جوشـید. مسـاجد، در زمان هشـت سـال دفاع مقّدس، در اموری مانند اعزام نیرو، پشـتیبانی، 
برگزاری مراسـم دعا و بزرگداشـت شـهدا، نقش چشـم گیری داشتند. در زمان سـازندگی، در امدادرسانی به 
مردم آسیب دیده از بالیای طبیعی، بازسازی مناطق جنگی و برگزاری انتخابات و ... همچنان مساجد، فّعال 

ظاهر شدند.1
انقـالب اسـالمی، یک فرآیندی اسـت کـه مراحل تکاملـی دارد و عبارت اند از: مرحله نخسـت، پیروزی 
انقالب اسالمی بود که از آن به »حدوث انقالب« یاد می کنیم. این مرحله از انقالب به یاری خدا، هّمت مردم 
و رهبری امام به کامروایی تحّقق یافت. مرحله دّوم انقالب، استقرار دولت اسالمی و اثبات کارآمدی نظام 
مبتنی بر والیت فقیه اسـت که با عنوان مرحله »ثبوت انقالب« از آن نام برده می شـود. مسـاجد، در این دو 
مرحله، محور یا حداقل نقش آفرین بوده اند. مرحله سـّومی که انقالب پیش روی دارد، ایجاد تمّدن اسـالمی 
است. طرح نظرّیه »صدور انقالب«، در راستای این مرحله می تواند تفسیر گردد. ایجاد تمّدن اسالمی، هدف 

نهایی انقالب اسالمی است.
 به زعم نگارنده، همچنان که مسـجد، مبنای اساسـی، »حدوث« و »ثبوت« انقالب بوده اسـت، باید در 
مرحله سـّوم از فرآیند تکاملی آن، یعنی مرحله »صدور« انقالب نیز، نقِش محوری را به خود بگیرند.2به طور 
اساسـی، مسـجد، به این سـبب که خاستگاه توحید و نفی شرک و باطل است و جایگاه ندای حّق و دادخواهی 
مظلوم نیز به حسـاب می آید، همواره مهد قیام و اعتراض بوده اسـت و مردم نیز بر حسـب مقتضّیات و شرایط 

جامعه از این مکان مقّدس الهام گرفته اند.3

و رهبری جایگاه صدور انقالب در قاموس فکری امام

درک دقیـق از معنـا و زمان اعـالن تئوری صدور انقالب، از طرف امام نشـان می دهد که امام، حّتی قبل 
اینکـه انقـالب، عینّیـت یابد، تحّقق غایتش را در صادر نمودن آن می دید. »صدور انقالب اسـالمی از لحظه 
ورود حضـرت امـام بـه پاریس و اوج گیری نهضت مقّدس مردم ایـران، در کانون توّجهات جامعه جهانی 
قرار گرفت و اّولین پرسـش ها در این باب، توّسـط نهادهای سیاسـی غرب و قبل از پیروزی انقالب اسـالمی 

مطرح گردید«.4

1. شکریان، ناصر، مسجد، ملجأ مردم، فروغ مسجد، ج5، مجموعه مقاالت و سخنرانی های چهارمین همایش هفته جهانی مساجد، ص241.
2. جهانگیری، یحیی، مسجد مجازی، نوآوری در افق ایران 1404، مجّله ره آورد، ش23.

3. میزبانی، مهناز و سایرین، نقش مساجد و دانشگاه ها در پیروزی انقالب، ص52. 
4. دولت آبادى، فیروز، صدور انقالب تمّنا و تقابلی از درون و بیرون، مجّله حضور، ش26، ص35.
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از این روی، امام، نه بعد از انقالب، بلکه قبل از انقالب هم، دغدغه  صدور انقالب داشتند. حال آن که 
برخی با عدم درک صحیح از صدور انقالب، آن را پروژه ای متعلّق به اوایل انقالب می دانند!

با تأّمل در خاطرات یکی از یاران امام،1مشّخص می شود که آن حضرت، حّتی در اسفند سال 41، انقالب 
را به سه مرحله تقسیم نموده بودند: »شما بدانید که مبارزه ما سه مرحله دارد: اسالمی کردن ایران، اسالمی 
کردن کشـورهای اسـالمی، اسـالمی کردن جهان؛ آن روز اسـت که به موالیم، مهدی، عرض می کنم: 

جهان منتظر قدوم مبارک توست«.2
انقالب اسـالمی، یک رویداد نیسـت که صدورش نیز متوّقف به زمان خاّصی باشد. انقالب اسالمی، یک 
فرآیندی اسـت که تا تشـکیل تمّدن اسـالمی، رفاه و آزادی همه مسـتضعفان باید در گسـترش آن کوشـید. 
همچنان که امام فرمود: »مقصد این است که اسالم، احکام اسالم، احکام جهان گیر اسالم زنده بشود و پیاده 

بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند«.3 
انقالب ها، به  صورت  طبیعی، میل به گسترش دارند و انقالب اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از 

این  نظر، می توان گفت صدور انقالب ها، فرآیندی طبیعی است و همچنان ادامه دارد. 

صدور انقالب، یک ضرورت

 امام خمینی فرمودند: »ما موّظفیم که اسالم را در همه جای دنیا معّرفی کنیم«؛4 زیرا ایشان مظلومّیت 
و غریب بودن اسـالم را در دنیای امروز درک می کرد.5 امام در عین توّجه به مشـکالت معیشـتی مردم، 
غفلت از اهداف و آرمان های انقالب را به مسـئوالن گوشـزد می کردند. ایشـان فرمودند: »مسائل اقتصادی 
و مـاّدی، اگـر لحظـه ای مسـئوالن را از وظیفه ای که بر عهـده دارند، منصرف کند، خطـری بزرگ و خیانتی 
سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت اسالمی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید؛ ولی 

این بدان معنی نیست که آنها را از اهداف عظیم انقالب که ایجاد حکومت جهانی است، منصرف کند«.6 
از منظر رهبر معّظم انقالب نیز انقالب، دو جهت دارد: یکی مبارزه با اسـتبداد داخلی اسـت و جهت 
دیگر، سـخن و پیام نوین انقالب برای دنیا و بشـرّیت اسـت. »پیام جهانی و انسـانی اسـالم است که او را به 

 95847=www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID :1. آقای عسگراوالدی، قابل دسترس در
html.19302-www.bashgah.net/pages :2. دبیری مهر، امیر، صدور انقالب، خیال یا واقعّیت، سایت باشگاه اندیشه، قابل دسترس در

3. مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صدور انقالب از دیدگاه امام خمینی، ص31.
4. صحیفه نور، ج18، ص102-103.

5. همان.
6. مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صدور انقالب از دیدگاه امام خمینی، ص47.
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سـتایش وادار می کند. جنبه  دّوم، بسـیار مهم اسـت؛ ما باید بتوانیم این را بیان کنیم«.1همچنان که ایشـان 
فرموده اند، صادر کردن تفّکر انقالبی و اندیشه مبارزه به بیرون مرزها، بسی مهم تر از مبارزه با استبداد داخلی 

است.
شـاید بـه دلیل اهّمیـت موضوع بود که رهبر معّظم انقالب حدود یک مـاه بعد از انتصاب به رهبری 

انقالب، در نوزدهم تیر 1368 به تبیین نظرّیه صدور انقالب پرداختند. 2
رهبـر فرزانـه در جایـی دیگـر، صدور انقالب را تداوم راه انبیا و سـتیز با آن را، کار دشـمن شـمرده، 
فرمودند: »ما به این کار و انجام این وظیفه افتخار می کنیم. این، راه انبیاست و ما این راه را باید ادامه دهیم...؛ 
چرا ما باید از صادر کردن توحید و اخالق انبیا و روح فداکاری و اخالص و تزکیه  اخالقی، به کشورهای دیگر 
خجالت بکشیم؟! چرا باید شرم کنیم از اینکه، غیرت و حمّیت صحیح و ایستادگی در مقابل قدرت های باطل 
را به صورت درس عملی به ملّت های دیگر ارائه و تعلیم بدهیم؟ ملّت ها باور نمی کنند که بشـود با عوامل و 
مـزدوران قدرت های اسـتکباری درافتاد. ما درافتادیم و پیروز هم شـدیم. چرا ایـن عمل و تجربه  خودمان را 
در اختیـار افـکار عمومـی ملّت ها نگذاریم؟ ما این انقالب را صادر می کنیم. ما از اینکه بتوانیم توحید و مکتب 
انبیـا و روش هـای انسـانِی پاکیـزه و طاهـر و صبر و مقاومت و ایثار را به کشـورهای دیگر صـادر کنیم، هیچ 
اِبایی نداریم. رسانه های غربی که با پول صهیونیست ها و با تدبیر سیاست مداران خبیث و ظالم و فاسد اداره 
می شوند، می خواهند جنجال درست کنند و ما را از این حرف و عمل که فرهنگ و مفاهیم انقالب باید صادر 

شود، پشیمان کنند«.3

صدور انقالب، کاری فرهنگی

صدور انقالب، صدور رسالت انقالب اسالمی و انتقال ارزش های معنوی و الهی به گوش جهانیان است. 
این امر، در سایه  زور و لشکرکشی انجام نمی شود؛ بلکه جهت نیل به این هدف باید کلّیه  امکانات و ابزارهای 
پیام رسـانی، محتـوای پیـام، موقعّیت زمان و مـکان، نیازهای مخاطبان در مناطق مختلـف دنیا مورد توّجه و 
دّقت قرار گیرد. انقالب ما یک انقالب فرهنگی بود و به تعبیر شهید مظلوم دکتر بهشتی »انقالب ارزش ها« 
محسـوب می شـود.4مقام معّظم رهبری نیز بر این امر صّحه گذاشتند و فرمودند: »اگر منظور این است 

خ 1380/11/17. 1. بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، موّر
خ 1368/04/19. 2. بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار و بیعت اقشار مختلف مردم کشور، موّر

www.khamenei.ir :به نشانی 3. ر.ک: سایت مقام معّظم رهبری
4. ساالر، محّمد، انقالب اسالمی و صدور ارزش های فرهنگی، فصلنامه اندیشه انقالب اسالمی، ش5، ص23.
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که ما مواد منفجره صادر می کنیم، این اّدعا دروغ اسـت... . صدور انقالب، به معنای صادر کردن ارزش های 
انقالبی و افشـاگری درباره  مسـتبدها و ظالم های عالم، وظیفه و تکلیف الهی ماسـت. اگر این کار را نکنیم، 
کوتاهـی کرده ایـم«.1در اوایـل انقالب عـّده ای، صدور انقـالب را را رویکرد نظامی تفسـیر می کردند؛ اینجا 
بـود که امام رویکرد فرهنگی را پیشـنهاد نمودند و فرمودنـد: »اینکه می گوییم باید انقالب ما به همه جا 
صادر بشـود، این معنی غلط را از آن برداشـت نکنند که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه  کشورهای 
مسلمانان را از خودمان می دانیم. همه  کشورها باید در محّل ]جغرافیایی[ خودشان باشند، ما می خواهیم این 
چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و ]ملّت[ خودشان از ابرقدرت ها فاصله گرفتند 
و دسـت آنها را از مخازن ]کشـور[ خودشـان کوتاه کردند، این ]بیداری[، در همه  ملّت ها و در همه  دولت ها 

]ایجاد[ بشود. آرزوی ما این است...«.2
رهبـر معّظـم انقـالب، در روزهای آغازین رهبری، قالب صدور انقالب را، نه یک قالب نظامی، بلکه 
فرهنگی شـمردند و فرمودند: »پس از پیروزی انقالب اسـالمی، سـردمداران تبلیغات جهانی روی اشـاعه  
فرهنـگ انقالبـی اسـالم جنجال راه انداختنـد و آن را به عنوان صدور انقالب ـ با معنـای غلطی که از صدور 
انقالب می کردند ـ  مورد تهاجم تبلیغاتی قرار دادند. همه  رسـانه ها در سرتاسـر عالم، روی این نکته و کلمه 
تّکیه می کنند که جمهوری اسالمی درصدد صدور انقالب است! خباثت آنها در اینجاست که صدور انقالب 
را بـه معنـای صدور مواّد منفجره و ایجاد درگیری در گوشـه و کنار عالـم و از این قبیل کارها معّرفی می کنند 

که این هم مثل بقّیه  خباثت های تبلیغاتی دنیای غرب، یک ترفند رذیالنه است«.3
امام بر این امر تصریح داشـتند: »ما که می گوئیم باید انقالب به همه جا صادر بشـود. این معنی غلط 
را از او برداشـت نکنند که ما می خواهیم کشورگشـائی کنیم«.4در فرازی دیگر، ایشـان رویکرد نظامی به این 
مقولـه را نـه یک امر مطلوب که حّتی ناممکن می دانسـتند:»ما که می گوییم که اسـالم را می خواهیم صادر 
کنیم، معنایش این نیسـت که ما سـوار طّیاره بشـویم و بریزیم به ممالک دیگر، یک همچو چیزی، نه ما ]این 

را[ گفتیم و نه ما می توانیم«.5 
رهبر انقالب نیز، صدور انقالب را فرهنگی می شمارند: »صدور انقالب، صدور تجاوز و جنگ و به معنای 

www.khamenei.ir :به نشانی 1. ر. ک: سایت مقام معّظم رهبری
2. صحیفه نور، ج13، ص127.

خ 1368/04/19. 3. بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار و بیعت اقشار مختلف مردم کشور، موّر
4. صدور انقالب از دیدگاه امام خمینی، ص59.

5. همان، ص61 -60.
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گرفتن زمین های دیگران نیست... . صدور انقالب، به معنای صدور پیام و صدور رسالت انقالب است؛ صدور 
ارزش هایـی مانند اسـتقالل، عدم وابسـتگی، خودکفایی، خصلت های انسـانی پاک، ایمان، شـرف، افتخار، 
حمایت از مسـتضعفان و ...«.1در بیانی دیگر امام، تبیین اندیشـه های انقالب را صدور انقالب می دانند: 

»صدور انقالب، به معنی لشگر کشی نیست، بلکه می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم«.2

مساجد مجازی، روش عملی صدور انقالب

با گذشت بیش از سی سال از پیروزی انقالب، بجاست که در نحوه عملیاتی نمودن صدور انقالب، قدری 
تأّمل نماییم؛ زیرا صدور انقالب، نه همزاد با انقالب، بلکه پیش از آن، مّدنظر بنیان گذارش بوده است.

چنان که گفته شد در دو مرحله »حدوث« و »ثبوت« انقالب، محورّیت مسجد به طور کامل مشهود است. 
صد البّته که خود این تعامل، بین دو مرحله انقالب و مسجد، بر پویایی مساجد و تنّوع بخشی به کارکردهای 
آن نیز مؤثّر بود. در جریان صدور انقالب نیز باید مساجد، محورّیت را بر عهده گیرند. شاید به این دلیل بود که 
رهبر فقید انقالب اسـالمی ایران، تأکید داشـتند که باید مساجد، همواره آماده قیام و پیشبرد اهداف اسالمی 
باشـند. »اسـالم، مسـاجد را سنگر قرار داد؛ وسیله از باب اینکه از همین مساجد،... همه اموری که اسالم را به 
پیش می برد و قیام را به پیش می برد، مهیا باشـد«.3با توّجه به محذورّیت های سـاخت مسجد و مهم تر از آن، 
ممنوعّیت های احیای کارکردهای انقالبی در مساجد خارج کشور، و زمان بر و پرهزینه بودن ساخت مساجد 
فیزیکی، توّجه به مسـاجد مجازی یک ضرورت تلّقی می گردد. تأکید می کنم که مسـاجد مجازی، می تواند 
ما را در مشـکالتی که در سـاخت مسـاجد فیزیکی در خارج کشور داریم، یاری رساند، یعنی با جذب مخاطب 
توّسط مساجد مجازی، می توان از آن در ساخت مساجد فیزیکی، احیای کارکرد انقالبی و مخالفت با قوانین 

ممنوعّیت ساخِت مسجد فیزیکی، کمک گرفت. 
نباید فراموش نماییم که از یک سـو، با یک تکلیفی به نام صدور ارزش های انقالب و یاری مسـتضعفان 
مواجه هستیم که طبق تحلیل، باید این مرحله از انقالب نیز مبتنی بر مساجد باشد و از سوی دیگر، با موانعی 
که بر سـر راه انجام این وظیفه از طریق مسـاجد فیزیکی قرار گرفته اسـت، این موانع، زمانی تکلیف را ساقط 
می کند که هیچ راه جایگزینی مطرح نباشد. مسجد مجازی، در عین فرصت بودن برای صادر نمودن انقالب، 

کـرده از مباحثـی پیرامـون فرهنـگ انقـالب اسـالمی، ص364 و 366، شـهید  کـه نقـل  1. انقـالب اسـالمی و صـدور ارزش هـای فرهنگـی، ص22، 
باهنـر. محّمدجـواد، 

2. صحیفه نور، ج19، ص414.
3. همان، ج17، ص60.
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خود موانع، را نیز بر خواهد داشـت؛ زیرا موجب توسـعه زیربنایی و گسـترش کارکردی آن خواهد شـد و این، 
یعنی اثبات زمینه کارآمدی دیگر برای مساجد در سّومین مرحله از انقالب! 

در فرهنگ امام، ثمره انقالب، آزادی همه مستضعفان جهان است و در اندیشه او، باید مساجد را حفظ 
نمود؛ »ای ملّت! مسجدهایتان را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد«.1بنابراین، تحّقق این دو، با مساجد 

مجازی سامان می یابد.
حضرت امام، در عین حال که پیروزی انقالب را برخاسته از فّعالّیت های مسجدی می داند؛ رها کردن 
مسـاجد و نیز بسـنده کردن به وضع موجود را ناکافی می شـمارد. ایشـان، پیروزی انقالب اسـالمی را نوعی 
آماده سازی خویشتن برای اداره پویای مساجد می داند. بی شّک مراد حضرت امام مدیریت عبادی صرف 
نیسـت؛ آنچه از سـخنان امام اسـتفاده می شود، تحّول در کارکرد مساجد، به سـوی ایجاد پیروزی های دیگر 
اسـالمی است.2ایشـان فرمودند: »این مسـاجد بود که این پیروزی را برای ملّت ما درسـت کرد. این مراکز 
حّساسی است که ملّت باید به آن توّجه داشته باشند، این  طور نباشد که خیال کنیم حاال دیگر ما پیروز شدیم، 

دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم؟ پیروزی ما، برای اداره مسجد است«.3
بدیهی اسـت که امام روش تبلیغی و اسـتفاده از ابزار رسـانه ها را شـیوه عملی صدور انقالب معّرفی 
می کردنـد: »مـا کـه می گوییم اسـالم را می خواهیم صادر کنیم، معنایش این اسـت که می توانیم به وسـیله  
دسـتگاه هایی که داریم، به وسـیله  همین صدا و سـیما، به وسیله  مطبوعات، به وسیله  گروه هایی که به خارج 
می روند، اسـالم را آن طوری که هسـت معّرفی کنیم. اگر آن طوری که هسـت معّرفی بشود، مورد قبول همه 

خواهد بود«.4 
مقام معّظم رهبری نیز اسـتفاده از ابزارهای متناسـب با زمان و مخاطب را اثر گذار می دانند: »ماییم 
و تفّکر و معارف اسـالمی؛ ماییم و پیام انقالب اسـالمی؛ ما باید بتوانیم اینها را درسـت به دنیا برسـانیم...؛ ما 
بایـد بتوانیـم مفاهیـم و معارف اسـالمی و آنچه را که متعلّق به ماسـت را بیان کنیم؛ البّتـه باید با لحن و بیان 

روشنفکرانه و به طور کامل، مترّقی و با استفاده از واژگان متناسب با هر دوره و زمان باشد«.5
مسجد به مثابه رسانه ای سّنتی و اینترنت به مثابه ابزاری مدرن، می توانند در ابالغ پیام انقالب، نقش آفرین 
باشـند. متأّسـفانه، یک رویکرد خاّص در کشـور ما، این دو رسـانه را در سـاحت انتزاعی آشتی ناپذیر قرار داده 

1. صحیفه نور، ج8، ص60.
2. جهانگیری، یحیی، کارکرد سیاسی مساجد، آرشیو دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ص6.

3. صحیفه نور، ج 13، ص15.
4. صدور انقالب از دیدگاه امام خمینی، ص61 - 60.

خ 80/11/17. 5. بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار با مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، موّر
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اسـت. به همین دلیل، هیچ گاه آنچنان که الزم اسـت، نتوانسـته ایم از ظرفّیت این دو رسـانه در بیان رسـالت 
انقالب، بهره جوییم. مسجد، رسانه ای سّنتی، ولی پویا، مقبول غیردولتی و دینی است؛ در مقابل آن، اینترنت، 
ابزاری مدرن، با مخاطبانی بسیار است. معقول آن است که کمّیت یکی با کیفّیت دیگری همراه گردد و این 

دو از عرصه رقابت، به ساحت رفاقت بازگردند.

دشمن علیه انقالب

امـروز، ایـران اسـالمی، آماج شـبیخون فرهنگی دشـمن قرار گرفته اسـت. وجود هزاران سـایت »انتی 
خمینی«1و ... نشان از ضرورت اقدام سریع و قدرتمند برای صدور ارزش ها و فرهنگ انقالب دارد که باید در 
این مورد، هّمت گماشت. رهبر انقالب فرمود: »اگر ما بتوانیم در صحنه  فکر و فرهنگ، کار شایسته ای انجام 
دهیم، همه  تهدیدهای ماّدی دنیا خنثی خواهد شـد«.2 در باور امام، برای مقابله با ترفندهای دشـمن، ما 

باید از اهرم صدور فرهنگی انقالب، بهره بگیریم:
 امـام خمینـی فرمودنـد: »ما بایـد در صدرو انقالب به جهان کوشـش کنیم... . از طرفـی دیگر، تمام 
قدرت هـا و ابرقدرت هـا کمـر بـه نابودی ما بسـته اند و اگر ما دربسـته بمانیم، به طور قطع، با شکسـت مواجه 
خواهیم شد. ما باید حسابمان را به طور صریح، با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که 

با تمام گرفتاری های مشّقت باری که داریم، با جهان برخورد مکتبی می نماییم«.3
در سـنجش میـزان اسالم سـتیزی اسـتکبار، کافـی اسـت بدانیم کـه تنهـا از سـال1980 واژه ای به نام 
»اسـالموفوبیا«،4در ادبیات انگلیسـی ابداع شـد5 که به اسالم هراسـی و تعّصب علیه اسالم و مسلمین اشاره 
دارد6و هزاران سایت اینترنتی در این زمینه فّعال است؛ آیا ما، مخاطب این دستور امام نیستیم که فرمود: »ما 
انقالبمان را به جهان صادر می کنیم؛ چرا که انقالب ما اسـالمی اسـت و تا بانگ ال اله اال اهلل و محّمد رسـول 
اهلل بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هسـت و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مسـتکبران هسـت، ما 

هستیم«.7

1. anti-Khomeini.
خ 80/11/17. 2. بیانات مقام معّظم رهبری در جمع مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، موّر

3. صدور انقالب از دیدگاه امام خمینی، ص34و35.
4. Islamophobia.
5. Conway,Gordon & others, Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust Publication, 1997, p 1.
6. Sandra Fredman& others, Discrimination and Human Rights: The Case of Racism, Oxford University Press, 2001, p121.

7. صحیفه نور، ج17، ص240.
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موج الگوی گیری از انقالب

با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، موج حمایت از تمام نهضت ها و جنبش های رهایی بخش بپاخاست. 
آقـای صبحـی الجابی، پژوهش گر و نویسـنده  سـوری، در خصـوص تأثیر و بازتاب جهانـی فرهنگ و تمّدن 
انقالب اسـالمی اظهار می دارد: »انقالب اسـالمی، فرهنگ و تمّدن حقیقی را برای جهانیان به ارمغان آورد. 
این تمّدن در تمام زمینه های سیاسـت، حقوق بشـر و اخالق، با فرهنگ و تمّدن غرب تفاوت اساسی دارد. به 

هر حال، هر کس فرهنگ انقالب اسالمی را الگوی خود قرار دهد، به طور حتم، پیروز خواهد شد«.1
به این دلیل بود که امام، اندیشه صدور انقالب را به هیچ عنوان آرمان گرایانه و غیرعملی تلّقی نمی کرد؛ 
بلکه آن را واقعّیتی ممکن می دانست و در بسیاری از مناطق جهان اسالم، آن را به رأی العین می دید. »نهضت 
مقّدس ایران، نهضت اسـالمی اسـت. از این جهت  بدیهی اسـت که همه مسلمین جهان تحت تأثیر آن قرار 
می گیرند«.2 »ما امروز، دورنمای صدور انقالب اسـالمی را در جهان مسـتضعفان و مظلومان بیش از پیش 

می بینیم«.3 
آن مـرد بـزرگ، نشـانه های تحقق این پدیـده را نمایان می دید: »امروز، قدرت ایرانی و قدرت اسـالم در 
ایران به طوری اسـت که توّجه همه ملّت های ضعیف را به خودش معطوف کرده اسـت و اسـالم صادر شد در 
سرتاسر دنیا، از این سیاه های عزیزی که در آمریکا هستند و تا آفریقا و تا شوروی و همه جا، نور اسالم تابیده 
است و توّجه مردم به اسالم ]معطوف[ شده است و مقصود ما از صدور انقالب همین بود و تحّقق پیدا کرد و 

ان شاء اهلل، اسالم در همه  جا بر کفر غلبه پیدا خواهد کرد«.4
اسامه ابوحمدان، نماینده  جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( در لبنان، انتفاضه  مردمی فلسطین 
را یکـی از ثمـرات انقـالب اسـالمی در ایـران می داند و در این بـاره می گوید: »با پیروزی انقالب اسـالمی، 
مهم ترین خواسته مسلمانان در قرن بیستم تحّقق یافت. مسلمانان جهان، انقالب اسالمی را الگو و سرمشق 

خود می دانند.5
گیزالکرافت، دانشـمند آلمانی شـرکت کننده در همایش بین المللی »گفتگوی فرهنگ ها: حافظ، گوته و 
پوشکین«، با اعالم این مطلب، گفت: »اسالم، در دهه های اخیر به الگو و مکتب نیرومندی تبدیل شده است 

1. انقالب اسالمی و صدور ارزش های فرهنگی، ص26و27؛ روزنامه کیهان، شماره16440، ص16.
2. صدور انقالب از دیدگاه امام خمینی، ص25.

3. همان، ص92.
4. صحیفه نور، ج11، ص266.

خ 77/11/10. 5. انقالب اسالمی و صدور ارزش های فرهنگی، ص28؛ روزنامه کیهان، موّر
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که در سایه  آن، مبارزه شدید با ماّدی گری و برای احیای معنوّیت جریان دارد«.1

متوّلیان مسجد و صدور انقالب

امـام به طـور رسـمی، متولّیـان، ائّمه جماعـات و روحانیان را بـرای عملی نمودن صـدور انقالب، آن 
هم از طریق مسـاجد، مخاطب قرار می دهد: »مسـجد، در اسـالم و در صدر اسـالم، همیشـه مرکز جنبش و 
حرکت های اسالمی بود... از مسجد، تبلیغات اسالمی شروع می شده است، از مسجد، حرکت قوای اسالمی 
برای سـرکوبی کّفار و وارد کردن آنها در ]زیر[ بیرق اسـالم بوده اسـت. شـما که از اهالی مسـجد و علمای 
مسـاجد هسـتید، باید از پیغمبر اسـالم و اصحاب آن سـرور پیروی کنید و مسـاجد را برای تبلیغ اسالم و 
حرکت اسـالمّیت و قطع ایادی شـرک و کفر و تأیید مسـتضعفان در مقابل مسـتکبران قرار دهید«.2 آیا نباید 

این مخاطبان، در چگونگی عملی نمودن آن، قدری تأّمل نمایند؟! 
نبایـد فراموش کنیم که فرهنگ تشـّیع، پیوسـته اعتراض بـه حکومت ها را فریاد نموده اسـت. از این رو، 
مکتب تشّیع، روحانّیت معترضی را تربیت نموده است که خانه اش، مساجد است. باید این مساجد و روحانّیت 

آن، فریاد ظلم ستیزی انقالب را به گوش همگان برسانند.

نتیجه سخن

به یقین، مسـاجد در روند شـکل گیری و پیروزی انقالب اسـالمی نقش بسـزایی داشـتند. همچنان که 
مسـاجد، در حدوث انقالب نقش داشـتند، در ثبوت و اسـتمرار آن نیز نقش آفرین هسـتند. البّته خود این دو 
مرحله، بر تعامل و پویایی مسـاجد و تنّوع بخشـی به کارکردهای آن نیز مؤثّر بود. در فرآیند صدور انقالب نیز 
باید مساجد، محورّیت را بر عهده گیرند. شاید به همین دلیل بود که رهبر فقید انقالب اسالمی ایران، تأکید 
داشـتند که باید مسـاجد، همواره آماده قیام و پیشـبرد اهداف اسـالمی باشند. »اسـالم، مساجد را سنگر قرار 
داد؛ وسیله از باب اینکه از همین مساجد... همه اموری که اسالم را به پیش می برد و قیام را به پیش می برد، 
مهّیا باشـد«؛ اّما با توّجه به محذورّیت های سـاخت مسجد و مهم تر از آن، ممنوعّیت های احیای کارکردهای 
انقالبی در مسـاجد خارج کشـور و زمان بر و پرهزینه بودن سـاخت مساجد فیزیکی، توّجه به مساجد مجازی، 
امری ضروری تلّقی می گردد. بر این اساس، مساجد مجازی می تواند ما را در مشکالتی که در ساخت مساجد 
فیزیکی در خارج کشـور داریم، یاری رسـاند؛ یعنی با جذب مخاطب توّسط مساجد مجازی، می توان از آن در 

1. انقالب اسالمی و صدور ارزش های فرهنگی، ص21.
2. صحیفه نور، ج13، ص15.
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ساخت مساجد فیزیکی، احیای کارکرد انقالبی و مخالفت با قوانین ممنوعّیت ساخت مسجد فیزیکی کمک 
گرفـت. بنابراین، مسـجد مجازی، به مثابه ابـزاری مدرن، می تواند در ابالغ پیام انقالب، نقش آفرین باشـد؛ 
ابزاری که افزون بر آن که می تواند پاسخ گوی نیازهای افراد در هر زمان و مکان، آن هم به انتخاب مخاطب 
نه به انتخاب خطیب، باشد؛ به طوری که هیچ گونه از محذورّیت های ساخت مسجد فیزیکی و پرهزینه بودن 

ساخت و اداره آن را نیز ندارد. 
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کارکــــــــــــردهای
 اقتصادی مسجـد

شماره 3





نقش کارکردهای اقتصادی مسجد
 در اقتصاد مقاومتی و تحّقق حماسه اقتصادی 

حسین اسالم پور

چکیده

اقتصاد و قدرت و توسعه اقتصادی در عصر حاضر یکی از عواملی است که برای تعالی هر کشور و جهانی 
شـدن آن در عرصه بین المللی الزم اسـت. کشـور ما، دارای اقتصادی با رویکرد اسـالمی اسـت و باید ضمن 
توّجه به شـرایط داخلی و خارجی، فرآیند توسـعه اقتصادی را طی نماید. توّجه به این امر، در شـرایط کنونی 
داخلـی و وضعّیـت خـاّص بین المللی، با توّجه به تصمیمات سیاسـی و اقتصادی و ... دشـمنان علیه اقتصاد و 
نظام اسـالمی کشـور، اهمّیت بیشـتری دارد. رهبر معظم با درایت و تدبیر حکیمانه خود، ضمن عنایت 
به این موضوع، سال 1392 را سال »حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« نام نهادند تا شاهد تالش و هّمت 
مضاعف مردم و همه مسـئوالن کشـور در گذشـتن از پیچش سیاسی ـ اقتصادی پیِش رو باشیم. این نوشتار، 
در صدد آن اسـت که نقش مسـجد را به عنوان مهم ترین نهاد کشـور اسـالمی، در تحّقق حماسه اقتصادی و 
به تبع آن حماسه سیاسی تبیین نماید. نگارنده، ابتدا به تعریف اقتصاد و انواع آن در علم اقتصاد و آموزه های 
دینی پرداخته، فلسـفه نام گذاری سـال ها و روند آن در 20 سـال اخیر را تشـریح نموده اسـت. سپس، به   طور 
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خاّص، به نام گذاری سال 92، به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و بحث های واژگانی مربوط 
به آن اشـاره کرده، مفهوم اقتصاد مقاومتی از منظر رهبری را بیان نموده اسـت. در ادامه، رابطه بین اقتصاد 
مقاومتـی و جهـاد اقتصـادی و حماسـه اقتصادی را شـرح داده، ضمن اشـاره به بی تأثیر مانـدن تحریم های 
اقتصادی دشـمنان علیه کشـور، عوامل حرکت حماسی را بیان نموده است. در نهایت نگارنده، مفاهیم عالی 
اقتصاد اسـالمی و رفتارهای مسـجدی و جلوه های اقتصادی مسـجدمحور را که در خلق حماسـه اقتصادی 
مؤثّر هستند، به همرا مباحث جنبی هر یک از آموزه ها، تشریح کرده است. نتیجه تحقیق، بیانگر آن است که 
توّجه به مرکزّیت مسجد در سازمان دهی نگرش های اسالمی در بازاریان و همه مؤمنان و تبیین آموزه های 
اقتصادی ـ  مسـجدی، با بهره گیری از رسـانه منبر، به عنوان مهم ترین رسـانه اثرگذار در اقتصاد ُخرد و کالن 
تأثیر بسـزایی در توسـعه اقتصادی و حماسـه اقتصادی دارد. همچنین، آموزش نحوه رعایت حالل و حرام در 
کسب و کار، نهادینه کردن برخی از آموزه های مسجدی، مانند قرض الحسنه، انفاق، صدقه، خمس و زکات، 
ُثلث اموات، سّنت وقف و ... مسیر خلق حماسه اقتصادی و سیاسی را تسهیل و هموار می نماید. بدین ترتیب، 
مسـجد، با کارکردهای متنّوع اقتصادی خود، مهم ترین نقش را در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و بیشـترین 

تأثیر را بر درونی سازی آن برای نیل به حماسه اقتصادی خواهد داشت. 

واژگان کلیدی: 

اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، حماسـه سیاسـی، حماسـه اقتصادی، تحریم اقتصادی، عوامل 
حرکت حماسی، آموزه های اقتصاد اسالمی، آموزه های مسجدی اقتصاد، رفتارهای اقتصادی ـ مسجدی.
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سؤاالت تحقیق 

1. نام گذاری هر سال در قالب یک شعار کلیدی و فراگیر چه اهّمیتی دارد؟
2. حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی چیست؟

3. اقتصاد مقاومتی چیست؟
4. آموزه های قرآنی و مسجدی اقتصاد اسالمی و وجوه تمایز آن از سایر مکاتب اقتصادی کدام هستند؟

5. مسجد، در قالب چه آموزه هایی و چگونه می تواند در خلق حماسه اقتصادی تأثیر بگذارد؟

فرضیه های تحقیق

1. در نام گذاری هر سال جزئیات و کلّیات شرایط داخلی کشور و اوضاع خارجی و شرایط جهانی با نهایت 
درایت و علم معنوی توّسـط ولّی امر مسـلمانان در نظر گرفته می شـود. بر همه آحاد مردم و مسـئوالن کشور 

الزم است که در مورد آن به تحقیق و تدبّر بپردازند تا وظایف خود را شناخته، به خوبی اجرا نمایند.
2. آموزه هـای اقتصـاد اسـالمی، بـا بهره گیـری از آموزه های قرآنی و سـیره اهل بیت بسـیار عمیق و 
گسـترده هسـتند و توّجه به آنها موجب جلوگیری از تحّقق اهداف شـوم سیاسی و اقتصادی دشمنان اسالم و 

قرآن خواهد شد.
3. مسجد، دارای کارکردهای اقتصادی متنّوعی است که رویکرد عبادی و اعتقادی دارند و با سازمان دهی 

این کارکردها به منزله رفتارهای مسجدی، می توان مسیر تحّقق حماسه اقتصادی را هموار ساخت.

مقّدمه 

امروز، کشـور ما در حوزه های اقتصادی خود با مسـائل یا مفاهیمی مواجه اسـت که به هیچ عنوان، چه در 
عرصه  نظری و در کتاب های درسـی و چه در عرصه  عمل و تجارب بشـری، مشـابه و مابه ازای واقعی نداشته 
است. بنابراین، خود انقالب اسالمی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های 
جدید اقتصادی اسـت. هر کشـوری که َعلَم استکبارستیزی را برپا کند، ناگزیِر نیازمند چنین الگوهایی است. 
»کلمه کمیابی، دارای نزدیک ترین معنی به کلمه محدودّیت یا اقتصاد اسـت که در مقابل کلمه نامحدود یا 
آزاد مطرح می شـود. کمیابی منابع، مسـئله اساسـی و محوری هر جامعه اسـت. از آنجا که منابع هر جامعه ای 
محدود اسـت، تمامی جوامع با سـؤاالتی از قبیل، چه تولید شـود، چگونه تولید شـود، برای چه کسـانی تولید 
شـود، رو به رو هسـتند. اقتصاد، به همه این سـؤاالت، در قالب مکاتب اقتصادی پاسخ می دهد«.1 اقتصاد، در 

1 - سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسایل اقتصاد خرد، ص10.
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وضعیت کنونی جهانی، حرف اول را می زند و هر کشوری که از نظر اقتصادی قدرتمند باشد، در زمینه سیاسی 
و نظامی و ... نیز وجهه بین المللی مناسبی خواهد داشت. در این نوشتار، با رویکردی اعتقادی، مباحث پایه ای 
بیـان می شـود و بـا تأّمل در نام گذاری20 سـال اخیر، جنبه هـای اقتصادی آن را بحث می گـردد. نگارنده، به 
کمک مطالعات و تحقیقات بین رشته ای )اقتصادی و قرآنی(، مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و آموزه های 
قرآنِی اقتصاد اسالمی را بحث کرده است. به نظر نگارنده، فّعالّیت های مسجدی و رفتارهای مسجدی، اگر 
در راستای اصول مدّون و برنامه ریزی شده، منطبق با اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی سازمان دهی و اجرا 
شـوند، دسـت یابی به حماسـه اقتصادی به سهولت امکان پذیر خواهد شد. برای شـروع مطالب، ابتدا مباحث 

واژگانی مطرح می شود. 

بحث واژگانی اقتصاد

واژه »اقتصـاد« )Economics( از دو کلمـه یونانـی »اویکـوس« )Oikos( به معنـای »خانه« و »نمین«  
)Nemin( بـه معنای »اداره کردن« تشـکیل شـده اسـت؛ ایـن واژه به معنای لغوی »تدبیر منـزل« یا »اداره 
کردن خانه« است.1 اقتصاد، از ریشه »قصد« و به معنای »اعتدال و میانه روی« و »استقامت در راه«، است.2

بحث واژگانی اقتصاد از منظر آیات و روایات

اقتصاد در عربی به معنای میانه روی و اعتدال است. شواهد این مّدعا، مستندات قرآنی و روایی زیر هستند:

الف( مستندات قرآنی

1. »اقتصاد« در لغت به دو معنا است: یکی از آن دو پسندیده است و حّد میانه افراط و تفریط است؛ مانند: 
جود، که حّد وسـط اسـراف و بخل محسـوب می شـود یا شجاعت، که حّد وسـط تهّور و ترس است. این معنا 
در قرآن، چنین به کار رفته اسـت: »َواْقِصْد ِف َمْشـِیَك؛ در رفتارت میانه را برگزین«.3معنای دیگر اقتصاد، به 
امری اشـاره می کند که بین پسـندیده و ناپسـند در نوسان است؛ مانند: آنچه که بین عدل و جور، قریب و بعید 
ْقَتِصٌد؛ بعضی از آنان بر خود ستم  م ّمُ َنْفِسِه َو ِمْنُ ِ

ّ
ْم َظاِلٌم ل ْنُ ِ

َ
فرض می شود. قرآن در این مورد می فرماید: »ف

کردند و بعضی، راه میانه را برگزیدند«.4

1 - هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم،، ص48.
فخرالدیـن،  طریحـی  ص54-55؛  ج5،  العیـن،  خلیل بن احمـد،  فراهیـدی،  بـه:  ر.ک  ص353-354؛  ج3،  لسـان العرب،  ابن منظـور،   -  2

.128 ص127-  ج3،  مجمع البحریـن، 
3 - لقمان، آیه19.
4  - فاطر، آیه32.
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ْم ُمْقَتِصٌد؛ و چون نجاتشان داد و به خشکی رساند؛ برخی  ْنُ ِ
َ

َبّرِ ف
ْ
اُهْم ِإَل ال َّ ج

َ
ا ن ّمَ

َ
2. قرآن می فرماید: »...َفل

از آنها میانه رو هستند«.1
ْیراِت ِبـِإْذِن اهَّلِل؛  ْم سـاِبٌق ِباحْلنَ ـْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُ ْم ظاِلٌم ِلَنْفِسـِه َو ِمْنُ ْنُ ِ

َ
3. در آیـه ای از قرآن آمده اسـت: »ف

پـس، برخـی از آنان بر خود سـتمکارند و برخی از آنان میانـه رو و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا 
پیشگام هستند«.2

وَن؛ از میان آنها گروهی 
ُ
ْم ساَء ما َیْعَمل ٌة ُمْقَتِصَدٌة َو َکِثیٌر ِمْنُ ّمَ

ُ
ْم أ 4. قرآن کریم در آیه ای می فرماید: »ِمْنُ

میانه رو هستند و بسیاری از آنها بد رفتار می کنند«.3 

ب( مستندات روایی

روایـات متعـّددی از معصومـان در مـورد مفهـوم اقتصاد وجـود دارد که بیـان همه آنهـا در این مقال 
نمی     گنجد. در ادامه، به عنوان نمونه، به برخی از آنها اشاره شده است.4

ـن اقتصـد أن ال یْفَتقـر؛ من برای هر کسـی کـه در زندگانی  1. امـام صـادق می فرماینـد: »َضِمْنـُت مِلَ
میانه رو باشد، بی نیازی را ضمانت می کنم«. 5

َقْصـُد َمْثـراٌة؛ میانه روی در زندگی موجب زیادی مال 
ْ
ـَرُف َمْثـواٌة و ال 2. امیرالمؤمنیـن می فرمایند: »لّسَ

و زیاده روی موجب ضایع نمودن مال است«. 6
 َمِن اْقَتَصَد؛ کسی که )در مخارج زندگی خود( میانه روی پیشه 

َ
3. حضرت علی می فرمایند: »َما َعال

نمود، تنگدست نشد«.7 
...؛ اسـراف را کنار بگذار و میانه روی  ً

4. در نامه امیرمؤمنان به زیاد آمده اسـت: »َدِع ااِلسـراَف ُمقَتِصدا

1 - لقمان، آیه32.
2 - فاطر، آیه32.

3 - مائده، آیه66.
4 - برخـی اندیشـمندان اقتصـاد، علـم اقتصـاد و مکتـب اقتصـادى را از هـم جـدا می کننـد. آنهـا معتقدنـد کـه تنظیـم ثـروت، علـم اسـت و توزیـع آن، 
شـامل اصـول و سیاسـت هاى علـم اقتصـاد اسـت. بـا بررسـی آیـات و روایـات مشـّخص می شـود کـه اسـالم، ضمـن اهّمیـت دادن بـه هـر دو مقولـه، بـه 
همـه جنبه هـای اقتصـاد پرداختـه اسـت. بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک بـه: غررالحکـم، ج1، ص92 و 151؛ ج2، ص45؛ ج3، ص173 و 192 و440؛ ج4، 

ص540 و301؛ ج5، ص226؛ ج6، ص236 و173.
5 - مجلسی، بحار االنوار، ج71، ص346.

6 - همان، ص347.
7 - دشـتی، محّمـد، ترجمـه نهـج البالغـه، ص468، ح140؛ در مـورد نـکات لغـوی و ادبـی ایـن کالم حضـرت، بایـد گفـت کـه این جمله، فعلّیه شـرطیه 

و»مـن« از ادات شـرط اسـت. »َعـاَل )ِافتقـَر(« بـه معنـی مسـتمند شـد و»اْقَتَصـَد« بـه مفهوم میانـه روی کردن اشـاره دارد.
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پیشه کن...«.1در این کالم حضرت، »قصد« به مفهوم روش معقول و راه استوار بین افراط و تفریط است.
ـْن َیْفتِقر َمـْن َزَهـَد؛ آن کس که میانه روی در پیش 

َ
ـَك َمْن ِاْقَتَصـَد َو ل

َ
ْن یل

َ
5. امـام علـی می فرماید: »ل

گیرد، هرگز هالک نگردد و کسی که زهد پیشه کرد، هرگز به دام نیفتاد«.2

  بحث اصطالحی اقتصاد

 علـم اقتصاد را علم ثروت دانسـته اند. برخی آن را مطالعه چگونگـی تنظیم تولید و فّعالّیت های مبادله ای 
افراد ذکر کردند.3 اندیشمندان معاصر، اقتصاد را بررسی روش هایی می دانند که با پول یا بدون پول، برای به 

کار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کاال و خدمات و توزیع بین افراد و گروه ها انتخاب می کنند.4

شاخه های اصلی علم اقتصاد

علم اقتصاد به دو دسته اصلی و کلّی تقسیم می شود:
الـف( اقتصـاد ُخـرد )Microeconomic(: به مطالعه تصمیمات فـرد درباره کاالهای خاّص می پردازد.5در 
ایـن بخـش از علـم اقتصاد، رفتار فرد مصرف کننده یـا تولید کننده یا چگونگی تعیین قیمت در بازار، کشـش 

عرضه و تقاضا و ... مطالعه و بررسی می شود.6 
ب( اقتصاد َکالن )Macroeconomic(: به بررسـی رفتارهای اقتصادی در سـطح کلّی کشـور می پردازد 
و اجـزای اقتصـاد را بـه همراه اثـر متقابل و کنش آنها بر همدیگر بحث و بررسـی می کنـد.7 در واقع، اقتصاد 
کالن، مطالعـه اقتصـاد در قالب یک نظام اسـت و با تفّکر سیسـتمی آن را تحلیل می کنـد.8 با کمک اقتصاد 
کالن، موضوعاتی مانند، سـطح عمومی قیمت ها، سـطح اشتغال، درآمد ملّی، تولید ناخالص ملّی و ... بررسی 

و مطالعه می شود.9

1  - دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، ص356، نامه 21.
2  - مجلسی، بحاراالنوار، ج77، ص212، ح1.

3 - هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص49-48.
4 - ساموئلسون، اقتصاد، ص7.

5 - بگ، فیشر، دورنبوش، علم اقتصاد، ج1، ص28.
6 - دولتشاهی، محتشم، مبانی علم اقتصاد، ص9.

7 - بگ، فیشر، دورنبوش، همان، ص29.
8 - همان، ج2، ص868.

9 - دولتشاهی، همان، ص9.
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 فلسفه و اهمّیت نام گذاری سال ها 

رهبـر معّظم، بر اسـاس ضرورت و نیاز کشـور عزیزمـان، ایران، در پیام نوروزی برای هر سـال، نام 
خاّصی را انتخاب می کنند تا توّجه خاّص مردم و مسـئولین نظام به آن شـعار با شـعور، معطوف شـود و افق 
چشـمانداز میان مـّدت و کوتاه مـّدت، مهندسـی و تدبیر گردد. بـه عبارت دیگر، یکی از ابتـکارات اثربخش و 
ارزشمند مقام معّظم رهبری، تعیین یک نام یا شعار برای هر سال و پیگیری آن شعار و ارائه جمع بندی 
از آن، در پیام نوروزی و سـخنرانی آغازین خود در ابتدای هر سـال نو اسـت. سـخنرانی رهبر معّظم، در 
روزهای اّول سال شمسی که به   طور معمول، در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا و در بین زائران و مجاوران 
آن حضرت )که از همه اقشـار و گروه های مردم از سراسـر کشـور حضور دارند(، ایراد می گردد، فرصتی برای 
تحلیل و تبیین شعار سال و بیان چرایی و چیستی آن توّسط مقام معّظم رهبری محسوب می شود. البّته 

این ابتکار، حکمت ها وآثار فراوانی دارد که برخی از آنان به صورت خالصه، به شرح زیر است:
1. تسهیل امر هدف گذاری در امور اجرایی کشور به منظور برنامه ریزی دقیق تر و نیل به آن اهداف؛

2. ایجاد شور و نشاط، حرکت در قوای سه گانه و همه وزارتخانه های منتسب به آنها؛
3. ایجاد همبستگی اجرایی و سازمانی و همدلی و همسویی، وحدت نظر و در یک کالم انسجام ملی؛

4. تدبیر در مورد مسـائل پیش رو و هشـدار نسـبت به خطرات و تهدیدات پیش رو و آماده سـازی نظام و 
مردم برای مقابله با دشمنان؛ 

5. ترغیب و تشویق شدن دستگاه های اجرایی و مدیریتی در راستای شعارهای هر سال؛
6. ایجاد یک فرهنگ نوین و اقتضایی برای شرایط خاّص هر سال به دلیل وجود زمینه پذیرش فرهنگی 

در عموم ایرانیان؛
7. پایه ریزی و طرح یک توّقع و انتظار بر اسـاس گفتمان ملّی و انگیزاسـیون فراگیر برای برآورده سـازی 

آن انتظارات؛
8. ایجاد طرز تفّکر جدید در طرز تلّقی ها و نگرش ها و رویکردها در بین نخبگان و توده های مردم؛

9. پایه گذاری فرهنگ غنی و معنوی انتظار، با طرح شعار کارآمد هر سال به منظور آماده سازی سرزمین 
اسالمی برای ظهور حضرت ولّی عصر و اولوّیت گذاری موضوعات راهبردی کشور.

 بررسـی شـعارهای انتخاب شـده در سال های گذشته نشـان می دهد که هر یک از این شعارها، ریشه در 
ضرورت های آن سـال داشـته اسـت و اولوّیت اّول و موضوِع راهبردی مورد نیاز کشور در شعار سال منعکس 
گردیده و آن شـعار، مهم ترین نیاز کشـور بوده اسـت. به عبارت دیگر، این پیام های سـاالنه ، فصل الخطابی 
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آگاهانه و بایسته است که با توّجه به شرایط و مقتضّیات زمانی و مکانی، برای تمامی اقشار و الیه ها و سطوح 
مختلف جامعه اسـالمی تبیین می شـود. این پیام، با ابالغ رسـمی از سوی رهبر معظم به سه قوّه، برای 
اجرا، در سطح جامعه، جاری می گردد. در ادامه، با نگاهی کوتاه به روند نام گذاری20 سال اخیر، برخی نکات 

مهم این نام گذاری بهتر و بیشتر روشن می شود.

روند نام گذاری سال ها با رویکرد اقتصادی

نام مربوط به هر سال، از ویژگی ها و شرایط همان سال تأثیر می پذیرد. رهبر فرزانه با حکمت و تدبیر 
و علم و تخّصص والیی خود، نیازها و مشکالت، تهدیدها و فرصت ها و ضعف ها و قدرت های کشور را بهتر 
از همه می شناسـد. ایشـان با نام گذاری هر سـال در قالب یک شـعار، همراه با نهایت شعور و تدبیر و شناخت، 
هدایت و رهبری را در حق پیروان خود، تمام و کمال به انجام می رسانند. این موضوع، بیانگر والیت و رهبری 
فراگیر ایشـان اسـت. در جدول زیر نام گذاری مربوط به 20 سـال اخیر، از 1373 تا 1392 ارائه شـده است. به 

زعم نگارنده، در هر سال، یک جمله تحلیلی برای تعیین مسیر بحث بیان شده است.

جدول بررسی و تحلیل نام گذاری سال ها در بیست سال اخیر1

تحلیلاقتصادِینامگذاریعنواننامگذاریسالردیف

کاری و رعایت انضباط اجتماعی173 کار و اقتصادوجدان  اخالق اسالمی در 

274
انضباط اقتصادی و مالی و مقابله با 

ریخت و پاش، زیاده روی و اسراف
اسراف، مشکل اساسی اقتصاد است.

375
مبارزه با اسراف و زیاده روی و نابود 

کردن اموال عمومی و اموال شخصی

اسراف از هر نوع آن، مشکل اساسی اقتصاد 

است.

اسراف، مشکل اساسی اقتصاد است.کنار گذاشتن اسراف476

اسراف، مشکل اساسی اقتصاد است.توصیه به صرفه جویی 577

ج در سـایت »دفتـر حفـظ و نشـر آثـار حضـرت آیـت اهَّلل العظمـی خامنـه ای«، بـه آدرس زیـر تهیـه و  1 - ایـن جـدول بـر اسـاس اّطالعـات منـدر
اسـت: شـده  دسـته بندی 

.http://farsi.khamenei.ir/message 
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678سال امام خمینی
الگوبرداری از سبک زندگی اقتصادی و 

سیاسی امام

779
سال امام امیرالمؤمنین، 
علی بن ابی طالب

الگو برداری از قناعت و زهد امام علی

اقتدار مّلی و مسئله اشتغال880
اشتغال، مهم ترین عامل توسعه اقتصادی 

و اقتدار

تجّلی روحّیه حماسی حسینی در شیعیانسال عّزت و افتخار حسینی981

خدمت به مردم، اصل مهم اقتصاد اسالمی نهضت خدمت  رسانی به مردم1082

لزوم تعامل بین مردم و حکومتپاسخ گویی سه قّوه به ملت ایران1183

گیر، عامل توسعه اقتصادیهمبستگی مّلی و مشارکت عمومی1284 همبستگی فرا

1385  روحّیه حماسی نبوی و ریاضت اقتصادیپیامبر اعظم

همبستگی، عامل توسعه اقتصادیاّتحاد مّلی و انسجام اسالمی1486

نوآوری و خالقّیت، عامل توسعه اقتصادیسال نوآوری و شکوفایی1587

1688
حرکت مردم و مسئولین به سوی اصالح 

الگوی مصرف
مصرف بر پایه دستورات اقتصادی اسالم

کار مضاعف1789 کار مضاعف برای اقتصاد مقاومتیهّمت مضاعف و  هّمت و 

روحّیه جهادی و حماسی در اقتصادسال جهاد اقتصادی1890

1991
کار و سرمایه   تولید مّلی، حمایت از 

ایرانی
گیر در اقتصاد داخلی اعتماد به نفس فرا

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی2092
خلق حماسه در سیاست و اقتصاد و 

خنثی سازی تحریم ها
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نگارنده، با ارائه این جدول و دسـته بندی نام گذاری این سـال ها در پی آن نیسـت که فلسفه نام گذاری هر 
سـال را به   طور دقیق در این نوشـتار کوتاه تشـریح کند و شرایط آن سال را در اذهان تداعی نماید. با این حال، 
برخی نکات قابل توّجه بیان خواهد شد. با بررسی این جدول، برخی نکات و نتایج به شرح زیر به دست می آید:

1. در بیشتر نام گذاری ها، محور شعارهای رهبر معّظم اقتصاد و موضوعات مربوط به آن بوده است. 
در برخی موارد، موضوعات زمینه ای و مفاهیم پایه ای اقتصاد بیان شده است.

 و امیرمؤمنان و امام حسین 2. سال های 78 و 79 و 81 و 85، با نام های شریف حضرت امام خمینی
و پیامبر اعظم مزّین شـده اسـت. هر چند به ظاهر از مفاهیم اقتصادی برای این سـال ها اسـتفاده نشـده 
اسـت؛ ولـی مقـام معّظم رهبری به منظـور الگوبرداری رفتاری از سـبک مدیریت و سـبک زندگی آن 

بزرگواران، به این کار اقدام نموده است.  
3. هر چه از سال73 به سال92 نزدیک تر می شویم، مفاهیم خاّص اقتصادی نموِد بهتری پیدا می کنند تا 

زمینه های انجام حماسه اقتصادی به تدریج فراهم شود.
4. در سال های73 تا 77 بر انضباط در همه ابعاد زندگی و صرفه جویی و قناعت تأکید بیشتری شد. سپس، 
در ادامه، برخی از الگوهای سیاسی کشور و اُسوه های دینی مطرح شدند. در ادامه به موضوعاتی، مانند اتّحاد 
و همبسـتگی و نوآوری و شـکوفایی و هّمت مضاعف تأکید گردید تا همه آحاد جامعه برای جهاد اقتصادی و 

توسعه تولید ملّی و حماسه اقتصادی آماده شوند.
5. با کمی دّقت در عناوین سـال ها و یک تحلیل اّولیه مشـخص می شـود که در همه سـال ها به صورت 
مستقیم یا به   طور تلویحی، به اقتصاد اشاره شده است. ستون تحلیل اقتصادی در جدول فوق، این نکته را به 
خوبی را نشان می دهد. این موضوع، بیانگر این است که اقتصاد از اهّمیت باالیی در عرصه داخلی و خارجی 
برخـوردار اسـت کـه در صورت نیل به این قدرت برتـر می توان با مدیریت بهینه به سـایر اهداف اجتماعی و 

سیاسی و ... نیز دست یافت. 

فلسفه نام گذاری سال 1392

 رهبر معّظم در مّدت 5 سـال گذشـته، نام های اقتصادی را برای هر سال انتخاب کرده اند. این تدبیر 
به این دلیل اسـت که در یکی دو سـال اخیر، فشـارهای خارجی بر اقتصاد ایران بیشـتر شـده است و به علّت 

تحریم بانک مرکزی و تحریم های نفتی و فشارهای خارجی دیگر، درآمد های ایران کاهش یافته است. 
 در ایـن مـورد، بایـد طرح ملّی هدفمندی یارانه ها را هم مورد توّجه قرار داد. این طرح برخی مسـائل را نیز 

328مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1



به وجود آورده اسـت. بخشـی از مشـکالت که در این زمینه پیدا شده است به دلیل تحریم های خارجی است؛ 
اّما تعدادی از مسـائل، ناشـی از سـوءتدبیر و اشـکاالت در مدیریت اجرایی طرح اسـت. به عنوان مثال، همه 
می دانیـم کـه در ابتـدای طرح قرار بود آن را به گونه ای مدیریت نمایند که واحدهای تولیدی خرد، متوّسـط و 
کالن، دچار بحران در تعیین بهای تمام شـده تولیدات خود نشـوند. این در حالی است که بنگاه های تولیدی، 
آسـیب زیـادی دیده انـد و این موضوع از غفلـت مربوط به نحوه اجرای طرح و مدیریـت مقّدمات و تبعات آن 
ناشـی شـده اسـت. از طرف دیگر، پرداخت نقدی یارانه ها و تزریق نقدینگی به جامعه، به هر صورت ممکن، 
عوارضـی را بـرای اقتصـاد خرد و کالن کشـور به همراه  خواهد داشـت. با افزایش نقدینگـی و عدم توّجه به 

افزایش تولید، توّرم زیادتر می شود. 
با اندکی تأّمل در مطالب اقتصادی مطرح شده، مشّخص می شود که اقتصاد کشور در وضعّیت خاّصی قرار 
دارد و برای برون رفت از این پیچش سخت اقتصادی، بیش از هر زمان، نیازمند حرکتی بزرگ هستیم؛ یعنی 
به   طور جّدی، امروز نیازمند یک حرکت تاریخی برای پشت سرگذاشتن شرایط کنونی هستیم. در یک کالم، 
خلق حماسـه اقتصادی در کنار حماسـه سیاسـی الزامی است. به همین دلیل، رهبر فرزانه با الهام گیری 
از الگوهای حماسـی از سـیره معصومان و بر حسب آموزه های مسجدی و معنوی، بهترین و اثرگذارترین 

نام را برای سال 1392 انتخاب نمودند.1
با بررسـی اوضاع داخلی و خارجی کشـور، به روشـنی درمی یابیم که عوامل متعّددی در قالب بسـترهای 
زمینه ساز برای حماسه  سیاسی مّدنظر رهبری بودند؛ برخی از عوامل خارجی عبارت  اند از: تهدیدات سیاسی 
خارجی، جنگ تبلیغاتی، شبهه افکنی و ایجاد تردید در میان مسئوالن و نخبگان، مانع تراشی های همه جانبه 
دشـمنان در فّعالّیت های هسـته ای ایران، جهانی سـازی سیاسـی، منزوی سـازی ایران در محیط بین الملل، 
تنش زایـی و ایجـاد ناامنی، بهره گیری از پتانسـیل های سیاسـی موجود. البّته عوامل متعـّدد داخلی دیگر نیز 
در این نام گذاری نقش داشـتند که مهم ترین آنها عبارت اند از: انتخابات ریاسـت جمهوری سـال92، تجربه 
تاریخی انتخابات شوراها، امنیت زایی، ثبات و آرامش سیاسی، استقالل سیاسی، قانون گرایی و ... . نکته مهم 
این اسـت که بحث در مورد همه این موارد در این مقال نمی     گنجد؛ ولی این مطلب بیانگر آن اسـت که مقام 
معّظم رهبری در نهایت تدبیر و و با نگرشـی جامع و چشـم اندازی بلندمّدت، به نام گذاری سـال 92 به 

عنوان سال »حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« مبادرت فرمودند.

1 - در ایـن بخـش و جاهـای دیگـری از ایـن نوشـتار، نگارنـده بـر اسـاس مطالعـات و تحصیـالت مرتبـط بـا علـوم اقتصـادی و حسـابداری و مدیریـت، در 
برخـی مـوارد تحلیل هایـی را ارائـه کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل، از ارجـاع مکـّرر و غیرضـروری بـه ُکتـب تخّصصـی اقتصـادی خـودداری شـده اسـت.
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با توّجه به مطالب مطرح شـده، برای بررسـی بیشـتر نقش مسـجد در خلق حماسـه اقتصادی و حماسـه 
سیاسـی، ابتدا به بحث واژگانی این مفاهیم پرداخته می شـود و سـپس مفاهیم اقتصادی و نقش مسـجد در 

ایجاد حماسه اقتصادی اشاره خواهد شد.

حماسه چیست؟

»حماسه«، در لغت به معنای دلیری کردن، دالوری کردن و شجاعت است.1همچنین، به مفهوم شجاعت 
نمودن، شعر رزمی و انجام امری افتخارآمیز از روی شجاعت، مهارت و شایستگی، آمده است.2در فرهنگ لغات 

عربی نیز، حماسه به مفهوم شّدت یا محکم بودن و متعّصب بودن در دین و در کارها آمده است.3
مقام معّظم رهبری در رابطه با مفهوم حماسـه می فرماید: »حماسـه، یعنی آن کار افتخارآفرینی که 
با شـور و هیجان انجام می گیرد«؛4»حماسـه با عقل هدایت و با ایمان پشـتیبانی می شود و باید از دل بجوشد 

و یک مقوله دستوری و بخشنامه ای نیست«.5
»حماسـه، یعنی واقعه ای جهادگونه و پرشـور؛ این را باید ملّت ایران و مسـئوالن کشـور، مورد نظر قرار 
دهند«.6»رفتار حماسی، یعنی رفتاری که بر آمده از غیرت و شجاعت و مردانگی، ایستادگی و مقاومت باشد. 
شـخصّیت حماسـی کسی است که از چنین روحّیه ای برخوردار است و می تواند با حرکت و تالش ویژه خود، 

این روحّیه را در دیگران ایجاد کند و یا آنان را از حالت خمود و مردگی در آورد و زنده گردند«.7
حماسه سیاسی

 نام گذاری سـال92 به نام سـال حماسـه سیاسی و حماسه اقتصادی، در حالی صورت گرفت که انتخابات 
ریاست جمهوری و همچنین، انتخابات شوراها در این سال دارای اهمّیت زیادی بودند. آنچه که در سخنان 
رهبر معّظم نهفته بود، انتخاب فردی اصلح و توانمند برای ریاست جمهوری آینده، متناسب با برنامه های 
سـند چشـم انداز 1404 بوده اسـت. به بیان دیگر، مقام معّظم رهبری شأن و منزلت ریاست جمهوری را 
از آِن فردی دانسـتند که بتواند با اجرای دقیق سـند چشـم انداز، حماسـه ای در سیاست و اقتصاد کشور ایجاد 

کبر، لغت نامه دهخدا، ج6، ص9193. 1 - دهخدا، علی ا
2 - عمید حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص700.

3 - لویس معلوف، المنجد فی اللغة و االعالم، ص153، ماّده حمس.
4 - بیانات مقام معّظم رهبری در مراسم بیست و چهارمین سال روز رحلت حضرت امام خمینی در تاریخ 1392/3/14.

5 - بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار جمعی از مّداحان و شاعران در روز والدت حضرت فاطمه  در تاریخ 1392/2/11. 
6 - بیانات رهبری در دیدار با کارگران و فّعاالن بخش تولید به مناسبت هفته کارگر در تاریخ 1392/2/7.

7 - ویژه نامه تبلیغ، ش17، ص53.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 330



کند. در حقیقت، حضور حداکثری و حماسـی ملّت پای صندوق های رأی و انتخاب کاندیدای اصلح برای به 
دسـت گیری ریاسـت جمهوری در سال های آینده می تواند کشور را بیش از پیش به سمت توسعه و پیشرفت 

رهنمون سازد.
مهم ترین عامل خلق حماسـه سیاسـی توّسـط ملّت بصیر ایران در سـال جاری، مشارکت سیاسی آنها در 
تعیین سرنوشـت خودشـان بوده اسـت. »مشـارکت«، در لغت به معنای همکاری، شـرکت داشتن یا حضور 
داشـتن است.1فرهنگ انگلیسی »آکسفورد«، واژه  »participation« را که معادل مشارکت فارسی است، به 
معنای »عمل یا واقعّیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن« دانسته است.2بر این مبنا، 
مشـارکت سیاسـی، در اصل به معنای شـرکت در امور عمومی، همراه با احساس مسئولّیت مشترک است. به 
تعبیر دیگر، مشارکت سیاسی، »تعّهدی فّعاالنه، آزادانه و مسئوالنه« است که به عنوان یکی از ساز و کارهای 
اِعمال قدرت، از درون جامعه برمی خیزد.3در نهایت، می توان مشارکت سیاسی را شامل هرگونه رفتار و عمل 
فردی یا جمعی دانسـت که در راسـتای همکاری و تعاون عمومی در عرصه  سیاست صورت می گیرد و هدف 
آن تحت تأثیر قرار دادن قدرت، تصمیم ها و سیاست گذاری های عمومی، مانند انتخاب رهبران سیاسی و یا 

اِعمال نظارت بر آنها و ... است.4

حماسه اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و حماسـه اقتصادی و سیاسـی از آموزه های اسـالمی برگرفته شـده است. عالوه بر لزوم 
تحّقق حماسـه سیاسـی، شـکل گیری حماسـه اقتصادی، در حقیقت مهم ترین، راهبرد حفظ انقالب و تداوم 
آن با تکّیه بر پیشـرفت ها و حفظ همه ارزش هاسـت. رهبر فرزانه با الگوگیری از آموزه های ارزشـمند 
اسالم به لزوم شکل گیری حماسه اقتصادی تأکید دارند. در صدر اسالم، مسلمانان در شعب ابی طالب با همه 
مشـکالت، 3 سـال تمام مقاومت کردند و توانسـتند با رهبری الهی پیامبر اعظم برای حفظ انقالب شان 
پایداری کنند و در نهایت، زمینه حاکمّیت دینی را در شبه جزیره عربستان رقم زدند. اکنون با توّجه به شرایط 
موجود، الگوی ما نیز همین اسـت. از طرف دیگر، اوج ایثار  و حماسه سـازی در حادثه کربال برای همه روشـن 
اسـت. جایـی کـه امام حسـین در برابر محروم مانـدن از جزئی ترین نیاز فیزیولوژیکی انسـان، یعنی آب، 

کبر، لغت نامه دهخدا، ج13، ص20917. 1  - دهخدا علی ا
کس، ولفگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ص115. 2 - زا

3 - کائوتری هوئین و دیگران، مشارکت در توسعه، ص6.
4 - مک آیور، م، جامعه و حکومت، ص383-387.
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دلیرانه مقاومت کرد. با این گونه رشادت ها، حماسه اقتصادی در برابر جنگ اقتصادی نمود پیدا می کند. بسیار 
روشـن اسـت که جنگ دشـمنان ایران در این برهه از زمان، یک جنگ اقتصادی اسـت. اعالم تحریم های 
اقتصادِی پی درپی و صدور قطعنامه های متعّدد علیه ایران نیز دالیل روشن این اّدعاست. در چنین شرایطی، 
رهبر فرزانه به لزوم شکل گیری یک حرکت فراگیِر حماسه گونه در تمام ابعاد اقتصاد، چه در بعد اقتصاد 

خرد و چه در اقتصاد کالن تأکید دارند.

تبیین رابطه اقتصادی و سیاسی بودن یک حرکت حماسی 

یک نکته اساسـی این اسـت که در ادبیات مدیریت کشـورها1اگر پدیده ای از نظر سیاسـی درست نباشد، 
نمی     تواند از نظر اقتصادی، از آن نتیجه مناسـبی انتظار داشـت. اگر حماسـه سیاسـی به صورت درسـت خلق 
نشـود، بعید اسـت حماسـه اقتصادی به وقوع بپیوندد و اجرای حماسـه سیاسـی شـرط الزم اجرای حماسـه 
اقتصادی است. ارتباط و تعامل سیاست و اقتصاد، قابل انکار نیست. به ویژه، سیاست، همیشه بر اقتصاد تأثیر 
تعیین کننده ای دارد و البّته از آن به شّدت اثرپذیر است. مبارزات انبیاء با فقر و محرومّیت، از یک سو و با تکاثر 
و افزون طلبی و سـرمایه داری خون آشـام از سـوی دیگر، در کنار مبارزه با طاغوت ها و سـلطه های نامشروع، 
حماسـه های سیاسـی و اقتصادی فراوانی را در تاریخ مبارزات انبیاء به یادگاری گذاشـته است. در تاریخ تبلیغ 
دین توّسـط انبیاء، همیشـه در کنار رویاروئی با فرعونیان و نمرودها، مقابله با قارون ها نیز وجود داشـته است. 
این ارتباط به گونه ای اسـت که اسـتقالل سیاسـی، بدون استقالل اقتصادی و برعکس آن، حداقل در تجربه 
تاریخـی وجـود نـدارد. در هم تنیدگـی سیاسـت و اقتصاد در قرون اخیر به شـّدت افزایش یافته اسـت و هیچ 

سیاستی، بدون ابعاد اقتصادی و هیچ اقتصادی، بدون ابعاد سیاسی یافت نمی     شود.2
برای بررسی و تشریح نقش مسجد در اقتصاد و خلق حماسه اقتصادی، الزم است کمی به عقب برگردیم 
و برخی مفاهیم زمینه ای را مورد مطالعه قرار دهیم. در سال 91 شعار همه مردم ایران به همراه دولت، حمایت 
از تولید ملّی، کار و سـرمایه ایرانی بوده اسـت. در همان سـال، رهبر گرانقدر مهم ترین مفهوم بنیادین 
اقتصـاد، یعنـی اقتصاد مقاومتی را بیان کرده اسـت. اقتصاد مقاومتی، اسـاس توسـعه اقتصـادی در وضعّیت 
کنونی اسـت که باید در همه موارد، در تصمیمات کالن کشـور مورد توّجه قرار گیرد. تحریم هایی که امروز 
از سـوی همه دشـمنان اسالم، برای فلج ساختن اقتصاد کشور تدارک دیده می شود، در کنار برخی تهدیدات 

1  -Governance.
کبری حسن، نکته هایی پیرامون حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، با اندکی تغییر در الفاظ و تلخیص، قابل دسترس در: 2 - علی ا

http://rasekhoon.net/article 
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دیگر، بیانگر این اسـت که اقتصاد کشـور ما، باید اقتصادی مقاومتی باشـد تا آسیب های این تحریم ها خنثی 
شـود. الّبتـه، تصمیمات متعّدد دیگری نیز بایـد در قالب اقتصاد خرد و موضوعات فرهنگی و اجتماعی در این 
خصوص صورت بگیرد تا اثربخشـی اقتصاد مقاومتی تضمین شـود. بر همین اسـاس، در ادامه به مطالبی در 
مورد تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی و فلسفه طرح آن و موضوعات مرتبط به این مبحث، اشاره خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری

اقتصـاد مقاومتـی، از دو واژه اقتصاد و مقاومت تشـکیل شـده اسـت. در مطالب قبلی، بـه مفهوم واژگانی 
اقتصاد و علم اقتصاد اشـاره شـده اسـت. مقاومتی بودن، یک صفت برای اقتصاد است که به مفهوم استقامت 
اشـاره دارد. »مقاومت و اسـتقامت، یعنی تالش بر حقّ اندیشـی و حقّ َروی و عدم تمایل به چپ و راست و در 

تعریفی دیگر، استقامت،  به معنی شناخت صراِط مستقیم و مجاهدت و مقاومت در این راه است«.1
در سـالی که با نام حمایت از تولید ملّی، کار و سـرمایه ایرانی مزّین شـد، به اوج رسیدن فشارهای ناشی از 
تحریم های اقتصادی بین المللی، اقتصاد کشـور را در شـرایط خاّصی قرار داد. در این شـرایط بود که راهبرد 
»اقتصاد مقاومتی« مطرح  شد. با توّجه به اینکه این راهبرد مختّص شرایط فعلی اقتصاد ایران است و پیشینه 
و تجربه منطبق با شرایط کنونِی کشور ما را هیچ کشوری، در هیچ کجای دنیا نداشته است، ضرورت تبیین، 

تعریف مؤلّفه های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار می شود.
 اگـر چـه موضـوع اقتصاد مقاومتی چنـدی پیش در اذهـان اقتصاددانان به وجود آمد؛2اّمـا این مبحث به 
صورت تأکیدی توّسط مقام معّظم رهبری در 8 مرداد 1391، در دیدار جمعی از محّققان، پژوهشگران، 
متخّصصـان و نـوآوران عرصـه  علم و فناوری و نیز مسـئوالن شـرکت های دانش بنیـان و پارک های علم و 
فّناوری مطرح گردید. برای ورود به بحث، ابتدا شـّمه ای از بیانات رهبر معّظم مطرح می شـود. در این 
دیدار ایشـان فرمودند: »یکی از راه های عبور از مقطع حّسـاس و سرنوشت سـاز کنونی جّدی گرفتن اقتصاد 

مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست؛ بلکه یک واقعّیتی است که باید محّقق شود«.3 

1 - نیلی پور، مهدی، بهشت اخالق، ج1، ص351.
2  - اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی روز پنجشنبه 28 اردیبهشت 91 با حضور مسئولین، صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی و حوزوی در تاالر 
امـام خمینـی دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران برگـزار شـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن همایش بـا هدف مفهوم پـردازی، گفتمان سـازی و پیاده سـازی 

الگوی مقاومتی در شـئون مختلف اقتصادی کشـور برگزار شـد.
3 - بیانـات مقـام معّظـم رهبـری، در دیـدار جمعـی از محّققـان، پژوهشـگران، متخّصصـان و نـوآوران عرصـه  علـم و فنـاوری و نیـز مسـئوالن 

شـرکت های دانش بنیـان و پارک هـای علـم و فّنـاوری، تاریـخ 91/5/8.
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اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مقاوم در هر دو جنبه خرد و کالن 

سـؤال بسـیار مهّمی در این بخش از بحث، در اذهان خوانندگان ایجاد می شـود، این اسـت که با توّجه به 
دو جنبه کلّی خرد و کالن در اقتصاد، مفهوم اقتصاد مقاومتی به کدام بخش از آن مربوط می شود. پاسخ این 
اسـت کـه از اقتصـاد کالن به نام اقتصاد بخش عمومی هم یاد می شـود. آنچـه در اصطالح اقتصاد مقاومتی 
مطرح می شود بر هر دو شاخه علم اقتصاد داللت دارد. از طرف دیگر، به دلیل این که »اقتصاد کالن را اقتصاد 

دولت می خوانند، می توان گفت که اقتصاد بخش عمومی، شامل هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کالن است«.1
از طرف دیگر، موفقّیت اقتصادی، به صورت سّنتی در حوزه کالن اقتصاد)Macroeconomics(  و با تولید 
ناخالـص ملّـی GNP(2(متجلّـی می گردد. این مفهوم، هـر فّعالّیت یا تولید اقتصـادی را، صرف نظر از منابع و 
فواید واقعی و اثرات بلندمّدت، روی رفاه اجتماعی اندازه می گیرد. بر اساس مکتب اقتصادی هر جامعه، برخی 
رفتارها به عنوان الزامات تولید، برای رسـیدن به سـطح GNP موردنظر، مشـروع و مقبول محسوب می شود. 
این باور به مشـروعّیت، در جوامع کاپیتالیسـتی صنعتی یا جوامع اسـالمی و ... متفاوت هسـتند. به   طور کلّی، 
تولید یا تولید ناخالص ملّی بیشـتر با خود، اشـتغال بیشـتر را به دنبال دارد و اشـتغال بیشـتر، رفاه مردم فعلی و 

رضایت خاطر ظاهری آنها را فراهم می آورد. 
 آنچه که در کالم رهبری و تحلیل گران و اندیشمندان اقتصادی، در رابطه با اقتصاد مقاومتی مطرح است، 
به کلّیت نظام اقتصادی کشور، به عنوان یک نظام واحد اشاره دارد. از این رو، به نظر می رسد که تأکید بیشتر 

اقتصاد مقاومتی به اقتصاد بخش عمومی مربوط است که گاهی اوقات »مالیه عمومی« هم نامیده می شود.3

الگوهایی برای تعریف اقتصاد مقاومتی

اگر دانش انباشـته و کتاب های مرسـوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه ای مدّون و مکتوب 
درباره اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. از آنجا که تحریم های شـدید اسـتکبار بر علیه ایران تاکنون سـابقه 
نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حّتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، 
به دلیل سـّری و سیاسـی بودن، امکان دسترسـی به آن برای کارشناسـان معمولی وجود ندارد. بنابراین، با 
تعمیق مطالعات در اقتصاد و مداّقه در بیانات مقام معّظم رهبری و مطالعه وضع موجود، می توان اقتصاد 

مقاومتی را با بهره گیری از چهار الگوی زیر تعریف نمود: 

1 - دادگر یداهَّلل، اقتصاد بخش عمومی، ص8.
2  - Gross National Production.

3 - برای مطالعه بیشتر ر.ک به: ماسگریو، ماسگریو، Public Finance In theory and Practice، ص13-11.
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الف( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد موازی
این تعریف به برخی اقدامات در موازی با وضعّیت موجود برمی گردد. همان گونه که روشن است در اوایل 
انقالب دولتمردان کشور، با توّجه به نیازهای موجود و با روحّیه مذهبی، به تأسیس ادارات یا نهادهایی، مانند 
کمیته  امداد امام خمینی، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و بنیاد 15 خرداد اقدام نمودند. امروز نیز باید برای تأمین اهداف عالیه انقالب، این گونه پروژه ها را ادامه داد و 
تکمیل کرد؛ یعنی برای تحّقق اقتصاد مقاومتی، به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز داریم که وظایف 
آنها چه بسـا از نظر ماهّیت، از عهده  نهادهای رسـمی اقتصادی موجود برنمی      آید. پس، باید نهادهایی موازی 
بـرای ایـن کار ویـژه ایجاد گردد؛ بـه عبارت دیگر، ما در متن این اقتصاد، به یک »اقتصاد ثانوّیه« و مشـابه و 
تکمیلی نیاز داریم. برخی از این نهادها برای اهداف بلندمدت و مشـخّصی تأسـیس شـدند که شاید نیازی به 
وجود آنها در شـرایط حاضر نباشـد. در واقع اهداف مربوط به آنها، به   طور کامل، محّقق شـده اسـت. بر اساس 
اقتصاد مقاومتی اهداف جدیدی باید در ساختار کالن تبیین شود که نیاز به نهادهای جدید را روشن می سازد.

ب( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد پدافندی
شـّکی نیسـت که اندیشـه اقتصاد مقاومتی، تفّکری بومی و منطقه ای است و در مقابله با تحریم های فلج  
کننده آمریکا و اتّحادیه اروپا و دیگر کشـورهای هم پیمان با آمریکا، در اذهان مدیران اقتصاد کالن کشـور با 
عنایت و تأکید رهبری، شکل گرفته است. با این دیدگاه، ابتدا باید به مهارت های آفندشناسی و هجوم شناسی 
مسـلّح شـویم و دشـمن را با همه ویژگی ها و اقدامات آینده به   طور دقیق بشناسـیم. در آن صورت، برای هر 
حمله، یک ضّد حمله طراحی و اجرا نمائیم. در واقع، در برابر هر استراتژی دشمن، ما یک استراتژی مقاومتی 
را تدوین و اجرا کنیم. از آنجایی که این تعریف به شـناخت کیفّیت حمله یا تحریم های دشـمن بسـتگی دارد، 

می توان آن را از این منظر یک »اقتصاد تدافعی« نامید.

ج( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد ترمیم گر
تحریم هـا، در ابتـدا مشـکالتی را در اقتصـاد کشـور ما به وجـود آوردند که ضعف فرآیندها و سـاختارها و 
نهادهای فرسـوده و ناکارآمد موجود اقتصادی را به خوبی آشـکار سـاخت. اگر این تشکیالت و روش ها تغییر 
نیابد، نمی      توان به یک اقتصاد مقاومتی رسید. بر اساس این دیدگاه، با تغییرات جزئی یا کلّی، نهادهای دارای 
اثربخشی کم، »مقاوم سازی« و »آسیب زدایی« یا »مرّمت« می شوند. در واقع، اگر در راستای عملیاتی سازِی 
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بیانـات مقـام معّظـم رهبری، یک نهاد فرضـی نمی      تواند انتظارات اقتصادی ما را برآورده سـازد، باید با 
تعریف دوباره سیاست ها و خط مشی های سازمانی، مانند یک ستاره دریایی، بخش آسیب پذیر و آسیب دیده 
را ترمیم کنیم. با ترمیم های نهادی یا سازمانی یا دستگاهی یا وزارتخانه ای و تعریف و تشریح وظایف جدید 

و تکمیلی، ما به یک اقتصاد مقاوم و شکست ناپذیر می رسیم.

د( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد الگویی
در این تعریف به دنبال ترکیب هر سه دیدگاه فوق هستیم؛ یعنی اگر ترمیمی در ساختارها الزم است، آن 
را انجام دهیم و همزمان، هجمه ها و تحریم ها را شناسـایی  کنیم و در صورت نیاز، نهادسـازی را به صورت 
کامل انجام  دهیم. در این روش، باید از جدیدترین دانش در عرصه داخل و بین الملل مّطلع باشیم و بر اساس 
اقتضای شرایط، تصمیمات و طرح های خرد و کالن اقتصادی را اجرا نمائیم. از آنجا که این تعریف بر اساس 
شـرایط داخلی کشـور و اوضاع خارجی و اسـتراتژی های تحریمی دشمنان است، می توان این اقتصاد را یک 
»اقتصاد اقتضایی«1نامید؛ زیرا با در نظر گرفتن تهدیدات قبلی و فعلی و آتی و با توّجه به اصول و ارزش های 

بنیادین سیاست کشور، نحوه عمل خود را انتخاب و اجرا می کنیم.

دالیل لزوم توّجه به اقتصاد مقاومتی

اکنون که برخی از الگوهای تعریف اقتصاد مقاومتی بیان شد و این مفهوم تا حدودی تشریح گردید، این 
سـؤال در ذهـن خوانندگان مطرح می شـود که به   طـور کلّی، دالیل بیان اقتصاد مقاومتـی و تأکید رهبری به 
داشتن اقتصاد مقاومتی و اقتصادی بر پایه دانش چه بوده است. هر چند دالیل کم اهّمیت و با اهّمیت زیادی 

در این مورد مطرح است، با وجود این، مهم ترین و کلّی ترین دالیل در ادامه اشاره خواهد شد:
وشی دامی اقتصادی الف( درآمدهای خام فر

بر اساس بیانات مقام معّظم رهبری، یکی از بهترین مظاهر و مؤثّر ترین مؤلّفه های اقتصاد مقاومتی، 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت کـه می توانند اقتصاد مقاومتـی را پایدار تر کنند. تولید ثـروت از طریق منابع 
تمام شـدنی، همچون نفت، خودفریبی اسـت و خام فروشـی دامی است که میراث سـال های متمادی قبل از 
انقالب محسوب می شود و متأّسفانه کشور، گرفتار آن شده است و باید تالش شود که ملّت ایران از این تله 

1 - »دیـدگاه اقتضایـی« ))Contingency theory کـه در بیشـتر علـوم، بـه خصـوص رشـته مدیریـت بـه صورت هـای مختلـف کاربـرد دارد، بـر ایـن نکتـه 
اشـاره می کنـد کـه بـرای انجـام امـور، همیشـه یـک بهتریـن راه دائمـی وجـود نـدارد و انجـام آن، بـه شـرایط خـاّص همـان مورد بسـتگی دارد. 
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نجات پیدا کند. 
در توجیـه ایـن خود فریبـی می توان گفت که در زمان های گذشـته، افزون شـدن منابـع و ذخایر نقدی و 
ارزی کشـور، به دلیل افزایش بیش از حّد قیمت نفت، یکی از امتیازات اسـتراتژیک محسـوب می شـد. این 
ثروت نقدی، در سـال های گذشـته باعث بیماری هلندی1در اقتصاد ایران شـد که به عنوان »بالی منابع و 
اثـر آزمنـدی« مطرح می شـد و برنامه های اقتصادی دولت را تغییر داده بـود. در واقع عدم مدیرّیت دانش در 
اداره امور عمومی، این بیماری ها را در اقتصاد ایجاد کرد. تحقیقات ثابت می کند که مصارف لجام گسـیخته 
منابع بودجه ای حاصل از فروش نفت، سـرانجام باعث می شـود که دولت برای اسـتقراض و تأمین بودجه در 
آینده نزدیک به بازار پول و سـرمایه روی بیاورد.2در چنین شـرایطی بود که رهبر معّظم مفهوم اقتصاد 

مقاومتی را مطرح کردند.

یم ها زه با تحر ین عامل مبار ب(اقتصاد مقاومتی، مهم تر
 واژه تحریم، به مهار صادرات یا واردات مربوط می شـود و در رابطه با اقتصاد بین المللی و بین دو اقتصاد 
کالن مفهـوم پیـدا می کنـد. تحریـم، تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشـور، بـرای ایجاد تغییر در 
سیاسـت های آن کشـور اسـت یا دسـت کم بازگوکننده نظریات یک کشـور درباره این قبیل سیاسـت های 
دیگران است.3در واقع، تحریم، باز پس گیری عمدی یا تهدید به باز پس گیری روابط معمول تجاری یا مالی 

از سوی یک دولت است.4
اّولین تحریم های آمریکا به مهاجرین مربوط می شود که در سال 1765 نسبت به قانون استمپ اعتراض 
داشتند. کم کم تحریم های اقتصادی در سیاست خارجی یا داخلی آمریکا به یک سّنت و عادت سیاسی تبدیل 

شد.5
تحریـم آمریکا، از زمان تسـخیر النه جاسوسـی )سـفارت آمریـکا در ایران( و گروگان گیـری تعدادی از 
آمریکایی ها شـروع شـد. اّولین اقدام برای تحریم، امتناع آمریکا از ارسـال تسـلیحات خریداری شـده ایران، 
بـه ارزش300 میلیـون دالر، در 8 نوامبـر 1979 بـود. بعد از آن، دولت آمریکا در دفعات پیاپی، بر گسـتردگی 

.1999 ، Managing the Oil wealth windfalls and Pitfalls،1 - آموزگار
2 - خیرخواهان، منابع و اثر آزمندی، ص158-121

3 - علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ص32.
4 - همان، ص32.
5 - همان، ص34.
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و عمـق تحریـم بـه صورت فراگیر افزود. جنگ عراق علیه ایران و حمایت آمریکا از آن کشـور، واقعه طبس، 
عدم بازپرداخـت کّل دارایی1بلوکـه شـده ایران، قرارداد الجزایر، تشـدید محدوّدیت هـای وارداتی از ایران به 
آمریکا توّسط ریگان، ممنوعّیت انواع کاالها و تجهیزات اساسی و حیاتی به ایران، حمایت اسرائیل از آمریکا، 
قانـون داماتـو و قانـون گیلمن و ... از وقایع تعمیق تحریم علیه ایران بودند. امروز، این تحریم به حّدی اسـت 
که کشورهای واسطه و دارای روابط تجاری با ایران، به تنبیه تجاری و تحریم آمریکا دچار می شوند و نیز هر 

نوع کاال و خدمات که به نوعی وارد چرخه بازرگانی ایران شده، نباید وارد آمریکا شود.2 
این درسـت اسـت که اگر ایران زیر بار فشـار اقتصادی آمریکا نمی      رفت، شاید اقتصاد بهتری داشت؛ اّما از 
سال 1995 تاکنون اقتصاد ایران، با ثبات تر و سالم تر شده است.3 اکنون، به قول یکی از اقتصاددانان می توان 

گفت که161 بار تحریم، نه تنها اقتصاد ایران را فلج نکرد، بلکه اقتصاد ایران را واکسینه نمود.4
همـه کارشناسـان داخلـی و صاحب نظران سیاسـی و اقتصادی خارجی بر این عقیده انـد که آمریکا با این 
تحریم ها، نه تنها به اهدافش نمی      رسد، بلکه منافع و عملکرد اقتصادی خود را به مخاطره انداخته است.5یکی 
از منابع برجسته و شاهد این مّدعا، کتاب »احساس مطلوب یا کار نامطلوب با تحریم ها« است. نویسنده این 
اثر، با بررسی مطالعات و گزارشات متعّدد »مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا«،6این نکته را مطرح 
کرد که به   طور تقریبی، همه تحریم های فراگیر و یک جانبه کشـور آمریکا با ناکامی این کشـور و پیشـرفت 

بیشتر و بهتر کشورهای هدف، همراه بوده است.7 
مقـام معّظـم رهبـری در این مورد فرمودند: »ما باید یک اقتصاد مقاومتی در کشـور به وجود آوریم. 
امروز، کارآفرینی معنایش این اسـت. دوسـتان درسـت گفتند که ما تحریم ها را دور می زنیم. بنده هم یقیین 
دارم ]که[ ملّت ایران و مسـئوالن کشـور، تحریم ها را دور می زنند ]و[ تحریم کنندگان را ناکام می کنند؛ مثل 
موارد دیگری که در سال های گذشته، در زمینه های سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام 

دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذر خواهی کنند«.8 

1 - از 12 میلیون دالر فقط سه میلیون دالر به ایران برگشت داده شد.
2 - علیخانی، حسین، تحریم، شکست یک سیاست، ص250-78.

3  - همان، ص314.
www.bultennews.com/fa/news :4 - مصاحبه دکتر فرهاد رهبر اقتصاددان و رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با فارس، قابل دسترس در

5 - برای کسب اطالعات تخّصصی و تحلیل اقتصادی بیشتر مراجعه کنید به:

 Iran’s Economy & the US Sanctions‚Middle East Journal‚ Vol 50‚No2‚Spring‚1997        
6 -Center For Strategic and International Studies )CSIS( 
.صFeeling Good or Doing Good With Sanctions، 221 ،پریگ - 7

8 - بیانات رهبری، در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 1389/6/16.
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اقتصاد مقاومتی، اقتصادی بر پایه آموزه های قرآنی

داشـتن یک اقتصاد باثبات و پایدار از اهداف اصلی هر حکومت یا دولت اسـت. اقتصادی که متزلزل باشد 
و بر اسـاس کوچک ترین تصمیم های سیاسـی و غیر سیاسـی در یک گوشـه از جهان، نامتعادل شـود، بقای 
هر دولت و حکومتی را به مخاطره می اندازد. سیاسـت های اقتصادی ایران تا قبل از انقالب بر اسـاس امیال 
و نظرات سلسـله پادشـاهی اتّخاذ می شـد و زیرکی مدیران اقتصادی کشـور در برابر اهداف پنهان اسـتکبار، 
بـا توّجه به اِعمال نظر شـخص شـاه کارسـاز نبود. در آن زمـان، محدودّیتی در تعامـالت اقتصادی با جوامع 

بین الملل وجود نداشت. 
 بـا وقـوع انقـالب اسـالمی که انقـالب ارزش ها بود و باورهای اسـالمی را حاکم نمود، سـعی می شـد تا 
تصمیمات اقتصادی بر اسـاس آموزه های اسـالمی صورت بگیرد. این اصل در قالب الگوگیری از آموزه های 
قرآنی، در همه تصمیمات دولت مردان متجلّی بود. در ادامه، به برخی از آموزه های مهم اقتصاد قرآنی اشـاره 

می شود:
ین الگوی اقتصاد مقاومتی الف( آیه نفی سبیل، شاخص تر

آیه نفی سـبیل، یکی از آیات مّهم اسـت که در اتّخاذ سیاسـت های خارجی اقتصادی با جوامع دیگر، ارائه 
ْؤِمِنـینَ َسـِبیاًل؛ یعنی، و خدای تعالی،   امْلُ

َ
یَن َعـیل کاِفِر

ْ
 اهَّلُل ِلل

َ
َعـل ـْن َیحجْ

َ
طریـق می نمایـد. قرآن می فرماید: »َو ل

هرگز کّفار را ما فوق مؤمنان و مسلّط بر آنان قرار نمی دهد«.1
 بر اساس این آیه، مؤمنان، حقِّ پذیرفتن سلطه کافران را ندارند. سلطه پذیری نشانه نداشتن ایمان واقعی 
اسـت و باید کاری کرد که کّفار از سـلطه بر مؤمنان، برای همیشـه مأیوس باشـند. پس، هر طرح، عهدنامه، 
رفت وآمد و قراردادی که راه نفوذ کّفار بر مسـلمانان را باز کند، حرام اسـت. بنابراین، مسـلمانان باید در تمام 

جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از استقالل کامل برخوردار باشند.2
مدیران کالن کشـور، اسـتکبار جهانی نتواسـت منافع خود را در کشور حفظ نماید. از   با این نگرش عمیق ِ
این رو، در دفعات و مراحل و گام های متعّدد، با اعمال تحریم های مستقیم و غیرمستقیم، عرصه را بر اقتصاد 
ایران سخت و سخت تر نمود. اکنون، ملّت و دولت ایران، با رهنمودهای رهبر معّظم توانسته تحریم ها 
را پشـت سـر نهد و در این راسـتا به توسـعه همه  جانبه اقتصادی برسد. بدین دلیل، بحث اقتصاد مقاومتی، به 

عنوان یکی از راه های چابک  سازی نظام اقتصادی با درایت خاّص رهبری مطرح گردید. 

1 - نساء، آیه141. 
2 -قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2، ص192-190.
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ب(ایمان، معیار برتری و قدرت اقتصادی
ْوَن ِإْن ُکْنُمْ ُمْؤِمنین ؛ 

َ
ْعل

َ
ْنُمُ اْل

َ
َزُنوا َو أ ْ َ

ُنوا َو ال ت قرآن کریم، در مورد برتری مؤمنان بر کفار می فرماید: »َو ال َتِ
و ]شما مسلمانان[ سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید، اگر ایمان داشته باشید«.1

آیه بیان شده، بر این نکته داللت دارد که مؤمنین نسبت به دیگران برتری خواهند داشت. از طرف دیگر، 
می دانیم که یکی از لوازم برتری، بی نیازی اقتصادی از دولت های استکباری و خودکفا بودن مسلمانان است؛ 
زیرا نیاز به دیگران، همیشـه همراه با ذلّت و اسـارت اسـت. بنابراین، ملّتی که بخواهد بزرگ سـربلند زندگی 

کند، باید ابتدا خود را از بند اسارت غیر مسلمان آزاد سازد. 
 رهبر معظمبا اشاره به آیه بیان شده، در این خصوص می فرمایند: »فقط مواظب باشید وحدت و شور 
و احسـاس تکلیف را در خود حفظ کنید. قرآن، به مسـلمان ها خطاب می کند و می گوید: اگر مؤمن باشـید ]ِإْن 
َزُنوا[. مظهر ایمان، همین شور و نشاط و  ْ َ

ُنوا َو ال ت [، نه از کسی بترسید و نه سست شوید ]َو ال َتِ ُکْنُمْ ُمْؤِمنین
تالش و وحدت و حضور در صحنه است؛ دشمن هم از همین ]حضور[ می ترسد. تا وقتی حضور قوی و ُپرشور 

، لطف خدا هم با ما خواهد بود«.2  شما مردم، استمرار دارد، ان شاء اهلَلّ

ج( دوری از والیت غیرالهی 
در قـرآن، پیـروی از والیت الهی و والیت اولیاء خدا تأکید شـده اسـت. این والیـت، در امور اقتصادی نیز 
ِخُذوا  ذیَن آَمُنوا ال َتّتَ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
باید توّجه شود. قرآن کریم در مورد لزوم دوری از والیت غیرالهی می فرماید: »یا أ

امِلین ؛ 
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال ْم ِإّنَ اهَّلَل ال َیْ ُه ِمْنُ

َ
ْم ِمْنُکْم َفِإّن ُ ْوِلیاُء َبْعٍض َو َمْن َیَتَولَّ

َ
ْوِلیاَء َبْعُضُهْم أ

َ
ى  أ صار وَد َو الّنَ َیُ

ْ
ال

ای مؤمنان! یهود و نصاری را به دوستی مگیرید. بعضی از آنها دوستان بعضی دیگرند. هر که از شما با ایشان 
دوستی کند، خود از ایشان است. همانا خداوند، مردم ستمگر را هدایت نمی      کند«.3

در آیه مطرح شده و برخی آیات مشابه دیگر، مسلمانان از قبول والیت کّفار، سخت برحذر داشته شده اند؛ 
زیرا قبول این اسارت و پذیرش والیت طاغوت، نیازهای گسترده اقتصادی را به ارمغان می آورد. مسلمانان، 
نباید حّتی لحظه ای والیت کّفار و یهود و نصارا و طاغوت را تحّمل نمایند؛ زیرا این سرسـپردگی به عظمت 

آنان لطمه وارد می کند.

1 - آل عمران، آیه 139
2 - بیانات مقام معّظم رهبری در مراسم بیعت جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم سراسر کشور در تاریخ 1368/4/18.

3 - مائـده، آیـه51؛ بـرای مطالعـه بیشـتر ر. ک بـه: همـان سـوره، آیـه57؛ نسـاء، آیـات144 و 139 و 89؛ ممتحنـه، آیـه1؛ هـود، آیـه113؛ کهـف، آیـه50؛ 
عنکبـوت، آیـه41، بقـره، آیـه257؛ فّصلـت، آیـه31؛ توبـه، آیـه71؛ و ... .
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د( اقتدار و طاغوت ستیزی
مسـلمانان، بایـد یک اقتصاد خودکفا و غیروابسـته به طاغوتیان داشـته باشـند. ایـن خودکفایی و اقتدار، 
باید همه جانبه باشـد؛ اعّم از: سیاسـی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ... . قرآن کریم در این مورد می فرماید: 
 َیْبَتُغـوَن َفْضـاًل ِمـَن اهَّلِل َو 

ً
دا  ُسـّجَ

ً
عـا

َ
ـْم َتراُهـْم ُرّک ـاِر ُرَحـاُء َبْیَنُ

َ
ُکّف

ْ
 ال

َ
اُء َعـیل

َ
ِشـّد

َ
ذیـَن َمَعـُه أ

َّ
 اهَّلِل َو ال

ُ
ـٌد َرُسـول ّمَ »ُمَ

َرُه  ُه َفآَز
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
یِل َکَزْرٍع أ ج

ْ
ن ُهْم ِف اْلِ

ُ
ْوراِة َو َمَثل ُهْم ِف الّتَ

ُ
ُجوِد ذِلَك َمَثل َثِر الّسُ

َ
 سیماُهْم ف  ُوُجوِهِهْم ِمْن أ

ً
ِرْضوانا

احِلاِت  ـوا الّصَ
ُ
ذیـَن آَمُنـوا َو َعِمل

َّ
ـاَر َوَعـَد اهَّلُل ال

َ
ُکّف

ْ
ـُم ال اَع ِلَیغیـَظ ِبِ ّرَ َظ َفاْسـَتوى  َعـیل  ُسـوِقِه ُیْعِجـُب الـّزُ

َ
َفاْسـَتْغل

؛ محّمد فرسـتاده  خداسـت و کسـانی که با او هسـتند در برابر کّفار سرسخت و  ً
 َعظیما

ً
ْجرا

َ
ْم َمْغِفَرًة َو أ ِمْنُ

شـدید هسـتند و در میان خود مهربانند؛ پیوسـته آنها را در حال رکوع و سـجود می بینی؛ در حالی که همواره 
فضل خدا و رضای او را می طلبند؛ نشـانه  آنها در صورتشـان از اثر سـجده نمایان اسـت؛ این توصیف آنان در 
تورات و توصیف آنان در انجیل اسـت؛ همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج سـاخته، سـپس به تقوّیت 
آن پرداخته تا محکم شـده و بر پای خود ایسـتاده اسـت و به قدری نمّو و رشـد کرده که زارعان را به شـگفتی 
وا می دارد؛ این برای آن اسـت که کافران را به خشـم آورد. )ولی( کسـانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای 

شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است«.1
َظ َفاْسـَتوى  َعیل  ُسـوِقِه« به نیرومندی و بر پای خود ایسـتادن و قدرت 

َ
بر اسـاس این آیه، جمله  »َفاْسـَتْغل

یافتن مسلمانان اشاره دارد. مسلمانان، باید با پشتکار و تالش فراگیر، به آن درجه از شکوه و عّزت برسند که 
دشمنان اسالم، تاب تحّمل آن را نداشته باشند. چنین الگویی باید در عملیات اقتصادی منظور شود تا مبانی 

الگوی اقتصادی مقاومتی، عملی گردد. 
مقـام معّظم رهبری با تأکید بر این آیه شـریف می فرمایند: »اسـالم پیـروان خود را این جور تربیت 
می کند... . اینها، آن معنوّیتی است که در آنها وجود دارد؛ آن توّکل، آن توّجه به خدا، آن تذّکر، آن خضوع در 
مقابل پروردگار. این، خاصّیت پرورش انسان مسلمان و مؤمن است. اسالم این جور انسانی پرورش می دهد. 
در مقابل خدای متعال، خاضع؛ با برادران ایمانی، رحیم، مهربان؛ اخوت اسالمی برقرار ]می کند[؛ اّما در مقابل 
اَع«؛ خود آن کسانی که این زمینه  ّرَ مسـتکبران، در مقابل ظالمان، مثل کوِه اسـتوار می ایستند... »ُیْعِجُب الّزُ
را فراهم کردند، به شگفت می آیند. این دست قدرت الهی است که این جور انسان ها را رشد می دهد. دشمن 
مستکبر وقتی به این انسان مسلماِن تربیت شده بالیده، در دامان اسالم نگاه می کند، معلوم است که به خشم 
اَر«... . خداوند متعال، وعده کرده اسـت به افرادی که این جور 

َ
ُکّف

ْ
ُم ال می آید و ناراحت می شـود »ِلَیغیَظ ِبِ

1 - فتح، آیه29.
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حرکت کنند، پاداش خواهد داد، اجر خواهد داد...«.1

جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی مقّدمه حماسه اقتصادی 

جهاد، از تعالیم اصلی اسالم است و در قرآن کریم بارها از این مفهوم استفاده شده است. به عنوان نمونه، 
ْعَظـُم َدَرَجًة ِعْنَد 

َ
ْنُفِسـِهْم أ

َ
ـْم َو أ ْمواِلِ

َ
وا َو جاَهُدوا ف  َسـبیِل اهَّلِل ِبأ ذیَن آَمُنـوا َو هاَجـُر

َّ
قـرآن کریـم می فرماید: »ال

وَن؛ کسـانی کـه ایمـان آوردنـد و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشـان به جهاد  فاِئـُز
ْ
ولِئـَك ُهـُم ال

ُ
اهَّلِل َو أ

پرداخته انـد، نـزد خدا مقامی هر چه واالتر دارند و آنها همان رسـتگارانند«.2در این آیه، عالوه بر جهاد کردن 
در راه خدا با جان، به جهاد کردن با اموال هم اشـاره شـده اسـت. در واقع، جهاد در راه خدا فقط جهاد با جان و 
رسـیدن به مقام واالی شـهادت نیست؛ بلکه مؤمنان می توانند با مال و ثروت خود در ره دین خدا جهاد کنند. 
این تعبیر به جهاد اقتصادی اشاره دارد و بر این نکته تأکید دارد که مسئوالن و مدیران کشور، در هر سطحی 
از مسئولیت که هستند، باید با تصمیم گیری خود در امور اقتصادی با دشمنان اسالم و هر گونه شرک و باطل 
مبارزه نمایند. با نگاهی به تاریخ اسـالم متوّجه این موضوع می شـویم که موقعّیت هایی ایجاد شـده است که 
حرکت های جهادی، مسـیر تحّوالت اجتماعی زمانه را دگرگون کرده اسـت. یکی از این موقعّیت ها، قیام و 
شهادت امام حسین و یاران گرانقدرش، در مبارزه با باطل است. عالوه بر این، انقالب اسالمی نیز از ابتدا، 
قوام و دوام خود را از حرکت های جهادی به دسـت آورده اسـت. بسـیار روشن است که حرکت  حماسی تاریِخ 
هشـت سـاله جنگ تحمیلی، با خاطرات جهادگرانه و ایثار و فداکاری های رزمندگان اسالم رقم خورده است 
و اکنون، ما این آرامش و امنّیت را مرهون خون شـهدایی می دانیم که یاران و همراهان مسـجدی بوده اند. 
جهاد، مقوله ای است که به هیچ وجه نمی      توان واجب بودن آن را انکار کرد و در نصوص صریح قرآنی تأکید 

زیادی به آن شده است.
 در یک تأّمل سـطحی، متوّجه می شـویم که جهاد اقتصادی یک مفهوم گرانسنگ است و فقط به تحّمل 
سـختی اقتصادی، قناعت  و صرفه جویی کردن، به کارگیری خالقّیت و ... ختم نمی     شـود. منظور این اسـت 
تـالش و تحّمـل تنگناهـای اقتصـادی، برای نیل به منافع فـردی را نمی     توان عملی جهادی دانسـت. جهاد 
اقتصادی دارای ویژگی هایی اسـت که باید در شـرایط خاص خود محّقق شـود؛ مانند: شناخت وضعّیت ویژه 
اقتصاد، شـناخت اهداف متعالی آن، ملزم شـدن به الزامات جهاد، رصد موانع و اتّخاذ راهکارها، اتّخاذ آرایش 

1 - بیانات مقام معّظم رهبری   در دیدار مسئوالن نظام در روز میالد پیامبر در تاریخ 1389/12/2.
2 - توبـه، آیـه20؛ بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک بـه: بقـره، آیـه 218؛ آل عمـران، 142؛ نسـاء، آیه 95؛ مائـده، آیه35؛ انفال، آیـات 72 و 74 و 75؛ توبه، آیات 

19 و 41 و 73؛ تحریـم، آیـه9 و ... .
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جهادی، توانمندسـازی نیروهای انسـانی.1 تا آن زمانی که مجریان و فّعاالن عرصه های اقتصادی با دیدگاه 
اومانیسـتی در مکتب اقتصادی و با در نظر گرفتن سـود فردی، به فّعالّیت های اقتصادی بپردازند، نمی     توانیم 

انتظار تحّقق وعده  نصر الهی را در قبال صعوبت های اقتصادی داشته باشیم. 
نگرشـی کـه در مقابـل آموزه های اقتصـاد مقاومتی وجود دارد، رویکرد »سـرمایه داری« اسـت. در نظام 
سـرمایه داری، سـودآوری یک اصل است و سیاسـت و دیانت و ... موضوعات فرعی هستند. نهادهایی، مانند 
پـول و مالکّیـت خصوصـی و مطلـق و ... برگرفته از نگرش اومانیسـتی هسـتند. در چنین شـرایطی اقتصاد 
مقاومتی می تواند مانند دژی مسـتحکم در برابر توسـعه و ترویج اخالق سـرمایه داری، دارای اهّمیت زیادی 
باشـد. بـر اسـاس اقتصاد مقاومتـی، فّعاالن اقتصادی، بـدون توّجه به نظام سـرمایه داری، بـر پایه انگیزش 

اسالمی و منطق جهادگونه به تولید ارزش اقتصادی اقدام خواهند کرد.
 این موضوع، بیانگر برکت محوری در اقتصاد اسالمی است و برکات الهی را برای اقتصاد در پی دارد. در 
چنین اقتصادی هیچ چیزی ارزشـمندتر از اِعتالی کلمه اهلل در همه شـئون زندگی فردی و اجتماعی نیسـت. 
بدین ترتیب، همه تالش ها و ابتکارات، با رویکرد جهادی صورت گرفته و فرهنگ جهادی به   طور کامل احیا 

و همه گیر خواهد شد. در این صورت است که حماسه اقتصادی خلق خواهد شد.
با نگاهی کوتاه به زندگی پیامبر اسالم مشّخص می شود که آن حضرت، به دلیل آماده نبودن شرایط 
زمانی و مکانی، سه سال اّول بعد از بعثت، مردم را به طور مخفی به اسالم دعوت می کرد و سپس، به صورت 
علنی و بعد از مهاجرت از موضع قدرت، در قالب جهاد و حماسـه، مردم را به اسـالم دعوت می نمودند. زمانی 
ْیِل ُتْرِهُبوَن  ٍة َو ِمْن ِرباِط احْلنَ ْم َما اْسـَتَطْعُمْ ِمْن ُقّوَ ُ وا لَ

ُ
ِعّد

َ
که قدرت الزم حاصل گردید، این آیه نازل شـد: »َو أ

ْیُکْم 
َ
 ِإل

َ
ُمُهْم َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن یَشْ ٍء ف  َسبیِل اهَّلِل ُیَوّف

َ
ُم اهَّلُل َیْعل ُموَنُ

َ
ْم ال َتْعل یَن ِمْن ُدوِنِ ُکْم َو آَخر ِبِه َعُدّوَ اهَّلِل َو َعُدّوَ

ُمون؛ و از نیرو و اسـب های آماده، هر چه در توان دارید، بسـیج کنید تا با این ]تدارکات [، دشـمن 
َ
ْنُمْ ال ُتْظل

َ
َو أ

خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان [ دیگری را جز ایشان، که شما آنها را نمی شناسید و خدا آنان را می شناسد  ، 
بترسـانید و هر چیزی که در راه خدا خرج کنید، پاداش آن به خود شـما بازگردانیده می شـود و بر شـما سـتم 
نخواهد شد«.  2در مورد حماسه اقتصادی نیز تا اقتصاد جامعه، مراحل مختلف ارتقاء و توانمندی را طی نکرده 
باشـد و پایه های اقتصادی کشـور اسـتوارتر نگردد، به یک باره نمی     توان به حماسه و جهش بزرگ اقتصادی 
دسـت یافت. به   طور خالصه، می توان گفت که جهاد اقتصادی با جنگ اقتصادی همراه اسـت. در این جهاد، 

1 - اسحاقی، سّید حسین، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، ص23-20.
2 - انفال، آیه60.
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برای رسـیدن به پیروزی باید در قالب اصول اقتصاد مقاومتی، اسـتقامت و پایداری نمود تا حماسـه اقتصادی 
به وقوع بپیوندد. دو شکل زیر ارتباط و مسیر حرکت را از جهاد اقتصادی به حماسه اقتصادی نشان می دهند.

                             

ویژگی های مهم اقتصاد اسالمی

اسـالم، دین کاملی اسـت و برای همه ابعاد زندگی انسـان، برنامه و دسـتورالعمل های الزم را ارائه کرده 
اسـت؛ به صورتی که هر فرد با عمل با این دسـتورات، به سـعادت دنیوی و اخروی خواهد رسـید. آموزه های 
اسالم، نه تنها به اقتصاد رنگ و بویی خدایی می بخشد، بلکه سیر و سلوک بندگی را متأثّر از اقتصاد می داند. 
دسـتورات اسـالم، نیازهای آدمی را در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی برآورده 
می سازد. این دستورات، هم معیشت گرا هستند و هم معنوّیت گرا، هم دنیانگر هستند و هم آخرت نگر. بر این 
اساس، اقتصاد اسالمی دارای ویژگی هایی بنیادین و منحصر به  فردی است که در واقع، وجه تمایزات اقتصاد 

اسالمی از اقتصاد کشورهای غیراسالمی است.1در ادامه به برخی از این تمایزات اشاره می شود:
1. خدا محوری: مهم ترین آرمان اقتصاد اسـالمی، خدا محوری و موّحد پروری اسـت. اسـالم به کمک 
اقتصاد، با شـرک مبارزه می کند و جوامع انسـانی را از مظاهر بت پرستی، خودپرستی و شیطان پرستی بر حذر 

می دارد. به    طور خالصه، در اسالم هر فّعالّیت اقتصادی باید با نّیت الهی و خالص برای خدا باشد.
2. قناعت  محوری: اقتصاد معاصر، اقتصادی کثرت  محور اسـت؛ یعنی مهم ترین هدف آن، رسـیدن به 
ثروت بیشـتر اسـت؛ اّما اقتصاد اسـالمی، اقتصادی قناعت  محور اسـت و اعتدال گرایی در تمام عرصه های 
زندگانـی را بـه عنـوان سـرمایه ای تمام نشـدنی مـورد تأکید قـرار می دهد. حضـرت علـی در این مورد 

 ال َیْنَفُد؛ قناعت، ثروتی پایان ناپذیر است«.2
ٌ

َقَناَعُة َمال
ْ
می فرمایند: »ال

3. خدمت محوری: اقتصاد فعلی جهانی، اقتصادی ثروت محور است و برای رسیدن به این هدف، تمام 
آرمان های انسـانی و اخالقی را فدا می کند. اقتصاد اسـالمی، اقتصادی بر پایه خدمت  به خلق است و خدمت 
به آفریدگان خدا را بزرگ ترین عبادت می داند. در آموزه های اسالمی، کسی که بیشترین خدمت را به مردم 

1 - ر. ک بـه: چپـرا، عمـر، آینـده علـم اقتصـاد، چشـم اندازی اسـالمی، ص181-253؛ اسـحاقی، سّیدحسـن، مبانـی و راهبردهـای جهـاد اقتصـادی، 
ص108-43.

2 - دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، ص452، ح57.
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برساند، سودمندترین افراد است.1
4.  تولید محوری: تولید، در یک جامعه اسالمی باید این دو شرط را رعایت کند:  

الف( باید لوازم و وسایلی که برای یک زندگی سالم و به دور از اسراف و بیهوده کاری الزم است، تأمین نماید.
ب( از تولیـد وسـایلی که موجـب انحراف اخالقی و اسـراف کاری در جامعه می گردد، خودداری شـود. از 
مهم تریـن ارکان اقتصـاد اسـالمی، تولید گرایـی و پرهیز از مصرف گرایی اسـت و نیز مهم ترین بخشـی که 

می تواند یک توسعه پایدار را به وجود آورد، تولیدی است که باید بر پایه موازین اسالمی باشد.
ْحسـان...؛ در حقیقت، خدا به  َعـْدِل َو اْلِ

ْ
ُمـُر ِبال

ْ
5. عدالت مـدار بـودن: قرآن در این مورد می فرمایـد: »ِإّنَ اهَّلَل َیأ

دادگری و نیکوکاری و بخشـش به خویشـاوندان فرمان می دهد«.2جهاد اقتصادی، به معنای پیشـرفت سریع 
اقتصادی، همراه با توسعه معنوّیت و عدالت است. پیشرفت، بدون توّجه به عدالت، از نظر اسالم، پیشرفت نیست.

6. صداقت محـور بـودن؛ صداقـت، در آموزه هـای اسـالم بسـیار تأکید شـده اسـت: قـرآن در این مورد 
؛ تا خداوند صادقان را به خاطر ِصدقشـان  َناِفِقـینَ َب امْلُ اِدِقـینَ ِبِصْدِقِهـْم َو یَعـّذِ می فرمایـد: »ِلیْجـِزی اهَّلُل الّصَ
پـاداش دهـد و منافقـان را عذاب کند«.3 اقتصاد رایج جهانی، بر پایه دروغ و ایجاد نیاز کاذب بنا شـده اسـت. 
اقتصاد اسـالمی بر صداقت اسـتوار اسـت. اقتصاد اسـالمی، طبق آموزه های اسـالمی تعریف شـده است و 
هر گونه فریب و تقلّب را باعث بی برکت شـدن ثروت دنیوی و عذاب آخرت می داند. سفارشـاتی که در مورد 
ارزان فروشـی، سـهل گیری در معامالت، مدارا کردن با مشتری، قبول کردن تقاضای مشتری پشیمان شده 
و ... بر این ویژگی اقتصاد اسالمی )صداقت محوری( تأکید دارد. از طرف دیگر، فریب کاری، احتکار، خیانت، 

حقّ خوری، رباخواری، اسراف، در اقتصاد اسالمی نکوهش شده است.
7. برکت محـور بـودن: اقتصـاد مـدل چینی، کمّیت نگر اسـت؛ اقتصاد مدل ژاپنی، بـه اصل کیفّیت توّجه 
دارد. این در حالی است که اقتصاد اسالمی، برکت محور است و به دو مقوله کمّیت و کیفّیت، به   طور همزمان 
توّجه می کند تا با برکت بخشی به تولیدات، خدمت رسانی بهینه به مردم صورت گیرد. به عبارت دیگر، اقتصاد 

اسالمی در پی بهره دنیوی و اخروی به صورت توأم است.

عوامل چهارگانه حرکت حماسی 

تحّوالت و رخدادهای بزرگ و خلق یک حماسـه، مسـتلزم وجود اصول خاّصی اسـت که در یک شـرایط 

1 - مجلسی، بحاراالنوار، ج 75، ص23.
2 - نحل، آیه90؛ همچنین ببینید: مائده، آیات106 و 95 و 8؛ بقره، آیه282؛ نساء، آیه29؛ انعام، آیه152 و ... .

3 - احزاب، آیه24.
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مطلوب محّقق می شوند. با تحّقق آن اصول، زمینه های خلق یک حرکت حماسی فراهم خواهد شد. در ادامه، 
به چهار عامل مهم یک حرکت حماسی به اختصار اشاره می شود:1

1. عنایـت و مشـّیت پـروردگار: بـدون عنایـت پـروردگار، هیـچ اتّفاقـی رخ نمی دهد. قـرآن در این مورد 
ْن َیشـاء اهَّلل ؛ و تا خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، ]شـما نیز[ نخواهید خواسـت 

َ
 أ

َ
می فرماید: »َو ما َتشـاُؤَن ِإاّل

]توانسـت[«.2 کارهای بزرگ و حماسـه های رخ داده در تاریخ، همگی کار خدا بوده و در بسـتر اراده او تحّقق 
یافتـه اسـت. قرآن مجید، بـا بیان آموزه های گرانقدرش، تردید و بیم اقتصـادی را از دل اهل ایمان می ُزداید 
ــُه ِمن َفْضِلِه ِإن َشـاَء؛ اگر از فشـار اقتصادی ناشـی از 

َّ
ًة َفَسـْوَف یْغِنیُکُم الل

َ
ِإْن ِخْفُمْ َعیل و نوید می دهد که: »َو

منع ورود مشرکان، بیمناک هستید، در آینده خداوند شما را از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد«.3امیرمؤمنان 
ِإْسـَتْغِن َعْن َمْن ِشـْئَت َتُکْن َنظیَرُه؛ اگر  سـیَرُه و

َ
علی در این مورد می فرمایند: »ِاْحَتْج إَل َمْن ِشـْئَت َتُکْن ا

نیازمند کسی بودی، زیردست و اسیر اویی؛ ولی چنانچه بی نیاز شوی، هم  رتبه و نظیر او خواهی شد«. 4
2. عبرت آمـوزی از گذشـته: اصـل دوم برای خلق یک حماسـه و ایجاد یک تحّول بـزرگ، بهره گیری از 
تجربه و سـرمایه گرانقدر باز مانده از گذشـته اسـت. عبرت آموزی و درس گرفتن، الزمه هر حرکتی اسـت؛ 
به ویژه آنگاه که گذشـته ای ُپردرس و ُپرظرفّیت وجود داشـته باشـد تا چراغ راه آینده محسوب گردد. گذشته 
انقـالب و تاریـخ نظام مقّدس جمهوری اسـالمی ایـران که خود نتیجه به کار گیری همـه تجربّیات تاریخی 

اسالم و ایران است، سراسر درس و عبرت برای حماسه آفرینی است. 
3. توانمندی درونی: توانمندی درونی یک ملّت برای ایجاد تحّول بسـیار ضروری اسـت. اگر ظرفّیت ها 
و قابلّیت ها و زمینه های تحّول وجود نداشـته باشـد، شـکل گیری یک تحّول، انتظار بیهوده ای است. در مورد 
توانمندی درونی، مرور فهرسـت توانمندی ها و ظرفّیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسـی و دفاعی کشـور 
و توّجـه بـه دسـتاوردهای گران سـنگ و اعجاب آمیز ملّت ایـران در عرصه های مختلف علـم و تکنولوژی و 

تسلیحات و اداره امور مختلف و همه حوزه ها، اطمینان ما را برای خلق هر حماسه ای بیشتر می نماید.
4. کشش و ظرفّیت آینده: شرایط آینده، باید به گونه ای باشد که تحّمل تحّول را داشته باشد. اگر آینده 
برای تحّول مناسـب نباشـد، باز شـاهد تحّولـی عمیق نخواهیم بـود. در این مورد، نه فقـط نیازهای پیش 

کبـری، حسـن، نکته هایـی پیرامـون حماسـه سیاسـی و حماسـه اقتصـادی، تنظیـم و ویرایـش: سـایت حـرف آخـر، بـا تغییـر در برخـی الفـاظ و  1 - علـی ا
http://harfeakhar.com/article :تلخیـص و اضافـات الزم، قابـل دسـترس در آدرس

2 - انسان، آیه30؛ تکویر، آیه29.
3 - توبه، آیه28.

4 - آمدی عبدالواحدبن محّمد، تصنیف غررالکلم و دررالکلم، ص366، ح8267 و ص367، ح8272.
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روی ما، بلکه همه شـواهد و قرائن از تحّوالت آینده در داخل و منطقه و صحنه بین الملل، گویای فرصت 
تاریخی و اسـتثنائی به وجود آمده برای خلق حماسـه توّسـط ملّت ایران اسـت. بدین ترتیب، ملّت ایران با 
هوشـمندی و عمـل بـه هنگام، می تواند آینده ای درخشـان را برای خود رقم بزنـد و در گذر از پیچ تاریخی 
ملموس کنونی، نه فقط جبران همه عقب  ماندگی ها، بلکه پیشـتازی و الهام  بخشـی را برای سـایر ملّت ها 

به ارمغان بیاورد.
 بر اسـاس اصول و عوامل ذکر شـده، به سامان رسـاندن حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برای کشور، 
در سال 92 کار دشواری نیست؛ زیرا با عنایت خداوند از آغاز انقالب و قبل از پیروزی انقالب، تاکنون شاهد 
توّجهـات پـروردگار و امدادهـای غیبی و آشـکار او در همه صحنه های انقالب بوده ایـم و نصرت خدا، وعده 
یب ؛ آگاه باش که پیروزی خدا  ال ِإّنَ َنْصَر اهَّلِل َقر

َ
تخلّف  ناپذیر اسـت؛ چرا که خداوند در قرآن فرموده اسـت: »أ

نزدیک است «.1 

نگرش سیستمی، الزمه حماسه اقتصادی 

خلق یک حماسـه اقتصادی، امری یک بُعدی نیسـت، بلکه یک تغییر گسترده و فراگیر در سرنوشت یک 
جامعه نیست. خلق حماسه، با تعامل و هم گرایی همه عوامل تأثیرگذار، ارتباط تنگاتنگ دارد. همان گونه که 
در روند اجرای یک عملیات جنگی و خلق حماسه و پیروزی باید همه عوامل با هماهنگ باشند، به همان گونه 
خلق یک حماسه در خارج از فضای جنگ نظامی، باید همه عوامل دست به دست هم بدهند تا تحّقق اهداف 

تسهیل گردد. هم گرایی و هماهنگی، مهم ترین عامل تحّقق حماسه است. 
ایجـاد هماهنگـی بیـن عوامـل تحّقق حماسـه باید بـا رویکـرد جامع و نگـرش سیسـتمی2انجام گیرد. 
اندیشـمندان از این نگرش در همه امور به صورت کاربردی اسـتفاده می کنند. »بر اسـاس این رویکرد، همه 
آحاد یک جامعه، در هر سـطح و مسـئولّیتی که باشـند، به عنوان اجزای تشـکیل دهنده یک سیستم یکپارچه 
در نظر گرفته می شـود و همه عوامل محیطی اعّم از انسـانی، سیاسـی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و ...  
بـه همـراه رابطـه بین آنها، مورد بررسـی و تحلیل قرار می گیرد تا اهداف برنامه های خلق حماسـه اقتصادی 
محّقق شـود«.3در واقع، همه اعضای جامعه، اعّم از سـران سه قّوه، مدیران کالن کشوری و مدیران میانی و 
عملیاتی و همه کارگزاران دولتی و همه آحاد مردم و سایر دستگاه های اجرایی و قوانین و سیاست های کلّی 

1 - بقره، آیه214؛ همچنین ر.ک: صف، آیه13.
2 -6 Systematic attitude.

ج جی، روبرت دبلیو ناپ، System analysis techinque، ص39. 3 - دنیل جر
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و جزئی و نهادهای قانون گذاری و ... مانند اجزای یک سیسـتم به هم پیوسـته هسـتند و بر هم تأثیر متقابل و 
هم افزایی1داشـته، به نحوی که تصمیم یک عضو بر عملکرد دیگران اثر دارد. بر همین اسـاس، داشـتن یک 

دیدگاه کلّ گرا و سیستمی، در برنامه ریزی و رسیدن به حماسه اقتصادی ضروری است. 
هم گرایی نیروهای اثرگذار در خلق حماسـه اقتصادی، نیازمند یک برنامه ریزی اسـتراتژیکی و طرح های 
بلندمـّدت و میان مـّدت و کوتاه مـّدت اسـت که باید با خـرد جمعی همه صاحبان اندیشـه و فّعاالن اقتصادی 
صورت بگیرد. بنابراین، در کنار توّجه به کاسـتی های برنامه و روحیه در مسـیر حماسـه  اقتصادی، باید به فکر 
تربیت و محورساختن نخبگانی بود که هم به کارآمدی و تحّقق عینی الگوی جهاد اقتصادی معتقد باشند و 

هم برای این الگو، از روش های خردمندانه و نگرش های سیستمی بهره بگیرند.

کارکردهای اقتصادی مسجد در صدر اسالم

با مطالعه تاریخ صدر اسالم، این نکته مشّخص می شود که بسیاری از وقایع مهم و فّعالّیت های اقتصادی 
تاریخ اسـالم در مسـجد به وقوع می پیوسـت. جریان خاتم بخشـی حضرت امیر در حال رکوع )بخشـش 
انگشـتر به مسـتمند(، در مسجد بوده است.2 اسـکان و کمک به گروهی از مهاجران و انصار به نام »اصحاب 
صّفه«، به دلیل تهیدستی و نداشتن سرپناه، در فضای معنوی مسجدالّنبی انجام می گرفت.3 مسجد، در صدر 
اسالم، مکانی برای حفظ خزانه مملکت اسالمی بود. جاهای مختلفی در مسجد، به نام قبه بیت المال و دارای 
درب های آهنی و محکم بود که ثروت ملّی یا ثروت نقدی عمومی حاصل از زکات و مالیات اسالمی و غنایم 

جنگی و ... را در آنجا نگهداری و هزینه یا مدیریت می کردند.4
بنابراین، مسـاجد در صدر اسـالم، در راستای خدمات رسانی اجتماعی، دارای کارکردهای مهم اقتصادی 
بودند. برای روشـن تر شـدن این موضوع، در ادامه به گوشـه هایی از کارکردهای اقتصادی مسـجد در صدر 

اسالم مسجد اشاره خواهد شد:  
یت اقتصاد کالن جامعه الف(مسجد، محل مرکز مدیر

علم اقتصاد، با همه مسـایل آن در بازار متبلور اسـت و بازار یا سـوق، نماد و مظهر فّعالّیت های اقتصادی 

1.   Synergy.
2 - نـک بـه: طباطبایـی محمدحسـین، ترجمـه تفسـیر المیـزان، ج6، ص5 تـا 39؛ الطبرسـی الفضـل ابـن الحسـن، ترجمه تفسـیر مجمع البیـان، ج3، 

ص730 تـا 741؛ قرائتـی محسـن، تفسـیر نـور، ج2، ص318–320.
3 - نوری حاج میرزا حسین، المستدرك الوسایل، ج 4، ص 118؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، ص 84.

4 - ر ک: تقـی الدیـن احمـد المقریـزی، الخطـط، ج2، ص492؛ الولـی محمـد طـه، المسـاجد فـی االسـالم، ص159؛ رازی فخرالدیـن، التفسـیر الکبیـر، 
ج16، ص9 و10. صحیـح بخـاری، ج1، ص108.
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است. بدون در نظر گرفتن این مفهوم، مفاهیمی، مانند عرضه و تقاضا و تعادل قیمت و ... معنا پیدا نمی  کند. 
اسـالم ضمـن توّجـه به بازار، به تبیین شـرایط حاکم بر آن پرداخته اسـت تا همه افرادی کـه به فّعالّیت های 
اقتصادی می پردازند، از این دسـتورات پیروی کنند. بازار، در علم اقتصاد به محلّی گفته می شـود که عرضه و 
تقاضا در آن صورت می گیرد و با رویارویی خریداران و فروشندگان، قیمت کاال و خدمات تعیین می شود.1 در 
بازار ایده آل مورد نظر اقتصاد اسالمی، افراد باید با توّجه به واقعّیت های جامعه انسانی، تحت تربیت اسالمی، 

با محورّیت قوانین الهی و رعایت اصول اخالقی باشد.2
در گذشته، در کنار مساجد شهر، مسجِد بازار هم وجود داشت که بیشتر افراد شرکت کننده در آن، بازاری 
بودند. این مسـاجد، به غیر از مسـاجد محاّلت بود. در زمان های گذشـته، به   طور عموم، بازار در کنار مسـاجد 
ساخته می شد. افرادی که در شهر و یا در طول راه مورد اجحاف قرار گرفته بودند، به محض ورود به شهری، 
جهت اقامه دعوی، با ردگیری ساختمان مساجد، به مرکز قضاوت شهر رهنمون می شدند؛ زیرا دّکه قضاوت، 
همواره در جنب مساجد برپا بود. هم جواری دارالخالفه با مسجد، بازهم نقش اّطالع رسانی مساجد را روشن تر 
می کرد تا تازه واردها، برای انجام امور اداری خود، از سـاختمان مسـجد کمک بگیرند. در مساجد بازار، بیشتر 
بازاریان شـرکت داشـتند و در این مسـاجد، بیشـتر اخبار تخّصصی حوزه تجارت و گزارشات مربوط به بازار و 

اوضاع اقتصادی بیان می شد.3

ب( اثرات غیرمستقیم مسجد در اقتصاد خرد
در صـدر اسـالم، بیشـتر تّجـار و بازرگانـان، به محض اینکه وارد شـهرها می شـدند، به مسـاجد مراجعه 
می کردند. با توّجه به نقش محورّیت مساجد، حضور این تّجار و بازرگانان در مسجد، نشان از ورود کاالهای 
جدیـدی داشـت کـه به محض اتمام نمـاز، خریداران کاال وارد بحث و مذاکره بـرای خرید و فروش یا مبادله 
می شدند. اگرچه به   طور مستقیم، خرید و فروش در داخل مسجد انجام نمی گرفت و هنگام حضور در مسجد، 
اصـل همـه کارهـا بر محور عبادت و نیایش بود، اّما دیدوبازدیـد و گفت وگو برای تبادل و خرید کاالها، بعد از 
انجـام اعمـال عبادی صورت می گرفت. الّبته، کارکردهای اقتصادی مسـجد در صدر اسـالم در هر دو جنبه 
اقتصاد خرد و کالن، متعّدد هستند و بیان همه آنها در این مقال نمی     گنجد. با این حال با بررسی مطالب ذکر 

شده، در می یابیم که مسجد در اقتصاد، نقش بسیار مهّمی داشته است.

1 - ساموئلسن پل، هاوس ویلیالم نورد، اقتصاد، ج1، ص80.
2 - ر. ک به: انصاری محمدجعفر و دیگران، در آمدی بر مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسالمی، ص96 -111.

3 - ر.ک به: جهانگیری سهروردی، یحیی، بررسی کارکرد رسانه ای مساجد، ص17و33.
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جلوه های اقتصادی مسجد در تحّقق حماسه اقتصادی

در گذشـته، اثرگـذاری مسـجد در اقتصـاد فردی و در اقتصاد خانـواده و جامعه، به همـان جوامع کوچک 
مسـلمان منحصر بود؛ ولی با پیشـرفت و توسـعه زندگی اجتماعی و گسترده شدن نظام های اقتصادی، نقش 
اقتصادی مسجد افزایش یافته است. امروز، همه نظام های اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی و نحوه تربیت 
افراد بر اقتصاد اثرگذار هسـتند. در عین حال، اقتصاد نیز به عنوان مهم ترین عامل قدرت و سـیادت جوامع، 
باعث می شود که یک کشور قدرتمند اقتصادی در عرصه بین المللی، جایگاه مناسبی به دست آورد. در مطالب 
گذشته، به آموزه هایی از اقتصاد قرآنی و مباحث جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی اشاره 
شده است. هدف از بیان این مطالب، ایجاد زمینه ذهنی در خوانندگان در خصوص اقتصاد اسالمی و اقتصاد 
قرآنی و ... بود تا اهّمیت و نقش مسـاجد در خلق حماسـه اقتصادی به سـهولت قابل بحث و بررسـی باشـد. 
اکنون، این سـؤال مطرح اسـت که مسـجد به عنوان نماد تمّدن اسـالمی و شـاخص ترین سمبل کشورهای 
اسـالمی در عصر حاضر، چه نقشـی در تحّقق حماسـه اقتصادی دارد. در ادامه، برخی از جلوه های اثرگذاری 

مسجد و آموزه های منتسب به آن در نیل به حماسه اقتصادی اشاره خواد شد: 
یان مسلمان در مساجد  1. آموزش رفتارهای اقتصاد مقاومتی به بازار

یکـی از دسـته فّعالّیت هایـی کـه در قالـب فّعالّیت های آموزشـی، در مسـاجد قابل انجام اسـت، آموزش 
آموزه های تجارت یا مبانی اقتصاد اسالمی است. مساجد، به دلیل داشتن پتانسیلی به نام ازدحام در مراسمات 
متعّدد و در زمان های مختلف، بهترین مکان آموزش اقتصاد اسالمی هستند. در دورانی که دشمنان اسالم، 
از همه تحریم های اقتصادی برای به چالش کشیدن اقتصاد کشور ما استفاده می کنند و علیه ما مّتحد شدند، 
توّجه به این آموزه ها، می تواند راه گشـای کار باشـد. توّجه به این آموزه هاسـت که بازار ممالک اسـالمی را 
از بازارهای سـرمایه داری متفاوت می کند. آموزه هایی، مانند داشـتن حّس نوع دوسـتی، توّجه به مشکالت و 
نیازمندی دیگر مسلمانان، نداشتن غّش در معامالت،1 انجام معامالت متعّدد بر اساس شارع مقّدس، احتکار 
نکـردن،2 گرانفروشـی یـا کم فروشـی نکردن،3 انصـاف و عدالت در تجـارت و ... نمونه هایـی از آموزه های 

کاربردی اقتصادی هستند که بهترین محّل آموزش آنها مساجد هستند.
ارشـادات اقتصادی، یکی از تعلیمات علماء اسـت و می تواند در بهبود اقتصادی و تنظیم اقتصاد اسـالمی 
و باال رفتن کمّیت و کیفّیت اقتصاد اسالمی مؤثّر باشد. بدین ترتیب، اقتصاد شریف و پاک اسالمی، از آلوده 

1 - ر.ک: به گناهان کبیره، ج2، ص228؛ کنز العمال، ج4، ص60.
2  - ر. ک به: گناهان کبیره، شهید دستغیب، ج2، ص295؛ وسائل الشیعه، ج12، ص313؛ میزان الحکمة، ج2، ص286.

3  - ر. ک به: مطفضن، آیه 1؛ میزان الحکمة، ج1، ص523؛ بحار االنوار، ج103، ص107.
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شـدن و ناپاک شـدن به انواع دسیسـه ها و وسوسه ها و حّقه های شیطانی باز داشته می شود؛ به خصوص، اگر 
این کار در کنار بازار و در مساجِد چسبیده به بازار انجام گیرد.1

2. مسجد و وصول مالیات های اسالمی 
یکـی از کارکردهـای عبادی ـ  اقتصادی مسـاجد، خمس و زکات و مانند آن اسـت. خمس و زکات، یکی 
از بهترین تفّکرات اقتصادی اسـت و اسـالم، عالوه بر جنبه اقتصادی، روی عبادی بودن آن هم تأکید دارد و 
اسالم، با داشتن چنین آموزه هایی، در بین مکاتب اقتصادی، نمونه و ممتاز است و با چنین برنامه ای در صدد 
بر چیدن بسـاط فقر و مسـکنت از مسـلمانان است و اگر این مهم توّسط همگان ادا و پرداخت شود و به دست 

فقرا برسد، هیچ فقیری در روی کره زمین باقی نخواهد ماند.
زکات، در لغت به معنای طهارت و پاکیزگی و رشـد و نمو اسـت. در اصطالح دانشـمندان اسالمی و مردم 
مسلمان، مقدار معّینی از دارائی است که با شرایط خاّصی باید از مال صاحب آن جدا شود و به مصرف فقرا و 

مستمندان و کارهای خیر دیگر برسد.2
خمس، در لغت به معنای یک پنجم اسـت و در اصطالح مسـلمانان، به یک پنجم مالی گفته می شـود که 
پرداخت آن با شرایطی بر مسلمانان واجب می شود. باید آن را از اموالی که خمس به آنها تعلّق گرفته جدا کرد 

و به حاکم اسالمی و ولیّ فقیه پرداخت نمود تا در مورد شرعی مورد نظر مصرف کند.3
قرآن کریم، در موارد بسیار متعّدد، زکات را در کنار نماز مطرح کرده و ضمن انتقاد از تارکین زکات، به آنها 
وعده عذاب داده است. قرآن، ترک  کنندگان زکات را تا حّد کفر پیش برده و به دلیل حقّ الناس بودن زکات، 

آخرت سختی برایشان پیش بینی کرده است.4
اسـالم، برای خمس و زکات، جایگاه ویژه ای قائل اسـت که برخی از تعابیر ارزشـمند آن عبارت اسـت از: 
تکلیف الهی بودن، پشـتوانه دین بودن، دشـمنی با امام زمان در صورت امتناع از پرداخت آن، پلی برای 

اسالم، ستون اسالم، شرط پذیرش نماز، فرمان الهی و ... .5

1  - ضیاء آبادی سید محمد، موعظه، راه پیشگیری از نفوذ شیطان در دل انسان، ص40ـ 20.
2 - نجفی محمدحسن، جواهر الکالم، ج15، کتاب الزکاة، ص15-2.

3 - ر.ک: طباطبایـی قمـی، تقـی، الغایـة القصـوی فـی تعلیـق علـی العـروة الوثقـی، کتـاب الخمـس، ص5 -240؛ مشـکینی اردبیلـی، علـی، بحثـی 
پیرامـون خمـس تحقیقـی و اسـتداللی، ص10ـ  5.

4 - دستغیب، گناهان کبیره، ج2، ص183.
5 - الحـّر العاملـی، وسایل الّشـیعه، ج6، ص337 و 376؛ محـّدث نـوری، مسـتدرک الوسـایل، ج7، ص281؛ شـریفی، محمـود، چهـل حدیث خمس 

و زکات، ص79-5.
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نگارنده، معتقد اسـت که سـنگ بنای تفّکر لزوم ادای خمس و زکات در مردم از مسـجد شـکل می گیرد. 
متولّیان امور فرهنگی مساجد با انجام فّعالّیت های زیر می توانند این فرآیند را تسهیل نمایند:

1ـ  تبلیغ خمس و زکات به صورت بیان خطابه بر منابر و طرح آن به صورت مسئله ای توّسط امام جماعت 
در مسجد؛

2ـ  حضور و سرکشـی امام جماعت مسـاجد از فّعالّیت های کشاورزی، باغداری، دامداری و کسبه بازاری 
در محّل کار آنها و یادآوری پرداخت زکات و خمس؛ 

3ـ فرهنگ سـازی و فراگیـر کـردن تصّدی گـری ائّمه محترم جماعات، برای دریافـت خمس و زکات در 
مسـاجد یـا بـه عهده گرفتـن وکالت مراجع تقلید برای ایـن منظور و حضور امامان جماعت در مسـاجد برای 

اجرای این امر؛
4ـ تصّدی گری ائّمه جماعات به عنوان روحانی کاروان های حّج و تالش بیشتر آنان در خصوص تطهیر 

اموال حّجاج از نظر خمس و زکات؛
5ـ حضور ائّمه جماعات و مبلّغان در منازل مؤمنان، بر حسب درخواست آنها و انجام امور محاسبه خمس 

سالیانه؛
6ـ تهّیه و توزیع جزوه ها و بروشورها و مقاالت و کتب حاوی احادیثی در اهّمیت خمس و زکات و استفاده 

از هر گونه رسانه اثرگذار در این خصوص.

3. نقش مسجد در ترک حرام خواری و شبهه حرام خواری
ـ  اقتصادی مسـاجد، نقش ویژه آنهـا در ترک خوردن لقمه های حرام و  یکـی دیگـر از کارکردهای عبادی 
شـبهه ناک اسـت. افراد مسـجدی، به یقین به کّرات، این مباحث را از آیات و احادیث و خطبه های مبلّغان و 
بیانات متولّیان فرهنگی مسـاجد شـنیده اند. مفاسـد مال و لقمه حرام و شبهه ناک به قدری زیاد است که این 
عمل از گناهان کبیره محسوب شده است و بر مرتکب آن، وعده عذاب داده شده است؛1 اسالم، حالل خواری 
لِعباَدُه َسبعوَن ُجزء، 

َ
و کسب حالل را باالترین عبادت شمرده است؛ پیامبر اکرم در این باره فرمودند: »ا

ِل؛ عبادت، هفتاد بخش است، برترین آنها طلب روزی حالل و به دنبال روزی حالل  ُب احَلال
َ
ها ُجزًء َطل

ُ
فَضل

َ
ا

رفتن است«.2

1  - دستغیب، گناهان کبیره، ج1، ص391.
2 - العاملی الحر، وسائل الشیعة، ج12، ص11.
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حرام خواری، اقسـام مختلی دارد: ندادن خمس و زکات، خوردن غذای شـبهه ناک، رشوه خواری، خوردن 
غذای فاسـد، خوردن حیوانات حرام گوشـت و ... . از طرفی، حالل خواری، منشـأ هر خیر و حرام خواری منشأ 
هر شّر بیان شده است1و حالل خواری، مهم ترین عامل تزکیه روح و سیر و سلوک و استجابت دعاها، شمرده 

شده است.2
ا َمَنَع   ِبَ

َ
ا َجاَع َفِقیٌر ِإاّل َ َ

ُفَقَراِء ف
ْ
ْقَواَت ال

َ
ْغِنَیاِء أ

َ
ْمَواِل اْل

َ
 امام علی می فرمایند: »ِإّنَ اهَّلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِف أ

ُهْم َعْن َذِلَك؛ خداوند سـبحان، در دارائی های توانگران، روزی های تهیدسـتان 
ُ
ُه( َسـاِئل

ُ
َغیِنٌّ َو اهَّلُل )َتَعاَل َجّد

را قرار داده اسـت. پس، هیچ فقیری گرسـنه نشـد، مگر به واسـطه منع ثروتمند و )در روز رسـتاخیز( خداوند 
)عالی مرتبه( از این منع آنان مؤاخذه و بازپرسی می نماید«.3 

4. مسجد و قرض الحسنه 
یکی از کارکردهای عبادی مسـجد که به صورت غیرمسـتقیم انجام می شـود و امروز هم بسـیار بروز و 
ظهور دارد، نقش مسجد در تشکیل صندوق های قرض الحسنه و دستگیری از محرومان جامعه در مشکالت 
است.4یکی از تفاوت های اساسی مکتب اقتصادی اسالم با سایر مکاتب اقتصادی، توّجه خاّص به نیازمندان، 
آسـیب دیدگان و اقشـار ضعیف جامعه و ارائه راهکارهای مناسـب با شـأن و کرامت انسان است. یکی از این 
راهکارها، قرض حسـن یا »قرض  الحسـنه« اسـت که در آموزه های اسالمی، در قالب آیات و رویات مختلف 

به آن سفارش شده است.5
 قـرض، یعنـی وام یـا وام دادن یا پـاداش دادن.6 معنای دیگر قرض، بریدن و قطع کردن اسـت؛ زیرا فرد 
قرض دهنـده، مقـداری از مـال خـود را جـدا و به قـرض گیرنده می دهد.7 الحسـنه، به معنـای نیکی یا نیک 
یا نیکوسـت.8 اّولین صندوق قرض الحسـنه در مسـجد تشـکیل شـده اسـت. در صدر اسـالم، در خصوص 
قرض الحسـنه به عنوان یکی از شـاخص های مهّم مسجد طراز اسالمی، برای توّجه همه جانبه به تهیدستان 

1  - دستغیب، همان، ص398.
2 - همان. 

3 - دشتی، محمد، ترجمه نهج البالغه، ص504، ح328.
4 - فرهنگ مسجد، ص206 - 205.

5 - مجلسی، بحار االنوار، ج103، ص138؛ شیخ صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص414؛ همچنین ر. ک: شریفی، محمود، چهل حدیث 
قرض الحسنه، ص6.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص611.  6 - دهخدا، علی ا
7 - جابری عربلو، محسن، فرهنگ و اصطالحات فقهی، ص164.

کبر، همان، ج2، ص220.  8 - دهخدا، علی ا
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و محرومان اقداماتی صورت می گرفته است.1 
انجـام این عمل ارزشـمند اقتصاد اسـالمی، موجب توسـعه اقتصادی و تأمین نیازهـای مالی و اقتصادی 
مردم شـهرها و محلّه ها می شـود. این فّعالّیت مسجدی، انگیزه سازی برای روحّیه خودیاری در مردم و انجام 
امور داوطلبانه اقتصادی در سـطح جامعه را باعث خواهد شـد.2 توّجه به این سـّنت حسنه و آموزش تعالیم آن 
به نمازگزاران و حاضران در مسجد، در دوران مقاوم سازی اقتصاد و گذشتن از دوران ریاضت های اقتصادی 
بسـیار مهم اسـت. این آموزه اقتصادی در در مان بسـیاری از آفت ها و اسـتثمارهای اقتصادی جوامع اسالم، 
مانند ربا بسـیار مؤثّراسـت؛ زیرا وقتی قرض الحسـنه مورد توّجه قرار نگیرد، ربا اقتصاد جوامع را فرا می گیرد. 
در صورتی که ربا در آموزه های اسـالمی به شـّدت نکوهش شـده اسـت.3 بسیار روشـن است که ربا، مخالف 
حماسه سـازی اقتصاد، مخالف حماسـه اقتصادی و مخالف اقتصاد مقاومتی است و باید به شّدت با آن مبارزه 
کرد. بنابراین، قرض الحسـنه و اشـاعه و تبیین آن در کنار فّعالّیت های مسـجدی، موجب می شـود تا اقتصاد 
جامعـه اسـالمی از آسـیب های متعـّدد اقصادی مانند ربا، اسـتثمار مالـی و ذخیره سـازی و ناکارآمدی منابع 

اقتصادی و ... مصون بماند.

5. منبر، رسانه ای اثرگذار بر اقتصاد جامعه
از دیگر نقش های غیرمسـتقیم مسـجد در امر اقتصاد، جلسـات وعظ و خطابه و سخنرانی ائّمه جماعات و 
سخنرانان در مساجد درباره رعایت اخالق اسالمی در معامالت اقتصادی است. اهّمیت منبر و بیان خطابه ها 
در تبیین سیاسـت های اقتصادی و هماهنگ سـازی بازاریان، بر کسی پوشیده نیست. امروز، باید اذعان نمود 
که رسانه ارزشمند منبر، به تنهایی می تواند با همه خبرگزاری ها جهان مقابله و مبارزه کند. در این خصوص، 

وّعاظ و خطیبان باید برنامه های مناسب سیاست های اقتصادی کشور را تبیین نمایند.
 با توّجه به اینکه مسـاجد، در اکثر کشـورهای جهان اسـالم، دارای محورّیت اصلی بوده و در مرکز بازار و 
مرکز اقتصادی هر شـهر، مسـجد، دارای نقش فّعالی اسـت؛ زیرا هنگام نماز، محّل مراجعه بازاریان، کسبه و 
اصناف اطراف بازار اسـت. امام جماعت در هر جلسـه از نماز باید نمازگزاران فّعال در امور اقتصادی را با نقل 
آیات، روایت و احادیث، به رعایت اخالق اسالمی و اخالق اقتصادی دعوت نماید. وی باید حّضار را به رعایت 

1 - ر. ک: مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد طراز اسالمی، ماهنامه مسجد، ش162، ص15-14.
2 - احمدی، علی محّمد، نقش مسجد در اقتصاد محّله، ص366.

3 - ر.ک: دستغیب، گناهان کبیره، ج1، ص190ـ 179؛ آل عمران، آیات125 و 126؛ بقره، آیات276، 277، 278، 279؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج103 
ص115؛ شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ص274.
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انصـاف و عـدل در معامالت و کارهای اقتصادی سـفارش نماید. موعظه و سـخنرانی ائّمه جماعت، بر روی 
منابر در مسـجد، تأثیری عمیقی در نمازگزاران ایجاد کرده و آنان از نظر اخالقی به رعایت مسـائل شـرعی و 

انجام فّعالّیت سالم اقتصادی ملزم می شوند.
طاّلب و روحانیان می توانند مرّوج مسائلی باشند که از فّعالّیت های اقتصادی کشور حمایت می کند. آنها 
می تواند مرّوج مسـائلی باشـد که از فّعالّیت های اقتصادی کشور حمایت می کند. موضوعات جدید اقتصادی 
که در قالب مکاسـب محّرمه و مسـائل فقهی می گنجد باید به صورت کارشناسـی شـده وارد دروس حوزه 
شود. با مشاهده درس نامه حوزه علمّیه و نگاهی به فراوانی دروسی که در حوزه برگزار می شود، جای مسائل 
مستحدثه و روز، خالی است. به عنوان مثال، طاّلب و فضالی حوزه باید در زمینه معامالت اینترنتی روز دنیا، 

اّطالعات الزم را کسب و مباحث فقهی و شرعی  مربوط به آنها را بررسی کنند.1

6. مسجد و سّنت وقف
وقف، از نظر لغوی به معنی به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است و از نظر اصطالحی، به مفهوم نگه 
داشتن و حبس کردن عین ِملکی بر ملک واقف آن ]نه ملک خدا[ و مصرف کردن منفعت آن را در راه خداوند 
اسـت2و بعضی از فقهاء می گویند وقف، حبس عین مال بر ملک خدای تعالی اسـت. در ماّده 55 قانون مدنی 

ایران، وقف، به معنی حبس عین مال و تسبیل3 برحسب نّیت واقف است.4 
 َو 

ُ
در آیـات متعـّددی از قرآن، به مفهوم وقف اشـاره شـده اسـت. به عنوان نمونه قـرآن می فرماید: »امْلـال

َماًل؛ اموال و فرزندان، زینت زندگی 
َ
 َو َخْیٌر أ

ً
َك َثوابا ّبِ احِلاُت َخْیٌر ِعْنَد َر باِقیاُت الّصَ

ْ
ْنیا َو ال

ُ
یاِة الّد یَنُة احْلَ َبُنوَن ز

ْ
ال

دنیاسـت و باقیـات صالحات )آثار ماندگار شایسـته( ثوابـش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر اسـت«.5در 
روایات نیز برآموزه ارزشـمند وقف تأکید زیادی شـده است.6پیامبر در حدیث مشهوری می فرمایند: »إَذا 
ُه؛  َ

ٍد َصاِلـٍح َیْدُعو ل
َ
ْو َول

َ
ـٍم ُیْنَتَفُع ِبـِه، أ

ْ
ْو ِعل

َ
َیـٍة، أ  ِمـْن َصَدَقـٍة َجاِر

َ
َثـِة: ِإاّل  ِمـْن َثاَل

َ
ـُه إاّل

ُ
ْنَسـاُن اْنَقَطـَع َعَمل َمـاَت اِل

1 - ویژه نامه تبلیغ، جامعه مدّرسین، ش16، بیانات آیت اهَّلل یزدی.
2 - حسینی، سّیدمحّمد، فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی، ص556.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج5، ص6718. 3 - تسبیل، به مفهوم دادن چیزی در راه خیر و در راه خداوند است؛ دهخدا، علی ا
کبر، همان، ج15، ص23226 - 23228. 4 - دهخدا، علی ا

5 - کهف، آیه46؛ همچنین ر. ک به: آل عمران، آیه92؛ مزمل،آیه20؛ بقره، آیه177.
6 - در کتـب متعـّدد حدیثـی، ماننـد وسائل الشـیعه، ج28 و مـن الیحضـر الفقیـه و الهدایـة بالخیـر نوشـته شـیخ صـدوق، المقنعـة نوشـته شـیخ مفیـد، 
اسـتبصار نوشـته شـیخ طوسـی و ... بابـی بـه نـام وقـف بـه بیـان احادیـث و روایـات مربـوط بـه آن پرداختـه اسـت کـه از بیـان آدرس دقیق ترهمـه آنهـا بـه 

هـدف اختصـار خـودداری شـده اسـت.
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وقتی انسان بمیرد، عمل او خاتمه می یابد، مگر در سه چیز: صدقه جاریه )وقف(، علمی که از آن استفاده شود، 
فرزند صالحی که برای او دعا کند«.1 

مسـجد، نقش بسـیار بزرگی در ترویج سّنت حسنه و عبادت بزرگ وقف و ایجاد موقوفه های فراوان دارد؛ 
موقوفه های فراوانی که در اطراف یا در ابنیه مسـاجد موجود اسـت. از دیر باز، رسـم بود که بسیاری از مساجد 
دارای، مغـازه، گاراژ، کاروان سـرا یـا بـازار... بوده اند و هر یک از این موقوفـات، در خدمات دهی به فقراء، زّوار 
و بی پناهان نقش ویژه ای داشـتند. چنان چه بسـیاری از حوزه های علمّیه هم از طریق همین موقوفات اداره 
می شوند؛ مثل: حوزه علمّیه صدر اصفهان و ولّی عصر تبریز و یا طالبّیه تبریز. امامزاده ها و حرم ها همچنین، 
موقوفاتی داشتند؛ مثل: موقوفات حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه. از چنین مساجدی می توان از 
مسـجد مقّدس جمکران در قم، مسـجد امام حسن عسکری در قم، مسجد طوبی در تبریز، مسجد مقبره 

در تبریز، مسجد امام در اصفهان و ... نام برد.
در وضعیتی که اقتصاد جامعه با روحّیات معنوی و مذهبی نیاز به سرمایه گذاری در امور مختلف باشد، می توان 
با اشـاعه فرهنگ وقف در قالب آموزه های مسـجدی و توسـعه موقوفات دارای بازگشـت سرمایه، چرخ اقتصاد 

تحریم شده توّسط دشمنان را فّعال نگه داشت و در را تحّقق حماسه اقتصادی، برنامه ریزی و فّعالّیت نمود.

7. مسجد، جایگاهی برای انواع انفاق 
انفاق، از ریشـه »نفق« به معنی نفقه کردن، بخشـیدن، احسـان کردن و بخشـش کردن اسـت.2 انفاق، 
صرف کردن مال در مصارف نیکوکارانه اسـت که اغلب مفّسـران، این عمل را از نظر توزیع ثروت و کاهش 
محرومّیت های اقتصادی نگاه می کنند.3 از نظر اصطالحی، انفاق در کاربرد رایج قرآن کریم و متون دینی، به 
ذیَن ُیْنِفُقوَن 

َّ
اعطای مال یا جان و جسم در راه خدا به فقیران و نیازمندان گفته می شود که به حکم آیات »ال

ْنُفِسـُکْم...«5 انجـام می شـود و بـه عنوان کمال بذل اسـت.6»نفق« به همراه 
َ
 ِل

ً
ْنِفُقـوا َخْیـرا

َ
ـم ...«4و »أ ُ

َ
ْموال

َ
أ

مشتّقات آن بیش از70 بار در قرآن با واژگان و تعابیر مختلفی آمده است.7

1 - پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ص200، ح239؛ مجلسی، وسایل الشیعه، ج13، ص292.
2 - نحـوی سـّیدمحّمد، فرهنـگ واژه هـای عربـی، ص410؛ همچنیـن ببینیـد: لسـان العرب، ج14، ص242؛ القامـوس ا لمحیـط، ج2، ص1227؛ 

مقاییس اللغـه، ج5، ص454.
3 - مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، دائره المعارف بزرگ اسالمی، چ 1، تهران، سال 1380، ج10، ص395.

4 - بقره، آیه261. 
5 - تغابن، آیه16.

6 - سجادی سیدجعفر، فرهنگ معارف اسالمی، ج1، ص323.
7 - بقـره، آیـه263؛ بقـره، آیه264؛ توبـه، آیـه71؛ بقـره، آیـه 271؛ همچنیـن ر. ک بـه: مائـده، آیـات8 و 55 و 95؛ نـور، آیه22؛ توبه، آیـه41؛ بقره، آیات 

245 و 177 و 43؛ حدیـد، آیـات11 و 18؛ بلـد، آیه14؛ انسـان، آیه8؛ نسـاء، آیه8.
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انفاق هـا را از منظـر آیـات قـرآن کریم می تـوان از چند نظر دسـته بندی کرد.1 ماننـد: انفاق های واجب،2 
انفاق های مستحب،3 انفاق های حرام.4

در آیات قرآن، سـفارش زیادی به انفاق شـده اسـت و برای این کار با ارائه َمثل هایی، پاداش و اجر معنوی 
 ِمْن 

ً
ـُم اْبِتغـاَء َمْرضـاِت اهَّلِل َو َتْثبیتا ُ

َ
ْموال

َ
ذیَن ُیْنِفُقـوَن أ

َّ
 ال

ُ
زیادی مطرح شـده اسـت. قرآن می فرماید: »َو َمَثـل

وَن َبصیر؛ 
ُ
 َو اهَّلُل ِبا َتْعَمل

ٌّ
 َفَطـل

ٌ
ِ َفِإْن َلْ ُیِصْبا واِبل ها ِضْعَفـْین

َ
ُکل

ُ
 َفآَتـْت أ

ٌ
صاَبـا واِبـل

َ
ْبـَوٍة أ ـٍة ِبَر ْنُفِسـِهْم َکَمَثـِل َجّنَ

َ
أ

و َمَثل ]صدقات [ کسـانی که اموال خویش را برای طلب خشـنودی خدا و اسـتواری روحشان انفاق می کنند، 
همچون َمَثِل باغی است که بر فراز پشته ای قرار دارد ]که اگر[ رگباری بر آن برسد، دو چندان محصول برآورد 
و اگر رگباری هم بر آن نرسد، باراِن ریزی ]برای آن بس است [ و خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست «.5

بـا توّجه به مفهوم گسـترده انفاق، در شـرایط ریاضت های اقتصادی، یکـی از آموزه هایی که می تواند در 
خصوص رفع نیازهای طبقات متوّسـط و پایین جامعه اثربخش باشـد، انفاق و انواع انفاق است. توّجه به انواع 
انفاق، در قالب فّعالّیت های مسـجدی می تواند موجب جلوگیری از توّقف ثروت نزد ثروتمندان شـود و چرخه 
توزیـع منابـع اقتصادی با جریان منابع از طرف ثروتمندان به نفع نیازمندان عادالنه تر گردد. این امر، حرکتی 

به سمت حماسه اقتصادی محسوب می شود.

8. مسجد و عبادت صدقات
از کارکردهای اقتصادی غیرمسـتقیم مسـاجد، پرداختن به سـّنت حسنه صدقه است. وجود صندوق های 
صدقات در اطراف مسـجد، در داخل مسـجد، جمع آوری مسـتقیم صدقه برای نیازمندان... به همین منظور 
است. این کار نیک، یکی از کارهای روزمره مسلمانان مؤمن است. در آموزه های اسالمی به صدقه سفارش 

زیادی شده است که به عنوان نمونه برخی موارد به شرح زیر بیان می شود:
َدَقـُة؛ بهترین ثروت و اندوخته انسـان، صدقه  ـْرِء َو َذخاِئـُرُه الّصَ الـف( پیامبـر فرمودنـد: »َخْیـُر مـاِل امْلَ

است«.6 
ـِرّ َینِفیـاِن الَفقـَر َو...؛ نیکـوکاری و صدقـه پنهانـی، فقـر را  ب( امـام باقـر فرمودنـد: »الِبـُرّ و َصدَقـُة الِسّ

1 - ابراهیم، آیه31، رعد، آیه22. نحل، آیه75، فاطر، آیه29؛ همچنین ر.ک: الشیخ الطبرسی، تفسیر مجمع البیان )عربی(، ج2، ص660.
2 - مائده، آیه89؛ نساء، آیه92؛ حدید، آیه15؛ بقره، آیات233 و184و 195 

3 - بقره، آیات245 و3 و270؛ همچنین ببینید: کرمی علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ص873 و874.
4 - انفال، آیه36؛ نک به: کرمی علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ج5، ص375.

5 - بقره، آیه265؛ ر. ک به: بقره، آیات3 و 159 و274 و261و267؛ تغابن، آیه16؛ انفال، آیه3؛ حدید، آیه10؛ آل عمران آیات17 و134 و ... .
6 - العاملی الحّر، وسائل الشیعه، ج6، ص258.
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می زدانید و ...«.1
فّعاالن فرهنگی مسـاجد و مبلّغان محترم، باید در مسـاجد با تبلیغ در مورد پرداخت صدقه و تفسـیر برخی 
از آیات مربوط به صدقات، در تجدید و احیای آن بیش از پیش تالش  کنند. هرچند مؤمنان نیز از عمق جان 
دریافته انـد کـه ایـن صدقه هـای کم، ولی با ارزش آنان گره هـای بزرگی از زندگی مردم را می گشـاید و یک 

گنجینة عظیمی برای آخرت آنها است.
در بحران هـای اقتصـادی، همیشـه طبقـه ای از مردم، بیشـتر در معرض آسـیب اقتصادی هسـتند. این 
گروه از نیازمندان که فاصله زیادی از طبقات دیگر اقتصادی دارند، چشـم امیدشـان به بی نیازان اسـت. این 
حّس نوع دوسـتی، فرهنگ زمینه ای تحّقق حماسـه اقتصادی را، در قالب کاهش شـکاف طبقاتی و احساس 

همدردی طبقات باالتر و تجلّی عدالت اجتماعی تسهیل خواهد کرد.

وزی حالل در مساجد   بردی کسب ر 9. آموزش کار
  یکی از نیازهای فردی هر انسـان، توّجه به معاش خود و زیردسـتان اسـت. کسـب روزی حالل، یکی از 
دغدغه هـای مهـم هـر مؤمن و هر فرد موّحد اسـت. هر فرد، برای امرار معاش خود، ناگزیر اسـت تا کسـب و 
کار یـا حرفـه ای بـرای خود ایجاد کند. افراد، با راه اندازی یک منبـع ایجاد درآمد به صورت حقیقی یا حقوقی، 
هزینه هـای زندگـی خـود را تأمیـن می کنند. بنابراین، همه مسـلمانان بـدون توّجه به نوع شـغل و مهارت و 
تخّصـص خـود، بایـد از احکام اسـالمی در مورد نحوه انجـام معامالت و عقود مختلـف و خرید و فروش و ... 
آگاهی داشـته باشـند. مراجع تقلید نیز، دانستن مسـائلی که افراد به   طور معمول، با آنها سر و کار دارند را الزم 
دانسـته اند.2در آموزه های اسـالمی نیز به کسـب روزی حالل و تالش و کوشـش تأکید زیادی شده است؛ تا 
جایی که در قرآن کریم بیش از550 آیه، در قالب ها و چهره های گوناگون دربارۀ کار و تالش و سخت کوشی 
و سازندگی آمده است.3کار و تالش و کسب حالل و ارتزاق از کّد یمین و عرق جبین در آینه روایات، بهترین 
عبادات، تربیت کننده و کمال بخش انسان، شمرده شده است. در ادامه، به برخی از این روایات اشاره می شود:

ِل؛ عبادت، هفتاد جزء اسـت که  ال ُب احْلَ
َ
ها َطل

ُ
ْفَضل

َ
ِعباَدُۀ َسـْبُعوَن ُجْزًء ا

ْ
ل

َ
1. پیامبـر اکـرم فرمودند: »ا

بهترین آن، دنبال روزی حالل رفتن است )کسب و کار، برای به دست آوردن روزی حالل(«.4

1 - مجلسـی، بحارالنـوار، ج71، ص81؛ بـرای مطالعـه احادیـث بیشـتر ر. ک بـه: وسائل الّشـیعه، ج6، ص258 و ج13، ص358؛ میـزان الحکمـة، 
ج5، ص326.

2 - ر. ک به: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسایل، م12، ص21.
3 - عبد الباقی، محّمد فؤاد، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن، ذیل واژه های »عمل«، »سعی« و »فعل«.

4 - مجلسی، بحاراالنوار، ج103، ص7، ح25 و 29 و ص9، خ36؛ العاملی الحر، وسائل الشیعه، ج12، ص11.
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؛ هر کس از دسترنج خود  ً
بدا

َ
ُبُه ا َّ ال یَعّذِ ُ

 ِمن َکّدِ یِدِه نظَراهَّلُل إلیه بالّرحِة ث
َ

َکل 2. همچنین فرمودند: »َمن أ
بخورد، خداوند به وی نگاه محّبت آمیز خواهد افکند و آنگاه هرگز او را عذاب نخواهد کرد«.1

ِ ُمْسـِلٍم و 
ّ

یَضـٌة َعـیل ُکل ِل َفر ـال ـُب احْلَ
َ
3. آن حضـرت، دربـاره کسـب روزی حالل و پاکیـزه فرمودند: »َطل

ُمْسِلَمة؛ کار و تالش عادالنه و انسانی، برای تأمین هزینه زندگی، بر هر مرد و زن مسلمان الزم است«.2 
ُجِل ِبَیِدِه؛ بهترین و پاک ترین کسـب ها آن اسـت   الّرَ

ُ
َکْسـب َعَمل

ْ
ْطَیُب ال

َ
4. در روایتی دیگر فرمودند: »أ

که انسان با دست خود، کار کند«.3
از طرف دیگر، می دانیم که یکی از مهم ترین کارکردهای مسـجد، کارکرد آموزشـی اسـت. پیامبر و 
ائّمه معصومان برای حفظ جنبه های آموزشی مسجد، تالش های ارزنده ای انجام دادند. پیش از پیدایش 
مدرسه، مساجد، یگانه مرکز مهم آموزشی ـ  فرهنگی در جهان اسالم بوده اند. پس از آن نیز، مدرسه در دامان 
مسـجد بنا می شـد. از همین رو، در بیشـتر کتاب هایی که درباره مسجد به نگارش در می آمد، از مدرسه بسیار 
سـخن گفته می شـد که سبب آن ارتباط نزدیک مسجد و مدرسه است.4همه این مطالب به کارکرد آموزشی 
مسـجد داللـت دارد. مسـجد، ابزارهـا و موقعّیت هایی را در اختیار دارد که به کمـک آن می توان به آموزش و 

افزایش شناخت دینی نمازگزاران پرداخت. 
مسـجد مکانی اسـت که مسـلمانان برای برپایی فرائض الهی و مجالس مذهبی در آن حاضر می شـوند و 
این فرصت مناسبی است تا معارف و احکام دین منتشر شود. بنابراین، مسجد مهم ترین مکان برای آموزش 
معامالت اسالمی است تا آموزه های اقتصاد مقاومتی و اسلوب جهاد اقتصادی مورد توّجه مؤمنان قرار گیرد 

و به کل جامعه اسالمی تسّری یابد.

لث اموال مردم
ُ
10. نقش مسجد در هدایت ث

روشن است که با رحلت اشخاص حقیقی، مالکّیت آنها زایل شده، شخص فقط مالک ُثلث اموال خویش 
اسـت و فقط می تواند در مورد یک سـّوم اموال خود، وصایایی داشـته باشـد.5افرادی که در مسـاجد حاضر 
می شـوند، بارها و بارها تحت تعالیم علماء و خطبای مسـاجد در رابطه با ثّلث اموالشان توصیه هایی را شنیده، 

1 - نوری، حاج میرزا حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص24.
2 - ابن شعبه حّرانی، تحف العقول، ص489.

3 - پاینده ابوالقاسم، نهج الفصاحه، حدیث 332.
4 - برای مطالعه بیشتر ر. ک به: شبلی احمد، تاریخ آموزش در اسالم، ص89 به بعد.

5  - موسوی خمینی روح اهَّلل، رساله توضیح المسائل، احکام وصیت، ص329-333، م2703- 2736.
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تصمیماتی برای ثلث امواتشان و مصرف صحیح و عبادی آن اخذ کرده اند. در واقع، می توان گفت که مسجد، 
نقش ویژه ای در هدایت ُثلث اموال و مصرف صحیح آنها، در راسـتای عبادت و انجام امور خدا پسـندانه دارد 
و این یک حرکت زیبای عبادی و اقتصادی اسـت. در این مورد می توان با سیاسـت گذاری مناسـب، در قالب 
رفتارهـای اقتصـاد مقاومتـی، به سـمت خلق حماسـه اقتصادی گام برداشـت. در ادامه برخـی راهکارهایی 

کاربردی در این خصوص مطرح می شوند: 
1. حضـور امـام جماعـت مسـجد یـا برخی متولّیـان فرهنگـی آگاه به مسـائل در منازل افراد، بر اسـاس 
درخواسـت آنها و تنظیم وصّیت نامه ها در راسـتای هزینه کردن ثلث اموال در مسیر عبودّیت و ارائه ارشادات 

و راهنمائی های الزم؛
2. تبلیغ و ایراد خطابه در مساجد، توّسط ائّمه جماعات و سایر متولّیان فرهنگی مساجد، در خصوص نحوه 

مصرف ثلث مال اموات، با در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی و ... ؛
3. برنامه ریزی جامع در خصوص هزینه و مصرف بهینه ثلث اموال تحویلی به خود مسجد )طبق وصّیت 
متوّفـی( و اقـدام بـه حرکت های عبادی، مانند صندوق قرض الحسـنه مسـجد، اطعام فقرا در مسـجد، تهیه 

تجهیزات مساجد و هر گونه احسان در این خصوص؛
4. قبول مسـئولّیت وصایت افراد توّسـط خود مسـجد و امام جماعت یا برخی متولّیان فرهنگی مسـاجد و 

مدیریت بهینه مصرف ثلث اموال متوّفیان.

نتیجه گیری

بـر اسـاس مطالب بیان شـده، می توان گفت که مسـاجد جایگاه مؤثّری در حماسـه اقتصـادی بر مبنای 
بهره گیری از آموزه های اقتصاد اسـالمی و اصول اقتصاد مقاومتی دارند. تبیین و اصالح شـیوه های الگوی 
مصـرف، بـرای نیل به اقتصاد اسـالمی، بسترسـازی فرهنگـی برای جهـاد اقتصادی، ارتقـاء کّمی و کیفی 
تولیدات با آموزش نحوه رعایت حالل و حرام در کسب و کار و ترویج کسب و کارهای اسالمی در رسیدن به 
یک اقتصاد مقاوم نقش بسـیار مهّمی دارند. بنابراین، توّجه به مرکزّیت مسـجد در سازمان دهی نگرش های 
اسالمی در بازاریان و همه مؤمنان و تبیین آموزه های اقتصادی مسجدی با بهره گیری از رسانه فراگیر منبر و 
به عنوان مهم ترین رسانه اثرگذار در اقتصاد خرد و کالن، بسترهای نیل به حماسه اقتصادی را مهّیا می کند. 
امامـان جماعـت و مسـئوالن و متولّیـان فرهنگی مرتبط با مسـاجد باید با تالش و خالقیـت همه جانبه خود 
بـه نهادینه کردن آموزه های مسـجدی، مانند قرض الحسـنه، انفاق و صدقه و خمـس و زکات، ثلث اموات و 
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سـّنت وقف و ... اقدام نمایند. این امر، موجب هموارسـازی مسـیر حرکت حماسی و تسهیل در نیل به حماسه 
اقتصادی و سیاسی می شود. بدین ترتیب، مسجد با کارکردهای متنّوع اقتصادی خود، مهم ترین نقش را در 
تبیین مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی و درونی سازی آن برای دست یابی به حماسه اقتصادی دارد. در همین 
راستا، همه سازمان های فرهنگی و متولّیان مدیریت امور مساجد باید به نقش های مسجد در عملیاتی سازی 

شعار امسال عنایت الزم را داشته باشند.
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منابع و مآخذ:
الف( فارسی

یخ و معارف اسامی، چاپ اّول، 1379.  یم، ترجمه: فوالدوند محّمدمهدی، دفتر مطالعات تار قرآن کر
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بررسی نقش کارکردهای اقتصادی  مسجد 
در اقتصاد اسالمی و حماسه اقتصادی

حسین  اسالم پور  و بتول احمدنژاد
چکیده

ایـن نوشـتار، در صـدد تبییـن کارکردهـای اقتصـادی مسـجد و نقش آن در اقتصاد اسـالمی و حماسـه 
اقتصادی اسـت. نگارنده، پس از بحث در مورد واژگان کلیدی و مفاهیِم پیرامون موضوع و اشـاره ای کوتاه 
به فلسـفه نام گذاری سـال 1392، به عنوان سـال حماسـه اقتصادی، ضمن تعریف اقتصاد مسجدی، برخی 
از آموزه های مسـجدی و مفاهیم پایه ای اقتصاِد مسـجدمحور، مانند خودباوری و اسـتقالل، عّزت اسالمی، 
اسـتقامت و مقاومت را تشـریح نمود. سـپس نگارنده، آموزه های فراگیر و ارزشمند مسجدی  ـ   اقتصادی را با 
رویکرد بازار محور تشـریح کرد که این آموزه ها عبارت اند از: اهّمیت تعامل دوجانبه مسـاجد و بازارها، تنظیم 
و هدایت بازار در راسـتای معامالت اسـالمی، نکوهش احتکار، مذّمت گران فروشـی و کم فروشـی، دوری از 
معامـالت ربـوی، کسـب حالل در بـازار و دوری از حرام خواری، جلوگیری از تولیدات مضـّر و نکوهش آنها. 
نگارنده در ادامه با بهره گیری از آموزه های مسـجدی و به کمک آیات و روایات اسـالمی، در دو مقوله کلِّی 
پرداخت های واجب اسـالمی و پرداخت های اختیاری )مسـتحب( مسلمانان، به کارکردها و جلوه نمائی های 
مساجد در اقتصاد اسالمی پرداخته و جزئّیاتی را در سازمان دهی و مدیریت این کارکردها مطرح کرده است. 
در مبحـث پرداخت هـای الزامی )واجب( اسـالمی به موضوع خمس، زکات و زکات فطره اشـاره گردید و در 
مقوله پرداخت های اختیاری مسـلمانان، آموزه ها و سـّنت های گرانقدری چون صدقه، انفاق، قرض الحسنه، 
موقوفات، ثلث اموات بحث و بررسـی شـد و در هر مبحث، پیشـنهادات الزم ارائه گردید. نگارنده در پایان، به 
این نتیجه رسید که مدل اقتصادی مسجدمحور یا الگوی اقتصادی مسجدگرا، زیربنای توسعه اقتصادی در 
جوامع اسـالمی اسـت و برای تحّقق حماسه سازی در اقتصاد باید به تشریح ابعاد اقتصاد مسجدی پرداخت و 

آموزه های آن را در جوامع اسالمی به طور عمیق، نهادینه کرد.
واژگان کلیدی: 

مسـجد، اقتصـاد، اقتصـاد خـرد، اقتصـاد کالن، حماسـه، حماسـه اقتصـادی، اقتصاد اسـالمی )اقتصاد 
مسجدگرا(، آموزه های اقتصادمسجدی.

سؤاالت تحقیق

1. منظور از اقتصاد مسجدمحور چیست و پیش فرض های اقتصاد مسجدی یا اقتصاد مسجدمحور کدام اند؟
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2. آموزه هـای فراگیـر و ارزشـمند مسـجدی  ـ   اقتصـادی با رویکـرد بازار محـور کدام اند و نقـش آنها در 
حماسه سازی اقتصادی چیست؟

3. نقش مسجد در جذب و سازمان دهی پرداخت های اختیاری )مستحّب( مسلمانان چیست؟
4. جایگاه مسجد در سازمان دهی پرداخت های الزامی )واجب( اسالمی چیست؟

مقّدمه

اقتصـاد، به مفهوم کمیابی اشـاره دارد. کلمه کمیابی، نزدیک تریـن معنی را به کلمه محدودّیت یا اقتصاد 
داراست که در مقابل کلمه نامحدود یا آزاد مطرح می شود. کمیابی منابع، مسئله اساسی و محوری هر جامعه 
اسـت. اقتصـاد، در وضعّیت کنونی جهانی، حرف اّول را می زند و هر کشـوری کـه از نظر اقتصادی، قدرتمند 
باشـد، در زمینه سیاسـی و نظامی و ... نیز وجهه بین المللی مناسـبی خواهد داشـت. در بین مکاتب مختلف 
اقتصادی، اقتصاد اسالمی، مکتبی فراگیر و منطبق با نیازهای بشری و فطری انسان هاست و با تبیین هرچه 
بیشتر آن و کاربردی ساختن آن، بسیاری از مشکالت جوامع در سایر زمینه ها نیز برطرف خواهد شد؛ چرا که 
هر نوع فّعالّیت و اقدامی در زمینه توسعه و پیشرفت، به توسعه اقتصادی وابسته است. مساجد، به عنوان نماد 
ارزشمند دین اسالم، دارای کارکردهای متنّوعی هستند. کارکردها و جلوه های اقتصادی مساجد در گذشته 
بسـیار روشـن و عینی تر بوده اسـت. با پیدایش برخی سـازمان ها و نهادها، برخی از این کارکردها یا وظایف، 
نامحسـوس شـده است. با وجود این، اقتصادی که در قلب آموزه های مسجدی و با نگرش های مسجدمحور 
تبیین و تشریح می شود، آسیب ها و ضعف های برخی مکاتب اقتصادی دیگر را ندارد. ابعاد و جنبه های اقتصاد 
مسـجدی، اگر به روشـنی تبیین و تشریح شـوند، می توانند یک مدل جامعی از اقتصاد اسالمی مسجدمحور 
بـه دسـت دهند. اقتصاد مسـجدمحور با آن همه آموزه هایـی که در قالب های فردی و جمعـی ارائه می کند، 
مهم تریـن عامل حماسه سـازی در اقتصاد اسـت و رهبـر معظم نیز با بهره گیـری از الهامات توحیدی و 
الگوهای مسـجدی، به نام گذاری سـال 1392 اقدام فرموده اسـت. در این نوشتار نگارنده، از رویکرد قرآنی و 
روایی به تبیین نقش های مسـجد در اقتصاد اسـالمی و حماسـه اقتصادی پرداخته است و با تأکید بر بازار، به 
عنـوان نمـوِد اقتصـاد خرد و کالن، اهّمیت آموزه های مسـجدی را در تعالی اقتصاد و خلق حماسـه در مقوله 

اقتصاد تبیین کرده است. برای آغاز بحث، ابتدا واژگان کلیدی مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی واژگان و مفاهیم کلیدی

مسجد

مسجد، در اصل اسم مکان از فعل »َسَجَد، یسُجُد« و در زبان فارسی به معنای محّل و جایگاه عبادت به 
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 بالّسجود؛ یعنی مسجد، جایگاه 
ً
کار رفته اسـت. راغب اصفهانی می نویسد: »امَلسـِجُد موِضُع الّصالِة اعتبارا

نماز است و به اعتبار اینکه در آن سجده وجود دارد، مسجد نامیده شد«.1سجده، شریف ترین رکن نماز و مظهر 
تاّم بندگی و ُکرنِش عبد، در برابر پروردگار متعال است. از این رو، اسم آن را مسِجد گذاشته اند.2

مسـجد، بـه معنی محّل سـجده، برگرفته از سـجود، به معنـای به خاک افتادن و خضـوع و کرنش کردن 
در پیشـگاه خداوند متعال اسـت. در فرهنگ دینی »سـجده«، اوج عبادت و بندگی انسـان برای خداست و در 

روایات چنین آمده است: »السجوُد منتَی العبادِة ِمن َبین آدم«.3
در اصطالح شرعی، مسجد مکانی است که به منظور برپایی نماز، برای عموم مسلمانان وقف شده باشد. 
 املکاُن امَلوقوُف 

ً
مرحوم شـیح محّمدحسـن نجفی، در »جواهرالکالم« می نویسـد: »و امُلراُد بامَلسـجد شـرعا

عیل کافة امُلسلمین للّصالة«.4
در برخی از آیات قرآن5، از مسجد به »بیت اهلل« و »خانه خدا« هم یاد شده است. گرچه »خانه خدا« گفتن، 
در عرف مردم، کمتر از »مسجد« گفتن است و بیشتر مردم، این مکان مقّدس را مسجد، خطاب می کنند، نه 
خانه خدا؛ اّما خانه خدا گفتن، هم دارای نکات و لطافت ظریف و دقیقی است و در برخی از روایات هم تصریح 

به »بیت اهلل« شده است.6
قرآن کریم، کعبه را که برترین خانه خداست در زمین، خانه ای برای مردم به شمار آورده است و می فرماید: 
؛ در حقیقت، نخستین خانه ای که برای مردم  ینَ َعامَلِ

ْ
ل ِ

ّ
َة ُمَباَرًکا َو ُهًدى ل

َ
ِذی ِبَبّک

َّ
ل

َ
اِس ل  َبْیٍت ُوِضَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
»ِإّنَ أ

و نیایش خدا مقّرر شده، همان است که در سرزمین مّکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است«.7
در حقیقـت، برتریـن و اصیل تریـن محـّل برای عبادت و تقرّب جسـتن به خداوند متعال، مسـجد اسـت. 
مسـجد، جایگاه عبادت و پرسـتش خالصانه خداوند اسـت.8 مسجد، جایگاه زمزمه و نجوای صادقانه با معبود 
یَن«.9مسجد،  ُه الّدِ

َ
ِلصینَ ل ِ َمْسِجٍد ّوَ اْدُعوُه ُمنْ

ّ
قیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکل

َ
است. قرآن در این مورد می فرماید: »َو ا

پایگاه عروج انسـان از خاک به افالک اسـت؛ همچنان که قرآن کریم در مورد سـیر پیامبر اکرم از زمین 

1. مفردات الفاظ القرآن، ص271.
2. ر.ک:  فرهنگ مسجد.

3. مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص164.
4. جواهرالکالم، ج14، ص61.

5. نور، آیه36.
6. وسایل الشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت 5؛ همان منبع، ج3، ص557، باب70 از احکام مسجد، روایت1.

7. آل عمران، آیه96.
8. جن، آیه18.

9. حّج، آیه4.
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ْسِجِد  َراِم ِإَل امْلَ ْسِجِد احْلَ  ِمَن امْلَ
ً

ْیال
َ
ٰى ِبَعْبِدِه ل ْسَر

َ
ِذی أ

َّ
به سدرة المنتهی در شب معراج می فرماید: »ُسْبَحاَن ال

ْقَص«.1
َ
اْل

مسـجد، به معنای سـجده گاه و مکان سجده است. واژه مسجد در لغت، به معنای »جایگاه سجده و محّل 
عبادت است که در فارسی به آن »مزگت« هم گفته شده است«.2

مسـجد، در اصطالح عرفی عبارت اسـت از مکانی که خاّص عبادت برای مسـلمانان است؛ ولی در قرآن 
ْمِرِهْم 

َ
ُبوا َعیل  أ

َ
ذیَن َغل

َّ
 ال

َ
کریم، مسـجد به معابد اهل کتاب نیز اطالق شـده اسـت؛ آنجا که می فرماید: »قال

3.» ً
ْم َمْسِجدا ْیِ

َ
ِخَذّنَ َعل َنّتَ

َ
ل

اقتصاد

اقتصـاد را در لغت نامه هـا، بـه میانـه راه رفتـن، میانجی نگه داشـتن، قصـد، میانه روی در هـر کاری معنا 
کرده اند.4واژه »اقتصاد« )Economics( از دو کلمه یونانی »اویکوس«  )Oikos(به معنای »خانه« و »نمین« 
)Nemin(  به معنای »اداره کردن« تشـکیل شـده اسـت؛ ایـن واژه به معنای لغوی »تدبیـر منزل« یا »اداره 
کردن خانه« است.5اقتصاد، از ریشه »قصد« و به معنای »اعتدال و میانه روی« و »استقامت در راه«، است.6 
اقتصاد از ماّده قصد اسـت و قصد به معنای عدل، ضّد افراط، در هزینه ها میانگین رفتار کردن )نه اسـراف و 
نه تقتیر(، اعتماد کردن، راسـت بودن راه، آهنگ نمودن، به حّد وسـط راضی شـدن، مستوی راه رفتن، نیکی 

کردن، واضح بیان کردن است.7

علم اقتصاد

علـم اقتصـاد، عبـارت اسـت از مجموع وسـایلی که بـرای رفع نیازمندی های ماّدی بشـر از آن اسـتفاده 
می شود.8 گویا مراد از اقتصاد در مسائل ماّدی عبارت است از راهکارهایی که می تواند نیازهای ماّدی بشر را 

به طور متوّسط، متعادل و میانه برآورده کند، بدون آنکه اسراف و یا تقتیری انجام شود.

1.اسراء، آیه1.
2 - نویسـنده مسـئول؛ دانش آموختـه فوق لیسـانس رشـته مدیریـت دولتـی )تشـکیالت و روش هـا( و دانشـجوی کارشناسـی ارشـد الهّیـات و معـارف 

اسـالمی )علـوم قرآنـی و حدیـث(.
3 - از فّعاالن و خادمان اجرایی و فرهنگی مسجد و دارای سوابق همکاری در تحقیقات مسجد محور در مقوله های زنان و مساجد.

4 - مفردات الفاظ القرآن، ص271.
5 - ر.ک:  فرهنگ مسجد.

6 - مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص164.
7 - جواهرالکالم، ج14، ص61.

8 - نور، آیه36.
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بررسی اصطالحی اقتصاد

 به طور معمول، رفتاری را اقتصادی می گویند که با روش ها و وسایلی که افراد بشر، معاش خود را تأمین 
می کنند، ارتباط داشـته باشـد.1علم اقتصاد را علم ثروت دانسته اند. برخی آن را مطالعه چگونگی تنظیم تولید 
و فّعالّیت های مبادله ای افراد ذکر کردند.2اندیشـمندان معاصر، اقتصاد را بررسـی روش هایی می دانند که با 
پـول یـا بـدون پول، برای به کار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کاال و خدمات و توزیع بین افراد و گروه ها 
انتخاب می شـوند.3اقتصاد در عربی به معنای میانه روی و اعتدال اسـت. شواهد این مّدعا، مستندات قرآنی و 

روایی متعّددی هستند. در ادامه از دو منظر فوق، به بحث واژگانی اقتصاد پرداخته می شود:
رسی واژه اقتصاد در آیات قرآن الف( بر

»اقتصاد« در لغت به دو معنا اسـت: یکی از آن دو پسـندیده اسـت و حّد میانه افراط و تفریط اسـت؛ مانند 
جود که حّد وسـط اسـراف و بخل محسـوب می شود یا شجاعت، که حّد وسط تهّور و ترس است. این معنا در 
قرآن، چنین به کار رفته اسـت: »َو اْقِصْد ِفی َمْشـیَِک؛ در رفتارت میانه را برگزین«.4معنای دیگر اقتصاد، به 
امری اشـاره می کند که بین پسـندیده و ناپسـند در نوسان است؛ مانند: آنچه که بین عدل و جور، قریب و بعید 

فرض می شود. 
ْیراِت ِبِإْذِن اهَّلِل؛ پس،  ْم ساِبٌق ِباحْلنَ ْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُ ْم ظاِلٌم ِلَنْفِسِه َو ِمْنُ ْنُ ِ

َ
در آیه ای از قرآن آمده است: »ف

برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از آنان میانه رو و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا، پیشگام 
هستند«.5

وَن؛ از میان آنها گروهی 
ُ
ْم سـاَء ما َیْعَمل ٌة ُمْقَتِصَدٌة َو َکِثیٌر ِمْنُ ّمَ

ُ
ْم أ قـرآن کریـم در آیه ای می فرماید: »ِمْنُ

میانه رو هستند و بسیاری از آنها بد رفتار می کنند«.6 
وایات اسالمی رسی واژه اقتصاد در ر ب(بر

روایـات متعـّددی از معصومـان در مـورد مفهـوم اقتصاد آمده اسـت که بیـان همه آنهـا در این مقال 

1 - وسایل الشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت 5؛ همان منبع، ج3، ص557، باب70 از احکام مسجد، روایت1.
2 - آل عمران، آیه96.

3 - جن، آیه18.
4 - حّج، آیه4.
5 - اسراء، آیه1.

6 - عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج2، ص1804
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نمی     گنجد. در ادامه، به عنوان نمونه، به برخی از آنها اشاره شده است.1
َقْصـُد َمْثـراٌة؛ میانه روی در زندگی، موجب زیادی مال و 

ْ
ـَرُف َمْثـواٌة و ال امیرالمؤمنیـن می فرماینـد: »لّسَ

زیاده روی موجب ضایع نمودن مال است«.2
 َمِن اْقَتَصَد؛ کسـی که )در مخارج زندگی خود( میانه روی پیشـه 

َ
حضـرت علـی می فرمایند: »َما َعال

نمود، تنگدست نشد«.3 
...؛ اسراف را کنار بگذار و میانه روی  ً

در نامه امیر مؤمنان به زیاد چنین آمده است: »َدِع ااِلسراَف ُمقَتِصدا
پیشه کن...«.4در این کالم حضرت، »قصد« به مفهوم روش معقول و راه استوار بین افراط و تفریط است.

ْن َیْفتِقر َمْن َزَهَد؛ آن کس که میانه روی در پیش گیرد، 
َ
َك َمْن ِاْقَتَصَد َو ل

َ
ْن یل

َ
امام علی می فرماید: »ل

هرگز هالک نگردد و کسی که زهد پیشه کرد، هرگز به دام نیفتاد«.5
امام صادق می فرمایند: »َضِمْنُت لَِمن اقتصد أن ال یْفَتقر؛ من برای هر کسـی که در زندگانی میانه رو 

باشد، بی نیازی را ضمانت می کنم«. 6

انواع علم اقتصاد

علم اقتصاد به طور کلّی، به دو دسته اصلی تقسیم می شود:
الف( اقتصاد َکالن )Macroeconomic(: به بررسی رفتارهای اقتصادی در سطح کلّی کشور می پردازد و 
اجزای اقتصاد را به همراه اثر متقابل و کنش آنها بر همدیگر بحث و بررسی می کند.7در واقع، اقتصاد کالن، 
مطالعـه اقتصـاد در قالـب یک نظام اسـت که با تفّکر سیسـتمی، اقتصاد را تحلیـل می کند.8با کمک اقتصاد 
کالن، موضوعاتی، مانند سـطح عمومی قیمت ها، سـطح اشتغال، درآمد ملّی، تولید ناخالص ملّی و ... بررسی 

و مطالعه می شود.9 
ب( اقتصاد ُخرد )Microeconomic(: به مطالعه تصمیمات فرد درباره کاالهای خاّص می پردازد.10در این 

1 - کهف، آیه21.
مه دهخدا، لغت نامه دهخدا، چاپ مجلس، ذیل کلمه اقتصاد.

ّ
2 - عال

3 - هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص48.
4 - ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص354-353.

5 - همان.

6 - همان.
7 - مطّهری، مرتضی، نظری بر نظام اقتصادی اسالم، ص40.

8 - هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص49-48.
9 - ساموئلسون، اقتصاد، ص7.

10 - بگ، فیشر، دورنبوش، علم اقتصاد، ج1، ص28.
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بخش از علم اقتصاد، رفتار فرد مصرف کننده یا تولید کننده یا چگونگی تعیین قیمت در بازار، کشـش عرضه 
و تقاضا و ... مطالعه و بررسی می شود.1

اقتصاد اسالمی یا اقتصاد مسجدی

اسـالم، دین کاملی اسـت و برای همه ابعاد زندگی انسـان، برنامه و دسـتورالعمل های الزم را ارائه کرده 
اسـت؛ به صورتی که هر فرد با عمل به این دسـتورات، به سـعادت دنیوی و اخروی خواهد رسـید. آموزه های 
اسالم، نه تنها به اقتصاد، رنگ و بویی خدایی می بخشد، بلکه سیر و سلوک بندگی را متأثر از اقتصاد می داند. 
دسـتورات اسـالم، نیازهای آدمی را در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی برآورده 
می سـازد. این دسـتورات، هم معیشت گرا هسـتند و هم معنوّیت گرا، هم دنیانگر هسـتند و هم آخرت نگر. بر 
این اسـاس، اقتصاد اسـالمی دارای ویژگی هایی بنیادی و منحصر به فردی است که در واقع، وجوه تمایزات 

اقتصاد اسالمی از اقتصاد غیراسالمی است.2
بنابراین، اقتصادی که به طور کامل منطبق با دستورات و موازین شارع مقّدس باشد و بر پایه آموزه های 
دینی و مسـجدی شـکل گرفته باشد، اقتصاد مسجدمحور یا اقتصاد اسـالمی است. در اقتصاد مسجدمحور، 
همـه فّعالّیت هـای اقتصادی افراد در قالب آموزه های مسـجدی و برحسـب کارکردهای مسـجدی تبیین و 
تشـریح می شـود. افراد با در نظر گرفتن تربیت مسـجدی و بر اساس فرهنگ دینی، فّعالّیت های اقتصادی و 

تجاری و بازاری خود را تنظیم می کنند.

حماسه چیست؟

»حماسـه«، در لغـت بـه معنای دلیـری کـردن، دالوری کردن و شـجاعت اسـت.3همچنین، به مفهوم 
شـجاعت نمودن، شـعر رزمی و انجام امری افتخارآمیز از روی شجاعت، مهارت و شایستگی، آمده است.4در 
فرهنگ لغـات عربـی نیز، حماسـه به مفهوم شـّدت یا محکـم بودن و متعّصب بودن در دیـن و در کارها آمده 

است.5

1 - دولتشاهی، محتشم، مبانی علم اقتصاد، ص9.
2 - ر. ک بـه: چپـرا، عمـر، آینـده علـم اقتصـاد، چشـم اندازی اسـالمی، ص181-253؛ اسـحاقی، سّیدحسـن، مبانـی و راهبردهـای جهـاد اقتصـادی، 

ص108-43.
کبر، لغت نامه دهخدا، ج6، ص9193. 3 - دهخدا، علی ا

4 - عمید حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص700.
5 - لویس معلوف، المنجد فی اللغة و االعالم، ص153، ماّده حمس.
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مقام معّظم رهبری در رابطه با مفهوم حماسه می فرماید: »حماسه، یعنی آن کار افتخار  آفرین که با 
شـور و هیجان انجام می گیرد«؛1»حماسـه با عقل هدایت و با ایمان پشـتیبانی می شود و باید از دل بجوشد و 

یک مقوله دستوری و بخشنامه ای نیست«.2
»حماسـه، یعنی واقعه ای جهادگونه و ُپرشـور؛ این را باید ملّت ایران و مسـئوالن کشـور، مورد نظر قرار 
دهند«.3»رفتار حماسی، یعنی رفتاری که برآمده از غیرت و شجاعت و مردانگی، ایستادگی و مقاومت باشد. 
شـخصّیت حماسـی کسی است که از چنین روحّیه ای برخوردار است و می تواند با حرکت و تالش ویژه خود، 

این روحّیه را در دیگران ایجاد کند و یا آنان را از حالت خمود و مردگی در آورد و زنده گرداند«.4
حماسـه، واژه ای عربی اسـت که به معنای شّدت، صالبت، شـجاعت، دالوری، زنده دل و با نشاط بودن، 

غیرت به خرج دادن و دلیری می آید.5
رفتـار حماسـی، یعنـی رفتـاری که بر آمده از غیرت و شـجاعت و مردانگی، ایسـتادگی و مقاومت باشـد. 
شـخصّیت حماسـی کسـی است که از چنین روحّیه ای برخوردار اسـت و اگر می تواند با حرکت و تالش ویژه 

خود، این روحّیه را در دیگران ایجاد کند و یا آنان را از حالت خمود و مردگی در آورد و زنده گردند.6
حماسـه، فارغ از جهاد، قابل تصّور نیسـت. این جهادگران هسـتند که حماسه می آفرینند. جهاد نیز الجرم 
»همگانی« است؛ پس حماسه آفریدن یک کار جمعی است.7پیشرفت کشور در ابعاد مختلف نیازمند حرکت 

جهشی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است.8
بنابراین، حماسه و حرکت حماسی دارای مؤلّفه هایی  به این شرح است: هوشمندی )تحت هدایت عقل(، 

ارزش مدار )پشتیبانی ایمان(، حرکت همگانی، شور و هیجان، حرکت جهشی.
با توّجه به آنچه گذشـت حماسـه مقّدس اقتصادی را می توان یک حرکت هماهنگ جمعی و جهشـی و در 
عین حال هوشمندانه و با دالوری و ایثار در جبهه جهاد و مقاومت اقتصادی، نامی است که منجر به خوداتکائی 

و رشد و پیشرفت مطلوب اسالم در بخش های تولید، توزیع، مصرف و بخش اعتباری اقتصاد می شود.9

1 - بیانات مقام معّظم رهبری در مراسم بیست و چهارمین سال روز رحلت حضرت امام خمینیH در تاریخ 1392/3/14.
2 - بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار جمعی از مّداحان و شاعران در روز والدت حضرت فاطمه در تاریخ 1392/2/11. 

3 - بیانات رهبر معّظم در دیدار با کارگران و فّعاالن بخش تولید به مناسبت هفته کارگر در تاریخ 1392/2/7.
4 - ویژه نامه تبلیغ، ش17، ص53.

5 - عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص464.
6 - ویژه نامه تبلیغ، شماره 17، ص53.

www.hawzah.net  :7 - روح اهَّلل ایزدخواه، راهگشائی حماسه اقتصادی از بستر تحّول اجتماعی، قابل دسترسی در
8 - بیانات رهبر معّظم در دیدار جمعی از معّلمان سراسر کشور به مناسب هفته معلم 1392/2/18.

9 - ویژه نامه تبلیغ، شماره 17، ص54.
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آموزه های مسجدی و مفاهیم پایه ای اقتصاد مسجدی

اقتصاد اسالمی بر اصولی ارزشمند پایه گذاری شده است که در واقع، بدون شناخت اّولیه آن مفاهیم نمی توان 
اقتصاد مسجدگرا یا اقتصاد مسجدی را تعریف و تبیین نمود. همین اصول مفهومی هستند که مکتب اقتصادی 
اسالم را از سایر مکاتب اقتصادی شرقی و غربی متمایز و ممتاز نموده است. در ادامه برخی از مهم ترین مفاهیم 

بنیادین اقتصاد مسجدگرا یا اقتصاد اسالمی بیان می شود و در مورد هریک، توضیح مختصری ارائه می گردد:
الف( عّزت اسالمی

در اسـالم، یکی از پایه های ایمان و تقوا، عّزت نفس و کرامت انسـانی معّرفی گردیده اسـت. اسـالم، بر 
عّزت نفس مسـلمانان و سـعی در حفظ و پاسـداری از آن تأکید فراوان دارد. در صورت خدشـه دار شـدن آن، 
عالوه بر اینکه پایه های ایمان و اعتقاد فرد متزلزل می گردد، بستری مناسب برای سوء استفاده و چیره شدن 

ستمگران و ظالمان بر ایشان فراهم می گردد.
ُة  ِعّزَ

ْ
ِه ال

َّ
َة َفِلل ِعّزَ

ْ
یُد ال عّزت واقعی از آن خداوند اسـت و منشـأ الهی دارد. قرآن کریم می فرماید: »َمْن کاَن ُیر

؛ هر کس سـربلندی می خواهد، سـربلندی یکسـره از آِن خداست «.1خدا عّزت را به انسان ها می بخشد؛  ً
َجیعا

ولی در این مسیر، خود انسان ها بستر عّزت مندی را در خود ایجاد می کنند.
عوامل متعّددی برای رسـیدن به عّزت در فرهنگ اسـالمی مّدنظر اسـت که در ادامه بحث، به برخی از 

آنها به عنوان نمونه اشاره می شود:
1. اطاعت از خداوند؛

2. حاکمّیت ارزش های اسالمی؛
3. تقویت رعایت هنجارهای اخالقی؛

4. تقواگزینی؛
5. قناعت پیشه گی؛

6. تمرین صبوری.2

ب( خودباوری و استقالل
خودباوری به معنای یافتن خویشتن به گونه ای مطابق با واقع و آن گونه که هست، تعریف شده است.3مردم 

1. فاطر، آیه10؛ همچنین ر.ک: منافقون، آیه8؛ صافات، آیه180؛ نساء، آیه139؛ یونس، آیه65.
2. ویژه نامه تبلیغ، جامعه مدّرسین، شماره 15، ص80ـ 70.

3. کریمیان صیقالنی، علی، خودباوری، ص17ـ 15. 
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و کشـور خودبـاور، آن گروهی هسـتند که واقعّیات کشـور و قوم خـود را باور کرد و مطابـق آن زندگی کنند. 
خودباوری، یافتن خویشـتن اسـت و یک نیاز اساسـی انسانی است؛ زیرا با خودباوری، رشد و تکامل و اعتدال 
رفتاری انسـان تحّقق می یابد و بدون آن، رشـد روان شـناختی در مراحل اّولیه متوّقف می شود. خودباوری در 

همه جنبه های خود، دارای فواید متعّددی است که برخی از آنها به شرح زیر هستند:
1ـ سیستم ایمنی روحی: با خودباوری، روح ایمن شده و ترس و اضطراب کم می شود.
2ـ انگیزه آفرینی: به وسیله شناخت مطابق با واقع خود، انگیزه تالش، تولید می شود.

3ـ افزایش توان: فرد برای دست یابی به پیشرفت های بیشتر، توان خود را بیشتر می کند.
4ـ لّذت بخشی: با خودباوری می توان به موقعّیت آرمانی رسید و از آن لّذت برد.

5ـ بلندنظری: خودباوران دارای دیدگاهی بلند هستند.
6ـ افزایش احتمال دست یابی به هدف: به کمک خودباوری، بهتر و سریع تر می توان به هدف رسید. 

7ـ تقویت اعتماد به نفس: با خودباوری، محّرک درونی تقویت می شود.
8ـ صداقت در ارتباطات: دروغ از آن افرادی سر می زند که خودباور نیستند.

9ـ معاشرت با همِگنان: با خودباوری، کشش فرد به ارتباط با اشخاص متناسب بیشتر می شود.1
طبیعی اسـت که این آثار در خودباورِی اقتصادی نیز تأثیر دارد. بر همین اسـاس، اسـالم تأکید دارد که به 
داشته ها و توانمندی های خود توّجه کنیم و تا حّد امکان با حفظ استقالل خود، به بیگانگان نیازمند نباشیم.

آیه نفی سـبیل، یکی از آیات مّهم اسـت که در اتّخاذ سیاسـت های خارجی اقتصادی با جوامع دیگر، ارائه 
طریق می نماید. این آیه یکی پیش نیازهای تصمیم های اقتصاد اسـالمی یا اقتصاد مسـجدی اسـت. قرآن 
ْؤِمِنـینَ َسـِبیاًل؛ و خـدای تعالی، هرگـز کّفار را مافوق   امْلُ

َ
یـَن َعـیل کاِفِر

ْ
 اهَّلُل ِلل

َ
َعـل ـْن َیحجْ

َ
کریـم می فرمایـد: »َو ل

مؤمنان و مسلّط بر آنان قرار نمی دهد«. 2
 بر اساس این آیه، مؤمنان، حقِّ پذیرفتن سلطه کافران را ندارند. سلطه پذیری، نشانه نداشتن ایمان واقعی 
اسـت و باید کاری کرد که کّفار از سـلطه بر مؤمنان، برای همیشـه مأیوس باشـند. پس، هر طرح، عهدنامه، 
رفت وآمد، ارتباطات و فّعالّیت های اقتصادی و هر نوع قراردادی که راه نفوذ کّفار بر مسلمانان را هموار کند، 
حرام اسـت. بنابراین، مسـلمانان باید در تمام جهات سیاسـی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی از استقالل کامل 

برخوردار باشند.3

1 - همان، ص75- 67.
2 - نساء، آیه141. 

3 - قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2، ص192-190.
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ج( استقامت و مقاومت
مقاومت و استقامت، یعنی تالش بر حقّ اندیشی و حقّ روی و عدم تمایل به چپ و راست. استقامت، یعنی 

شناخت صراط مستقیم و مجاهدت و مقاومت در این راه.1
تأکید قرآن بر استقامت، بسیار گسترده است و قرآن در آیات متعّددی، مسلمانان را به مقاومت و استقامت 
ـْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن؛  ْیِ

َ
َّ اْسـَتقاُموا َفال َخْوٌف َعل ُ

َنا اهَّلُل ث ّبُ وا َر
ُ
ذیَن قال

َّ
فرامی خوانـد. قـرآن کریم می فرماید: »ِإّنَ ال

به تحقیق، کسـانی که گفتند پروردگار ما خداسـت، سـپس ایسـتادگی کردند، بیمی بر آنان نیست و غمگین 
نخواهند شد«. 2

طبیعی است استقامت مردم ایران در سال حماسه اقتصادی شامل همین تعبیر قرآنی می شود؛ چرا که ما 
با امام راحل و شـهدا، عهد و پیمان ها بسـتیم و اکنون که تورم و گرانی بر کشـور حاکم اسـت و تحریم ها 

هم به عنوان مصائب مردم را تحدید کرده، در ایمان و عقیده خود پافشاری داریم.
بنابراین، اقتصاد مسجدی که موضوع بحث ماست، یعنی نوع خاّصی از اقتصاد که بر پایه موازین اسالمی 
و شـرعی سـاختار یافتـه و یـک مدل منحصر بـه فرد برای تعالی دنیا و آخرت و سـعادت نهایـی و همه جانبه 
بشـر به دسـت می دهد. در این اقتصاد، مهم ترین پیش فرض ها عّزت اسـالم، استقالل همه جانبه، استقامت 
و پایداری و خودباوری هسـتند. در واقع، این بایسـته های مفهومی، از مهم ترین مفاهیم اقتصاد اسـالمی یا 
اقتصاد مسجدی هستند. بر اساس همین آموزه ها، رهبر معّظم در نام گذاری سال های اخیر از مفاهیمی 

چون جهاد اقتصادی و هّمت مضاعف و حماسه اقتصادی استفاده نمودند.

مبانی نام گذاری و شعار ساالنه 

رهبـر معّظم، بر اسـاس ضرورت و نیاز کشـور عزیزمـان، ایران، در پیام نوروزی برای هر سـال، نام 
خاّصی را انتخاب می کنند تا توّجه خاّص مردم و مسـئوالن نظام به آن شـعاِر با شـعور، معطوف شـود و افق 
چشـم انداز بلندمـّدت، میان مـّدت و کوتاه مّدت، مهندسـی و تدبیر گـردد. به عبارت دیگر، یکـی از ابتکارات 
اثربخش و ارزشـمند مقام معّظم رهبری، تعیین یک نام یا شـعار برای هر سـال و پی گیری آن شـعار و 
ارائه جمع بندی از آن، در پیام نوروزی و سخنرانی آغازین خود در ابتدای هر سال جدید است. سخنرانی رهبر 
معّظم، در روزهای اّول سـال شمسـی که به طور معمول، در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا و در بین 

1 - نیلی پور، مهدی، بهشت اخالق، ج1، ص351.
2 - احقـاف، آیـه13؛ همچنیـن ر.ک: فّصلت،آیـه30؛ جـن، آیـه16؛ شـوری، آیـه15؛ یونـس، آیـه89؛ انفـال، آیـه66؛ انفـال، آیـه47؛ احقـاف، آیـه35؛ 

آل عمـران، آیـه200؛ صـدر، سـّید رضـا، اسـتقامت، ص12 -  11.
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زائران و مجاوران آن حضرت )که از همه اقشـار و گروه های مردم از سراسـر کشـور هسـتند(، ایراد می گردد، 
فرصتی برای تحلیل و تبیین شعار سال و بیان چرایی و چیستی آن توّسط رهبر معّظم محسوب می شود.

بررسـی شـعارهای انتخاب شـده در سـال های گذشته نشـان می دهد که هر یک از این شعارها، ریشه در 
ضرورت های آن سـال داشـته اسـت و اولوّیت اّول و موضوِع راهبردی کشـور در شعار سال منعکس گردیده 
و آن شـعار، مهم ترین نیاز کشـور بوده اسـت. به عبارت دیگر، این پیام های ساالنه ، فصل الخطابی آگاهانه و 
بایسته است که با توّجه به شرایط و مقتضّیات زمانی و مکانی، برای تمامی اقشار و الیه ها و سطوح مختلف 

جامعه اسالمی تبیین می شود.
با کمی دّقت در عناوین سال ها و یک تحلیل اّولیه مشخص می شود که در همه سال ها به صورت مستقیم 
یا به طور تلویحی، به اقتصاد اشـاره شـده اسـت. این موضوع، بیانگر این است که اقتصاد از اهّمیت باالیی در 
عرصه داخلی و خارجی برخوردار است که در صورت نیل به این قدرت برتر، می توان با مدیریت بهینه به سایر 

اهداف اجتماعی و سیاسی و ... نیز دست یافت. 1

آموزه های فراگیر و ارزشمند مسجدی ـ  اقتصادی با رویکرد بازار محور

از دسـته فّعالّیت هایی که در قالب فّعالّیت های آموزشـی، در مسـاجد قابل انجام است، آموزش آموزه های 
تجارت یا مبانی اقتصاد اسـالمی اسـت. مساجد، به دلیل داشتن پتانسیلی به نام ازدحام در مراسمات متعّدد و 
در زمان های مختلف، بهترین مکان آموزش اقتصاد اسـالمی هسـتند. در دورانی که دشمنان اسالم، از همه 
تحریم های اقتصادی برای به چالش کشـیدن اقتصاد کشـور اسـتفاده می کنند و علیه ما مّتحد شـدند، توّجه 
بـه ایـن آموزه ها، می تواند راه گشـا باشـد. توّجه به این آموزه هاسـت که بازار ممالک اسـالمی را از بازارهای 

سرمایه داری متفاوت می کند.

الف( اهّمیت تعامل دوجانبه مساجد و بازار
علم اقتصاد، با همه مسـائل آن، در بازار متبلور اسـت و بازار یا سـوق، نماد و مظهر فّعالّیت های اقتصادی 
است. بدون در نظر گرفتن این مفهوم، مفاهیمی، مانند عرضه و تقاضا و تعادل قیمت و ... معنا پیدا نمی  کند. 
اسـالم ضمـن توّجـه به بازار، به تبیین شـرایط حاکم بر آن پرداخته اسـت تا همه افرادی کـه به فّعالّیت های 
اقتصادی می پردازند، از این دسـتورات پیروی کنند. بازار، در علم اقتصاد به محلّی گفته می شـود که عرضه و 

1 - برای مطالعه بیشـتر ر. ک: اسـالم پور، حسـین، نقش کارکردهای اقتصادی مسـجد در اقتصاد مقاومتی و تحّقق حماسـه اقتصادی مرکز رسـیدگی 
بـه امور مسـاجد کشـور، )درقالب همیـن مجموعه(.
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تقاضا در آن صورت می گیرد و بارویارویی خریداران و فروشـندگان، قیمت کاال و خدمات تعیین می شـود.1در 
بازار ایده آل مورد نظر اقتصاد اسالمی، افراد باید با توّجه به واقعّیت های جامعه انسانی، تحت تربیت اسالمی، 

با محورّیت قوانین الهی و رعایت اصول اخالقی، به تجارت بپردازند.2
در گذشته، در کنار مساجد شهر، مسجِد بازار هم وجود داشت که بیشتر افراد شرکت کننده در آن، بازاری 
بودند. این مسـاجد، به غیر از مسـاجد محاّلت بود. در زمان های گذشـته، به طور عموم، بازار در کنار مسـاجد 
ساخته می شد. افرادی که در شهر و یا در طول راه مورد اجحاف قرار گرفته بودند، به محض ورود به شهری، 
جهت اقامه دعوی، با ردگیری ساختمان مساجد، به مرکز قضاوت شهر رهنمون می شدند؛ زیرا دّکه قضاوت، 
همواره در جنب مساجد برپا بود. هم جواری دارالخالفه با مسجد، بازهم نقش اّطالع رسانی مساجد را روشن تر 
می کرد تا تازه واردها، برای انجام امور ادرای خود، از سـاختمان مسـجد کمک بگیرند. در مساجد بازار، بیشتر 
بازاریان شـرکت داشـتند و در این مسـاجد، بیشـتر اخبار تخّصصی حوزه تجارت و گزارشات مربوط به بازار و 

اوضاع اقتصادی بیان می شد.3
بنابراین، بازر و مسـاجد در جامعه اسـالمی را نباید از هم مجّزا دانسـت. در طول تاریخ، هر زمان که این 

فاصله بیشتر شد، شاهد نامالیمات و نیرنگ های جدیدی را در اقتصاد و تجارت و بازار شاهد بودیم.

ب( تنظیم و هدایت بازار در راستای معامالت اسالمی
از آفات بزرگی که اقتصاد اسالمی را تهدید می کند، وجود نیرنگ های اقتصادی، انواع کالهبرداری ها، انواع 
غش ّها، انواع نیزنگ ها و دغل بازی ها، انواع سوگندهای دروغ، انواع مدح ها، کم فروشی ها و زرنگ بازی ها و 
وا 

ُ
ُکل

ْ
َذیَن آَمُنوا ال َتأ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
... است. به طور کلّی، تجارت از دیدگاه قرآن کریم بدین گونه ترسیم شده است: »یا أ

اَرًة َعْن َتراٍض ِمْنُکْم؛ ای کسـانی که ایمان آوردید، اموال یکدیگر را  ْن َتُکوَن ِتج
َ
باِطِل ِااّل أ

ْ
ُکْم َبْیَنُکْم ِبال

َ
َموال

َ
أ

بی جهت مصرف نکنید، مگر تجارتی که با رضایت طرفین باشد«.4 
 ایـن رفتارهـا، به عنوان تهدیدی جّدی در کمین اقتصاد جوامع مسـلمان اسـت و توّسـط ائّمه معصوم

تحریم شد و به عنوان گناهی بزرگ به شمار آمد.5

1 - ساموئلسن پل، هاوس ویلیالم نورد، اقتصاد، ج1، ص80.
2 - ر. ک به: انصاری محّمدجعفر و دیگران، در آمدی بر مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسالمی، ص96 -111.

3 - ر.ک به: جهانگیری سهروردی، یحیی، بررسی کارکرد رسانه ای مساجد، ص17و33.
4 - نساء، آیه29.

5 - ر.ک: دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج2، ص228.
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نیرنگ هـای اقتصـادی که در اصطالح فقه اسـالمی بـه »ِغّش در معامله« معروف اسـت، در آموزه های 
اسالمی به شّدت نکوهش شده است: 

ْم؛ هر کس به مسـلمانان خیانت در معامله  ْیَس ِمْنُ
َ
، َفل ْسـِلمینَ  امْلُ

َ
رسـول اکرم می فرماید: »َمن َغّش

کند، مسلمان نیست«.1
یَس ِمّنا؛  ای گروه گوشت فروشان، 

َ
ْحِم َفل

َّ
ّحاِمینَ َمْن َنَفَخ ِمْنُکْم ِف الل

َّ
امام علی فرمودند: »یا َمْعَشَر الل

هر کس در گوشت بدمد و آن را چاق نشان دهد، از ما مسلمانان نیست«.2
در روایات نقل شده است که هنگام حضور امام علی در کوفه، آن حضرت همه روز صبح در بازارهای 
کوفـه می آمـد، بازار به بازار می گشـت و در حالی که تازیانه ای )برای مجازات متخلّفان( بر دوش داشـت، در 
وسـط هر بازار می ایسـتاد و صدا می زد: ای گروه تّجار! از خدا بترسـید! تاجران و بازاریان، هنگامی که بانگ 
امام علی را می شـنیدند هرچه در دسـت داشـتند بر زمین گذاشـته و با تمام وجود به سـخنان آن حضرت 
 ، ْبتاِعینَ ُبوا ِمَن امْلُ ِة، َو اْقَتِر

َ
ُهول ُکوا ِبالّسُ ُموا ااِلْسِتخاَرَة َو َتَبّرَ گوش فرا می دادند؛ سپس، حضرت می فرمود: »َقّدِ

ُبوا  َتْقَر ، َو ال وِمـینَ
ُ
ْظل ْنِصُفوا امْلَ

َ
ـِم َو أ

ْ
ل

ُ
اَفـْوا َعِن الّظ ج

َ
َکـِذَب، َو ت

ْ
، َو جاِنُبـوا ال َیِمـینِ

ْ
ـِم، َو َتناَهـْوا َعـِن ال

ْ
ل ُنـوا ِباحْلِ ّیَ َو َتَز

ْرِض ُمْفِسـِدیَن؛ بیش از هر چیز از  َتْعَثـْوا ِف ااْل َ ْم َو ال ْشـیاَئُ
َ
َتْبَخُسـوا الّنـاَس أ یـَزاَن، َو ال  َو امْلِ

َ
َکْیـل

ْ
ْوُفـوا ال

َ
بـا، َو أ الّرِ

خداوند خیر بخواهید، و با آسان گرفتن کار بر مردم، برکت بجوئید و به خریداران نزدیک شوید، حلم را زینت 
خود قرار دهید؛ از سـوگند بپرهیزید؛ از دروغ اجتناب کنید؛ از ظلم خودداری نمائید و حّق مظلومان را بگیرید 
)و در مورد آنها انصاف به خرج دهید(؛ به ربا نزدیک نشـوید؛ پیمانه و وزن را به طور کامل وفا کنید و از اشـیاء 

مردم کم نگذارید و در زمین فساد نکنید«.3 
همه این موارد به خاطر آن است که شیطان، دشمن قسم خورده انسان و انسانّیت، به طور دائم، انسان را 
به سـمت جاذبه های دنیای حرام، بیماری غفلت از خدا و آخرت و سـرانجام آلوده شـدن به حقّ الّناس و تجاوز 

به حقوق مردم و تجمیع ثروت ـ از هر راهی که شده استـ  دعوت می کند.4
در روایتـی معـروف، اصبغ بن نباته می گوید: از امام علی شـنیدم کـه بر فراز منبر می فرمود: »َیا َمْعَشـَر 

1 - کنـز العمـال، ج4، ص60؛ همچنیـن ر.ک: میـزان الحکمـه، ج7، ص220؛ بحاراالنـوار، ج76، ص365؛ مـن ال یحضـره الفقیـه، ج4، ص369؛ 
همیـن منبـع، ج3، ص173.

2 - بحار االنوار، ج103، ص102.
کبـر،  3 - کافـی، ج5، ص150، بـاب آداب التجـارة، حدیـث 1؛ بـرای مطالعـه بیشـتر در مـورد مدیریـت بـازار در سـیره امـام علـی ر.ک: رشـاد، علی ا

دانشـنامه امـام علـیA، ص946-495.
4 - ضیاء آبادی، سّیدمحّمد، موعظه راه پیش گیری از نفوذ شیطان در دل انسان، ص20ـ  5.
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ْتَجـَر...؛ ای گـروه تجار! اّول، فقه بیاموزید و سـپس تجارت کنید«.1حضرت این سـخن را  َّ امْلَ ُ
ِفْقـَه ث

ْ
ّجـاِر! ال الّتُ

ّقَ َو  َخـَذ احْلَ
َ
فاِجُر ِف الّنـاِر، ِإاّل َمْن أ

ْ
سـه بـار تکرار فرمـود و در پایان این کالم را اضافه فرمود: الّتاِجـُر فاِجـٌر، َو ال

؛ تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ است، مگر آنها که به مقدار حّق خویش، از مردم بگیرند و حّق  ّقَ ْعَطی احْلَ
َ
أ

مردم را بپردازند«.2
از طرفی، آموزه های اقتصاد اسـالمی با تشـویق و ترغیب به تجارت صحیح، بر انجام معامالت اسـالمی 

تأکید دارند و بازرگانان و تّجار صادق و امین را مورد ترغیب قرار دادند.
َعْرِش َیْوَم القیاَمِة؛ بازرگان راستگو، روز قیامت 

ْ
ِ ال

ّ
َت ِظل ْ َ

ُدوُق ت رسول خدا می فرمایند: »الّتاِجُر الّصَ
در سایه حمایت خداست«.3

قیاَمِة؛ بازرگان امین 
ْ
َهــداِء َیْوَم ال

ُ
ْسِلُم َمَع الّش ُدوُق امْلُ مینُ الّصَ

َ
همچنین، آن حضرت فرمودند: »َلّتاِجُر ااْل

و راستگو، روز قیامت با شهیدان خواهد بود«.4
طـاّلب و روحانیـون می توانند مرّوج مسـائلی باشـند که از فّعالیت های اقتصادی کشـور حمایت می کند. 
موضوعـات جدیـد اقتصـادی کـه در قالـب مکاسـب محّرمـه و مسـائل فقهـی می گنجـد، باید بـه صورت 
کارشناسی شـده وارد دروس حوزه شـود. با مشاهده درس نامه حوزه علمیه و نگاهی به فراوانی دروسی که در 
حوزه برگزار می شـود، جای مسـائل مستحدثه و روز، خالی است. به عنوان مثال، طاّلب و فضالی حوزه باید 
در زمینه معامالت اینترنتی روز دنیا، تجارت الکترونیکی و نظر اسالم در این مورد و ... اّطالعات الزم را کسب 

و مباحث فقهی و شرعی مربوط به آنها را بررسی کنند.5
از دیگر نقش های مسـجد در این مورد، جلسـات وعظ و خطابه و سـخنرانی ائّمه جماعت و سـخنرانان در 
مسـاجد درباره رعایت اخالق اسـالمی در معامالت اقتصادی اسـت. اهّمیت منبر و بیان خطابه ها در تبیین 

سیاست های اقتصادی و هماهنگ سازی بازاریان، بر کسی پوشیده نیست.
هـر روز توّسـط خطبـای مسـاجد در بـاالی منابـر و در قالب احکام اسـالمی، بـه غّش در معاملـه و انواع 
نمونه هـای جدیدتـر و به روزتر آن اشـاره می شـود و عموم بازاریـان از کارهای مانند مخلـوط کردن اجناس  
کم ارزش با پرارزش تا تعویض مارک و ... برحذر داشته می شوند. بر این اساس، مسئوالن و متولّیان مساجد 

1 - کافی، ج5، ص150، باب آداب الّتجارة، حدیث 1.
2 - کافی، ج5، ص150، باب آداب الّتجارة، حدیث 1.

3 - المیزان الحکمة، ج1، ص528.
4 - همان.

5 - ر.ک: ویژه نامه تبلیغ، جامعه مدّرسین، ش16، بیانات آیت اهَّلل یزدی.
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تمام تالش خود را در راه اصالح اقتصاد اسالمی و تحذیر مردم و بازاریان از غّش در معامله به عمل می آورند.
بسـیاری از مسـجدی ها که با تربیت مسـجدی تعالی یافتند، خود اهل معامله اند و در بازار به داد و سـتد 
می پردازند. آنان دریافتند که یک تاجر مسجدی، تاجر صادق و بی نیرنگی است. بدین ترتیب، مسجد و نقش 

آن در اقتصاد اسالمِی بدون نیرنگ، بسیار روشن می شود.

یع ج( احتکار، ناعدالتی اقتصادی در توز
احتـکار، یعنی انبار کردن و نگاهداشـتن کاال به قصد گـران فروختن.1احتکار به معانی مختلفی مانند غلّه 
اندوختن و آن را گران فروختن به هنگام گرانی و انبار کردن اسـتفاده شـده اسـت. احتکار، از نظر شـرعی به 
مفهوم خریداری کردن خواربار آدمی )برنج و ذرت و گندم و جو و ...( و قوت بهائم )کاه و جو و ...( و بازداشت 
)نگهداری و ذخیره کردن( آن اسـت تا در زمان گران شـدن، به فروش برسـند. برخی، مّدت بازداشت خواربار 
مورد نیاز انسـان و قوت حیوانات را چهل روز گفته اند و بعضی یک ماه دانسـته اند و بعضی زیادتر از یک سـال 
هم تعیین کرده اند و این مّدت های تعیین شـده در مقابل کیفری اسـت که در عرف باید متحّمل شـوند؛ ولی 

این عمل از نظر شرعی حرام است.2 
احتکار، یکی از گناهان کبیره است.3احتکارکننده )محتکر( کسی است که ارزاق عمومی و ضروری مردم 

را انبار می کند و بعد از کمیاب شدن و در نتیجه گران شدن آنها، آنها را به چند برابر می فروشد.
یکی از کارکردهای بسیار مهم اقتصادی مسجد، نقش آن در جلوگیری از احتکار است؛ خطبای محترم و 
ائّمه جماعت مساجد، به شیوه های مختلف، مردم را از عواقب این کار آشنا می سازند. این امر موجب می شود 

که فقرا و محرومان ارزاق عمومی خود را به سهولت به دست آورند.
احتکار، در آموزه های اسالمی مورد نکوهش قرار گرفته است. در ادامه به برخی از روایات به عنوان نمونه 

اشاره می شود:
ُعـوٌن؛ وارد کننـده کاال، از لطـف و رحمت الهی 

ْ
ْحَتِکـُر َمل وٌق َوامْلُ اِلـُب َمـْرُز حْلج

َ
پیامبـر اکـرم فرمـود: »ا

بهره مند می گردد؛ ولی محتکر ملعون است«. 4
ْشراِر؛ احتکار راه و رسم اشرار است«.5

َ
ْحِتکاُر ِشیَمُة ااْل اْلِ

َ
امام علی فرمودند: »ا

1 - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص154.
کبر، لغت نامه دهخدا،  ج1، ص1074-1073. 2 - دهخدا، علی ا

3 - شهید دستغیب، گناهان کبیره، ج2، ص295.
4 - وسائل الشیعه، ج12، ص313.
5 - میزان الحکمة، ج2، ص286.
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َئ اهَّللُ  ِمنُه؛ هر  َبـِر َئ مـن اهَّلل و َبعینَ َیوما فقـد َبِر ّبُص بـِه الَغـالَء أر رسـول اکـرم فرمود: »َمن َجَع َطعامـا َیَتر
کس خوراکی را به امید گران شدن، چهل روز انبار کند، از خداوند بری شده و خدا نیز از او بری و بیزار است«.1 
َبعینَ َسَنًة؛ هر کس یک  ْر

َ
ُه ا

َ
َعَمل ْحَبَط اهَّلل ُ

َ
ًة َواِحَدًة ا

َ
ْیل

َ
َغالَء ل

ْ
یِت ال ّمَ

ُ
یّن َعیل ا رسول اهلل فرمودند: »َمْن َتَ

شب در آرزوی گرانی برای اّمت من باشد، خداوند اعمال چهل ساله او را تباه می کند«.2
با بررسی روایات و مطالب ذکر شده، به روشنی مشّخص می شود که آموزه های مسجدی در تنظیم بازار 

جوامع اسالمی نقش مهّمی ایفا می کند. 

وشی وشی و کم فر د(مذّمت و نکوهش گران فر
گران فروشـی و کم فروشـی از گناهـان کبیـره اسـت.3چنانچه در قـرآن کریم سـوره ای به نـام مطففین 
 

َ
ـوا َعیل

ُ
ْکتال ِذیـَن ِإَذا ا

َّ
* ال ِفـینَ ُمَطّفِ

ْ
 ِلل

ٌ
ْیـل )کم فروشـان( آمده اسـت. در این سـوره قرآن کریـم می فرمایـد: »َو

ـْم َمْبُعوُثـوَن* ِلَیـْوم َعِظـمی؛ وای بـر  ُ ّنَ
َ
ولِئـَك أ

ُ
الَیُظـّنُ أ

َ
وَن* أ ِسـُر ْو َوَزُنوُهـْم ُیحنْ

َ
وُهـْم أ

ُ
الّنـاِس َیْسـَتْوُفوَن* َو ِإذا کال

کـم فروشـان! آنـان که وقتی برای خـود پیمانه می کنند، حّق خود را به طور کامـل می گیرند؛ اّما هنگامی که 
می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند. آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند. 

در روزی بزرگ؟!«4
بر اساس مفاهیم ارزشمند این آیه می توان کم فروشی را به این شرح معنی نمود:

« گرفته شـده که به معنی کناره های چیزی اسـت. به هر  ِفیَن« از ماّده »تطفیف« در اصل از »َطفَّ »ُمَطفِّ
چیز کمی، واژه »طفیف« اطالق شده است؛ همچنین، به پیمانه ای که پر نباشد، یعنی محتوایش به کنارهای 
آن رسـیده، اّما مملّو نشـده اسـت نیز همین معنی اطالق می شود. این واژه در کم فروشی به هر شکل و به هر 

صورت استعمال شده است.5 
در ایـن آیـات، قبـل از هـر چیز، کم فروشـان را مورد تهدید شـدیدی قـرار داده، می فرمایـد: »وای بر کم 
ِفیَن(. این، در حقیقت اعالن جنگ از ناحیه خداوند به این افراد ظالم، ستمگر و کثیف  فروشان«! )َوْیٌل لِلُْمَطفِّ
اسـت کـه حّق مردم را به طـرز ناجوانمردانه ای پایمال می کنند. »َوْیل« در اینجا به معنی »شـّر« یا »غم« و 
»اندوه« یا »هالکت« یا »عذاب دردناک« و یا »وادی سخت و سوزانی در دوزخ« است و این واژه به هنگام 

1 - بحار األنوار، ج62، ص292؛ منتخب میزان الحکمة، ص160؛ محّدث نوری، مستدرک الوسائل، کتاب تجارت، باب21.
2 - کنزالعمال، ج4، ص98.

3 - دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج1، ص381.
4 - مطففین، آیات5-1.

5 - مکارم شیرازی، ناصر )و جمعی از نویسندگان(، تفسیر نمونه، ج26، ص252-244.
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نفرین و بیان زشتی چیزی به کار می رود و اینکه تعبیری کوتاه است؛ اّما مفاهیم زیادی را تداعی می کند.1
ْسَتِقمِی*  ِقْسطاِس امْلُ

ْ
یَن* َو ِزُنوا ِبال ْخِسِر َتُکوُنوا ِمَن امْلُ  َو ال

َ
َکْیل

ْ
ْوُفوا ال

َ
قرآن کریم در جای دیگر می فرماید: أ

َ ْرِض ُمْفِسـِدیَن: »حّق پیمانه را ادا کنید و دیگران را به خسـارت  َتْعَثْوا ِف ااْل ْشـیاَءُهْم َو ال
َ
َتْبَخُسـوا الّناَس أ َو ال

میفکنید. با ترازوی صحیح، وزن کنید و حّق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید«.2
ْشـیاَءُهْم َو 

َ
َتْبَخُسـوا الّناَس أ  َو امْلیزاَن َو ال

َ
َکْیـل

ْ
ْوُفوا ال

َ
همچنیـن، قرآن کریم در جایـی دیگر می فرماید: »َفأ

؛ بنابراین، حّق پیمانه و وزن را ادا کنید و از  ُکْم ِإْن ُکْنُمْ ُمْؤِمنینَ
َ
ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها ذاِلُکم َخْیٌر ل

َ
ُتْفِسُدوا ِف اْل ال

اموال مردم کم نگذارید و در روی زمین، بعد از آن که )در پرتو ایمان و دعوت انبیا( اصالح شـده اسـت، فسـاد 
نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید«.3

َتْبَخُسـوا الّناَس  ِقْسـِط َو ال
ْ
 َو امْلیـزاَن ِبال

َ
ْکیـال ْوُفـوا امْلِ

َ
قـرآن کریـم در آیـه ای دیگـر می فرمایـد: »َو یـا َقـْوِم أ

ْرِض ُمْفِسدیَن؛ و ای قوم من! حّق پیمانه و وزن را با عدالت، ادا کنید و از اموال مردم 
َ
َتْعَثْوا ِف اْل ْشیاَءُهْم َو ال

َ
أ

چیزی کم نگذارید و در زمین به فساد نکوشید«.4 
قـرآن در جایـی دیگـر، رعایت عدالت در وزن را هم ردیف عدالت در نظام آفرینش در عالم جهان هسـتی 
یزاِن؛ خداوند آسمان را برافراشت و میزان  اّل َتْطَغْوا ِف امْلِ

َ
یزاَن* أ ماَء َرَفَعها َو َوَضَع امْلِ قرار داده، می فرماید: »َو الّسَ

و حساب در همه چیز گذاشت تا شما در وزن و حساب طغیان نکنید«.5 
در روایات اسـالمی نیز کم فروشـی و گران فروشـی به شـّدت مورد نکوهش قرار گرفته است. در ادامه به 

عنوان نمونه برخی از این روایات بیان می شود:
ْن َو اْرَجــْح؛ ای توزین گر! )ای کسـی که کار تو وزن کردن اشـیاء و   رسـول اهلل فرمودند: »یا َوّزاُن، ِز

کاالهاست( وزن بکن و اندکی هم بیفزای«.6 
َقْحـِط؛ وقتی پیمانه ها را کاهش 

ْ
ـِنینَ َو ال ِبالّسِ َخَذُهـُم اهَّلل ُ

َ
 ا

ُ
کاییـل َفـِت امْلَ امـام علـی فرمودند: »ِاذا ُطّفِ

دهند )کم فروشی کنند( خداوند ایشان را گرفتار قحط و کمبود سازد«.7
حّتـی در روایـات اسـالمی، در آداب تجـارت چنین آمده اسـت که مؤمنان بهتر اسـت به هنـگام پیمانه و 

1 - همان.
2 - شعراء، آیات181 تا 183.

3 - اعراف، آیه85.
4 - هود، آیه85.

5 - الرحمن، آیات7 و 8 .
6 - میزان الحکمة، ج1، ص523.

7 - بحار االنوار، ج103، ص107.
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وزن، کمی بیشـتر بدهند و به هنگام گرفتن حّق خود، کمی کمتر بگیرند )درسـت بر عکس کار کسـانی که 
در آیات فوق به آنها اشـاره شـده اسـت که حّق خود را به طور کامل می گیرند و حّق دیگران را به طور ناقص 

می پردازند(.1
یکـی دیگـر از اعمـال نکوهیـده بازاریـان که در آموزه های مسـجدی مورد سـرزنش قرار گرفته اسـت، 
گران فروشی است. گران فروشی، از کلمات وصفی مغلوب است و از گران )ثقیل، گران، سخت( و بن مضارع 
فعل فروختن )دادن کاال به کسی در مقابل دریافت پول2( تشکیل شده است. گران، پیشوند صفت ساز است؛ 
از جمله: گران سـنگ، گران فروش، گران قیمت.3در واقع، گران فروشـی یعنی مطالبه بها یا معادل بیشـتر از 
قیمت جنس و کاالی فرخته شده توّسط فروشنده از خریدار. گران فروشی در کنار رفتار ناپسند کم فروشی از 
آفات بازار مسـلمانان اسـت که باید به کمک تربیت و آموزه های مسـجدی درمان گردد. بر اساس آموزه های 

ارزشمند تربیت مسجدی، شخص کم فروش به این صورت مورد نکوهش قرار گرفته است: 
کم فروش ایمان ندارد؛ نامه اعمال کم فروش در سّجین است؛ به قحطی و خشکسالی و بال مبتال و مأخذه 

می شود؛ کم فروشی عدم رعایت حقّ الّناس بوده و تا قیامت وی بدهکاِر مشتری است.4
از کارکردهای مهم اقتصادی مسجد، تذّکر این گناه است. مسجد و امام جماعت آن، به شیوه های مختلف 
به طور دائم بازاریان و مردم عادل را از مبتال شدن به این فساد اقتصادی برحذر داشته و فروشنده و مشتری 
را دربـاره ایـن امر مهم، آگاهی می دهند. بعید اسـت، کسـی اهل مسـجد باشـد و این گنـاه را در فّعالّیت های 
اقتصادی خود انجام بدهد. به این ترتیب، کم فروشی و ترک عدالت، به هنگام پیمانه و وزن و گران فروشی در 
ردیف فساد در زمین شمرده می شود و این اعمال در تربیت مسجدی و اقتصاد مسجدمحور جایگاهی ندارد.

بوی هـ( نکوهش ربا و دوری از معامالت ر
ربا، در لغت به معنی افزون شـدن، نشـو و نما کردن و زیاده شـدن است.5ربا، سود یا ربحی است که دین از 

مدیون می ستاند.6 

1 - ر.ک: وسائل الشیعه، ج12، ابواب التجارة، باب 7، ص290.
2 - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص2530تا 2531.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج12، ص19008-19005. 3 - دهخدا، علی ا
4 - دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج1، ص384ـ 381.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج8، ص11879-11878. 5 - دهخدا، علی  ا
6 - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج2، ص1634.
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ربـا، یعنـی تبدیـل مثل به مثل با مقداری زیادتر؛ به عنوان مثـال،10 کیلو گندم را به 12 کیلو تا یک مّدت 
معینی به ربا می دهند یا هزارتومان پول را به هزار و دویست تومان پول تا مدت معینی به ربا می دهند.1

به عبارت دیگر، ربا پولی است که بستانکار از بدهکار بابت منافِع پول خود می گیرد. در کتب فقه اسالمی، 
ربا به دو دسته کلّی تقسیم شده است:2

ربـای معامالتـی: دو کاالی هم جنس که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می شـوند، اگر در معامله پایاپای 
)کاال به کاال( یکی از دیگری زیادتر باشد، ربا محسوب می شود که از نوع ربای معامالتی است.

ربـای قرضـی: اگـر قرض گیرنده، پول یا جنسـی را قرض کنـد و بین قرض دهنـده و قرض گیرنده چنین 
قرارداد شـود که بعد از مّدتی مورد قرض، با اضافاتی برگشـت داده شـود، اضافه پرداختی یا دریافتی را ربای 

قرضی می گویند.
آیـات متعـّددی در قرآن وجـود دارد که به صورت های مختلف ربا را مـورد نکوهش قرار دادند. به عبارت 

دیگر، ربا از گناهانی است که در آیات قرآنی به صراحت، تحریم شده است.
ُکْم ُتْفِلُحون ؛ 

َّ
َعل

َ
ُقـوا اهَّلَل ل

َ
 ُمضاَعَفًة َو اّت

ً
ْضعافا

َ
َبـوا أ وا الّرِ

ُ
ُکل

ْ
ذیـَن آَمُنوا ال َتأ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
قـرآن کریم می فرماید: »یا أ

ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را ]با سود[ چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید، شاید که رستگار شوید«.3
عـالوه بـر ایـن، در روایـت متعّددی نیز ربا مـورد مذّمت قرار گرفته اسـت که ذکر همه آنهـا در این مقال 

نمی گنجد،4ولی به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می شود:
با؛ بدترین کسب ها و درآمدها، درآمدی است که  َکْسِب َکْسُب الّرِ

ْ
پیامبر گرامی اسالم فرمود: »َشّرُ ال

از ربا حاصل شود«.5
ِر َســواٌء؛ رباخوار و ربا پرداز و  ــِوْز

ْ
ُه َو کاِتُبُه َو شـاِهداُه ِف ال

ُ
با َو ُمْؤِکل  الّرِ

ُ
ِکل پیامبر اسـالم می فرمایند: »آ

حسابدار امور ربوی و گواهان آن، همه دربار گناه شریک و مسئول  هستند«.6
بر اسـاس آموزه های قرآنی و اقتصاد مسـجدی، تأثیرات و آفات متعّددی برای ربا مطرح گردیده است که 

1 - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج2، ص429.
ح المختصـر النّافـع، ج3، ص235؛ جواهـر الـکالم، ج23، ص334؛ هـادوی تهرانـی، مهـدی، مکتـب و نظـام اقتصـادی  2 - جامـع المـدارک فـی شـر

اسـالم، ص181-179.
3 - آل عمران،آیه130؛ همچنین ر.ک: بقره، آیات276،275، 277، 278، 279؛ آل عمران، آیات125 و 126؛ روم، آیه39؛ نساء، آیه161.

4 - دستغیب،عبدالحسـین، گناهـان کبیـره، ج1، ص190ـ 179؛ مجلسـی، بحاراالنـوار، ج103 ص115؛ شـیخ صـدوق، مـن ال یحضـره الفقیـه، ج3، 
ص274؛ کنزالعمـال، ج4، ص104؛ وسـایل الشـیعه، ج12، ص427؛ میـزان الحکمـه، ج10، ص220؛

5 - بحار االنوار، ج103 ص115.
6 - شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ص274.
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برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از: 
1. ربا اختالف طبقاتی می آورد.

2. وقتی ربا رایج گردد، قرض   الحسنه از اقتصاد اسالمی حذف می شود. 
3. مال ربوی بی برکت است و وقتی ربا آمد برکت می رود.

4. ربا جنگ با خدا و پیامبر است.
5. ربا دین را از بین می برد.

6. ربا بدتر از زناست.
7. ربا آتشی است که بر دنیا و آخرِت رباخوار سایه می افکند.

8. ربا توّکل به خدا را از بین می برد.
9. ربا بزرگ ترین دشمن اقتصاد اسالمی است و ... .1

مسـجد نقش زیادی در پرهیز دادن جامعه از ربا و معامالت ربوی دارد؛ هر مبلّغی، بر خود وظیفه می بیند 
که بحثی پیرامون »ربا« در منبرهایش داشته باشد. مسجدی که در بازار یا در کنار بازار ساخته شده اند، بیشتر 
محّل حضور بازاریان هستند. امام جماعت این گونه مساجد باید به موضوعات اقتصادی و به خصوص مسائل 
مربوط به ربا و معامالت ربوی بیشـتر بپردازد و حّتی از تابلوی اعالنات مسـجد و حجره یا مغازه و محّل کار 
کسـبه، برای تبلیغ اقتصاد مسـجدمحور و اقتصاد فاقد ربا اسـتفاده نماید. بسـیار روشـن است که ربا، مخالف 
عدالت اقتصادی و از موانع تحقق عدالت اقتصادی است.2ربا، مخالف حماسه سازی اقتصاد و مخالف حماسه 

اقتصادی و مخالف اقتصاد مقاومتی است و باید به شّدت با آن مبارزه کرد.

و( مذّمت حرام خواری و تالش برای کسب حالل در بازار
یکی از نیازهای فطری هر انسـان، حّب ذات و توّجه به معاش خود و زیردسـتان اسـت. هر فرد، برای امرار 
معاش خود، ناگزیر اسـت تا کسـب و کار یا حرفه ای برای خود ایجاد کند. افراد، با راه اندازی یک منبع ایجاد 
درآمد، هزینه های زندگی خود را تأمین می کنند. بنابراین، همه مسـلمانان بدون توّجه به نوع شـغل و مهارت 
و تخّصـص خـود، باید از احکام اسـالمی در مورد نحوه انجام معامالت و عقـود مختلف و خرید و فروش و ... 

1 - دسـتغیب، عبدالحسـین، گناهـان کبیـره، ج1، ص190ـ 179؛ بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: محّمدی نـژاد، حسـینعلی، اسـالم و مبـارزه بـا مفاسـد 
.81-64 اقتصـادی، 

کبر، دانشنامه امام علیA، ج7 )اقتصاد(، ص97-95. 2 - رشاد، علی ا
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آگاهی داشـته باشـند. مراجع تقلید نیز، یاد گرفتن مسـائلی را که افراد به طور معمول با آنها سـر و کار دارند، 
الزم دانسته اند.1

 در آموزه های اسالمی نیز به کسب روزی حالل و تالش و کوشش تأکید زیادی شده است؛ تا جایی که در 
قرآن کریم بیش از550 آیه، در قالب ها و چهره های گوناگون درباره کار و تالش و سخت کوشی و سازندگی 
آمده اسـت.2کار و تالش و کسـب حالل و ارتزاق از کّد یمین و عرق جبین در آینه روایات، بهترین عبادات، 

تربیت کننده و کمال بخش انسان، شمرده شده است. 
 َعـیل ِعیاِلـِه َکامُلَجاِهَد ِف َسـِبیِل اهَّلِل؛ کسـی که برای زندگی 

ُ
پیامبـر عظیـم الشـأن فرمودند: »الـَکاّد

خانواده اش سعی و تالش می کند، مانند مجاهد در راه خدا است«.3
ِل؛  ُب احَلال

َ
َها َطل

ُ
 أفَضل

ً
امام محّمد باقر به نقل از پیامبر اسالم می فرمایند: »الِعَباَدُه َسبُعوَن ُجزءا

عبادت دارای هفتاد جزء است که برترین جزء آن، به دست آوردن روزی حالل است«.4
همچنین، در آموزه های اسـالم و اقتصاد اسـالمی هرگونه کسب و کار حرام مورد نکوهش و کسب و کار 
حـالل مـورد تمجید قرار گرفته اسـت.5قرآن کریـم در تأکید رعایت مرز بین حالل و حـرام می فرماید: »َو ال 
 اهَّلِل 

َ
وَن َعیل ذیَن َیْفَتُر

َّ
َکـِذَب ِإّنَ ال

ْ
 اهَّلِل ال

َ
وا َعیل  َو هذا َحراٌم ِلَتْفَتُر

ٌ
ل َکـِذَب هـذا َحال

ْ
ِسـَنُتُکُم ال

ْ
ل

َ
ـوا مِلـا َتِصـُف أ

ُ
َتُقول

َکِذَب ال ُیْفِلُحوَن؛ و برای آنچه زبان شـما به دروغ می پردازد، مگویید: این حالل اسـت و آن حرام تا بر خدا 
ْ
ال

دروغ بندید؛ زیرا کسانی که بر خدا دروغ می بندند، رستگار نمی شوند«.6
ُکْم 

َ
ُه ل

َ
ْیطاِن ِإّن

َ
ِبُعوا ُخُطواِت الّش  َو ال َتّتَ

ً
با اًل َطّیِ ْرِض َحال

َ
ا ِف اْل وا ِمَّ

ُ
اُس ُکل ا الّنَ َ ّیُ

َ
قرآن کریم می فرماید: »یا أ

؛ ای مردم، از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید که  َعُدّوٌ ُمبین
او دشمن آشکار شما است«.7 

راِب؛ از اسـتعمال سـنگ  ُقوا احَلَجَر احَلراَم ِف الُبنیاِن َفإّنُه أسـاُس احلنَ
ّ
پیامبر گرامی اسـالم فرمودند: »ِاَت

حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی است«. 8
روحانیان و سـخنوران و مبلّغان مسـاجد با توّجه با آموزه های اسـالم و تأکیدات شارع مقّدس در خصوص 

1 - ر. ک به: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص21، مسئله12.
2 - عبدالباقی، محّمد فؤاد، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن، ذیل واژه های »عمل«، »سعی« و »فعل«.

مه مجلسی، بحار االنوار، چاپ بیروت، ج100، باب1، ص13.
ّ

3 - عال
4 - وسائل الشیعه، ج17، ص21.

5 - برای مطالعه آثار مال حرام و حالل ر.ک: محّمدی نژاد، حسینعلی، اسالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی، ص60-35.
6 - نحل، آیه116.
7 - بقره، آیه 168.

8 - نهج الفصاحه، حدیث ٣٩.
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کسـب رزق حـالل، نمازگـزاران را ارشـاد می کننـد و آنان را به عـدم انجام امور مربوط به کسـب و کار حرام 
ترغیب می نمایند. این موضوع از اثرات گرانقدر اقتصاد مسـجدگرا اسـت که مؤمنان مسجدی همواره کسب 
و کار خود را با معیارهای اسـالمی می سـنجند. بدین ترتیب، اقتصاد مسـجدی، عاری از هرگونه کسب و کار 

حرام و شبهه ناک است. 

ز( جلوگیری و نکوهش تولیدات مضّر
از دردهـای بـزرگ بشـرّیت در طـول تاریـخ، آلوده شـدن او بـه برخی از مسـائل غیرضـروری زندگی و 
سـرگرمی های غیرمفید و مضّر اسـت؛ اسـتعمار، روزگاری با مشـروب، روزی با چای، روزی با سیگار و قلیان 
و روزی با مواّد مخّدر و امروز با انواع مواد سـّنتی و صنعتی و تخدیری و قرص های روان گردان و ... در صدد 
بهره کشی از مسلمانان و انحراف آنها از حّق است. کم ترین این موارد سیگار و بدترین آنها مشروبات است.

ْمِر  وَنَك َعِن احْلنَ
ُ
 شـرب خمر به شـّدت در آموزه های اسـالمی نکوهش شده است. قرآن می فرماید: »َیْسـَئل

َعْفـَو 
ْ
وَنَك مـا ذا ُیْنِفُقـوَن ُقـِل ال

ُ
ْکَبـُر ِمـْن َنْفِعِهمـا َو َیْسـَئل

َ
ُهمـا أ ُ ْ

ٌ َکبیـٌر َو َمناِفـُع ِللّنـاِس َو ِإث ْ
 فِیمـا ِإث

ْ
ْیِسـِر ُقـل َو امْلَ

وَن؛ درباره شـراب و قمار از تو سـؤال می کنند، بگو: در آن دو گناه  ُر
َ

ُکْم َتَتَفّک
َّ
َعل

َ
ُکُم اْلیاِت ل

َ
نُ اهَّلُل ل َکذاِلَك ُیَبّیِ

و زیان بزرگی اسـت و منافعی )از نظر ماّدی( برای مردم در بردارد؛ ولی گناه آنها از نفعشـان بیشـتر اسـت و 
از تو می پرسـند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود. این گونه خداوند آیات را برای شـما روشـن 

می سازد؛ شاید بیندیشید«. 1
 ایـن آیـه خمـر را بـه »اثم« تعبیر می کند که موجب محرومّیت از سـعادت ها و خوشـبختی ها می شـود و 
زیان های بهداشتی میگساری و آثار سوء آن در معده، روده ها، جگر، شش، سلسله اعصاب، شریان ها، قلب و 

حواس انسان، مانند قّوه باصره و ذائقه مسلّم است.2
ُبوا  ذیـَن آَمُنـوا ال َتْقَر

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
در نکوهـش مشـروبات الکلی و هر ماّده سـکرآور دیگر، قـرآن می فرماید: »یـا أ

وَن؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز )و جماعت 
ُ
ُموا ما َتُقول

َ
ى َحیّت َتْعل ْنُمْ ُسکار

َ
الَة َو أ الّصَ

در مسجد( نزدیک نشوید، تا بدانید چه می گویید«. 3
در اقتصاد مسجدمحور، انجام هرگونه فّعالّیت های اقتصادی مربوط به مشروبات و مسکرات تحریم شده 
اسـت و این کار از گناهان کبیره شـمرده شـده اسـت.4اهل بیت هم این عمل را خبیث شـمرده اند. پیامبر 

1 - بقره، آیه219.
2 - طباطبائی، محّمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص289.

3 - نساء، آیه43؛ همچنین ر.ک: مائد، آیه90.
4 - دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج1، ص235.
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یا َو  َبا َو سـاِقَیا َو باِیعها َو ُمْشـَتِر ْمَر َو عاِصَرها َو غاِرَسـها َو شـاِر َعــَن اهَّللُ  احْلنَ
َ
گرامی در این مورد فرمود: ل

ْیِه؛ خداوند، مشروب و فشارنده آن و کارنده درخت آن و نوشنده آن و ساقی 
َ
 ِال

َ
ْحُمول

َ
ها َو امْل

َ
ِنا َو حاِمل َ َ

 ث
َ

ِکل ا
و فروشنده آن و خریدار و خورنده پول آن و حامل آن را و کسی را که به سوی او می برند، لعن کرده است«.1
ُه ِدیَنُه کاَن ِفیِه 

َ
 ل

َ
کَمل

َ
ُه ِإذا أ

َ
ّن
َ
 َقّطُ ِإاّل َوَقْد َعِلَم اهَّلُل أ

ً
امام صادق در این مورد فرمودند: »ما َبَعَث اهَّلل َنِبیا

؛ خداوند پیامبری را نفرسـتاد، مگر اینکه در علم خداوند بود که چون دین او را  ً
ْمُر َحراما  احْلنَ

ْ
ْمِر َوَلْ َتَزل مُی احْلنَ ِر ْ َ

ت
تکمیل کند در آن تحریم خمر باشد و همیشه خمر حرام بوده است«.2

همچنین، در مورد آثار و ضررهای فراوان الکل و مشـروبات الکلی کتاب های فراوانی نوشـته شـده است 
که برای اختصار از ذکر مباحث بیشتر خودداری شده است.3

 مسـاجد، نقش ویژه ای در مورد تبیین فّعالّیت های اقتصادی مضّر و مخالف دسـتورات اقتصاد اسـالمی 
دارنـد. برخـی از اقداماتی که در این زمینه انجام می شـوند، عبارت ا ند از: تبلیـغ مضّرات اجتماعی و اقتصادی 
این گونه مواد توّسط روحانی، جلوگیری از استعمال این گونه مواّد و حّتی سیگار در مسجد، پخش بروشورهای 
ویژه در مسـاجد در خصوص عدم تولید و توزیع و فروش و مبادله اقالم و کاالهای مضر، انجام فّعالّیت های 

فرهنگی گسترده در کمک تابلوی اعالنات مساجد و ... .
در مطالب گذشـته به برخی از مصادیق عینی آفت های اقتصادی اشـاره شـد و بیان گردید که آموزش و 
تبیین و آگاه سـازی کاسـبان و بازاریان جامعه اسالمی در خصوص این آسیب ها در مساجد انجام می شود و با 
تربیت مسجدی و محورّیت مدل اقتصادی مسجدگرا، این مسائل در اقتصاد جوامع اسالمی برطرف خواهد 
شـد. روشـن اسـت که آفت ها و آسـیب ها یا عوامل فسـاد در اقتصاد متعّدد و مختلف هسـتند و در این نوشتار 
کوتاه نمی گنجد. به عنوان مثال، مواردی مانند رشوه، سرقت های اقتصادی و مالی، اختالس، سحر و جادو، 
شـعبده بازی، نیرنگ هـای اقتصادی در فضای سـایبری و آفـات تجارت الکترونیک و ...، بـه منظور اختصار 

مطرح نگردیده است.4

کارکردها و جلوه نمائی های اقتصاد اسالمی مسجدگرا در مساجد

کارکردها و جلوه های اقتصادی مسجد یکی از مهم ترین ابعاد اثرگذاری مساجد در بعد اجتماعی هستند. 

1 - بحار االنوار، ج103، ص44.
2 - همان؛ وسائل الشیعه، ج7، ص237.

کی. 3 - شیطان بطری، از انتشارات انجمن تبلیغات اسالمی، سرگذشت الکلی ها، امیری ارا
4 - برای مطالعه بیشتر ر.ک: محّمدی نژاد، حسینعلی، اسالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی، ص215-115.
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در گذشته، ابعاد اقتصادی مسجد بیشتر بود و همه امور مربوط به حکومت و بودجه بندی حاکمان و فرمانداران 
و همه امور مربوط به بیت المال در مساجد انجام می شد. با توسعه زندگی اجتماعی در جامعه اسالمی، برخی 
نهادهای حکومتی، سازمان یافتند و به حسب ضرورت، برخی از این امور اقتصادی از مساجد فاصله گرفتند. 
با وجود این، مسـاجد هنوز دارای جلوه گری های متعّددی به صورت مسـتقیم یا غیرمستقیم در مقوله اقتصاد 
هسـتند که قابل بحث و بررسـی اسـت. برخی از این موارد جنبه الزامی دارد و برخی دیگر از حیث اختیاری 

بودن، مورد توّجه هستند:
الف( مسجد جایگاه تبیین و سازمان دهی پرداخت های الزامی اسالمی

برخی از پرداخت هایی که باید از سوی مسلمانان صورت بگیرد، تابع قوانین و شرایط فقهی است و تحت 
شـرایط محّقق شـده، پرداخت آن بر هر مسـلمان واجب می شـود. البّته این نوشـتار در پی بررسـی و تشریح 
قواعـد فقهـی و روش محاسـبه این گونه پرداخت ها نیسـت، بلکه به صورت کلّی می تـوان گفت که برخی از 
پرداخت هایی که مسـلمانان باید به حکومت وقت و ... بپردازند یا بر اسـاس دسـتورات و راهبردهای دولت 
اسالمی، هزینه نمایند، حالت الزامی دارد و فقط استحباب قصد نمی تواند در آنها مفهوم داشته باشد. این گونه 
پرداخت ها با رعایت شـرایط خاّص خودش، بر مسـلمانان واجب می شود و مؤمنان باید نسبت به پرداخت آن 
و رعایت مقتضّیات زمانه در جامعه اسالمی اقدام نمایند. برخی از این گونه پرداخت ها در ادامه بیان و تشریح 

شده است.

ین آموزه های اقتصاد مسجدی 1. خمس و انواع زکات، مهم تر

یکی از کارکردهای عبادی  ـ   اقتصادی مسـاجد، خمس و زکات و مانند آن اسـت. خمس و زکات، یکی 
از بهترین تفّکرات اقتصادی اسـت و اسـالم، عالوه بر جنبه اقتصادی، روی عبادی بودن آن هم تأکید دارد و 
اسالم، با داشتن چنین آموزه هایی، در بین مکاتب اقتصادی، نمونه و ممتاز است و با چنین برنامه ای در صدد 
بر چیدن بسـاط فقر و مسـکنت از مسـلمانان است و اگر این مهم توّسط همگان ادا و پرداخت شود و به دست 
فقـرا برسـد، هیـچ فقیری در روی کره زمین باقی نخواهـد ماند. برخی از محورهای بحث در این خصوص به 

شرح زیر هستند: 
زکات

زکات، در لغت به معنای طهارت و پاکیزگی و رشـد و نمّو اسـت. در اصطالح دانشـمندان اسالمی و مردم 
مسلمان زکات، مقدار معّینی از دارایی است که با شرایط خاّصی باید از مال صاحب آن جدا شود و به مصرف 
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فقرا و مستمندان و کارهای خیر دیگر برسد.1
زکات بر نُه چیز واجب اسـت: گندم، جو، خرما، انگور )کشـمش( طال، نقره، گوسـفند، گاو و شتر. اگر کسی 
مالک یکی از این نُه چیز باشد به شرطی که هر یک از این موارد به حّد نصاب مربوط به آن برسد، باید زکات 
پرداخت نماید. همچنین، مستحّب است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز هر سال زکات بدهد؛ همچنین، 

زکات سایر غاّلت، مستحّب است.2

خمس، مهم ترین مالیات برای تجهیز بیت المال در اقتصاد اسالمی

خمس، در لغت به معنای یک پنجم اسـت و در اصطالح مسـلمانان، به یک پنجم مالی گفته می شـود که 
پرداخت آن با شـرایطی بر مسـلمانان واجب می شـود و باید آن را از اموالی که خمس به آنها تعلّق گرفته جدا 

کرد و به حاکم اسالمی و ولی فقیه پرداخت نمود تا در موارد شرعی مورد نظر مصرف کند.3
هرگاه انسـان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤّسسـات مختلف، 
درآمدی به دسـت آورد، چنانچه از مخارج سـال او و همسـر و فرزندان و سـایر کسانی که نفقه آنها را می دهد 

زیاد آید، باید خمس )پنج یک( آن را )به شرح سایر مسائل بیان شده(، بپردازد.4
قرآن کریم، در موارد بسیار متعّدد، زکات را در کنار نماز مطرح کرده و ضمن انتقاد از ترک کنندگان زکات، 
به آنها وعده عذاب داده اسـت. قرآن، ترک کنندگان زکات را تا حّد کفر پیش برده و به دلیل حقّ الّناس بودن 

زکات، آخرت سختی را برایشان پیش بینی کرده است.5
سـآِء َو َکذِلَك َمِن اْسـَتداَن َو َلْ   ُمُهِور الّنِ

ُّ
کاِة َو ُمْسـَتِحل َثـٌة: ماِنُع الـّزَ ـّراُق َثال لّسُ

َ
امـام صادق فرمودند: »ا

َیْنِو َقضاَئُه؛ دزدها سه دسته اند: آنکه زکات نپردازد؛ آنکه مهر زنان ندهد؛ آنکه قرض بگیرد و تصمیم پرداخت 
نداشته باشد«.6

1 - نجفی، محّمدحسن، جواهر الکالم، ج15، کتاب الّزکاة، ص15-2.
2 - ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص295، مسئله 1586،

3 - ر.ک: طباطبایی قمی، تقی، الغایة القصوی فی تعلیق علی العروة الوثقی، کتاب الخمس، ص5-240؛ مشکینی اردبیلی، علی، بحثی پیرامون 
خمس تحقیقی و استداللی، ص10ـ 5.

4 - ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص277، مسئله 1475.
5 - دستغیب، گناهان کبیره، ج2، ص183.

6 - بحار االنوار، ج103، ص146.
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یک فرمول ساده برای محاسبه تقریبی خمس اموال

آموزه های اسالمی و مسجدی مربوط به اقتصاد اسالمی، ایجاب می کند که مؤمنان مسجدی اّطالعاتی 
در خصوص امور محاسـباتی و اقتصادی داشـته باشـند تا پیوسته به محاسبه اموال و ثروت های خود پرداخته 
و در خصوص تطبیق آن با موازین شـارع مقّدس، همواره هوشـیار باشـند. در این قسـمت، در راستای اقتصاد 
مسـجدگرا، فرمول سـاده ای برای محاسـبه اّولیه خمس بیان می شـود. این تابع در خصوص ارائه اّطالعات 
پیش زمینه ای به مسلمانانی که به دنبال تطهیر مستمّر اموال خود هستند، بسیار مفید خواهد بود.1اگر مخارج 
هر فرد را با حرف C و کل درآمد سـاالنه فرد را با حرف I و درآمد مانده خرج نشـده )مازاد بر مخارج سـال( را 
با حرف S نشـان دهیم، می توانیم مقدار مالی که به آن خمس تعلّق می گیرد را با اسـتفاده از تابع زیر به دسـت 

آورد: 
S = C - I

در واقع، به پس انداز مازاد بر نیاز یک فرد در طول یک سال، خمس تعلّق می گیرد. با محاسبه حاصل ضرب 
S در یک پنجم)20%(، مبلغ دقیق خمس محاسبه می شود. 

)S×20(÷100 =مبلغ خمس

الزم به ذکر است که در جمع درآمد و مخارج و سایر ثروت های فرد در قالب فرمول ذکرشده، باید احکام 
خمـس بـه دّقت مورد توّجه قرار گیرد که این موارد توّسـط حاکم شـرع یا ولی فقیه یا نمایندگان آنها حسـب 

شرایط افراد انجام می شود.
اسـالم، برای خمس و زکات، جایگاه ویژه ای قائل اسـت که برخی از تعابیر ارزشـمند آن عبارت اسـت از: 
تکلیف الهی بودن، پشـتوانه دین بودن، دشـمنی با امام زمان در صورت امتناع از پرداخت آن، پلی برای 

اسالم، ستون اسالم، شرط پذیرش نماز، فرمان الهی و ... .2
 

َ
ُمِس  َفَیُقول ْن َیُقوَم َصاِحُب احْلنُ

َ
ِقَیاَمِة أ

ْ
اُس َیْوَم ال  َما ِفیِه  الّنَ

َ
َشـّد

َ
: ِإّنَ أ

َ
ا َقال َحِدِهَ

َ
ِد ْبِن ُمْسـِلٍم َعْن أ ّمَ َعْن ُمَ

 ْواَلُدُهم ؛ محّمد بن مسلم از امام محّمد باقر
َ
ْم َو ِلَتْزُکَو أ ْبَنا َذِلَك ِلِشیَعِتَنا ِلَتِطیَب ِواَلَدُتُ َیا َرّبِ ُخُِس َو َقْد َطّیَ

گاهـی کامـل از احـکام رسـاله عملیـه مراجـع تقلیـد در مقولـه خمـس توّسـط فـرد مکّلـف از پیش نیاز هـای مهـم ایـن محاسـبه اسـت. بـرای  1 - مطالعـه و آ
 ،مطالعـه کاربـردی در ایـن خصـوص ر.ک بـه: ظهیـری، عبـاس، آسـان ترین شـیوه محاسـبه خمـس، بـر اسـاس فتـاوای آیـات عظـام: امـام راحـل

کـی، بهجـت و ... . خامنـه ای، ارا
2 - الحـّر العاملـی، وسایل الّشـیعه، ج6، ص337 و 376؛ محـّدث نـوری، مسـتدرک الوسـایل، ج7، ص281؛ شـریفی، محمـود، چهـل حدیث خمس 

و زکات، ص79-5.
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یا امام صادق  چنین نقل می  کند: شـدیدترین چیزی که مردم در روز قیامت گرفتار آن هسـتند، این اسـت 
کـه صاحـب خمس برمی  خیـزد و می  گوید: پروردگارا! خمس مرا )غصب کردند(، ولی ما آن را برای شـیعیان 

خود حالل کردیم تا تولّد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولّد شوند«.1 
راه های جذب و سازمان دهی خمس و زکات در مساجد

اندیشه اّولیه لزوم پرداخت خمس و زکات در اذهان مردم از مسجد شکل می گیرد. متولّیان امور فرهنگی 
مساجد و روحانیان مبلّغ، با انجام امور زیر می توانند این فرآیند را بهتر به مقصود برسانند:

 تبلیـغ احـکام و قواعـد خمـس و زکات بـه صـورت بیان خطابه بـر منابر و طـرح آن به صورت 
مسئله ای، توّسط امام جماعت در مسجد؛

 اشـاره مختصر به نحوه انجام محاسـبات سـاده و اّولیه مربوط به تعیین میزان خمس و زکات 
اموال برای برخی مؤمنان؛

 فراگیر کردن و فرهنگ سازی تصّدی گری ائّمه محترم جماعت، برای دریافت خمس و زکات 
در مساجد یا به عهده گرفتن وکالت مراجع تقلید برای این منظور و حضور فیزیکی امامان جماعت 

در مساجد برای اجرای این امر؛
 راه اندازی وبالگ، سایت و مانند آن و تهّیه و توزیع جزوه ها و بروشورها و مقاالت و کتب حاوی 

احادیثی در اهّمیت خمس و زکات و استفاده از هر گونه رسانه اثرگذار در این خصوص.
 تصّدی گری ائّمه جماعت به عنوان روحانی کاروان های حّج و تالش بیشـتر آنان در خصوص 

تطهیر اموال حّجاج از نظر خمس و زکات؛ 
 بازدیـد امـام جماعـت مسـاجد و برخی اعضای مسـئوالن مسـاجد از فّعالّیت های کشـاورزان، 

باغداران، دامداران و کسبه بازاری در محّل کار آنها و یادآوری پرداخت زکات و خمس؛ 
 حضور ائّمه جماعت و مبلّغان در منازل مؤمنان، بر حسـب درخواسـت آنها و انجام امور محاسبه 

خمس سالیانه؛
 تعییـن یـک فاصلـه زمانی پیش فـرض برای پرداخت زکات و خمس بر اسـاس نـوع و کیفّیت 

فّعالّیت های اقتصادی محلّه منتسب به مسجد.
همکاری سازمان های دولتی در دریافت زکات و مدیریت مصرِف آن

بر اساس تشکیالت حکومتی جامعه اسالمی، برخی سازمان های وزارتخانه ای و برخی نهادهای انقالبی 

1 - وسائل الّشیعه، ج6، حدیث 5، از باب انفال.
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و دولتی مانند سـازمان بهزیسـتی و کمیته امداد و جمعّیت هالل احمر و ... بر حسـب وظیفه سازمانی مجاز به 
دریافت و مصرف زکات هستند. این سازمان ها با توّجه تنّوع مصارف هزینه و بر اساس نظرات مراجع عظام 
از نظر شـرعی و عرفی به این کار مجاز بوده و این موضوع در نظام عرفی از جایگاه مناسـبی برخوردار اسـت. 
این سـازمان ها دارای بخش مشـابهی به نام واحد جذب مشـارکت های مردمی هستند و افراد خّیر و نیکوکار 
برای پرداخت اعانات و برخی از انواع زکات ها به آن واحد مراجعه می نمایند. واحد مشـارکت این سـازمان ها، 
پس از انجام تشـریفات اداری نسـبت به مصرف زکات های جمع آوری شـده بر حسب نّیت خاّص یا نّیت عاّم 
زکات دهنـدگان اقـدام می کنند.1با وجود این، باز هم مسـاجد نقش رسـانه ای در تبیین وظایف گسـترده این 
سازمان ها دارند. به عبارت دیگر، مسجد، بهترین مکان برای شناساندن این سازمان ها به عموم مردم است 
تـا نیکـوکاران به یاری کمبودهای بودجه ای دولت اقدام نماینـد و از عواقب اخروی این امور خیرّیه بهره مند 

شوند.

یه 2. نقش مسجد در جمع آوری و سامان دهی زکات فطر

ماه رمضان مهم ترین ماهی اسـت که مسـاجد رونق بیشـتری دارند و عباداتی مثل بیان مسـائل شرعی و 
احکام نماز و روزه و خطابه ها و سخنرانی ها برگزار می شود. در این ماه، در بیشتر مساجد، نماز جماعت پنج گانه 
با روحانی مستقّر محلّه و با حضور مؤمنان روزه دار برگزار می شود. در طول مّدت این ماه، پتانسیل اجتماعی 
قابل توّجهی در مساجد شکل می گیرد که متولّیان امر باید به نحو شایسته ای از این موقعّیت استفاده نمایند. 
در روزهای پایانی و دهه سـّوم ماه رمضان، کنجکاوی روزه داران راسـتین در خصوص نحوه محاسـبه و 
پرداخت زکات واجب فطریه، بیشـتر می شـود به گونه ای که برخی از جلسـات سـخنرانی به نحوه محاسبه و 
شرح مصارف این زکات اختصاص می یابد. این موضوع، از موضوعات ثابت و از مسائل قابل بحث همه امام 
جماعت در مسـاجد اسـت. در واقع، با تغییرات اقتصادی در هر سـال، تغییراتی در میزان و چگونگی پرداخت 
این زکات ایجاد می شـود که این موضوع، خود از پویایی و به روز بودن موازین اسـالمی و فقه پویای شـارع 

مقّدس حکایت دارد.
فطریه، صدقه ای است که طبق دستور شرع باید در غروب روز آخر ماه رمضان کنار گذاشته شود و در روز 

عید فطر به مستحّقان داده شود.2

1 - نگارنـده بـر اسـاس تجربّیـات اداری و سـوابق اجرایـی و مدیریتـی خـود در سـازمان بهزیسـتی و بـر اسـاس تعامـل ادارای بـا دیگـر سـازمان ها، پـس از 
ج ایـن سـطور مبـادرت نمـوده اسـت.  جمع بنـدی، بـه در

2 - انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج6، ص5378.
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زکات فطره بر تمام کسـانی که قبل از غروب شـب عید فطر بالغ و عاقل و غّنی باشـند، واجب است؛ یعنی 
هر مسلمان باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، به ازای هر نفر، به اندازه یک صاع )سه کیلو( از 
آنچه غذای نوع مردم آن محّل است، اعّم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذّرت و مانند اینها، به مستحّق بدهد 

و اگر پول یکی از اینها را نیز بدهد، کافی است1
زکات فطره، به اتّفاق نظر علمای شیعه و سّنی واجب است و در متون دینی برای آن فلسفه و فواید متعّددی 
بیان شده است. شرط قبولی روزه، تکمیل کننده روزه، تضمین کننده سالمتی جسم، پاک کننده روح از رزایل 

اخالقی، حفظ انسان از مرگ و تکمیل کننده زکات مال، از مهم ترین آنها به شمار می رود.2

یافت و سازمان دهی پرداخت های اختیاری مسلمانان ب( مسجد جایگاه در
 در اقتصاد پویای اسالم که از امتیازات متعّددی نسبت به سایر مکاتب اقتصادی برخوردار است، برنامه های 
اقتصادی دیگری در قالب پرداخت های اختیاری ارائه شده است. این برنامه ها به منزله تکمیل کننده اهداف 
ارزشـمند و معنـوی پرداخت هـای واجـب بوده و در واقع، فرصتـی عارفانه برای مؤمنـان فراهم می کند تا در 
صورت داشـتن توان مالی بیشـتر، به انجام آنها اقدام نمایند. مسـلمانان، به قصد بهره مندی از ثواب اخروی و 
برای برخورداری از آثار اجتماعی و اخالقی و دنیوِی این اعمال، به انجام آنها مبادرت می  ورزند. این برنامه ها 
در قالب های متعّدد و آموزه های مختلفی بر مبنای تربیت مسجدی در دین اسالم ارائه گردیده است. در ادامه 

به برخی از آنان به صورت اختصار اشاره می شود:
ین نموِد اقتصاد مسجدمحور 1. انفاق، کارآمدتر

 انفاق، از ریشـه »نفق« به معنی نفقه کردن، بخشـیدن، احسـان کردن و بخشـش کردن اسـت.3 انفاق، 
صرف کردن مال در مصارف نیکوکارانه اسـت که اغلب مفّسـران، این عمل را از نظر توزیع ثروت و کاهش 
محرومّیت های اقتصادی نگاه می کنند.4 از نظر اصطالحی، انفاق در کاربرد رایج قرآن کریم و متون دینی، به 
ذیَن ُیْنِفُقوَن 

َّ
اعطای مال یا جان و جسم در راه خدا به فقیران و نیازمندان گفته می شود که به حکم آیات »ال

1 - مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص312، مسئله1692.
2 - کافی، ج4، باب الفطره، ص174؛ مسـتدرك وسـایل الشـیعه، ج7، ابواب زکاة الفطره، ص137؛ العروة الوثقی، ج2، زکاة الفطره؛ وسایل الشـیعه، 

ج9، ابـواب زکاة الفطـره، ص318؛ مـن الیحضـره الفقیه، ج2، بـاب الفطره، ص183.
3 - نحـوی، سـّیدمحّمد، فرهنـگ واژه هـای عربـی، ص410؛ همچنیـن ببینیـد: لسـان العرب، ج14، ص242؛ القامـوس ا لمحیـط، ج2، ص1227؛ 

مقاییس اللغـه، ج5، ص454.
4 - دائره المعارف بزرگ اسالمی، ج10، ص395.
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ْنُفِسـُکْم...«2انجام می شـود و بـه عنـوان کمال بذل اسـت.3»نفق« به همراه 
َ
 ِل

ً
ْنِفُقـوا َخْیـرا

َ
ـم ...«1و »أ ُ

َ
ْموال

َ
أ

مشتّقات آن بیش از 70 بار در قرآن با واژگان و تعابیر مختلفی آمده است.4
انفاق ها را  از منظر آیات قرآن کریم می توان از چند نظر دسته بندی کرد.5مانند: انفاق های واجب،6انفاق های 

مستحّب،7انفاق های حرام.8
در آیات قرآن، سـفارش زیادی به انفاق شـده اسـت و برای این کار با ارائه َمثل هایی، پاداش و اجر معنوی 
ْنَبَتْت َسْبَع 

َ
ٍة أ ْم ف  َسبیِل اهَّلِل َکَمَثِل َحّبَ ُ ْموالَ

َ
ذیَن ُیْنِفُقوَن أ

َّ
 ال

ُ
زیادی مطرح شده است. قرآن می فرماید: »َمَثل

ْن َیشاُء َو اهَّلُل واِسٌع َعلمٌی؛ َمَثِل کسانی که امواِل خود را در راه  ٍة َو اهَّلُل ُیضاِعُف مِلَ ٍة ِماَئُة َحّبَ
َ
ِ ُسْنُبل

ّ
 ف  ُکل

َ
َسناِبل

خدا انفاق می کنند، همانند دانه ای اسـت که هفت خوشـه برویاند که در هر خوشـه ای صد دانه باشد و خداوند 
برای هر کس که بخواهد ]آن را[ چند برابر می کند و خداوند گشایش گِر داناست «.9

بـا توّجه به مفهوم گسـترده انفاق، در شـرایط ریاضت های اقتصادی، یکـی از آموزه هایی که می تواند در 
خصوص رفع نیازهای طبقات متوّسـط و پایین جامعه اثربخش باشـد، انفاق و انواع آن اسـت. توّجه به انواع 
انفاق، در قالب فّعالّیت های مسـجدی می تواند موجب جلوگیری از توّقف ثروت نزد ثروتمندان شـود و چرخه 
توزیع منابع اقتصادی با جریان منابع از طرف ثروتمندان به نفع نیازمندان، عادالنه تر گردد. این امر، حرکتی 

به سمت حماسه اقتصادی محسوب می شود.
2. صدقه و نقش مسجد در جذب مشارکت های مردمی

یکـی از کارکردهـای اصلـی کـه جنبه اقتصـادی دارد و همه روز در مسـاجد انجام می شـود؛ جمع آوری 
صدقات است. وجود صندوق های صدقه در اطراف مسجد، در داخل مسجد، جمع آوری مستقیم صدقه برای 

نیازمندان، مراجعان و ... از اهّمیت این کارکرد حکایت دارد.

1 - بقره، آیه261. 
2 - تغابن، آیه16.

3 - سجادی، سّیدجعفر، فرهنگ معارف اسالمی، ج1، ص323.
4 - بقـره، آیـه263؛ بقـره، آیه264؛ توبـه، آیـه71؛ بقـره، آیـه271؛ همچنیـن ر. ک بـه: مائـده، آیـات8 و 55 و 95؛ نـور، آیـه22؛ توبه، آیـه41؛ بقره، آیات 

245 و 177 و 43؛ حدیـد، آیـات11 و 18؛ بلـد، آیـه14؛ انسـان، آیه8؛ نسـاء، آیه8.
5 - ابراهیم، آیه31، رعد، آیه22. نحل، آیه75، فاطر، آیه29؛ همچنین ر.ک: الشیخ الطبرسی، تفسیر مجمع البیان )عربی(، ج2، ص660.

6 - مائده، آیه89؛ نساء، آیه92؛ حدید، آیه15؛ بقره، آیات233 و184و 195 
7 - بقره، آیات245 و3 و270؛ همچنین ببینید: کرمی، علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ص873 و874.

8 - انفال، آیه36؛ نک به: کرمی، علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ج5، ص375.
9 - بقره، آیه261؛ ر. ک به: بقره، آیات3 و 159 و274 و265و267؛ تغابن، آیه16؛ انفال، آیه3؛ حدید، آیه10؛ آل عمران آیات17 و134 و ... .
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ّنَ اهَّلَل ُهَو 
َ
ُموا أ

َ
َلْ َیْعل

َ
قرآن کریم در آیات متعّددی به صدقه اشـاره دارد. به عنوان مثال، قرآن می فرماید: »أ

حمُی؛ آیا نمی دانستند که فقط خداوند، توبه را  ّواُب الّرَ ّنَ اهَّلَل ُهَو الّتَ
َ
َدقاِت َو أ ُخُذ الّصَ

ْ
َبَة َعْن ِعباِدِه َو َیأ ْو  الّتَ

ُ
َیْقَبل

از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد و خداوند توبه پذیر و مهربان اسـت؟!«1بر اسـاس مفاهیم ارزشمنِد 
این آیه می توان گفت:

خداوند، صدقه را خودش می گیرد.
صدقه هم مانند توبه انسان را پاک می کند.

صدقه، را خداوند قبل از فقیر می گیرد.
شرط قبولی صدقه، توبه است؛ چون در آیه، توبه مقّدم شده است.2

در آموزه های اسـالمی به صدقه سـفارش زیادی شـده اسـت که به عنوان نمونه برخی موارد به شرح زیر 
بیان می شود:

ٍم ُیْنَتَفُع 
ْ
ْو ِعل

َ
َیٍة، أ  ِمْن َصَدَقٍة َجاِر

َ
َثِة؛ ِإاّل  ِمْن َثاَل

َ
ُه إاّل

ُ
ْنَساُن اْنَقَطَع َعَمل پیامبر اکرم فرمود: »إَذا َماَت اِل

ُه؛ هرگاه انسان بمیرد، عملش هم قطع می شود، مگر از سه راه: صدقه جاریه یا علمی  َ
ٍد َصاِلٍح َیْدُعو ل

َ
ْو َول

َ
ِبِه، أ

که از آن سود می برند، یا فرزند شایسته ای که برای او دعا می کند«.3
صدقه جاریه، مالی است که به نوعی، سرمایه گذاری شده و ثواب آن در جریان است؛ و پی در پی به صاحب 
صدقه می رسـد. به تعبیر دیگر، صدقه ای اسـت که  فرد در حال حیاتش جاری سـاخته اسـت و پس از مرگش 

هم جریان دارد.
رسـول اکـرم فرمودند: »مـا َتَقـُع َصَدقـُة املوِمـِن ف َیِد الّسـاِئِل حـیّت َتَقَع ف یِد اهَّلِل تعال؛ صدقه انسـان 

مؤمن قبل از اینکه در دست سائل قرار بگیرد، به دست خداوند می رسد«.4
َش  ن َ

 الَعیـَش و ت
ُ

َق و أنـَت َصحیـٌح َشـِحیٌح، َتأُمـل
ّ

َدقـِة أن َتَصـَد  الَصّ
ُ

پیامبـر اعظـم فرمودنـد: »أفَضـل
َغـِت احُللقـوَم قلـَت: ِلُفـالٍن کـذا و لُفـالٍن کذا، أاَل و قد کاَن ِلُفـالٍن؛ بهترین صدقه آن 

َ
 حـیّت  إذا َبل

ْ
الَفقـَر، و ال ُتِهـل

اسـت که در حالی که صحیح و سـالم هسـتی و امید به زندگی داری و از تنگدستی هم هراسان باشی، صدقه 
بدهی، صدقه را آن قدر به تأخیر نینداز تا آنکه جان به گلوگاه برسـد، آنگاه بگوئی: برای فالن این قدر بدهید 

1 - توبه، آیه104.
2 - مکارم شیرازی، ناصر )و جمعی از نویسندگان(، تفسیر نمونه، ج8، ص121.

3 - نهج الفصاحه، حدیث239.
4 - بحاراالنوار، ج93، ص134.
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و به فالنی آن قدر«.1
َدَقُة؛ بهترین ثروت و اندوخته انسـان، »صدقه«  رسـول خدا فرمودند: »َخیُر ماِل امَلرِء و ذخاِئُرُه الّصَ

است«.2
ِب و تحو الّذنَب العظمَی و َتّوُن احلساَب  یِل ُتطیِفُ َغَضَب الّرَ

ّ
امام جعفر صادق فرمودند: »ِاّنَ َصَدَقَة الل

یُد ف الُعْمِر؛ همانا صدقه دادن در شـب، آتش خشـم پروردگار را خاموش می کند،   و تز
َ

و َصدقُة الّناِر تثر املال
گناهان بزرگ را محو ساخته و حساب روز قیامت را آسان می سازد و صدقه دادن در روز موجب ازدیاد مال و 

طوالنی شدن عمر می گردد«.3
َدَقـُة؛ بهترین ثروت و اندوخته انسـان، صدقه  ـْرِء َو َذخاِئـُرُه الّصَ پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »َخْیـُر مـاِل امْلَ

است«.4 
ـِرّ َینِفیـاِن الَفقـَر َو...؛ نیکوکاری و صدقـه پنهانی، فقر را  امـام محّمـد باقر فرمودنـد: »الِبـُرّ و َصدَقـُة الِسّ

می زدانید و ...«.5
فّعاالن فرهنگی مسـاجد و مبلّغان محترم، باید در مسـاجد با تبلیغ در مورد پرداخت صدقه و تفسـیر برخی 
از آیات مربوط به صدقات، در تجدید و احیای آن بیش از پیش تالش  کنند. هرچند مؤمنان نیز از عمق جان 
دریافته انـد کـه ایـن صدقه هـای کم، ولی با ارزش آنان گره هـای بزرگی از زندگی مردم را می گشـاید و یک 
گنجینه عظیمی برای آخرت آنها است. بنابراین، می توان گفت که مهم ترین نوع مشارکت اقتصادی مؤمنان 
مسـجدی، توّجه آنها به دادن صدقه برای رفع نیازهای اقتصادی نیازمندان مسـلمان اسـت و رفع این نیازها 

از آموزه های اقتصادمسجدی است.

3. قرض الحسنه، ابزارکارگشایی از مشکالت مسلمانان در مساجد 

یکی از تفاوت های اساسـی مکتب اقتصادی اسـالم با سـایر مکاتب اقتصادی، توّجه خاّص به نیازمندان، 
آسیب دیدگان و اقشار ضعیف جامعه و ارائه راهکارهای مناسب با شأن و کرامت انسان است که یکی از این 

1 - میزان الحکمه، ج5، ص326.

2 - وسائل الشیعه، ج6، ص258.
3  - بحار االنوار، ج93، ص125

4 - وسائل الشیعه، ج6، ص258.
5 - مجلسـی، بحارالنـوار، ج71، ص81؛ بـرای مطالعـه احادیـث بیشـتر ر. ک بـه: وسائل الّشـیعه، ج6، ص258 و ج13، ص358؛ میـزان الحکمـه، 

ج5، ص326.
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راهکارها، قرض حسن یا »قرض   الحسنه« است. 
»قرض الحسـنه« از دو واژه »قرض« و »الحسـنه« تشـکیل شـده اسـت. قرض، یعنی وام یا وام دادن یا 
پـاداش دادن.1معنـای دیگر قرض، بریدن و قطع کردن اسـت؛ زیرا فرد قرض دهنـده، مقداری از مال خود را 
جدا و به قرض گیرنده می دهد.2الحسـنه، به معنای نیکی یا نیک یا نیکوسـت.3 دادن قرض الحسـنه به طور 
معمول، در نهادی مردمی به نام »صندوق قرض الحسـنه« انجام می گیرد. اّولین صندوق قرض   الحسـنه در 
مسـجد تشـکیل شده اسـت. در صدر اسالم، در خصوص قرض   الحسـنه به عنوان یکی از شاخص های مهّم 
مسجد طراز اسالمی، برای توّجه همه جانبه به تهیدستان و محرومان اقداماتی صورت می گرفته است.4یکی 
از کارکردهای عبادی مسـجد که به صورت غیرمسـتقیم انجام می شود، تشکیل صندوق های قرض   الحسنه 

و دستگیری از محرومان جامعه در زمان مشکالت است.5
قرآن کریم در آیات متعّددی، به قرض الحسنه اشاره کرده است که ذکر همه آنها در این مقال نمی گنجد؛ 

ولی به عنوان نمونه به برخی از این آیات اشاره می شود:
مٌی؛ کیست آن کس  ْجٌر َکر

َ
ُه أ

َ
ُه َو ل

َ
 َفُیضاِعَفُه ل

ً
 َحَسنا

ً
ذی ُیْقِرُض اهَّلَل َقْرضا

َّ
قرآن کریم می فرماید: »َمْن َذا ال

که به خدا وامی نیکو دهد تا ]خدا نتیجه اش را[ برای وی دوچندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟«6
 
ً
ْضعافا

َ
ـُه أ

َ
 َفُیضاِعَفُه ل

ً
 َحَسـنا

ً
ـذی ُیْقـِرُض اهَّلَل َقْرضا

َّ
همچنیـن، قـرآن در جایی دیگر می فرماید: »َمْن َذا ال

ْیـِه ُتْرَجُعـون؛  کیسـت آن کس کـه به ]بندگانِ [ خدا وام نیکویی دهد تا ]خدا[ 
َ
َکثیـَرًة َو اهَّلُل َیْقِبـُض َو َیْبُصـُط َو ِإل

آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ خداسـت که ]در معیشـت بندگان [ تنگی و گشـایش پدید می آورد و به سـوی 
او بازگردانده می شوید«.7

 در روایات مختلفی به سـّنت زیبای قرض   الحسـنه اشـاره شـده و ائّمه معصوم بارها به آن سـفارش 
نموده اند.8

َدَقُة ِبَعْشَرٍة؛ بر روی درب  لَقْرُض ِبَثماِنیَة َعْشٍر َو الّصَ
َ
ّنِة َمْکُتوٌب: ا َ امام صادق فرمودند: »َعیل باِب احْلج

کبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص17505. 1 - دهخدا، علی ا
2 - جابری عربلو، محسن، فرهنگ و اصطالحات فقهی، ص164.

کبر، لغت نامه دهخدا، ج6، ص9014 و 9015. 3 - دهخدا، علی ا
4 - ر. ک: مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد طراز اسالمی، ماهنامه مسجد، ش162، ص15-14.

5 - فرهنگ مسجد، ص206- 205.
6 - حدید، آیه11.

7 - بقره، آیه245؛ برای مطالعه بیشتر در مورد آیات قرض   الحسنه ر.ک: تغابن، آیه17؛ مزّمل، آیه20؛ حدید، آیه18.
8 - شیخ صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص414؛ همچنین ر. ک: شریفی، محمود، چهل حدیث قرض الحسنه، ص6.
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بهشت این گونه نوشته شده است: قرض دادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.1
َم اهَّلُل   َحّرَ

ْ
ْم َیْفَعل

َ
ْیَه، َفل

َ
ُخوُه امُلْسـِلم ِف َقْرٍض َو ُهَو َیْقِدُر َعل

َ
ْیه ا

َ
رسـول اکرم می فرمایند: »َمْن ِاْحتاَج ال

ِة؛ کسـی که برادر مسـلمانش به او برای قرض احتیاج داشـته باشـد و او با وجود اینکه قادر به  ّنَ َ یَح احلج ْیِه ر
َ
َعل

پرداخت این قرض است، از دادن آن امتناع کند، خداوند بوی بهشت را بر او حرام خواهد کرد«.2
انجـام این عمل ارزشـمند اقتصاد اسـالمی، موجب توسـعه اقتصادی و تأمین نیازهـای مالی و اقتصادی 
مردم شـهرها و محلّه ها می شـود. این فّعالّیت مسجدی، انگیزه سازی برای روحّیه خودیاری در مردم و انجام 
امور داوطلبانه اقتصادی در سـطح جامعه را باعث خواهد شـد.3توّجه به این سـّنت حسنه و آموزش تعالیم آن 
به نمازگزاران و حاضران در مسجد، در دوران مقاوم سازی اقتصاد و گذشتن از دوران ریاضت های اقتصادی 
بسیار مهم است. این آموزه اقتصادی در درمان بسیاری از آفت ها و استثمارهای اقتصادی جوامع اسالم، مانند 
ربا مؤثّراست؛ زیرا وقتی قرض   الحسنه مورد توّجه قرار نگیرد، ربا اقتصاد جوامع را فرا می گیرد. در صورتی که 

ربا در آموزه های اسالمی به شّدت نکوهش شده است.4 
از مهم تریـن کارکردهای اقتصادی مسـاجد که مسـتقیم و محسـوس اسـت، کارگشـائی از امـور فقرا و 
نیازمندان به کمک قرض   الحسنه است. بسیار مشاهده شده است که مسجد به عنوان یک پناهگاه برای فقرا 

و افراد مضطّر است و کارگشایی از امور مسلمانان در آنجا صورت می گیرد.
کارگشـایی و رفع مشـکالت نیازمندان با کمک قرض   الحسـنه بر اسـاس آموزه های مسجدی در روایات 

اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه به برخی از مهم ترین روایات اشاره می شود:5
سـلٍم حاجـًه إاّل نـاداُه اهَّلُل تبارَك و َتعـال عیّلَ َثواُبـك و ال أْریض  امـام صـادق فرمودند: »ما َقض مْسـلٌم مِلُ
ِه؛ هر مسلمانی که نیاز و حاجت مسلمانی را برطرف نماید، خدای متعال به او می فرماید: اجر و  ّنَ َ لَك ِبُدون احْلج

ثواب توبه عهده من است و به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم شد«.6 
ا عبداهَّلل تْسَعَه 

َ
خیِه امْلؤمن َفکاّن

َ
امام علی از رسول گرامی نقل می فرمایند: »َمْن سعی ف حاجِه أ

 لْیلُه؛ کسی که برای رفع نیاز برادر مؤمن خود، کوشش کند، مثل این است که نه 
ً
 َناَرُه قامئا

ً
ِف َسنٍه صامئا اال

1 - بحار االنوار، ج103، ص138.
2 - بحار االنوار، ج103، ص138.

3 - احمدی، علی محّمد، نقش مسجد در اقتصاد محّله، ص366.
4 - ر.ک: دستغیب، گناهان کبیره، ج1، ص190ـ 179؛ آل عمران، آیات125 و 126؛ بقره، آیات276، 277، 278، 279؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج103 

ص115؛ شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ص274.
5 - برای مطالعه بیشتر ر.ک: بحار االنوار، ج74، ص317و318 و312؛ همین منبع، ج72، ص285. مستدرک الوسائل، ج2، ص407.

6 - بحاراالنوار، ج74، ص312.
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هزار سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالی که روزها روزه بوده و شب ها را هم شب زنده داری می کرده 
است«.1

ِف َرقبٍه و خْیٌر مـْن ُحْالن ألِف فرٍس 
ْ
امـام جعفـر صادق فرمودند: »َقضاُء حاجِه امْلؤمِن خیٌر ِمـْن ِعْتِق أل

ف سـبیِل اهَّلِل؛ روا سـاختن حاجت مؤمن از آزاد سـاختن هزار بنده و بار کردن هزار اسـب در راه خدا )فرسـتادن 
به جهاد( بهتر است.2

با اندک تأّملی مشّخص می شود که مساجد، همیشه مرجع طرح و بررسی مشکالت نیازمندان مختلف بوده 
اسـت. مسـاجد، بر اسـاس آموزه هایی که از اقتصاد اسالمی گرفته است، به کمک سّنت زیبای قرض   الحسنه 

همواره مکانی برای کارگشایی حاجت مندان خواهد بود.

ین مکان توسعه و سازمان دهی موقوفات  4. مسجد، بهتر

وقف، از نظر لغوی به معنی به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است و از نظر اصطالحی، به مفهوم نگه 
داشتن و حبس کردن عین ِملکی بر ملک واقف آن ]نه ملک خدا[ و مصرف کردن منفعت آن را در راه خداوند 
اسـت3و بعضی از فقهاء می گویند وقف، حبس عین مال بر ملک خدای تعالی اسـت. در ماّده 55 قانون مدنی 

ایران، وقف، به معنی حبس عین مال و تسبیل4برحسب نّیت واقف است.5 
 َو 

ُ
در آیـات متعّددی از قرآن، به مفهوم وقف اشـاره شـده اسـت. به عنوان نمونـه، قرآن می فرماید: »امْلـال

َماًل؛ اموال و فرزندان، زینت زندگی 
َ
 َو َخْیٌر أ

ً
َك َثوابا ّبِ احِلاُت َخْیٌر ِعْنَد َر باِقیاُت الّصَ

ْ
ْنیا َو ال

ُ
یاِة الّد یَنُة احْلَ َبُنوَن ز

ْ
ال

دنیاست و باقیات صالحات ]آثار ماندگار شایسته[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است«.6
در روایـات نیـز برآمـوزه ارزشـمند وقف تأکید زیادی شـده اسـت.7پیامبر اکرم در حدیث مشـهوری 
ٍد 

َ
ْو َول

َ
ٍم ُیْنَتَفُع ِبـِه، أ

ْ
ْو ِعل

َ
َیـٍة، أ  ِمْن َصَدَقـٍة َجاِر

َ
َثـِة: ِإاّل  ِمـْن َثاَل

َ
ـُه إاّل

ُ
ْنَسـاُن اْنَقَطـَع َعَمل می فرماینـد: »إَذا َمـاَت اِل

ُه؛ وقتی انسـان بمیرد، عمل او خاتمه می یابد، مگر در سـه چیز: صدقه جاریه )وقف(، علمی که  َ
َصاِلٍح َیْدُعو ل

1 - همان، ص315.
2 - اصول کافی، ج2، ص193، حدیث 3؛ بحاراالنوار، ج71، ص324.

3 - حسینی، سّیدمحّمد، فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی، ص556.
کبر، لغت نامه دهخدا، ج5، ص6718. 4 - تسبیل، به مفهوم دادن چیزی در راه خیر و در راه خداوند است؛ دهخدا، علی ا

کبر، لغت نامه دهخدا، ج15، ص23226 - 23228. 5 - دهخدا، علی ا
6 - کهف، آیه46؛ همچنین ر. ک به: آل عمران، آیه92؛ مزمل،آیه20؛ بقره، آیه177.

7 - در کتـب متعـّدد حدیثـی، ماننـد وسائل الشـیعه، ج28 و مـن الیحضـر الفقیـه و الهدایـة بالخیـر نوشـته شـیخ صـدوق، المقنعـة نوشـته شـیخ مفیـد، 
اسـتبصار نوشـته شـیخ طوسـی و ... بابـی بـه نـام وقـف بـه بیـان احادیـث و روایـات مربـوط بـه آن پرداختـه اسـت کـه از بیـان آدرس دقیق ترهمـه آنهـا بـه 

هـدف اختصـار خـودداری شـده اسـت.
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از آن استفاده شود و فرزند صالحی که برای او دعا کند«.1 
مسـجد، نقش بسـیار بزرگی در ترویج سّنت حسنه و عبادت بزرگ وقف و ایجاد موقوفه های فراوان دارد؛ 
موقوفه های فراوانی که در اطراف یا در ابنیه مسـاجد موجود اسـت. از دیرباز، رسـم بود که بسیاری از مساجد 
دارای، مغـازه، گاراژ، کاروان سـرا یا بازار... بوده اند و هـر یک از این موقوفات، در خدمات دهی به فقراء، زّوار و 
بی پناهان نقش ویژه ای داشـتند. بسـیاری از حوزه های علمّیه هم از طریق همین موقوفات اداره می شـوند؛ 
مثل: حوزه علمّیه صدر اصفهان و ولّی عصر تبریز و یا طالبّیه تبریز. همچنین، امامزاده ها و حرم ها موقوفاتی 
داشـتند؛ مثل: موقوفات حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه. از نمونه چنین مسـاجدی می توان از 
مسـجد مقّدس جمکران در قم، مسـجد امام حسن عسکری در قم، مسجد طوبی در تبریز، مسجد مقبره 

در تبریز، مسجد امام در اصفهان و ... نام برد.
در وضعّیتـی کـه اقتصاد جامعه بـا روحّیات معنوی و مذهبی، نیاز به سـرمایه گذاری در امور مختلف دارد، 
می توان با اشـاعه فرهنگ وقف در قالب آموزه های مسـجدی و توسـعه موقوفات دارای بازگشـت سـرمایه، 
چرخه اقتصاد تحریم شـده توّسـط دشـمنان را فّعال نگه داشـت و در را تحّقق حماسه اقتصادی، برنامه ریزی 

و فّعالّیت نمود.
یکی از کارکردهای مهم اقتصادی مسـاجد، کمک و تبلیغ برای سـاخته شدن مساجد دیگر است. خداوند 
الَة  قـاَم الّصَ

َ
َیـْوِم اْلِخِر َو أ

ْ
ـا َیْعُمُر َمسـاِجَد اهَّلِل َمـْن آَمَن ِبـاهَّلِل َو ال

َ
سـبحان در مورد بانیان مسـاجد می فرماید: »ِإّن

ْهَتدیَن؛2مسـاجد الهی را تنها کسـی آباد می کند  ْن َیُکوُنوا ِمَن امْلُ
َ
ولِئَك أ

ُ
 اهَّلَل َفَعس أ

َ
َش ِإاّل کاَة َو َلْ َیحنْ َو آیَت الّزَ

که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسـد؛ امید اسـت 
چنین گروهی، راه هدایت یابند«.

شاید بتوان اّدعا کرد که بعد از ساخته شدن چندین مسجد اّولیه توّسط پیامبر گرامی، صحابه، ترویج 
مسجدسـازی در هیمن مسـاجد شـروع شد و کار به جایی رسـید که امروز هزاران مسجد در جای جای دنیا و 
کشورها و شهرها و محاّلت ساخته شده است و رسول مکّرم اسالم مرّوج چنین حرکت اقتصادی ـ عبادی 

بود و آن را در مسجد خودش و در جای جای مدینه ترویج می فرمود.
ِة؛  ّنَ َ ُه َبیتا ِف احلج

َ
و َمفَحَص َقطاٍة، َبیَن اهَّللُ  ل

َ
در روایتی از پیامبر اکرمنقل شـده اسـت: »َمن َبین َمسـِجدا ول

1 - پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ص200، ح239؛ وسایل الشیعه، ج13، ص292.
2 - توبه، آیه18.
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هر کس مسجدی بنا نهد، اگر به اندازه خوابگاه مرغی باشد، خداوند برای او در بهشت خانه ای بنا می کند«.1 
ِ ِذراٍع 

ّ
 ِبـُکل

َ
ْو قال

َ
ِ ِشـْبٍر ِمْنـُه، ا

ّ
ْعطـاُه اهَّلُل ِبُکل

َ
نیا ا

ُ
 ِف الّد

ً
همچنیـن، آن حضـرت فرمودند: »َمْن َبـین َمسـِجدا

ٍؤ؛ اگر کسی در دنیا مسجدی  ُ
ؤل

ُ
ٍد َو ل ِف عاٍم َمِدیَنًة ِمْن َذَهٍب َو ِفَضٍة َو ُدّرٍ َو یاُقوٍت َو ُزُمّرُ

ْ
ل

َ
َبعینَ ا ْر

َ
ِمْنُه، َمِسیَرَة ا

بنا کند، خداوند در مقابل هر وجب از آن، به اندازه  مسـیر چهل هزار سـال را، شـهری از طال، نقره، ُدّر، یاقوت، 
زمرد، زبرجد و مروارید به  وی می  بخشد«.2

ِة؛ هر کس مسـجدی را به  ّنَ َ ُه َبْیًتا ِف احْلج
َ
پیامبـر اعظـم فرمود: »َمْن َبـیَن َمْسـِجًدا ُیْذَکُر اهَّلُل ِفیِه َبیَن اهَّلُل ل

قصد اینکه در آن، نام خدا برده شود، بسازد، برای او خانه ای در بهشت ساخته می شود«.3
بـر اسـاس روایـات و آیات ذکر شـده می توان گفـت که خداوند متعال بـرای بانیان مسـجد، این مؤمنان 
شایسـته کـه افتخار سـاختن خانه های خدا را دارنـد و روزبه روز بر تعداد خانه های خـدا می افزایند، اجر و مزد 
فراوانی خواهد داد که خارج از درک و فهم بشری است. بسیار روشن است که وقتی تعداد مساجد زیاد شوند، 
کارکردهای اقتصادی مساجد در راستای اقتصاد اسالمی و اقتصاد مسجدمحور هم زیاد و زیادتر خواهد شد.

5. نقش مسجد در جذب ثلث اموات و هدایت آن به سمت اهداف اقتصادی

ثلـث، بـه معنـی یک سـّوم چیـزی اسـت و به دو دانـگ هر چیز هـم گفته می شـود. ثلث، یک سـّوم ترکه 
وصّیت کننـده در زمـان فـوت اسـت.4ارث از توابع مالکّیت اسـت و اگـر مالکّیت را نفی کنیـم، بحث از ارث و 
موضوعاتی مانند ثلث، موضوعّیت نخواهد داشـت و این از وجوه تمایز نظام اقتصادی اسـالم با سـایر نظام ها 
مانند مکتب اقتصادی سوسیالیستی و ... است.5 روشن است که با رحلت اشخاص حقیقی، مالکّیت آنها زایل 
شده، شخص فقط مالک ُثلث اموال خویش است و فقط می تواند در مورد یک سّوم اموال خود، وصایایی داشته 
باشد.6افرادی که در مساجد حاضر می شوند، بارها و بارها تحت تعالیم علما و خطبای مساجد در رابطه با ثلث 
اموالشـان توصیه هایی را شـنیده، تصمیماتی برای ثلث اموال بعد از خود یا ثلث امواتشـان و مصرف صحیح و 
عبـادی آن اتّخـاذ کرده اند. در واقع، می توان گفت که مسـجد، نقش ویـژه ای در هدایت ثلث اموال و مصرف 

1 - وسائل الشیعه، ج 3، ص486.
2 - همان.

3 - روضة الواعظین، ص370؛ برای احادیث مشابه دیگر در این مورد ر.ک: وسائل الشیعه، ج3، ص485؛ کنزالعمال، ج7، ص469.
4 - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص1192تا 1193.

5 - مطّهری، مرتضی، نظری بر نظام اقتصادی اسالم، ص170-157.
6 - موسوی خمینی، روح اهَّلل، رساله توضیح المسائل، احکام وصّیت، ص333-329.
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صحیـح آنهـا، در راسـتای عبـادت و انجام امور خداپسـندانه دارد و این موضوع، یک حرکـت زیبای عبادی و 
اقتصادی است. در این مورد می توان با سیاست گذاری مناسب، در قالب رفتارهای اقتصاد مقاومتی، به سمت 
خلق حماسه اقتصادی گام برداشت. در ادامه برخی راهکارهایی کاربردی در این خصوص مطرح می شوند: 

1. حضـور امـام جماعـت مسـجد یـا برخی متولّیـان فرهنگـی آگاه به مسـائل در منازل افراد، بر اسـاس 
درخواسـت آنها و تنظیم وصّیت نامه ها در راسـتای هزینه کردن ثلث اموال در مسیر عبودّیت و ارائه ارشادات 

و راهنمایی های الزم؛
2. تبلیغ و ایراد خطابه در مساجد، توّسط ائّمه جماعت و سایر متولّیان فرهنگی مساجد، در خصوص نحوه 

مصرف ثلث مال اموات، با در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی و ...؛
3. برنامه ریزی جامع در خصوص هزینه و مصرف بهینه ثلث اموال تحویلی به خود مسجد )طبق وصّیت 
متوّفـی( و اقـدام بـه حرکت های عبادی، مانند صندوق قرض   الحسـنه مسـجد، اطعام فقرا در مسـجد، تهّیه 

تجهیزات مساجد و هرگونه احسان در این خصوص؛
4. قبول مسـئولّیت وصایت افراد توّسـط خود مسـجد و امام جماعت یا برخی متولّیان فرهنگی مسـاجد و 

مدیریت بهینه مصرف ثلث اموال متوّفیان.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

بر اسـاس مطالب بیان شـده می توان گفت که مسجد مهم ترین مکان برای محاسبات اقتصادی مؤمنان 
در مورد فّعالّیت های خودشـان اسـت. مسلمان مسـجدی در فرصتی که به هنگام حضور در مساجد به دست 
می آورد به بررسـی و مقایسـه نحوه عملکرد اقتصادی خود با موازین شـرعی می پردازد. مسـاجد، به عنوان 
مظهر تدّین و نماد دین داری و تسلیم بودن در برابر دستورات الهی هستند. می دانیم که دین اسالم به عنوان 
کامل ترین دین برای سـعادت دنیوی و اخروی بشـر دسـتورات جامعی ارائه می کند.1یکی از جنبه های دین 
اسالم، توّجه به امور اقتصادی فرد و جامعه است. بر همین اساس، یک فرد مسجدی و به خصوص، یک فرد 
بازاری که بیشـتر سـاعات روز در حال داد و سـتد و انجام معامالت مختلف اسـت، همواره اعمال خود و نتایج 
کردار و عملکرد اقتصادی خود را با الگوها و آموزه های اقتصاد مسـجدی و اقتصاد اسـالمی مطابقت می دهد 
و انحرافات احتمالی موجود را برطرف می کند. با رفع انحرافات رفتار اقتصادی افراد )اقتصاد خرد(، در نهایت 

اقتصاد کّل جامعه )اقتصاد کالن( اصالح شده و اصول و مبانی مدل اقتصادی مسجدی فراگیر می شود.

ِخَرِة ِمَن اْلخاِسـریَن؛ و هر که جز اسـالم، دینی 
ْ

ْسـالِم دینـًا َفَلـْن ُیْقَبـَل ِمْنـُه َو ُهَو ِفـی اآل ِ
ْ

کیـد ایـن مطلـب، قـرآن کریـم می فرمایـد: »َو َمـْن َیْبَتـِغ َغْیـَر ال 1 - در تأ
]دیگـر[ جویـد، هرگـز از وى پذیرفتـه نشـود و او در آخرت از زیانکاران اسـت «؛ آل عمـران، آیه85.
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تبیین و اصالح شـیوه های الگوی مصرف، برای نیل به اقتصاد اسـالمی، بسترسازی فرهنگی برای جهاد 
اقتصادی، ارتقاء کّمی و کیفی تولیدات به همراه آموزش نحوه رعایت حالل و حرام در کسـب و کار و ترویج 

کسب و کارهای اسالمی در رسیدن به یک اقتصاد مقاوم، نقش بسیار مهّمی دارند.
هرچنـد در ایـن نوشـتار بـه مدل اقتصاد مسـجدی اشـاره گردید، ولی بـه دلیل محدودّیت هـای موجود، 
امکان ارائه و تبیین چنین مدلی بر اسـاس اصول روش تحقیق میدانی، برای نگارنده وجود نداشـته اسـت. 
نگارنده، به صراحت پیشـنهاد می کند که محّققان دیگر و اسـاتید علوم اقتصادی و علوم اسـالمی، بر اسـاس 
تحقیقـات و مطالعـات میدانـی و تتّبـع در منابع علمی و تخّصصی اقتصاد و منابع ارزشـمند فقهی اسـالم، به 
مدل سـازی اقتصاد مسـجدی اقدام نمایند تا با محورّیت مسجد و کارکردهای اقتصادی مساجد، یک الگوی 
عملـی و کاربـردی در هـر دو جنبه اقتصاد خرد و کالن ارائه شـود. در آن صورت اسـت که می توان به تحّقق 
حماسـه اقتصادی امیدوار بود؛ چرا که هرگونه حرکت جهشـی و حماسـی، به الگوهای عملی نیاز دارد. برخی 

پیشنهادات کاربردی در این خصوص عبارت اند از:
1. ساخت سیستم مدیریت مالی یکپارچه در چهار سطح محلّه، شهر، استان و کشور یا به صورت تلفیقی 

برای توسعه کارکردهای اقتصادی مساجد؛ 
2. تأسیس یک بانک اختصاصی اسالمی با فّعالّیت های مسجدی با عنوان »بانک مسجِد...« برای همه 
اعمـال اقتصـادی واجب و مسـتحّب؛ ایـن بانک امور مربوط به وصول یا دریافـت و مدیریت و انتقال وجوه و 

نظام مند کردن نحوه مصارف آنها را انجام می دهد.
3. انجام کلّیه معامالت اسالمی با مدیریت وجوه به نحو گسترده به نفع مساجد؛ 

4. نظارت و کنترل مسـتمّر مسـاجد بر بازار توّسـط نیروهای مسـجدی و اندیشـمند و صاحب نظر در علم 
»اقتصاد اسالمی«؛

5. نظارت جزئی تر امام جماعت محاّلت در امور اقتصادی ساکنان محّل و ارائه راهکارهای اقتصادی در 
مواقع اضطراری و رفع شبهات اقتصادی؛

6. شـرکت مسـئوالن و متولّیان مسجدی در سطح محلّه، شـهر و کشور در سیاست گذاری های بازاری و 
تصمیمات اقتصادی و تجاری و ارائه نظرات و راهکارهای منطبق با اقتصاد اسالمی؛

7. استفاده از نیروهای توانمند علمی و اجرایی در سازمان های اقتصادی دولت و به کارگیری افراد تربیت 
یافته بر اساس آموزه های مسجدی و اقتصاد اسالمی؛

8. اسـتفاده از سیسـتم های جدید فّناوری اّطالعات برای جمع آوری وجوه نیکوکاران، مانند پرداخت های 
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آنالین، پرداخت های اینترنتی و پرداخت های تلفنی و ...؛
9. ایجاد واحدهای آموزشی اقتصاد مسجدی و اقتصاد اسالمی زیر نظر امام جماعت مساجد، برای توسعه 

و شبهه شکنی مبانی اقتصاد مسجدی.
10. توّجه به مدل اقتصاد مسجدی یا الگوی اقتصاد مسجدمحور و تبیین آن و توسعه مبانی آن بر اساس 
تغییـرات بـه روز و بـا در نظر گرفتن پیشـرفت علم و فّنـاوری و دخالت آن در معامالت اقتصادی مسـلمانان، 
موجب پویایی بیشـتر اقتصاد اسـالمی می شـود و این جلوه گری های اقتصاد مسجدی، مسیر اقتصاد را برای 
تحّقق حماسـه اقتصادی مّدنظر رهبر معّظم هموار خواهد کرد. امامان جماعت و مسـئوالن و متولّیان 
فرهنگی مرتبط با مسـاجد، باید با تالش و خالقّیت همه جانبه خود، به نهادینه کردن آموزه های مسـجدی، 
مانند قرض الحسـنه، انفاق و صدقه و خمس و زکات، ثلث اموات و سـّنت وقف و ... اقدام نمایند؛ به گونه ای 
کـه انجـام ایـن امور معنوی به کارهای مسـتمّر روزانه یا هفتگی یا ماهانه و ... افراد مسـجدی و کسـبه های 
مسجدی و بازاریان تبدیل شود و روند جمع آوری و مدیریت این وجوه، به صورت کاری مستمّر و منسجم با 
نظارت مساجد و بانک مساجد پی گیری و عملی گردد. این امر، موجب هموارسازی مسیر حرکت حماسی و 

تسهیل در نیل به حماسه اقتصادی و سیاسی می شود.
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شماره 4



نقش مساجد در توسعه 
و بسترسازی فرهنگی جامعه

محّمد جانی پور1و رضا شکرانی

چکیده

قـرآن کریـم و به طور کلّی، شـریعت حیات بخش اسـالم به عنوان رسـالتی عمومی، بـه مقوله فرهنگ و 
توسـعه فرهنگی اهتمام ویژه دارد؛ بر این اسـاس، بعثت پیامبر اکرم، یک حرکت فرهنگی در راسـتای 
روشنگری و ایجاد تمّدن فرهنگی بوده است. فرهنگ اسالمی، بنای مساجد را به عنوان نماد حکومت دینی 
و مرتبط با مردم مسـلمان می داند که این تنها نمونه ای از کارایی مسـاجد و تالش اسـالم برای توسعه روابط 
اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری بوده است. در حقیقت، توسعه فرهنگی به عنوان سیاستی کلّی برای 
رسـیدن به توسـعه پایدار در سـطح جامعه اسـالمی، موضوع مورد بحث این نوشتار اسـت و نگارنده در صدد 
تبیین نقش مساجد در توسعه و بسترسازی فرهنگی جامعه است. در این راستا، نگارنده با استفاده آموزه های 
اصیل اسالمی و مستندات معتبر دینی به تبیین و تشریح نقش و جایگاه مساجد به عنوان یکی از عواملی که 

می تواند نقش به سزایی  در توسعه و تعالی فرهنگی جامعه داشته باشد، پرداخته است. 

واژگان کلیدی: 

مسجد، عبادت، دین، امیر مؤمنان، جامعه اسالمی، توسعه فرهنگی، تعالی فرهنگی.

09195561365 ،janpoor@Gmail.com   ،1. دانشجوی دکترا علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
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مقّدمه

توسـعه، به مثابه واقعّیتی مطلوب، دارای ابعاد گوناگونی اسـت. در جهان معاصر، ارتباط های متقابلی که 
بین ابعاد مختلف توسـعه، از جمله توسـعه فرهنگی وجود دارد، مورد توّجه اندیشمندان و متفّکران قرار گرفته 
اسـت؛ زیرا به خوبی آشـکار شـده که دیگر ابعاد توسعه، همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بدون 
توّجه به توسـعه فرهنگی و توسـعه منابع انسـانی امری دور از دسـترس است؛ همچنان که توسعه فرهنگی و 
توسعه منابع انسانی نیز بدون رشد توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با مشکالت فراوانی مواجه می شود.

نسـل جوان جامعه در فرآیند توسـعه، هم منشـأ تحّول اسـت و هم بخش مهّمی از نیروی انسـانی فّعال 
جامعه را تشـکیل می دهد که آینده کشـور را تا حّد زیادی ترسـیم و تعیین می کند. بنابراین، بر همه خانواده ها 
و متولّیان امور مذهبی و فرهنگی کشـور الزم اسـت که بیش از دیگر امور به این نسـل توّجه نموده و برای 
تأمین سـالمت آینده جامعه، بر روی نسـل جوان، سـرمایه گذاری کنند و این فرصت را مغتنم بشـمارند؛ زیرا 
دوران جوانی، بهترین زمان برای رشد و ترّقی در امور دنیوی و تأمین سعادت اخروی است. امام علی در 

ب ِبا ااَلِخَرة«.1
ُ
َتنَس ِصَحُتَک َو ُقَوُتَک َو ِفراُغَک َو َشَباُبَک َو ِنشاُطَک ِان َتطل این مورد می فرماید: »ال

با کمال تأّسف، باید گفت که نداشتن توّجه کافی به نقش و جایگاه مساجد، جاذبه های بی بدیل و تأثیرات 
عظیم و مهّم مساجد را به شّدت کاهش داده و این کاهش، پیامدهای ناگواری، مانند گسترش تأثیرات تهاجم 
فرهنگی بر اّمت اسـالمی را به دنبال داشـته اسـت. بی تردید، هسته نخسـتین حکومت نبوی در مسجد 
پی ریزی شد و بسیاری از تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی در زمان پیامبر گرامی در مسجد صورت 
می گرفت و مردم برای انجام امور مختلف در مسجد گردهم جمع می شدند و مرکز دیگری را برای این امور 
نمی شناختند. به این ترتیب، می توان گفت که مسجد، تنها یک عبادت گاه نیست؛ بلکه مرکزی برای حیات 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه است.
پیامبر اعظم بسـیاری از شـئون حکومت را بر فراز منبِر مسـجد اداره می نمودند. در بسـیاری از موارد 
مشاوره های مربوط به جنگ، در مسجد انجام می شد و سپاهیان اسالم را هنگام اعزام برای غزوه ها در مسجد 
جمع می کردند که همه اینها بیانگر فراگیر بودن نقش مسجد در تاریخ اسالم است. پیامبر گرامی با انجام 
این امور در مسـجد، ظرفّیت باالی این مرکز دینی را در ایجاد هم گرایی و انسـجام اجتماعی به مردم نشـان 

 داده و بر تک بعدی بودن دین اسالم خط بطالن  کشیدند.

1 . امـام علـی: تندرسـتی و تـوان و فـراغ و جوانـی و نشـاطت را بـرای اینکـه بـا آن آخـرت را طلـب کنـی، فرامـوش نکـن؛ وسائل الشـیعه؛ ج1، بـاب 20، 
ح21.
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در دوران انقـالب اسـالمی نیـز اّطالع رسـانی به مـردم از طریق اعالمّیه هـا، سـخنرانی ها و پخش نوار 
از مسـجد و یـا به وسـیله بلندگوهای مسـاجد صـورت می پذیرفـت و در حقیقت می توان گفـت مرکز اصلی 

هماهنگی  های سیاسی و اجتماعی برای برپایی انقالب اسالمی، مساجد بوده اند.
مقام معّظم رهبری در رابطه با اهمّیت و نقش مسـاجد می فرمایند: »مسـجد جای توّجه، ذکر، نماز 
و جای شـناخت یکدیگر و محّل تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسـی اسـت. استفاده از مسجد برای دنیای 

اسالم، فرصت مغتنمی محسوب می شود«.1
با عنایت به اینکه مسـاجد محّل اصلی نشـر فرهنگ دینی عاّمه مردم در کشـور هسـتند، الزم است برای 
توسـعه فرهنگـی، گام های اولّیه را از پایگاه های فرهنگ دینی، یعنی مسـاجد شـروع کـرد؛ زیرا تقوّیت این 
پایگاه هـا بـه معنای مصون سـازی فرهنگ خودی در برابر تهاجم، شـبیخون و یا ناتـوی فرهنگی بیگانگان 

است.
نکتـه شـایان ذکـر در رابطه بـا رویکرد این مقاله این اسـت که به اعتقاد مؤلّف، مسـاجد بهترین مراکزی 
هسـتند کـه از آنهـا می توان برای جذب مردم به طـور عمومی و جذب جوانان ، به طور ویژه اسـتفاده کرد. اگر 
دولت اسـالمی بخواهد مردم را در مکان های دیگری جز مسـاجد سازمان دهی کند، باید هزینه های فراوانی 
صـرف کنـد؛ اّمـا با بهره گیـری بهینه از این نهاد غنی دینی، جذب نسـل جوان به طور کامـل عملی، موّفق و 

مقرون به صرفه می شود و دارای آثار بسیار مبارکی نیز خواهد بود. 
هدف این مقاله بیان کارکردهایی است که در توسعه و بسترسازی فرهنگی جامعه اسالمی نقش عمده ای 
را ایفا می نمایند. به همین منظور، حدیثی از موالی مّتقیان امیر مؤمنان به عنوان چارچوب نظری و مدل 

تحلیلی این نوشتار انتخاب شده است تا بر اساس آن، مّدعای اصلی مقاله را اثبات نماییم. 

ضرورت بحث

به نظر می رسـد فرهنگ دارای یک الیه عمومی و کلّی باشـد که برای همه جوامع و در همه زمان های 
مختلف مشـترک اسـت و از اصول و مبانی فطرت تشـکیل شـده اسـت؛ چرا که فطرت به عنوان عنصری 
تعیین کننده در وضع قوانین و تعیین اصول و حدود تعامالت فرهنگی جوامع، نقش عمده ای دارد و همچنین، 
می دانیم که علّت گسـترش ادیان نیز در واقع ارتباط عمیق و ریشـه ای آنها با فطرت نوع بشـر اسـت. مبانی 
دینی نیز با تّکیه بر فطرت انسان و ایجاد ارزش ها و هنجارهای خاّص و استقرار فضائل انسانی موجب تثبیت 

1 . مقام معظم رهبری، دیدار با شرکت کنندگان همایش بین المللی هفته جهانی مسجد، 1384/5/30.
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و رشـد و تعالی فرهنگ جوامع انسـانی می شـود. بنابراین، می توان گفت فرهنگ هر جامعه ای، آیینه دین و 
مذهب آن جامعه است.1

به هر حال، باید توّجه داشت که هرچند ارزش های شرعی و اخالقی دین موجب تغییر و تحّول در فرهنگ 
می شـوند، اّما این اثرگذاری بر همه طبقات و اقشـار جامعه یکسـان نیسـت. فردی که سـالیان سال در بستر 
فرهنگی خاّصی رشد کرده است، اکنون به سختی می تواند اعتقادات و تمایالت خود را هرچند نادرست، تغییر 
دهـد. در حالـی کـه کودکان و نوجوانان بـه راحتی اثرپذیر خواهند بود. به همین دلیل اسـت که اکثر متولّیان 

مسائل فرهنگی به دنبال برنامه ریزی بر روی نسل جوان جامعه هستند.
ایجـاد یـک مجموعـه همگن فرهنگی امکان پذیر نخواهد بود، مگر آنکـه بر روی بخش جوان و نوجوان 
جامعه تکیه نمود؛ چرا که انگیزه درونی این نسـل به سـمت فضائل ثابت انسـانی که برگرفته از خصوصّیات 

روانی آنها است، موجب جوشش و حرکت جوامع شده و تأثیر هنجارهای فرهنگی را دو چندان می سازد.2
این مطلب بیان می دارد که در سـاختار توسـعه فرهنگی، قبل از هر چیز توّجه به مستندات دینی به عنوان 
مبنایی برای برنامه ریزی و همچنین، توّجه به نسل جوان به عنوان مخاطبان اّولیه این برنامه ها الزامی است. 
به عبارتی دیگر، هنگامی توسـعه فرهنگی شـکل خواهد گرفت که نقش اصول و احکام ثابت دین و در عین 
حال، شـمول آن بر نسـل جـوان به عنوان پایه گذاران اصلی هنجارهای فرهنگـی در جوامع را در نظر گرفته 

باشیم.3
در ایـن مقالـه سـعی بـر آن اسـت که بر اسـاس مسـتندات و مبانـی دینی به یکـی از زمینه های توسـعه 
فرهنگی برای برطرف نمودن معضالت فرهنگی نسل جوان و جامعه اسالمی و ارائه راهکارهایی به منظور 

سامان دهی فرهنگی جامعه بپردازیم.

1-  مفهوم شناسی توسعه فرهنگی
1-1.  توسعه

توسـعه، یکی از مفاهیمی اسـت که در عصر حاضر پس از فراهم شـدن زمینه مسـاعدی برای بازگشـت 
بشـر بـه دین و مدخلّیت یافتـن ارزش های اخالقی در عرصه های اجتماعی، حّتی در دنیای سـکوالر غربی، 
در برخی فرهنگ ها دچار تغییر، تحّول و تکامل معنایی شـده اسـت و در عصر حاضر که بعضی از آن به عصر 

1. روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص108.
2. فروغ مسجد، ص93.

3. همان، ص96.

417 فــــروغ مسجـــــــــــد



احیاگری دینی یاد کرده اند، مفاهیمی همچون ارزش های متعالی و مبانی اخالقی نیز به دایره عناصر اصلی 
توسعه راه یافته اند.

بدیهی اسـت که توسـعه به مفهوم متعارف با مفهوم اسالمِی کمال یافتگی فرد و جامعه تفاوت دارد؛ اّما به 
اعتقاد برخی، در تفّکر اسالمی »توسعه دین محور« را با تعبیر قرآنی »حیات طّیبه«1می توان تبیین نمود.

توسعه دین محور، مبتنی بر عبودّیت و عدالت است و از تحّول درونی انسان ها آغاز می گردد.2 این تلّقی از 
توسعه، برهم زننده تّوهم ناسازگاری پاره ای آموزه های اسالمی با توسعه، مانند تقدیرگرایی، سرزنش ثروت 

اندوزان، آخرت گرایی، توصیه به انفاق و زهد است.3 
با این وصف، توسعه در باور دینی بر دو پایه مهّم استوار است:

1. نـگاه همه جانبـه به انسـان و ابعاد وجودی او؛ به معنای توّجه به همه نیازهـای ماّدی و معنوی، علمی، 
عاطفی، جسمی و روحی بشر در نگاهی متعادل و نه به طور الزامی مساوی.
2. محدود ندانستن زندگی انسان به حیات دنیوی و نگاه ابزاری به دنیا.

در نگاه دینی حیات انسان محدود به دوره حضور او در این دنیا نیست و انسان دارای حیات جاویدان است 
و زندگی دنیوی او تعیین کننده چگونگی زیست اخروی اوست؛ یعنی دنیا نسبت به آخرت، نقش ابزاری دارد. 
البّته این سـخن به معنای عدم  تالش برای آباد کردن دنیای انسـان ها نیسـت و توشـه آخرت را باید از همین 

دنیا برگرفت و این مزرعه، اگر آباد نباشد، محصولی شایسته از آن ِدرو نخواهد شد.4

فرهنگ
بحـث دربـاره فرهنگ5 تعریف، کارکردها و عناصر تشـکیل دهنده آن، از جمله مباحثی اسـت که در چند 
قرن اخیر توّجه محّققان غربی و شرقی را به خود جلب کرده و به پیدایش ها و تحقیقات متعّددی منجر شده 
اسـت. در نگاه اّول، به نظر می رسـد بحث منسـجم و مسـتوفایی درباره فرهنگ، عناصر و کارکردهای آن در 
منابع دینی مطرح نشده است؛ حّتی به دشواری می توان معادل و مترادفی برای واژه فرهنگ در آیات قرآن و 
احادیث معصومان پیدا کرد؛ زیرا مشّخص ترین واژه ای که در زبان عربی به معنای فرهنگ به کار گرفته 

َبة؛ نحل، آیه97. ُه َحیاًة َطّیِ ْنثی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَیّنَ
ُ
ْو أ

َ
1. َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر أ

2. الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ش31، ص95.
3. خلیلیان، محّمدجمال، اسالم و توسعه، ص59.

4. الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ش31، ص95.
.culthuer .5
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شده است، »الّثقافه« است که در قرآن چنین واژه ای به هیچ وجه وجود ندارد.
با این حال، اگر با این تعریف از فرهنگ موافق باشـیم که »فرهنگ، عبارت اسـت از همه نهادها، فنون، 
هنرها، رسوم و سّنت ها، ادبّیات و اعتقادات متعلّق به یک قوم که به طور اکتسابی و نیز در جریان آموزش های 
گوناگون از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد«1آنگاه باید گفت که واژه هایی، مانند ملّت، سّنت، اّمت، دین و 
خلق در پاره ای از آیات قرآن و احادیث، در مفاهیمی نزدیک به مفهوم واژه فرهنگ به کار گرفته شـده اسـت 

و یا الاقّل هر یک از این واژه ها، بیانگر عنصری از عناصر متعّدد فرهنگ است.
به عنوان مثال، خداوند متعال در آخرین آیه از سوره حّج، مسلمانان را به تبعّیت از ملّت ابراهیم فراخوانده و 
وُد  َیُ

ْ
ْن َتْریض  َعْنَک ال

َ
بیُکْم ِإْبراهمی «2و همچنین، در سوره بقره نیز متذّکر می شود که »َو ل

َ
َة أ

َّ
می فرماید: »ِمل

م «3 که در این آیات، تعبیر ملّت از سوی مفّسران به معانی مذهب، نحله فکری،  َتُ
َّ
ِبَع ِمل ى  َحیّتَ َتّتَ صار َو اَل الّنَ

خواسته ها و راه و رسمی که در بین یک قوم معمول است، اطالق شده است.4
تعبیر ملّت در قرآن، گاه به پیامبران اضافه شده و گاه به اقوام خاّصی، چون یهود و نصاری و عالوه بر این 
 

َ
ْینا َعیل دو مورد، در پاره ای دیگر از آیات به طریقه بت پرستان اطالق شده است؛ چنان که می فرماید: »َقِد اْفَتَر

ِتُکـم «.5 از همیـن جا می تـوان دریافت که این واژه می تواند عناصری از فرهنگ یک 
َّ
 ِإْن ُعْدنـا ف  ِمل

ً
اهَّلِل َکِذبـا

قوم و قبیله را متجلّی سـازد؛ زیرا مشـرکان بدان پای بند بوده و حاضر به از دسـت دادن آن در مقابل پیامبران 
نبوده اند. چنین چیزی جز مجموعه ای از اعتقادات، آداب و رسوم یا اخالقّیات منحط و در یک کالم، فرهنگ 

مبتنی بر شرک نبوده است که از آنها با تعبیر ملّت سخن به میان رفته است.
به این ترتیب، شـاید صحیح خواهد بود، اگر متّذکر شـویم که واژه ملّت، بیشـتر ناظر به بعد اعتقادی یک 

فرهنگ است که ممکن است ترکیبی از عقاید صحیح و پسندیده یا عقاید خرافی و غلط باشد.6
برخی اندیشمندان نیز فرهنگ را آمیخته ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها، اخالقّیات، رفتارها و مصنوعات 
می دانند.7 این تعریف، تا حدودی مشـابه تعریف دین اسـت که آن را مجموعه اعتقادات، اخالقّیات و احکام 

1. فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره5، ص42.
2. از آیین پدرتان ابراهیم پیروى کنید؛ حّج، آیه78.

3. هرگـز یهـود و نصـارى از تـو راضـی نخواهنـد شـد، )تـا به طـور کامـل، تسـلیم خواسـته هاى آنهـا شـوى و( از آییـن )تحریف یافتـه( آنـان، پیـروى کنـی؛ 
بقره،آیـه120.

4. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج1، ص373.
گـر مـا بـه آییـن شـما بازگردیـم، بعـد از آنکـه خـدا مـا را از آن نجـات بخشـیده، بـه خـدا دروغ بسـته ایم و شایسـته نیسـت که ما بـه آن بازگردیـم ؛ اعراف،  5. ا

آیه89.
6. معارف، مجید، مباحثی در تاریخ و علوم قرآن، ص287.

7. ر.ک: مصباح یزدی، محّمدتقی، تهاجم فرهنگی، ص104-103.
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می داند و به نظر می رسد از این دیدگاه، فرهنگ به میزان زیادی به مفهوم دین نزدیک می شود.

توسعه فرهنگی
اگر فرهنگ را شـامل تمامی میراث اندیشـه ها، رفتارها و تجربه های انسـانی بدانیم، به دلیل وجود تنّوع و 
تفاوت در شـرایط اجتماعی جوامع مختلف، با گوناگونی فرهنگ ها روبه رو می شـویم. با این تعریف، فرهنگ 
هوّیت افراد و ملّت ها را تشکیل می دهد که گاهی سیر نزولی داشته و گاهی نیز بر اثر عواملی مانند خالقّیت 

و ارائه راه حّل برای رفع مشکالت و معضالت، نهادینه شده و توسعه و تکامل می یابد.1
»توسـعه فرهنگی«2یکی از مفاهیم جدید در عرصه حیات اجتماعی اسـت و پیش از آنکه محصول رشـد 
فرهنگی باشـد، بیشـتر نتیجه توسـعه عمومی جوامع است. امروز، توسـعه فرهنگی جزء جدایی ناپذیر توسعه 
پایدار و یکی از مهمّ ترین محورهای آن محسـوب می شـود آن چنان که برای سـنجش میزان توسعه واقعی، 

میزان توسعه و ارتقاء بخش فرهنگ را مورد ارزیابی قرار می دهند.3 
در این میان، توّجه به رشد فکری و اخالقی جامعه، ارتقاء علمی کشور و ایجاد روحّیه تحقیق و پژوهش، 
تقوّیـت باورهـای دینی و سـّنت های علمی، تالش برای توسـعه و اعتالی جایگاه هنـر، تقوّیت ارزش های 
اجتماعی و ایجاد خودباروی ملّی و بهبود و گسترش دسترسی به رسانه ها و فّناوری های ارتباطی، مهم ترین 

مسائلی است که دست یابی به توسعه فرهنگی را میّسر می سازد.4 
به طور کلّی، می توان اهمّیت فرهنگ را در دو جنبه بیان نمود؛ نخسـت، جایگاهی که فرهنگ در هوّیت 
و موجودّیت جامعه دارد و دیگری، نقشـی که فرهنگ در پیشـرفت جوامع ایفا می کند. جنبه اّول را می توان 
اهمّیـت و جایـگاه فرهنـگ در موجودّیت جامعه انگاشـت و وجه دّوم را می توان اهمّیـت و نقش فرهنگ در 

حرکت به سمت اعتال یا انحطاط جوامع دانست.5 
حضـرت امـام خمینی در باب اهمّیت و ضرورت توّجه به فرهنگ سـخنان گهرباری  فرموده اند که به 

شرح زیر هستند:
»فرهنگ مبدأ همه خوشـبختی ها و بدبختی های یک ملّت اسـت... راه اصالح یک مملکت، فرهنگ آن 

1. روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص108.
 .Cultural development .2

3. خلیلیان، محّمدجمال، اسالم و توسعه، ص84.
4. حسینی منش، سّید محّمدمهدی، فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز، ص38.

5. عّزتی، مرتضی، جایگاه فرهنگ در توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی، فصلنامه نامه مفید، شماره20، زمستان 1378.
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مملکت است. اصالح باید از فرهنگ شروع شود. امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل 
کند. آن قدری که قلم و بیان در خدمت بشر بوده است، مسلسل ها نبوده اند«.1

»بی شـّک، باالتریـن و واالتریـن عنصری کـه در موجودّیت هر جامعه دخالت اساسـی دارد، فرهنگ آن 
جامعه است. به طور اساسی، فرهنگ هر جامعه هوّیت و موجودّیت آن جامعه را تشکیل می دهد«.2

»به طور اساسـی، فرهنگ اسـت که ویژگی های مشـترک به وجود آورنده یک ملّیت را تشـکیل می دهد 
و بـدون وجـود یک فرهنگ واحد، افراد تبعه یک کشـور را نباید یک ملّت نامیـد. بنابراین، می توان گفت که 

اساس ملّیت  یک ملّت، فرهنگ است«.3 
»اگر فرهنگ ناصالح شـد، این جوان هایی که تربیت می شـوند به این تربیت های فرهنگ ناصالح، اینها 
در آتیه فساد ایجاد می کنند... وقتی فرهنگ فاسد شد، جوان های ما که زیربنای تأسیس همه چیز هستند، از 

دست ما می روند و انگل، بار می آیند«.4
»فرهنـگ نـه تنها انسـان ها را به انحطاط می کشـد، بلکـه می تواند موجب انحطـاط و پوچی و در نهایت 

اضمحالل جوامع شود«.5
»فرهنگ یک مبدأ است که اعمال انسان ها و به تبع آن مسیر تکاملی جامعه از آن نشأت می گیرد«.6

1.  فلسفه وجودی مسجد

در فرهنگ دینی و قرآنی، گاهی از مسـجد به عنوان »بیت اهلل« نیز یاد می شـود؛ به عنوان مثال، از قرینه 
آیات زیر می توان به این مفهوم دست یافت: 

ُغـُدّوِ َو اْلصـال ؛ )ایـن چـراغ پرفـروغ( در 
ْ
ـُه فیـا ِبال

َ
ُح ل ـُه ُیَسـّبِ ْن ُتْرَفـَع َو ُیْذَکـَر فَیـا اْسُ

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
»ف  ُبُیـوٍت أ

خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را باال برند )تا از دسـتبرد شـیاطین و هوس بازان در 
امان باشد(؛ خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شود و صبح و شام در آنها تسبیح او می گویند«.7 

ه؛ کیسـت سـتم کارتر از آن کس که از بردن نام خدا در  ْن ُیْذَکَر فَیا اْسُ
َ
ْن َمَنَع َمسـاِجَد اهَّلِل أ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
»َو َمْن أ

1. صحیفه نور، ج13، ص447.
2. صحیفه نور، ج15، ص160.

3. همان، ج6، ص40.
4. صحیفه نور، ج1، ص273.

5. همان، ج15، ص160.
6. همان، ج1، ص273.

7. نور، آیه36.

421 فــــروغ مسجـــــــــــد



مساجد او جلوگیری کرد«.1
عالّمه طباطبایی در کتاب شریف تفسیر المیزان می فرمایند: »به طور مسلّم، معنای بیوت، همان مساجد 
اسـت که جایگاهی ویژه برای ذکر نام خداسـت و به همین منظور بنا شـده و حّتی خانه های پیامبران و ائّمه 

اطهار نیز از مصادیق کلمه بیوت است«.2
راز ایـن نام گـذاری آن اسـت کـه مردم در این مکان به سـوی خداوند متعال تقـّرب می جویند و با عبادت 
خالصانـه و جمعـی، به سـوی او ره می سـپارند و از همین رو، قرآن کریم کعبـه را که برترین خانه خدا بر روی 
 
ً
َة ُمباَرکا

َ
ذی ِبَبّک

َّ
ل

َ
اِس ل  َبْیٍت ُوِضَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
زمین است، خانه ای برای مردم به شمار می آورد و می فرماید: »ِإّنَ أ

عامَلین «.3
ْ
َو ُهدًى ِلل

در قرآن کریم، هر جا سـخن از مسـجد به میان آمده، به جنبه های عبادی آن به عنوان عنصر محوری و 
بنیادین در تعالی فرهنگ دینی جامعه اشاره شده و در آیات متعّددی از قرآن کریم، مسجد، جایگاه عبادت و 

یاد خداوند شناخته شده است که در ادامه برخی از آنها به عنوان نمونه بیان می شود:
4.» ً

َحدا
َ
ساِجَد هَّلِلَِّ َفال َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ ّنَ امْلَ

َ
1. »َو أ

ُکـْم 
َ
َکمـا َبَدأ یـَن  ـُه الّدِ

َ
ِلصـینَ ل ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه ُمنْ

ّ
ُکل قیُمـوا ُوُجوَهُکـْم ِعْنـَد 

َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ّبِ ِبال َمـَر َر

َ
 أ

ْ
2. »ُقـل
َتُعوُدوَن«.5

َمْت  ّدِ ُ اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَ ْو ال َدْفُع اهَّلِل الّنَ
َ
َنا اهَّلُل َو ل ّبُ وا َر

ُ
ْن َیُقول

َ
 أ

َ
ْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم ِبَغْیِر َحّقٍ ِإاّل

ُ
ذیَن أ

َّ
3. »ال

یٌز«.6 َقِوّیٌ َعز
َ
ّنَ اهَّلُل َمْن َیْنُصُرُه ِإّنَ اهَّلَل ل َیْنُصَر

َ
 َو ل

ً
واٌت َو َمساِجُد ُیْذَکُر فَیا اْسُم اهَّلِل َکثیرا

َ
َصواِمُع َو ِبَیٌع َو َصل

همان گونه که مالحظه می شـود، در این آیات وصفی که برای مسـجد ذکر شـده، آن اسـت که در مساجد 
نام خداوند برده می شـود و مردان خدا برای تسـبیح و سـتایش حّق تعالی در صبح و شـام بدان روی می آورند 
و این به روشـنی بیانگر این حقیقت اسـت که رسـالت اّولیه و اساسی این مکان مقّدس در اسالم، آن است که 

کانون عبادت و ذکر و تسبیح خداوند متعال باشد.

1. بقره، آیه114.
2. طباطبایی، سّید محّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج4، ص126.

3. 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.
4. و اینکه مساجد از آن خداست؛ پس، هیچ کس را با خدا نخوانید؛ جّن، آیه18.

5. 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 که دین 
)خـود( را بـراى او خالـص گردانیـد )و بدانیـد( همان گونـه کـه در آغـاز شـما را آفریـد، )بـار دیگر در رسـتاخیز( بـاز می گردید؛ اعـراف، آیه29.

گر خداوند، بعضی از مردم را به  وسـیله  6. همان هـا کـه از خانـه و شـهر خـود، بـه ناحـّق رانـده شـدند، جـز اینکه می گفتند: پروردگار ما، خداى یکتاسـت و ا
بعضـی دیگـر دفـع نکنـد، دیرهـا و صومعه هـا و معابـد یهـود و نصارا و مسـاجدى که نام خدا در آن بسـیار برده می شـود، ویران می گردد و خداوند، کسـانی 

را کـه یـارى او کننـد )و از آیینـش دفـاع نمایند(، یارى می کند؛ خداوند قوى و شکسـت ناپذیر اسـت؛ حّج، آیه40. 
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در سـخنان معصومان نیز بر جنبه های عبادی مسـجد تأکید فراوان شـده اسـت. در این زمینه، کافی 
است به باب احکام مسجد در کتاب های حدیثی مراجعه شود که مملّو از روایات و احادیث در مورد جنبه های 
 ،عبـادی و احـکام فقهی مسـجد اسـت. از این امر می تـوان نتیجه گرفت که از منظر حضـرات معصومان
مسـجد جایگاهـی مناسـب برای ذکـر و یاد حقّ تعالی بوده کـه مؤمنان در آنجا با حضور قلـب، خدای خود را 
پرسـتش می کنند و از آثار و برکات آن بهره مند می گردند؛ برای نمونه به سـه مورد که بیانگر تأکید بر حضور 

در مساجد و برپایی نماز جماعت و بیان ثواب های مختلف آن است، اشاره می کنیم:
؛ هرکس نمازهای پنج گانه خود  ً

وا ِبِه َخْیـرا اَعٍة َفُظّنُ ْمـَس ِف َجَ  احْلنَ
َّ

1. پیامبـر اکـرم فرمودند: »َمْن َصیل
را در مسجد به صورت جماعت اقامه کند، پس بر او گمان نیک ببرید«.1

َصالة ِعبادٌة؛ نشسـتن در مسـجد به انتظار 
ْ
 ِلل

ً
لوُس ِف امَلسـِجِد ِاْنِتظارا ُ 2. پیامبـر اکرم فرمودند: »احلج

اقامه نماز، عبادت است«.2
َباَذر! ِإّنَ اهَّلَل یْعِطیک َما ُدْمَت 

َ
3. از ابوذر غّفاری نقل شـده اسـت که پیامبر به او چنین وصّیت کردند: »یا أ

ِ َنَفٍس 
ّ

ک ِبکل
َ
ِئکُة َو یکَتُب ل

َ
ال یک امْلَ

َ
ِ َعل

ّ
ِة َو ُتَصیل ّنَ َ ْسَت ِفیِه َدَرَجًة ِف احْلج

َ
ِ َنَفٍس َتَنّف

ّ
ْسِجِد ِبکل  ِف امْلَ

ً
َجاِلسا

ْسـَت ِفیِه َعْشـُر َحَسـَناٍت َو مْیَحی َعْنک َعْشـُر َسـیَئاٍت؛ ای اباذر، به درسـتی که خداوند به تو اعطا می کند، 
َ

َتَنّف
مادامی که در مسجد نشسته ای، به اندازه هر نفسی که می کشی، درجه ای در بهشت و مالئکه نیز بر تو درود 

می فرستند و برای تو به اندازه هر نفسی که می کشی، ده حسنه ثبت و ده گناه تو را پاک می کنند«.3
امام خمینی در مورد اهمّیت مسـجد و نقش آن در یک حکومت اسـالمی می فرمایند: »مسـجد، یک 
سنگر اسالمی است و محراب، محّل جنگ است، محّل حرب است. این را می خواهند از دست شما بگیرند... 

در این دو سه سال اخیر مسجد یک محلّی بود که مردم را به نهضت و به قیام بر ضّدظلم تهییج می کرد«.4

2. نقش و کارکردهای مسجد

یکی از ارکان اساسـی ادیان الهی، به ویژه دین اسـالم، عبادت اسـت. این واژه، در فرهنگ دینی دارای دو 
معناسـت؛ عبادت در معنای عام و گسـترده، هر رفتار و کرداری را که مایه خشـنودی و رضایت خداوند باشد، 
در بـر می گیـرد. مفهـوم خاّص عبـادت، راز و نیاز نمودن با خداوند و نجوا گفتن با اوسـت. عبادت در این معنا 

1. وسائل الشیعة، ج 8، ص286.
2. بحاراالنوار، ج80، ص380.

3. وسائل الشیعه، ج4، ص117.

4. صحیفه نور، ج13، ص362.
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اموری، مانند نماز، دعا، ذکر و تالوت قرآن را شـامل می شـود که در این میان، نماز از شـأن و جایگاه ویژه ای 
برخوردار است.

برای پیدایش عبادتی این چنین، اسـباب و عوامل فراوانی مورد نیاز اسـت که برخی درونی، مانند شـرایط 
درونـی و روحی شـخص عبادت کننده و بخشـی نیـز به عوامل بیرونی، مانند مکان و زمـان انجام عبادت باز 
می گردد. در حقیقت، می توان گفت که یکی از رموز اصلی بنای مسجد در اسالم، فراهم آوردن مکانی برای 

کسب عوامل درونی و بیرونِی انجام عبادت خالصانه و خداپسندانه برای خداوند است.
؛ و اینکه مساجد از آن خداست،  ً

َحدا
َ
ساِجَد هَّلِلَِّ َفال َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ ّنَ امْلَ

َ
مسجد، از نگاهی خانه خدا است: »َو أ

پس هیچ کس را با خدا نخوانید«.1 از نگاهی دیگر، مسجد محّل و جایگاه پیام آوران بزرگ الهی و خانه همه 
َساِجُد؛  ِبَقاِع ِإَل اهَّلِل امْلَ

ْ
َحّبُ ال

َ
تقواپیشـگان و محبوب ترین مکان ها نزد خداوند اسـت: »قال رسول اهلل: أ

پیامبر اکرمفرمود: بهترین مکان ها نزد خداوند مساجد است«.2
 به طور اساسی، علّت نهادن نام مسجد بر چنین مکانی از آن روست که جایگاه سجده و تواضع در پیشگاه 
خداوند متعال است. سجده، مظهر بندگی و کرنش کردن در برابر حّق تعالی است و در میان تمامی عبادت ها 
حّتی نسـبت به دیگر اجزای نماز نیز از شـرافت و برتری ویژه ای برخوردار اسـت. بنابراین، مسـجد به معنای 
محّل سجده و نماز و در واقع، به معنای جایگاه عبادت و یاد خداوند متعال است. مسجد، در اصل واژه ای عربی 
از ریشه )َسَجَد( به معنی سجده گاه است. گرچه برخی آن را واژه معرَّب از لغت آرامی به نام )مزگت( می دانند.3 
البّته، مسـجد در اصطالح شـرعی تعریف دقیق تری دارد که عبارت اسـت از مکانی که برای نمازگزاردن 
همه مسـلمانان وقف می شـود و با این وصف سـه ویژگی اصلی مسجد عبارت اند از: موقوفه بودن )در تملّک 

خاّصی نبودن(، عمومی بودن )عدم اختصاص به عّده ای خاّص( و اختصاص به اقامه نماز.4

3. تبیین مدل مفهومی نقش و کارکردهای مسجد

مسـاجد، به عنوان مهمّ ترین مرکز دینی جهت انسـجام بخشی نیروی انسانی جوامع اسالمی باید ارتباط 
و تقابل بیشـتری با نسـل جوان جامعه داشـته باشـند. با این فرض، الزم اسـت که در اداره مساجد اعمال نظر 
مجـّدد صـورت گیرد؛ چرا که از این زاویه، دیگر تعریف مان از اهالی مسـجد و آنهایی که به مسـجد می آیند، 

1. جّن، آیه18.
2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص363.

3. معین، محّمد، فرهنگ لغت معین، ص4063.
4. الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ش31، ص95.
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فقط به عنوان مسلمانانی که قصد انجام عبادت دارند، نخواهد بود بلکه به آنان، مثل میهمان یا سرمایه های 
اجتماعی جامعه نگاه خواهیم کرد که احترامشان واجب است و باید بهترین امکانات و وسایل را برای آسایش 

و خشنودی آنان فراهم کرد.
این نوع نگاه، مستلزم مدیرّیت فرهنگی مساجد است که حّساسّیت زیادی روی مخاطبان خود دارد و تمام 
سرمایه گذاری اصلیش بر روی مخاطبان و جذب آنان است. مدیرّیت فرهنگی در این معنا کارکردمحور است 
و بـرای هـر چیـزی کارکردهای خاّص آن را تعریف می کند. در رابطه با مسـجد و نوع کارکردهای آن آیات و 
احادیث مختلفی وجود دارد که در راسـتای هدف این مقاله سـعی کرده ایم روایتی از امیر مؤمنان علی را 

به عنوان چارچوب تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.
موالی متقّیان علی در حدیثی، کارکردهای مسجد را چنین بر می شمرند: 

و 
َ
ًة ا َ و آَیًة ُمکَ

َ
 ا

ً
 ُمسَتطَرفا

ً
و ِعلما

َ
 ِف اهَّلِل، ا

ً
 ُمسَتفادا

ً
خا

َ
َماِن؛ ا

َ
َصاَب ِإْحَدى الّث

َ
َساِجِد أ َف ِإَل امْلَ

َ
»َمِن اْخَتل

و َحیاًء؛ کسی که 
َ
و َیتُرَک َذنبا َخشَیًة ا

َ
ُه َعن ردی، ا

ُ
و َکِلَمًة َتُرّد

َ
و َرَحًة ُمنَتَظَرًة، ا

َ
 َعیل ُهدًی، ا

ُّ
َیسَمُع َکِلَمًة َتُدل

به مسجد رفت وآمد می کند، یکی از منافع هشت گانه نصیب او می شود: برادری مفید و باارزش در راه خدا یا 
علم و دانش نو یا دلیل و برهان محکم ]برای تثبیت عقاید[ یا کلماتی که موجب هدایت شـود ]می شـنود[ یا 
رحمت مورد انتظاری ]شامل حال او می شود[ یا مواعظی که او را از فساد و گناه بازدارد ]می شنود[ یا به خاطر 

ترس یا حیا و آبروی خود، گناهی را ترک می کند«.1
بـا بررسـی دقیـق ایـن روایت ارزشـمند درمی یابیم که امام علی به فلسـفه وجودی و هـدف اصلی از 
تأسـیس مسـجد اشـاره ای ندارند، بلکه تنها تعدادی از کارکردهای مسجد را برای هر انسان مسلمانی که به 
مسـاجد رفت وآمـد می کند، بیان کرده اند. در واقع آنچه حضرت در ایـن روایت بیان می کنند، مطلبی فراتر از 
اهداف اّولّیه حضور در مسـجد و به نوعی نتایج ثانوّیه آن اسـت. این معنا از تأّمل و تعّمق در قسـمت ابتدای 

َماِن« به طور کامل روشن می گردد. 
َ
َصاَب ِإْحَدى الّث

َ
َساِجِد أ َف ِإَل امْلَ

َ
حدیث که می فرمایند: »َمِن اْخَتل

در رابطه با برخی لغات این حدیث الزم است چند نکته بیان شود:
نکتـه اّول: اْخَتلَـَف داللـت بر تنّوع و اسـتمرار دارد؛ بررسـی لغوی نشـان می دهد کـه »اْخَتلََف« از مصدر 
)َخلَـَف( بـه معنای تنّوع و گونه های مختلف و متنّوع اسـت. اْخَتلََف الی المـکان، یعنی به آن مکان رفت وآمد 
کرد.2»ِخلفة«، بکسـر اّول و سـکون ثانی در جایی گفته می شـود که یکی از پی دیگری در آید؛3مثل »َو ُهَو 

1 . وسائل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.
2. مهیار، رضا، فرهنگ ابجدى عربی ـ  فارسی، ص217.

کبر، قاموس قرآن ، ج2، ص285. 3. راغب اصفهانی، حسین بن محّمد، المفردات فی غریب القرآن،  ص294؛ قرشی، سّید علی ا
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؛ و او همان کسی است که شب و روز را جانشین  ً
راَد ُشُکورا

َ
ْو أ

َ
َر أ

َ
ّک

َ
ْن َیّذ

َ
راَد أ

َ
ْن أ َفًة مِلَ

ْ
اَر ِخل  َو الّنَ

َ
ْیل

َّ
 الل

َ
ِذی َجَعل

َّ
ال

یکدیگر قرار داد؛ برای کسی که بخواهد متذّکر شود یا شکرگزاری کند«.1
نکته دّوم: »الَْمَسـاِجِد«، چون به صورت جمع به کار رفته اسـت، به نظر می رسـد بیانگر تعّدد و تنّوع باشد؛ 
یعنی مساجد مختلف هر یک به تناسب شرکت کنندگان در نماز، شخصّیت امام جماعت و برنامه هایی که در 
آنجا برگزار می گردد، دارای برخی از این کارکردها هستند و چه بسا شرکت در مساجد مختلف، بهر ه  بیشتری 

از این کارکردها را نصیب انسان نماید.
َماِن«، یعنی به یکی از این هشت مورد خواهد رسید. بنابراین، 

َ
َصاَب ِإْحَدى الّث

َ
نکته سّوم اینکه: عبارت »أ

مفهوم این جمله آن اسـت که شـاید فرد مسـجدی به برخی یا به اکثر این امور دست نیابد. اینکه حضرت این 
هشـت مورد را به صورت گزینه های محتمل مطرح نموده اند، این فرضّیه را قّوت می بخشـد که هیچ یک از 
این امور جزء اهداف ذاتی بنای مسـجد نیسـتند؛ بلکه کارکردهایی هسـتند که در پی آن اهداف و به صورت 
عرضی حاصل می گردند. البّته، امکان حصول این هشـت مورد به صورت تاّم و توأمان نشـانه کمال مسـجد 
است و کمّیت )دست یابی به همه یا بعضی از آنها( و کیفّیت )میزان برخورداری از هر یک( به ظرفّیت وجودی 

و قابلّیت انسان وابسته است. 
َماِن«، این مفهوم را می توان برداشـت نمود 

َ
َصاَب ِإْحَدى الّث

َ
بنابراین، از جمله حضرت که فرموده اند: »أ

که مسـاجد در وضع مطلوب، باید این هشـت کارکرد را داشـته باشـند تا هر کسی متناسب با سطح معرفتی و 
نیـاز سـلوکی خود یکی از آنها را از مسـجد اخذ نماید. بنابراین، از نگاهی ایـن روایت را می توان مبنایی برای 
سیاسـت گذاری و برنامه ریزی به منظور ارتقاء کارکردهای حقیقی مسـاجد به شـمار آورد و در مرحله بعد با 

عزمی راسخ و هّمتی مّجدانه در جهت رسیدن مساجد به این شرایط تالش نمود.
جامعـه از منظـر کالن دارای سـه بنیان اسـت:2فرهنگ، اقتصاد و سیاسـت. این وصـف کارکردهای هر 
موجودّیت اجتماعی را می توان از این سـه منظر بررسـی نمود. با دقت در هشـت کارکرد مذکور، درمی یابیم 
که همه این موارد، فرهنگی هسـتند و ناظر به رشـد و تعالی فرهنگ جامعه دینی اسـت. البّته، پرواضح اسـت 
که تمامی این موارد با نگاه دین مدارانه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بخش های اقتصاد و سیاست جامعه 

تأثیر قطعی دارند که بحث پیرامون این امر از موضوع این نوشتار خارج است. 
فلسـفه وجـودی مسـجد همـان اقامه نماز و قرائت قرآن اسـت. بدیهی اسـت که مسـجد در وهله اّول و 

1. فرقان، آیه62.
2. ر.ک: پورعزت، مبانی دانش اداره دولت و حکومت )مبانی مدیریت دولتی(، 1387.
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ُقْرآِن؛ به درستی که مساجد، 
ْ
َساِجُد ِلل ا ُنِصَبِت امْلَ َ َ

بالّذات، برای اقامه نماز و قرائت قرآن وضع شده است؛ »ِإّن
تنها برای قرائت قرآن تعیین شـده اند«.1اّما این هدف مقّدس و عالی، کارکردهایی دارد که راه حّل بسـیاری 
از معضـالت امـروز افـراد جامعه، به ویژه جوانان اسـت. عبارات امیر مؤمنان را می تـوان زیر کارکردهای 
فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشـی، اعتقادی، تربیتی و هدایتی مسـاجد طبقه بندی نمود که می توان مدل 

آن را چنین ترسیم کرد:

مدل شماره 1: اهداف و کارکردهای مسجد

از آنجا که در این مجال به دنبال بیان نقش مسـجد به عنوان یکی از عواملی که می تواند نقش به سـزایی  
در توسـعه فرهنگی جامعه داشـته باشـد، هسـتیم، بـا تأکید بر روایـت امام علی به بحـث تفصیلی درباره 

کارکردهای مسجد خواهیم پرداخت.

یافتن دوستان الهی 
هیچ انسـانی در زندگی اجتماعی خویش از دوسـتان خوب بی نیاز نیست. دوست خوب معین و یاور انسان 
در طـی راه سـعادت، کمـال و مصاحـب او در عرصه بروز مشـکالت و سختی هاسـت. مشـکالتی که الزمه 
اجتناب ناپذیر عالم بشری و زندگی اجتماعی است و هیچ انسانی هر قدر هم که توانا و نیرومند باشد گریزی از 
آنها ندارد، بنابراین، مسأله دوست یابی و اینکه انسان دوستان صمیمی و همدل خویش را از میان چه افرادی 

1. طوسی، ابوجعفر محّمدبن حسن، تهذیب األحکام، ج 3، ص259.
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برگزیند، از اهمّیت خاّصی برخوردار است.
یکـی از مراکـزی کـه در روایـات بـه عنـوان کانون یافتن دوسـتان خوب و صمیمی مطرح شـده اسـت، 
 ِمْن 

َّ
َقل

َ
ْسـِجِد ِبأ مسـجد اسـت. در روایتی از امام صادق چنین بیان شـده اسـت که: »اَل َیْرِجُع َصاِحُب امْلَ

ٌخ 
َ
ا أ ْنَیا َو ِإّمَ

ُ
َء الّد

َ
ا ُدَعاٌء َیْدُعو ِبِه َفَیْصِرُف اهَّلُل َعْنُه َبال َة َو ِإّمَ ّنَ َ ُه اهَّلُل ِبِه احْلج

ُ
ا ُدَعاٌء َیْدُعو ِبِه ُیْدِخل ٍث ِإّمَ

َ
ِإْحَدى َثال

؛ کسـی که با مسـجد انس دارد، حداقل یکی از توفیقات زیر نصیب او خواهد شـد: یا 
َّ

َیْسـَتِفیُدُه ِف اهَّلِل َعّزَ َو َجل
اینکه موّفق به دعایی می شـود که خداوند به برکت همان دعا او را به بهشـت می برد یا اینکه دعایی می کند 
که خداوند به سبب آن، بالی دنیا را از وی دور می کند یا اینکه دوست و برادری پیدا می کند که از او در مسیر 
اهلل اسـتفاده می کند«.1سـپس حضرت برای برای بیان میزان اهمّیت دوستان الهی و نقش آنها برای انسان، 
ٍخ َیْسَتِفیُدُه ِف اهَّلل؛ 

َ
 أ

َ
ِم ِمْثل

َ
ْسال ٌؤ ُمْسِلٌم َفاِئَدًة َبْعَد َفاِئَدِة اْلِ به نقل از پیامبر اکرم فرمودند: »َما اْسَتَفاَد اْمُر

هیچ فایده ای برای انسان مسلمان پس از فایده اسالم، مانند برادری که در راه خدا می یابد، نیست«.2
در حدیث امیر مؤمنان علی از مسجد به عنوان مرکز یافتن برادران دینی که انسان را در مسیر خداوند 
یاری می دهند، یاد شـده اسـت. دلیل این امر این اسـت که مسـجد به طور عمومی، محّل اجتماع و رفت وآمد 
انسان های برگزیده، صالح و تقوا پیشه است. چنان که در روایت دیگری نیز بر این امر تأکید شده که بر اساس 

آنها می توان ویژگی های زیر را برای انسان های مسجدی استخراج نمود:

1-1-1.  داشتن ایمان و تقوا

در روایات آمده اسـت که مسـجد، خانه پرهیزگاران اسـت و اگر کسی مداومت بر حضور در مسجد داشته 
باشـد، به مصداق آیات قرآن و روایات اهل بیت، اهل ایمان اسـت. قطب راوندی از پیامبر اکرم چنین 
اَحِة َو الَْجَواِز  ْوِح َو الرَّ نقـل می کنـد که: »الَْمَسـاِجُد بُُیـوُت الُْمتَِّقیَن َو َمْن َکانَِت الَْمَسـاِجُد بَْیَتُه َضِمَن اهلُل لَُه بِالـرَّ
َراِط؛ مسـاجد، خانه انسـان های مّتقی است و خداوند متعال، رحمت و راحت و عبور بر صراط را برای  َعلَی الصِّ
ُجَل َیْعَتاُد  آنان که مسـاجد را خانه های خویش قرار داده اند، ضمانت نموده اسـت«.3همچنین، »إَِذا َرأَْیُتُم الرَّ
َّما َیْعُمُر َمساِجَد اهللِ َمْن آَمَن بِاهلل؛ هنگامی که دیدید مردی بر  الَْمَسـاِجَد َفاْشـَهُدوا لَُه بِاْلِیَماِن أِلَنَّ اهلَل َیُقوُل إِن
رفت وآمد به مسـجد مداومت دارد، وی را مؤمن بدانید که خداوند متعال فرموده اسـت: تنها آنان که ایمان به 

1. بحار األنوار، ج 81، ص4. 
2. همان. 

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص: 363.
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خداوند دارند مساجد خدا را آباد می کنند«.1در اینجا منظور از رفت وآمد همان مداومت داشتن و حضور در نماز 
جماعت است و پر واضح است که چنین حضوری ناشی از عالقه بوده و بنابراین، متولّیان امور مساجد باید به 
گونه ای برنامه ریزی کنند که مسجد، جذابّیت بیشتری برای نسل جوان داشته باشد و جوانان احساس کنند 
با حضور در مسجد عالوه بر افزایش ایمان و تقوای فردی، به فرصت های دیگری نیز دست پیدا خواهند کرد 

که از جمله آنها یافتن دوستان خوب و حضور در جمع  مؤمنان است.

3-1-2.   الگوهای اجتماعی مناسب

جوانـان، بـا توّجـه بـه قرار گرفتـن در مقطعی حسـاّس از زندگی خویش، در مرحله رشـد و شـکل گیری 
شخصّیت هستند؛ بنابراین، الگوهایی را جست وجو می کنند تا مسیر رشد خود را تعریف و طی نمایند و نیاز به 
الگوهای اجتماعی از سـوی جوانان زمینه را برای شـکل گیری و عرضه الگوهای نامناسب و تهاجم فرهنگی 
بیگانگان از این طریق فراهم می نماید. با این وصف، یکی از راه های ایمن نگاه داشتن جوانان از آسیب های 

مختلف اجتماعی، معّرفی الگوهای مناسب و سالم به ایشان است.
با توّجه به روایات مختلفی که از ائّمه اطهار  پیرامون انسـان های مسـجدی بیان شـده اسـت، به این 
نتیجـه می رسـیم کـه آنان می توانند نمونـه و الگوهای اجتماعی خوبـی برای معّرفی به جوانان باشـند. امام 
یِت 

ْ
صادق انسـان های مسـجدی را از برترین و برگزیدگان جامعه معّرفی نموده و چنین می فرمایند: »اَل َیأ

ا؛ از هر جمعی تنها آنان که در فضایل از همه  یُبَ جِ
َ

 ن
َ

ْهِل َبْیٍت ِإاّل
َ
ِ أ

ّ
 َواِفُدَها َو ِمْن ُکل

َ
ٍة ِإاّل

َ
ِ َقِبیل

ّ
ْسـِجَد ِمْن ُکل امْلَ

برترنـد و بـه منزله الگو برای گروه خویش هسـتند، به مسـجد می آیند و از اهل هـر خانه ای، تنها برگزیدگان 
آنها به مسجد می آیند«.2

نکته ای که در این حدیث و همچنین در حدیث امیر مؤمنان قابل توّجه است، عبارت »فی اهلل« است. 
همچنان که بر اساس آیات و روایات دیگر این گونه استنباط می شود که جهاد »فی اهلل« از جهاد »فی سبیل 
اهلل« افضل است.3 این گونه به نظر می رسد که دوستان »فی اهلل« از دوستان »فی سبیل اهلل« برترند و عبارت 

»فی اهلل« اشاره به مرتبه کامل تری از خلوص نّیت و توّجه به خداوند است. 4

1. همان.
2. بحار األنوار، ج 81، ص4. 

3. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج11، ص128.
4. بحاراالنوار، ج71، ص275 و ج73، ص311 و ج81، ص1 و ج89، ص196.
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ّوت 3-1-3.  الگوهای جوانمردی و مر

جوانمردی و بزرگواری نیز یکی دیگر از خصوصّیاتی است که در باب دوست یابی باید به طور کامل مورد 
توّجه قرار گیرد. در کوران حوادث، این دوستان غیرتمند و جوانمرد هستند که مدافع انسان و یاور او خواهند 
بود. در روایات یکی از خصوصّیات انسان های مسجدی را جوانمرد بودن آنان ذکر کرده اند و حضور یافتن در 
ِة  ّوَ ُر ٌة ِمَن امْلُ مسـاجد یکی از لوازم مرّوت و جوانمردی به شـمار رفته اسـت. رسول اکرم می فرمایند: »ِسـّتَ
َوُة ِکَتـاِب اهَّلِل َتَعـاَل َو ِعَمـاَرُة َمَسـاِجِد اهَّلِل َو 

َ
َضـِر َفِتـال ـیِت ِف احْلَ

َّ
ـا ال ّمَ

َ
ـَفِر َفأ ـا ِف الّسَ َثـٌة ِمْنَ

َ
َضـِر َو َثال ـا ِف احْلَ َثـٌة ِمْنَ

َ
َثال

َعاِص«. بر اسـاس  َزاُح ِف َغْیِر امْلَ ِق َو امْلِ
ُ
ل اِد َو ُحْسـُن احْلنُ  الّزَ

ُ
ـَفِر َفَبْذل یِت ِف الّسَ

َّ
ا ال ّمَ

َ
 َو أ

َّ
ْخَواِن ِف اهَّلِل َعّزَ َو َجل اُذ اْلِ نَ ِ

ّ
ات

مضامین این روایت می توان گفت که شـش چیز از نشـانه های جوانمردی اسـت که سـه چیز آن مربوط به 
هنگام حضور و اقامت اسـت و سـه چیز آن مربوط به سـفر اسـت. از جمله نشـانه هایی که در این روایت برای 
جوانمردی بیان شـده اسـت، آباد کردن مسـاجد الهی و یافتن دوستانی اسـت که انسان را در مسیر اهلل یاری 

کنند. 
همچنین، در برخی روایات یکی از راه های شـناخت دوسـت خوب و مالک تشـخیص آن، محافظت بر 
نماز ذکر شده است که فضیلت آن در جماعت و تجلّی گاه اتّم و اکمل آن در مسجد است. چنان که در روایتی 
 َّ ُ
 َفاْعـُزْب ث

َ
ِ َفـِإْن َکاَنَتـا ِفِیـْم َو ِإاّل َتـْین

َ
ْصل وا ِإْخَواَنُکـْم ِبحنَ بـه نقـل از امام صادق چنین آمده اسـت: »اْخَتِبـُر

ُیْسـر؛ برادران خود را در زمینه 
ْ
ُعْسـِر َو ال

ْ
ْخـَواِن ِف ال ِبـّرِ ِباْلِ

ْ
ـا َو ال ـَواِت ِف َمَواِقیِتَ

َ
ل  الّصَ

َ
اَفَظـٍة َعـیل َّ اْعـُزْب ُمَ ُ

اْعـُزْب ث
دو خصلـت آزمایـش کنید؛ اگر این دو خصلت را دارا بودند )به دوسـتی و رفاقـت با آنان ادامه دهید( و گرنه از 
آنان دوری کنید؛ آن دو خصلت عبارت است از: مراقبت بر نماز در وقت و احسان و نیکی به برادران در حالت 

تنگدستی و گشایش«.1

کسب علم و دانش جدید
از جمله دیگر کارکردهای مسـجد که از حدیث امیر مومنان علی قابل اسـتخراج اسـت، مسأله توسعه 
علم و دانش است و آدمی همواره به کسب دانش جدید نیازمند است. چنان که آن حضرت نیز در کالم دیگری 
وَب 

ُ
ُقل

ْ
بر این نیاز طبیعی و ضرورت طرح مباحث جدید در میان مسلمانان اشاره کرده و می فرمایند: »ِإّنَ َهِذِه ال

َکِم؛ به درسـتی که قلوب نیز خسـته می شوند؛ همچنان که اجسام  ا َطَراِئَف احْلِ َ ْبَداُن َفاْبَتُغوا لَ
َ
 اْل

ُّ
ل  َکَما َتَ

ُّ
ل َتَ

شما خسته و رنجوز می شوند؛ پس به دنبال حکمت های نو و تازه باشید«.2 البّته، نقش و جایگاه مسجد در رشد 

1. الکافی، ج 2، ص673.
2. نهج البالغة، حکمت91.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 430



و بالندگی سطح دانش جامعه اسالمی در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. مسجد، به عنوان محور اصلی 
درس و بحث در مورد آیات الهی، سخنان پیشوایان دین و مذهب، علما و حکمای هر عصر بوده و پیش تر از 
آنکه مدارس به شکل امروزی سامان یابند، مسجد مرکز اصلی علمی جامعه اسالمی به شمار می رفته است.

 در طول تاریخ اسـالم نیز به علّت حجم گسـترده آموزش هایی که در مسـاجد ارائه می شـده اسـت، شاهد 
شـکل گیری پدیده مسـجدـ مدرسـه هسـتیم که موجب شـکوه مذهبی، علمی، پرورش اسـتعدادها و بروز 
خالقّیت های فراوانی در جامعه اسـالمی شـده اسـت و بسّیاری از اسالم شناسـان مسلمان و غیرمسلمان نیز 
رسـاله های متنّوعی در این مورد نوشـته اند. آنچه که در کتب تاریخی از آن تحت عنوان »دار القراء« یا خانه 

قاریان قرآن یاد می شود، اشاره به این موضوع دارد.1
از نخسـتین روزهـای ترویـج اسـالم، تعلیم و تعلّم با مسـجد ارتباط تنگاتنگ داشـته و ایـن امر با درک و 
یادگیری فرمایش های پیامبر اسالم آغاز شده و مسجد به عنوان کانون همبستگی مسلمانان، به دنبال 

تحکیم پیوندها و تبادل آراء در امور دینی مسلمانان بوده است.
َم 

َّ
ـِم* َعل

َ
َقل

ْ
ـَم ِبال

َّ
ـِذى َعل

َّ
ـَق... ال

َ
ـِذى َخل

َّ
ـَک ال ّبِ  ِباْسـِم َر

ْ
نهضـت نّبـی اکرم با فرمـان به خواندن، »اْقـَرأ

م ؛ بخوان به نام پروردگارت که )جهان را( آفرید... همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و  َ
نَساَن َما َلْ َیْعل ااْل

به انسان آنچه را نمی دانست، یاد داد«2آغاز شد و آن حضرت مبارزه با نادانی را رسالت خود قرار داده و ویژگی 
ندانسـتن جامعه آن دوران را به آگاهی، بینش و دانش مبّدل کرده و موجی از افکار و اندیشـه های الهی را در 

جامعه ایجاد نمود که شور و نشاط علمی را برانگیخته و به دانش و آموختن بهائی دیگر داد.
در فضای داخلی مسجد، همان گونه که محراب نماد کارکرد عبادی است، منبر نیز نماد کارکرد آموزشی 
بوده و مؤّید انتقال آموزه های دینی از سـوی خدا برای بشـر به واسـطه رسول یا امام است. همچنین، در کنار 
نقش ثابت آموزشی مساجد که مانند یک نهاد آموزشی محّل تشکیل کالس درس و بحث علمی بوده است، 
به صورت پراکنده نیز مساجد این نقش را می توانند در قالبی دیگر داشته باشند. به عنوان مثال، مراجعه مردم 
و جوانان به امام جماعت یا مدرّسان دروس دینی می تواند در همین حوزه ایفا نقش کند. این برنامه ها هر چند 
که به صورت پراکنده و غیرثابت هسـتند، اّما بخش عمده از کارکردهای آموزشـی را در عصر حاضر به عهده 
ِکٌر  ْو َذا

َ
ٍ أ

ّ
َثًة ِقَراَءُة ُمَصل

َ
 َثال

َ
ْغٌو ِإاّل

َ
ْسِجِد ل وٍس ِف امْلَ

ُ
 ُجل

ُّ
َبا َذّرٍ ُکل

َ
دارند. پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: »َیا أ

ٍم؛ ای اباذر، هر نشستنی )اضافی و بیهوده( در مسجد لغو است، مگر برای سه چیز؛  ْ
 َعْن ِعل

ٌ
ْو ُمَساِئل

َ
هَّلِلَِّ َتَعاَل أ

1. ر.ک: مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه های مساجد، ص132.
2. علق، آیات3-1.

431 فــــروغ مسجـــــــــــد



برای اقامه نماز یا ذکر خداوند متعال یا پی جویی از مسائل علمی«.1
جمله پایانی این حدیث به روشنی نشان می دهد که مسجد در اسالم، جایگاه گفت وگوهای علمی است. 
همچنین، از عبارت »ُمَسـائٌِل َعْن ِعلٍْم«، چنین بر می آید که الزم نیسـت علومی که در مسـجد مورد بحث و 
گفت وگو قرار می گیرند، به طور حتم دانش های دینی باشند، بلکه هر دانش سودمندی اگر یاد دادن و آموختن 
آن از نظر شـرعی با اشـکالی روبه رو نباشد، می تواند در مسـجد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البّته تردیدی 
نیست که پرداختن به مسائل دینی همچون یادگرفتن احکام شرعی و آموزش علوم قرآنی افزون بر آنکه به 
خودی خود از اهمّیت واالیی برخوردار است، با موقعّیت مسجد نیز سازگارتر است؛ اّما آن چنان که در روایت 
ذیل آمده اسـت، علم ارزشـمند در نظر پیامبر اکرم آن اسـت که دانسـتنش نفعی را درپی داشـته باشـد و 
 

َ
ندانسـتن آن مایه ضرر و زیانی برای مسـلمانان باشـد. در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شده است: »َدَخل
ُه 

َ
وا ل

ُ
َمُة؟ َفَقال

َّ
َعال

ْ
 َو َما ال

َ
َمٌة، َفَقال

َّ
 َعال

َ
 َما َهَذا؟ َفِقیل

َ
َطاُفوا ِبَرُجٍل َفَقال

َ
اَعٌة َقْد أ ْسـِجَد َفِإَذا َجَ  اهَّلِل امْلَ

ُ
َرُسـول

ٌم اَل َیُضّرُ َمْن 
ْ
َک ِعل : َذا ِیُّ  الّنَ

َ
ِة. َفَقال ِبّیَ َعَر

ْ
ْشـَعاِر ال

َ
ِة َو اْل اِهِلّیَ َ اِم احْلج ّیَ

َ
َعَرِب َو َوَقاِئِعَها َو أ

ْ
ْنَسـاِب ال

َ
اِس ِبأ ُم الّنَ

َ
ْعل

َ
أ

ُه َو اَل َیْنَفُع َمْن َعِلَمُه؛ هنگامی که پیامبر اکرم وارد مسجد شدند، پس مشاهده کردند که جماعتی از 
َ
َجِهل

مردم بر گرد مردی نشسته اند. پرسیدند: این فرد کیست؟ گفته شد: دانشمند است. پرسیدند: دانشمند چیست؟ 
 گفتند او علم انسـاب عرب و تاریخ و سرگذشـت اّیام جاهلّیت و اشـعار عرب را می داند. پس پیامبر اکرم

فرمودند: این علمی است که هر کس نداند ضرر نکرده و هر کس بداند برای او نفعی نیست«.2
همچنین، از عبارت »علمًا مسـتطرفًا« که در حدیث امیر مؤمنان علی نیز گذشـت، این گونه برداشـت 
می شـود که مسـجد، کانون گرم مباحث علمی اسـت و حرف های نو و تازه در تمام زمنیه ها از جمله علوم و 
معارف اسالمی در آنجا مطرح می شود و ناگفته روشن است که این مهّم به واسطه اهتمام اهل مسجد و امام 
جماعت می تواند به وجود آید تا مسجد را از هر نظر مکانی فرهنگی، آموزشی، فّعال و سازنده نمایند؛ چرا که 
مطرح نمودن حرف های نو و مفید پیرامون معارف اسـالمی در مسـجد آنگاه امکان پذیر اسـت که عالم دینی 
به بیان مقام معّظم رهبری حّظی از علم، بیان، معرفت و مردم داری داشـته باشـد تا بتواند در هر نقطه، 

مثل شمعی مردم را اداره کند.3 

1. وسائل الشیعه، ج 4، ص115.
2. الکافی، ج 1، ص32.

ج فقه، 1372/6/21. 3. سخنان مقام معّظم رهبری در آغاز درس خار
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تقویت بنیان های اعتقادی
در حقیقت یکی از وظایف اصلی که بنا بر آیات قرآن برای پیامبر اکرم بیان شده، تعلیم، تعلّم و آموزش 
ْم  ینَ َرُسواًل ِمْنُ ّیِ ّمِ

ُ
ذی َبَعَث ِف اْل

َّ
است چنان که در قرآن کریم پیرامون این رسالت پیامبران چنین آمده؛ »ُهَو ال

؛ و کسی است که  ٍل ُمبین یف  َضال
َ
 ل

ُ
َة َو ِإْن کاُنوا ِمْن َقْبل َ کْ ِکتاَب َو احْلِ

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
ِیْم َو ُیَعل ْم آیاِتِه َو ُیَزّکِ ْیِ

َ
وا َعل

ُ
َیْتل

در میان جمعّیت درس نخوانده رسـولی از خودشـان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه 
می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند«.1

هر چند که بنا بر آیات و روایات گفته شـد که جنبه های عبادی مسـجد بیشـتر نمایان و برجسـته است اّما 
در عین حال نباید از وجه تربیتی و آموزشـی مسـاجد نیز غافل بود. از این رو، یکی از ره آوردها و کارکردهای 

مسجد را ایجاد فضای روشنگری و هدایت علمی و تربیت اخالقی دانسته اند.2
مسجد، نخستین دانشگاهی بود که در آن، حضرت نبّی اکرم با دست خود، یارانشان را به نیکی تربیت 
کردند تا در دین خدا فقیه و دانا شـوند و همین افراد بودند که توانسـتد اسـالم را در گسـتره زمین رواج دهند. 
در حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده است که در هنگام حضور در مسجد و مشاهده عّده ای که برای طلب 
ٌة َو َما  ٌة َقاِئَ ْو ُسّنَ

َ
ٌة أ

َ
یَضٌة َعاِدل ْو َفِر

َ
ٌة أ َ کَ َثٌة آَیٌة ُمْ

َ
ُم َثال

ْ
ِعل

ْ
ا ال َ َ

علم، اطراف فردی حلقه زده بودند، فرمودند: »ِإّن
؛ به درستی که علم، منحصر در سه چیز است؛ آیه محکمه یا فریضه عادله و یا سّنت قائمه  ٌ

ُهّنَ َفُهَو َفْضل
َ

َخال
و هر آنچه غیر آن است، فضیلت است«.3

دانشمندان بزرگی همچون مالصدرا، فیض کاشانی، عالّمه مجلسی و امام خمینی در تفسیر و شرح 
ٌة« را 

َ
یَضـٌة َعاِدل ـٌة« را به مباحث اعتقادی و »َفِر َ

َ
ک ایـن حدیـث فراوان سـخن گفته و به طور معمول، »آَیـٌة ُمْ

ٌة« را نیز اشـاره به احکام شـریعت دانسـته اند که در حقیقت هر سـه دسته به  ٌة َقاِئَ ناظر به علم اخالق و »ُسـّنَ
ٌة« را تفسـیر آیات قرآن  َ کَ علوم دینی باز می گردد.4 در این میان اسـتاد شـهید مطهّری نیز مقصود از »آَیٌة ُمْ
ٌة« را به آموختن سـّنت پیامبر گرامی که دربردارنده واجبات و مسـتحبات  ٌة َقاِئَ ٌة و ُسـّنَ

َ
یَضٌة َعاِدل و »َفِر

دینی است، تعبیر نموده اند.5
همچنیـن، بـه تعبیـر حضرت امام خمینـی »تنها وجود ایمان و اعتقاد به خـدا می تواند مملکت را احیا 

1. جمعه، آیه2.
2. الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ص95.

3. الکافی، ج 1، ص32.
4. موسوی الخمینی، سّید روح اهَّلل، چهل حدیث، ص325.

5. مطّهری، مرتضی، ده گفتار، ص174-170.
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کند«.1بنابراین، برای احیای مملکت و پیشرفت آن باید روح ایمان و اعتقاد به خدا را در جوانان ملّت رشد داد 
که این مهّم در مسجد و با کارکرد آموزش اعتقادی آن فراهم خواهد شد.

برخورداری رحمت الهی
رحمت الهی در قرآن کریم و روایات ائّمه اطهار مفهومی عاّم اسـت که به علل و اسـباب مختلفی، بر 
بندگان نازل می شود که یکی از آنها بنا به روایت امیر مؤمنان رفت و آمد به مساجد است. در شبکه معنایی، 
رحمـت بـه واژه هایی همچون؛ »حّب«، »ود« و »رأفت« می توان اشـاره کرد؛ قرآن در این مورد می فرماید: 
ا هلِل ؛ اّما آنها که ایمان دارند، عشقشـان به خدا )از مشـرکان نسـبت به معبودهایشان(   ُحّبً

ُ
َشـّد

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َّ
»َو ال

شـدیدتر اسـت «.2یکی از جمله مصادیق حّب الهی، انس و عالقه داشـتن به مسـجد اسـت؛ چرا که مسـجد 
متعلّـق بـه حقّ تعالی اسـت و همان گونه که انسـان مؤمن بـه ذات حقّ تعالی شـدیدترین عالقه ها را دارد، به 
مسـجد هم که خانه اوسـت عشـق می ورزد. بنابراین، این افراد همچنان که به مسجد عشق ورزیده و عالقه 
خود را به ذات اقدس الهی نشان می دهند، به طور متقابل، مورد لطف و رحمت حقّ تعالی نیز قرار گرفته و در 
نزد خداوند متعال از منزلتی واال برخوردارند و جایگاه آنان در روزی که هیچ پناهگاهی نیسـت، سـکونت در 

جوار عرش الهی است.
ُه... 

ُّ
 ِظل

َ
 ِإاّل

َّ
ِه َیْوَم اَل ِظل ِ

ّ
ُهُم اهَّلُل ِف ِظل

ُّ
در روایت طوالنی از پیامبر اکرم چنین نقل شده است: »َسْبَعٌة ُیِظل

ْیِه... ؛ هفت طایفه هستند که خداوند آنان را در روزی 
َ
ْسِجِد ِإَذا َخَرَج ِمْنُه َحیّتَ َیُعوَد ِإل ٌق ِبامْلَ ِ

ّ
ُبُه ُمَتَعل

ْ
 َقل

ٌ
َو َرُجل

که هیچ سـایه رحمتی جز سـایه او نیسـت، مورد لطف و عنایت خویش قرار می دهد... طایفه سـّوم، کسـانی 
هستند که وقتی از مسجد خارج می شوند، قلب های آنان همچنان دلبسته و عالقه مند به مسجد است تا آنگاه 

که دوباره به مسجد برگردند...«.3
 ُمویَس ْبُن ِعْمَراَن َیا َرّبِ 

َ
همچنین از امام سـجاد نیز روایتی نقل شـده اسـت که می فرمایند: »َقال

َبُة  ِر ْم َو الّتَ ُبُ و
ُ
اِهَرُة ُقل ْیِه الّطَ

َ
ْوَحی اهَّلُل ِإل

َ
 َفأ

َ
َک َقال

ُّ
 ِظل

َ
 ِإاّل

َّ
ِ َعْرِشَک َیْوَم اَل ِظل

ّ
ُهْم ِف ِظل

ُّ
ِذیَن ُتِظل

َّ
َک ال

ُ
ْهل

َ
َمْن أ

ِذیَن 
َّ
ِ ال َبن

َّ
ِغیُر ِبالل ِیُّ الّصَ ِذیَن َیْکَتُفوَن ِبَطاَعیِت َکَما َیْکَتیِف الّصَ

َّ
ْم ال ُ ّبَ وا َر َکُر ِل ِإَذا َذ

َ
وَن َجال ِذیَن َیْذُکُر

َّ
ْیِدِیْم ال

َ
أ

ِمـِر ِإَذا   الّنَ
َ

ْت ِمْثـل
َّ
َحاِرِمـی ِإَذا اْسـُتِحل ِذیـَن َیْغَضُبـوَن مِلَ

َّ
ْوَکاِرَهـا َو ال

َ
ُسـوُر ِإَل أ ِوی الّنُ

ْ
ُووَن ِإَل َمَسـاِجِدی َکَمـا َتـأ

ْ
َیـأ

َحِرٍد؛ موسی بن عمران عرض کرد: پروردگارا، در روزی که هیچ سایه ای جز سایه رحمت تو نیست، چه کسانی 

1. صحیفه نور، ج6، ص251.
2. بقره، آیه 165.

3. وسائل الشیعة، ج 5، ص200.
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را در پناه عرش خود قرار می دهی؟ خداوند متعال به وی وحی کرد: کسانی که دارای قلب های طاهر و دستان 
خالی هستند )کنایه از فقر و تنگدستی(. آنان که هرگاه به یاد پروردگار خویش می افتند، جالل و عظمت او را 
یادآور می شوند، تنها به طاعت و بندگی من می پردازند. آنان که به مساجد امن من پناه می آورند؛ آن گونه که 
عقاب ها به آشیانه های خود بر می گردند و آنان که هرگاه محّرمات الهی حالل شمرده شود، پلنگ خشمگین 

می شوند«.1
شـاید بتوان گفت تشـبیه انسـان های مسـجدی به عقاب هایی که به آشـیانه های خود باز می گردند، در 
حقیقت، گویای این نکته است که آنان رفت وآمدشان به مساجد بر اساس عالقه قلبی و عشق ورزیدن است 

و مسجد را پناهگاه خویش می دانند و در نزد خداوند منزلتی عظیم و شایسته دارند.
در حدیث شـریف معراج نیز انس با مسـجد، نشـان و جلوه ای از عشـق و محّبت به خداوند متعال به شمار 
یِن  َحّبَ

َ
ِحّبُ اهَّلَل أ

ُ
 أ

َ
 َمْن َقال

ُّ
ْیَس ُکل

َ
ُد ل ْحَ

َ
رفته است و خداوند متعال خطاب به رسول اکرممی فرماید: »َیا أ

 
َّ

 َو ُیِقل
ً
َّ َو َیْبِکَی َکِثیـرا َ

 َعـیل
َ

ل
َ

 َو َیَتـَوّک
ً
ـَزَم َصْمتـا

ْ
 َو َیل

ً
 ِقَیامـا

َ
 َو ُیِطیـل

ً
 َو َیَنـاَم ُسـُجودا

ً
َبـَس ُدونـا

ْ
 َو َیل

ً
ُخـَذ ُقوتـا

ْ
َحـیّتَ  َیأ

؛ ای احمد! این طور نیست که هر کسی بگوید که من خداوند را  ً
ْسِجَد َبْیتا ِخَذ امْلَ اِلَف َهَواُه َو َیّتَ  َو ُیحنَ

ً
ِضْحکا

دوست دارم، در حقیقت مرا دوست دارد؛ مگر آن که به مقتضای آن عمل کند. این اقتضائات عبارت اند از:
1ـ او باید به مقدار ضرورت به دنیا اکتفا کند و از لباس های فاخر دوری جوید؛

2ـ به عبادت واقعی و مفّصل نسـبت به من روی آورد؛ به طوری که خواب او سـجده باشـد و به قیام های 
طوالنی در عبادت هّمت گمارد؛ 

3ـ زبان خود را کنترل کند و آن را به سکوت عادت دهد؛
4ـ در کارهایش به من توّکل کند؛

5ـ تضّرع و گریه هایش نسبت به من را بیشتر نماید؛
6ـ از هواهای نفسانی خویش پرهیز نماید و با آنها مخالفت کند؛

7ـ به مساجد بیشتر برود، گویی که آنجا را محّل زندگی خود انتخاب کرده است«.2
در سـایه رفت و آمد به مسـجد، رابطه دوسـتی و محّبت میان انسـان های مسـجدی و فرشتگان الهی که 
واسـطه نزول رحمت خداوند بر بندگان هسـتند، نیز برقرار می شـود و آنان هم نشـین و یاور مؤمنانی خواهند 
َمَسـاِجِد 

ْ
ّنَ ِلل

َ
بود که بر آمد و شـد به مسـجد مداومت می نمایند. در حدیثی از پیامبر اکرم آمده اسـت: »أ

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص362.
2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص363.
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َعاُنوُهم ؛ در مسـاجد 
َ
َسـاُؤُهْم ِإَذا َغاُبوا اْفَتَقُدوُهْم َو ِإْن َمِرُضوا َعاُدوُهْم َو ِإْن َکاُنوا ِف َحاَجٍة أ

َ
ِئَکُة ُجل

َ
ال  امْلَ

ً
ْوَتادا

َ
أ

انسان های ثابت قدمی همچون میخ وجود دارند که مالئکه الهی با آنان هم نشین و مأنوس هستند. هنگامی 
که از مسجد غایب می شوند، مالئکه سراغشان را می گیرند. در هنگام بیماری از آنان عیادت می کنند و چون 

در کارها به کمک نیاز داشته باشند، آنان را یاری می دهند«.1
سـّید رضی در کتاب »المجازات النبویه« در شـرح این حدیث شـریف می گوید: مراد از میخ در کالم نبّی 
اکرم کنایه از انسان هایی است که در اثر کثرت ارتباط با مسجد و مالزم بودن با خانه خدا، همچون میخی 

به مسجد کوبیده شده اند و این کالم از تمثیالت بسیار پسندیده است.2
عـالوه بـر آنکـه در برخی روایـات به طور صریح، اهل مسـجد را انسـان های فرخنده و مبارک به شـمار 
آورده اند، در پاره ای دیگر از روایات وجود انسـان های مسـجدی را موجب رفع بال و تأخیر در نزول خشـم و 
غضب الهی بر جامعه شـناخته اند که این خود یکی از مصادیق رحمت الهی بر اهل مسـجد اسـت. در حدیثی 
َثُة 

َ
َعاِص َو ِفَیا َثال ْسَرُفوا ِف امْلَ

َ
َیٍة َقْد أ  َقْر

َ
ْهل

َ
ى أ

َ
ُه ِإَذا َرأ

ُ
ل

َ
 َجال

َّ
از رسول خدا چنین آمده است: »ِإّنَ اهَّلَل َجل

یَن  َعاِمِر
ْ
ِل ال

َ
ال ینَ ِبحجَ َتَحاّبِ ْؤِمِنینَ امْلُ ْو اَل َمْن ِفیُکْم ِمَن امْلُ

َ
 َمْعِصَییِت ل

َ
ْهل

َ
ُه َیا أ

ُ
ل

َ
 َجال

َّ
ْؤِمِنینَ َناَداُهْم َجل َنَفٍر ِمَن امْلُ

َبـاِل؛ آنـگاه کـه 
ُ
َّ اَل أ ُ

ـُت ِبُکـْم َعـَذاِب ث
ْ
ْنَزل

َ
 ِمـیّنِ َل

ً
ْسـَحاِر َخْوفـا

َ
یَن ِباْل ْسـَتْغِفِر ْریِض َو َمَسـاِجِدی َو امْلُ

َ
ـْم أ ِتِ

َ
ِبَصال

خداوند متعال مشـاهده می نماید، اهل سـرزمینی راه اسـراف در معاصی را در پیش گرفته اند و در میان آنان 
سـه طایفه از مؤمنان یافت می شـود، آنان را ندا می کند که ای اهل گناه و سرکشـی، اگر نبود که در میان شما 
گروهی از مؤمنان به خاطر عظمت و جالل من به یکدیگر محّبت می ورزند و گروه دیگر با نماز خود زمین و 
مساجد مرا آباد نگه می دارند و گروه سّومی که به سبب خوف از من سحرگاهان به استغفار می پردازند، عذاب 

خویش را بر شما فرو می فرستادم و به شما اهل عصیان، توّجهی نمی نمودم«.3
َساِجِد؛ به هنگام نزول   امْلَ

ُ
ْهل

َ
ِفَ أ َفاُت ُعو َعاَهاُت َو اْل

ْ
ِت ال

َ
همچنین در حدیث دیگر نیز آمده است: »ِإَذا َنَزل

بال و آفت، اهل مساجد سالم و محفوظ می مانند«.4

نجات از هالکت
آدمی، همواره در حال حرکت و سیر به سوی خالق و مبدأ خویش است، برخی آگاهانه و برخی ناآگاهانه، 

1. بحار األنوار، ج 80، ص 374.
2. سّید رضی، المجازات النبویه، ص408، ح330.

3. وسائل الشیعه، ج 16، ص93.
4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص357.
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گاه از مسـیر حّق و گاه از مسـیر باطل این مسـیر را در طول زندگی خود طی می کنند و به لقاء پروردگار نائل 
قیـه ؛ ای انسـان، تـو با تالش و رنج به سـوی  ال ُ َ

 ف
ً
ـَک َکْدحـا ّبِ ـَک کاِدٌح ِإل  َر

َ
ْنسـاُن ِإّن ـا اْلِ َ ّیُ

َ
می شـوند: »یـا أ

پروردگارت می روی و او را مالقات خواهی کرد«.1
از این رو، بشر در طی این مسیر همواره در معرض هالکت و نابودی است و موانع و مشکالت فراوانی در 
سر راه تکامل ماّدی و معنوی او وجود دارد که سعادت او را تهدید می کند. بنابراین، یک فرد مسلمان، هیچ گاه 
نباید از پروردگار خویش غفلت کرده و همواره باید به سـوی او پناه ببرد و از او درخواسـت هدایت و رهبری 

نماید تا در راه سعادت )صراط مستقیم( قرار گیرد و به سوی مقصد و کمال نهایی گام بردارد.
از جمله شاخص های توسعه از نگاه اسالم، افزایش میزان دین مداری مردم است؛ چرا که به طور اساسی، 
فلسـفه تشـکیل جامعه اسـالمی، فراهم کردن بستری برای هدایت و دسـت یابی انسان به سعادت دنیوی و 
اخروی است که تجلّی آن در نوع برخورد مردم جامعه با فرایض و مناسک دینی است. حضور اکثرّیت جامعه 
در مسجد و اقامه نماز و و پرداختن به فرایض دینی عالوه بر کارکردهای عبادی و اجتماعی، از کارکردهای 
هدایتی نیز برخوردار است؛ چرا که از رهگذر حضور در مسجد، برپایی جلسات وعظ و خطابه، این مهّم نقشی 

بسزا در هدایت انسان و جلوگیری از ضاللت او دارد. 
بنا بر آمار و گزارش های سازمان ملّی جوانان تنها در سال 1383 تعداد 55درصد از جوانان شهر تهران اظهار 
نموده اند که نماز می خوانند؛ یعنی در مقابل 45درصد جوانان شهر تهران نسبت به مسأله نماز کم توّجه هستند 
و به فرایض دینی اهتمام ندارند که این رقم نسبت به تعداد جوانان شهر تهران به عنوان پرجمعّیت ترین شهر 
کشور میزان قابل توّجهی است.2 از جمله راهکارهایی که برای حّل این معضل می توان بدان تمّسک جست، 
تقوّیت فضای فرهنگی و عبادی مساجد و ایجاد فضایی جذاب است تا مشّوق حضور جوانان در مساجد باشد. 
مقام معّظم رهبری در این رابطه می فرمایند: »اسـتفاده از مسـجد برای دنیای اسـالم، فرصت مغتنمی 
محسـوب می شـود، منتهی چون آمدن اجباری، در آمدن به مسـجد نیست باید دل ها به آمدن مسجد رغبت و 

شوق پیدا کنند و این ممکن نیست، مگر اینکه کانون مسجد شوق آفرین و شوق آور باشد«.3

بهره مندی از هدایت الهی
»هدایت«، در لغت به معنی داللت و راهنمایی توأم با لطف و دّقت است و آن را به دو شعبه تقسیم کرده اند: 

1. انشقاق، آیه6.
ح پژوهشی اقامه نماز در بین جوانان و نوجوانان شهر تهران، 1385. 2. ر.ک؛ طر

3. مقام معّظم رهبری، دیدار با شرکت کنندگان همایش بین المللی هفته جهانی مسجد،1384/5/30. 
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»ارائه طریق« و »ایصال به مطلوب«. به تعبیر دیگر، »هدایت تشریعی« که به وسیله پیامبران و کتاب های 
آسمانی انجام می گیرد و انسان ها با تعلیم و تربیت آنها در مسیر تکامل پیش می روند و »هدایت تکوینی« که 
منظور از آن رهبری موجودات به وسـیله پروردگار زیرپوشـش نظام آفرینش و قانون مندی های حساب شده 
جهان هسـتی اسـت و در این آیه شـریف که خداوند از زبان موسـی نقل می کند، به این مرحله از هدایت 
َّ َهدى1؛گفت:  ُ

َقـُه ث
ْ
 یَشْ ٍء َخل

َّ
ْعطـی  ُکل

َ
ـِذی أ

َّ
َنـا ال ّبُ  َر

َ
»تکوینی« اشـاره شـده اسـت؛ آنجا که می فرماید: »قـال

پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را الزمه آفرینش او بود داده است؛ سپس او را  هدایت 
کرده است«.2

به یقین، قرآن کریم برای هدایت همه جهانیان نازل شده؛ اّما تا زمانی که مرحله ای از تقوا در وجود انسان 
نباشـد که همان مرحله تسـلیم در مقابل حّق و پذیرش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت اسـت، محال اسـت 
انسـان از هدایت کتاب های آسـمانی و دعوت انبیاء بهره بگیرد. بر این اسـاس، خداوند می فرماید: »ذِلَک 
؛ آن کتـاب بـا عظمتـی اسـت که شـّک در آن راه نـدارد و مایه هدایت  ِقـینَ ُمّتَ

ْ
ْیـَب ِفیـِه ُهـدًى ِلل ِکتـاُب ال َر

ْ
ال

پرهیزکاران است «.3 
در قـرآن کریـم، »هدایـت« بـه معنی فراهم آوردن وسـایل سـعادت و »اضالل« به معنـی از بین بردن 
زمینه های مساعد است؛ بدون اینکه جنبه اجباری به خود بگیرد و این را نیز باید دانست که هدایت و اضالل 
دو کلمه جامع هستند که تمامی انواع کرامت و خذالنی که از سوی خدا به سوی بندگان سعید و شقی می رسد 

را شامل می شود.4
هدایت تشـریعی، به معنی ارائه طریق، جنبه عمومی و همگانی دارد و هیچ قید و شـرطی در آن نیسـت؛ 
؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر  ً

ا َکُفورا  َو ِإّمَ
ً
ِکرا ا شا  ِإّمَ

َ
بیل ا َهَدْیناُه الّسَ

َ
چنانکه در آیه زیر آمده است: »ِإّن

باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس «.5
هدایت تکوینی، هرگز بی قید و شـرط نیسـت و این هدایت و اضالل که نقطه مقابل آن است، مخصوص 

گروهی است که اوصاف آنها در قرآن بیان شده که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد.
در مـورد »هدایـت«، شـرایط و اوصافی در قرآن بیان شـده که نشـان می دهد این هدایـت بدون علّت و 
برخالف حکمت الهی نیست؛ مانند آیه زیر که پیروی فرمان خدا و جلب خشنودی او را زمینه ساز هدایت الهی 

1. طه، آیه50.
2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص39.

3. بقره، آیه2.
4. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص40.

5. انسان، آیه3.
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دِیْم  وِر ِبِإْذِنِه َو َیْ ماِت ِإَل الّنُ
ُ
ل

ُ
ِرُجُهْم ِمَن الّظ الِم َو ُیحنْ  الّسَ

َ
َبَع ِرْضواَنُه ُسُبل

َ
دی ِبِه اهَّلُل َمِن اّت بر شمرده است: »َیْ

 ِإّنَ اهَّلَل 
ْ

ِإل  ِصراٍط ُمْسـَتقمٍی«.1در جای دیگر توبه و انابه را عامل اسـتحقاق هدایت می داند و می فرماید: »ُقل
ناب «.2قرآن کریم در آیه دیگر، جهاد مخلصانه در راه خدا را به عنوان شرط 

َ
ْیِه َمْن أ

َ
دی ِإل  َمْن َیشاُء َو َیْ

ُّ
ُیِضل

ْحِسـنین «.3در  َع امْلُ نا َو ِإّنَ اهَّلَل مَلَ
َ
ْم ُسـُبل ُ ِدَیّنَ َنْ

َ
ذیَن جاَهـُدوا فینا ل

َّ
اصلـی هدایـت ذکر کرده و می فرماید: »َو ال

آیـه دیگـر، پیمودن مقداری از راه هدایت را به عنوان شـرطی برای ادامه ایـن راه به لطف خداوند ذکر نموده 
ذیَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم َتْقواُهم «4در نتیجه می توان گفت تا از سـوی بندگان توبه 

َّ
و می فرماید: »َو ال

و انابه ای نباشـد و پیرو فرمان خدا نباشـند و تا جهاد و تالش صورت نگیرد و گام های نخسـتین را در مسـیر 
حّق برندارند، لطف الهی شـامل حال آنان نمی شـود. حضور انسـان مسلمان در مسجد را می توان مصداقی از 
بازگشـت او به سـوی پروردگار و پیروی از فرمان خداوند، تالش و برداشـتن گام در مسـیر حّق دانست که به 

استناد آیات مذکور این فرد مشمول هدایت الهی می گردد.
در مـورد »ضاللـت« نیـز قـرآن در یک جا سرچشـمه ضاللت را فسـق و خروج از اطاعـت و فرمان الهی 
فاِسـقین «؛5در جای دیگر روی 

ْ
 ال

َ
 ِبـِه ِإاّل

ُّ
 َو مـا ُیِضـل

ً
ـدی ِبـِه َکثیـرا  َو َیْ

ً
 ِبـِه َکثیـرا

ُّ
شـمرده اسـت؛ ماننـد: »ُیِضـل

امِلین «.6 
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال مسـأله ظلم تّکیه شـده و آن را زمینه سـاز ضاللت معّرفی کرده است؛ مانند: »َو اهَّلُل ال َیْ

دی َمْن ُهَو ُمْسِرٌف  همچنین، در آیه دیگر، اسـراف و دروغگویی را عامل گمراهی شـمرده است: »ِإّنَ اهَّلَل ال َیْ
اب «.7نتیجـه اینکـه قرآن، ضاللت الهی را مخصوص کسـانی می شـمرد که دارای این اوصاف هسـتند: 

َ
َکّذ

»ظلم«، »فسق«، »دروغ«، »اسراف« و »کفران«.8
ـراَط  بنابرایـن، اگرچـه انسـان بـه واسـطه خوانـدن نمـاز و درخواسـت هدایـت از خداونـد، »اْهِدَنـا الّصِ
ْسَتقمی «9مشـمول عنایت خاّص پروردگار و آنچه به اعتقاد آیت اهلل خویی هدایت خصوصی الهی می توان  امْلُ

1. خداونـد بـه برکـت آن، کسـانی را کـه از خشـنودى او پیـروى کننـد، بـه راه هـاى سـالمت، هدایـت می کنـد و بـه فرمـان خـود، از تاریکی       هـا بـه سـوى 
روشـنایی می بـرد و آنهـا را بـه سـوى راه راسـت، رهبـرى می نمایـد؛ مائـده، آیـه16.

2. بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را که بازگردد، به سوى خودش هدایت می کند؛ رعد، آیه27. 
3. و آنهـا کـه در راه مـا )بـا خلـوص نّیـت( جهـاد کننـد، بـه طـور قطـع، به راه هـاى خود، هدایتشـان خواهیم کـرد و خداوند با نیکوکاران اسـت؛ عنکبوت، 

آیه69.
4. کسانی که هدایت یافته اند، خداوند بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به آنان می بخشد؛ محّمد، آیه17.

5. خدا جمع زیادى را با آن گمراه و گروه بسیارى را هدایت می کند؛ ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد؛ بقره، آیه26. 
6. و خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمی کند؛ بقره، آیه258. 

7. خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست، هدایت نمی کند؛ غافر، آیه28.
8. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص230.

9. ما را به راه راست هدایت کن ؛ فاتحه، آیه6. 
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نامید1می گردد و نیز به واسـطه گام برداشـتن در مسـیر حّق و بازگشـت به سمت پروردگار در معرض هدایت 
ْو َیْسـَمُع َکِلَمًة 

َ
ُه َعـْن َرًدى أ

ُ
ْو َکِلَمـًة َتـُرّد

َ
تکوینـی الهـی قرار می گیرد؛ اّما اشـاره امیر مؤمنان در عبـارت »أ

 ُهًدى«، بر این مطلب داللت دارد که فرد مسلمان با حضور در مسجد و شنیدن کلماتی، به هدایت 
َ

ُه َعیل
ُّ
َتُدل

رهنمون می گردد. این نوع از هدایت همان هدایت تشـریعی اسـت که وظیفه پیامبر و علمای دین اسـت و به 
واسطه تبلیغ در مسجد به مردم منتقل می گردد.

انبیاء سلف، هدایت تشریعی الهی را با ابزارهای تبلیغی، همچون وعظ، خطابه و ساختن محلّ هایی برای 
عبادت خداوند که در قرآن نیز بدان ها اشاره شده است2به مردم منتقل می کردند. معابد که شامل صومعه ها، 
بیعه ها )معابد یهود و نصاری( و نمازگاه ها )صلوات( و مساجد می شوند، در طول تاریخ به مثابه نهادی مذهبی 
برای عبادت خداوند و انتقال آموزه های دینی از سـوی انبیا الهی مورد اسـتفاده قرار می گرفتند. با این وصف 
معابد را می توان واسـطه هدایت انسـان های هر عصر تلّقی نمود و مردم نیز به واسـطه وجود معابد در محّل 

زندگی خویش به یاد دین می افتادند.
با ظهور اسالم و بعثت نبّی خاتم شکل نوینی از معابد به نام مسجد از سوی این شرع مقّدس بنا نهاده 
شد تا واسطه انتقال پیام الهی )هدایت تشریعی( توّسط پیامبر اعظم به مردم باشد. البته قابل توّجه است 
کـه اّولیـن مسـجد پس از هجرت و تشـکیل حکومت اسـالمی در مدینه بنا گردید. تا قبـل از هجرت، پیامبر 
اسـالم پیام هدایت الهی را از طریق خطابه در کنار خانه کعبه و یا جمع کردن افراد در خانه خویش و در 
مکان های دیگر به طور پراکنده به مردم منتقل می نمود؛ اّما پس از تشـکیل حکومت اسـالمی با ساخته شدن 

مسجد این وظیفه پیامبر )ابالغ پیام الهی به مردم( به این نهاد مقّدس منتقل گردید.
بنابراین، می توان مسـاجد را محّل تبلیغ دین و تجلّی گاه دین مداری مردم در جامعه دانسـت. خداوند در 
قرآن، یکی از منشـأهای فسـاد زمین را ویران شـدن مراکز مذهب بیان فرموده است؛ یعنی اگر مراکز مذهب 
آبـاد نبـود و رو بـه ویرانی  ـ که هدف اصلی طاغیان ددمنش اسـت ـ نهاد، جامعـه رو به تباهی می رود و آیه »َو 
«3به  ً

واٌت َو َمسـاِجُد ُیْذَکُر فَیا اْسـُم اهَّلِل َکثیرا
َ
َمْت َصواِمُع َو ِبَیٌع َو َصل ّدِ ُ اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَ ْو ال َدْفُع اهَّلِل الّنَ

َ
ل

این معناسـت که اگر دفاع مقّدس و جهاد نباشـد، مراکز مذهبی، مانند مسجدها، کنیسه ها، بیعه ها، صومعه ها 

1. ر.ک: خویی، سّیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص645.
2. حّج، آیه40.

گـر خداونـد بعضـی از مـردم را بـه وسـیله بعضـی دیگـر دفـع نکنـد، دیرهـا و صومعه هـا و معابـد یهـود و نصـارا و مسـاجدى کـه نام خـدا در آن بسـیار برده  3. ا
می شـود، ویـران می گـردد و خداونـد کسـانی را کـه او را یـارى کننـد )و از آیینـش دفـاع نماینـد(، یـارى می کنـد؛ خداوند قوى و شکسـت ناپذیر اسـت؛ حّج، 

آیه40.
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و دیرهای راهبان ویران می شود؛ آنگاه سخن از موعظه، نصیحت، تهذیب و تربیت نیست؛ یعنی نظام امر به 
معروف و نهی از منکر رخت می بندد و اگر سـخن از تهذیب و تزکیه نبود و چراغ هدایت خاموش شـد، فسـاد 

گسترش می یابد.1 
عاّلمـه طباطبایـی نیز در تفسـیر خود پیرامـون این آیه می فرمایند: »اینکه خداوند معابد و کلیسـاها را در 
کنار مسـاجد نیز نام برده، بدین جهت اسـت که این مکان ها مظاهر دین و شـعائر و نشـانه های دین است که 
مـردم بـه وسـیله آنها به یاد دین می افتنـد و در آنها احکام دین را می آموزند و صـورت دین را در اذهان مردم 

حفظ می کنند«.2

ترک گناه به موجب خشیت
از دیگـر معضـالت اجتماعـی می توان بـه ناهنجاری های موجود در جامعه اشـاره کرد؛ روابط نامشـروع 
جنسـی، اعتیاد، دزدی، بی بندوباری اخالقی و مواردی از این دسـت که هر کدام به نوعی نسـل جوان امروز 
جامعه را به بند اسـارت کشـیده اسـت. مسـأله مبارزه با فساد و فحشا از جمله مسـائلی است که در سال های 
اخیر توّجه همه مسـئوالن و دغدغه مندان مسـائل فرهنگی جامعه را به خود معطوف داشـته است. به راستی 
آیا تاکنون اقدامات انجام شـده توّسـط سـازمان های دولتِی مربوط توانسته است این ناهنجاری ها را برطرف 

کرده و به اصالح امور بپردازد؟
بنـا بـر آمـار و گزارش های سـازمان ملّی جوانان، به عنوان سـازمانی که متولّی امور نسـل جوان کشـور 
اسـت، درصـد قابل توّجهی از جوانان به نوعی درگیر یکـی از ناهنجاری های اجتماعی بوده و از آن به عنوان 

بزرگ ترین معضل فکری و روحی خود یاد می کنند.3
از جملـه کارکردهایـی کـه بـرای مسـجد در حدیث امام علی بیان شـده اسـت، مسـئله جلوگیری از 
ْو َحَیاًء«،4بیانگر 

َ
 َخْشَیًة أ

ً
ناهنجاری های اجتماعی اسـت. سـخن بسیار ظریف حضرت با عبارت »َیْتُرُک َذْنبا

این مطلب اسـت که حضور در مسـجد می تواند مانع بسـیاری از ذنب ها و گناه های فردی و اجتماعی شـود. 
خشـّیت به عوامل درونی بازگشـته و حیا یک عامل بیرونی اسـت و ترک گناه بر اثر عوامل درونی و بیرونی، 

بهترین وسیله نجات و دست یابی به سعادت است.

1. جوادی آملی، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص37-36.
2. طباطبایی، سّید محّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج14، ص546.

ح پژوهشی اقامه نماز در بین جوانان و نوجوانان شهر تهران، 1385. 3. ر.ک: طر
4 . وسائل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.

441 فــــروغ مسجـــــــــــد



ترک گناه به موجب حیا
یکی از مراحل رشـد و کمال انسـان، نائل آمدن او به درجه ای اسـت که تنها به سـبب خشـّیت و توّجه به 
خداونـد متعـال، گنـاه و عصیان را تـرک گوید. در مرحله نازل تر از این، انسـان به خاطر حیـا از برادران دینی 
خویش و با مالحظه قضاوت افکار عمومی و بیم از دسـت رفتن آبرو و اعتبار خویش نزد دیگران، معصیت را 
ترک می نماید. هرچند مرحله اّول کامل تر و برتر است، اّما مرحله دّوم نیز امری پسندیده و نیکو و مقّدمه ای 
برای کسب ملکه خشّیت الهی است. در روایات اسالمی، حیا نمودن از مردم و به خصوص مؤمنان در جهت 
ترک گناه مدح شـده و در جانب مقابل، آنان که با گسـتاخی و بی حیایی و بدون اعتنا به قضاوت جامعه به هر 
 از پیامبر اکرم عمـل ناپسـندی اقـدام می کنند، مورد مالمت و سـرزنش قرار گرفته اند. امیر مؤمنـان
َک ِإْن 

َ
ُه َفِإّن

َ
 ل

َ
 َو اَل َما ِقیل

َ
َیاِء اَل ُیَباِل َما َقال اٍش َبِذی ٍء َقِلیِل احْلَ ِ َفّحَ

ّ
 ُکل

َ
َة َعیل ّنَ َ َم احْلج نقل می کنند: »ِإّنَ اهَّلَل َحّرَ

ْو ِشْرِک َشْیَطاٍن«.1
َ
ٍة أ  ِلَغّیَ

َ
ْدُه ِإاّل جِ

َ
ْشَتُه َلْ ت َفّتَ

به عبارت دیگر، وقتی فردی به مسجد می رود در واقع، در یک ساختار اجتماعی متشّکل از برادران ایمانی 
قرار می گیرد که سـبب حیاء وی می گردد و این حیاء که هم از خداوند اسـت و هم از آن برادران دینی، زمینه  

ترک گناه را برای وی فراهم می نماید.
َفْحشاِء 

ْ
الَة َتْنی  َعِن ال الة ِإّنَ الّصَ ِقِم الّصَ

َ
ِکتاِب َو أ

ْ
ْیَک ِمَن ال

َ
وِحَی ِإل

ُ
 ما أ

ُ
در قرآن کریم آمده است: »اْتل

ُم ما َتْصَنُعون «.2خداوند در این آیه رسـول گرامی خود را به تالوت آنچه به 
َ
ْکَبر َو اهَّلُل َیْعل

َ
ِذْکُر اهَّلِل أ

َ
ْنَکِر َو ل َو امْلُ

وی وحی شـده، دسـتور می دهد؛ چون تالوت قرآن بهترین رادع از شـرک و ارتکاب فحشاء و منکرات است؛ 
زیرا در آن آیات روشنی است که متضّمن حّجت هایی نورانی است که حّق را آن طور که باید روشن می سازد 
و هم مشـتمل بر داسـتان های عبرت آور، مواعظ، بشارت ها، انذار، وعده و وعیدها است که شنونده و خواننده 
را از گناهان باز می دارد و سپس آن امر را ضمیمه می کند به امر به نماز که بهترین اعمال است؛ چون که نماز 

از فحشاء و منکر باز می دارد.3 
عاّلمه طباطبایی پیرامون اینکه چگونه نماز، انسان را از ارتکاب گناه باز می دارد، می فرمایند: سیاق آیات 
شـاهد بر این اسـت که مراد از این بازداری، بازداری طبیعت نماز از فحشـاء و منکر اسـت؛ اّما این بازداری به 

1. خداونـد متعـال، بهشـت را بـر هـر شـخص فّحـاش بی آبـرو و کم شـرمی که توّجهی بـه گفته های خود و آنچه دیگـران در مورد او می گویند نـدارد، حرام 
گـر حـال چنیـن شـخصی را خـوب بررسـی کنـی، خواهـی یافـت کـه یـا زنازاده اسـت و یـا اینکه شـیطان در انعقاد نطفه او شـریک بوده اسـت؛  کـرده اسـت. ا

الکافـی، َباُب اْلَبـَذاء، ج 2، ص324. 
2. آنچـه را از کتـاب )آسـمانی( بـه تـو وحـی شـده، تـالوت کـن و نمـاز را برپـا دار، کـه نمـاز )انسـان را( از زشـتی ها و گنـاه بازمـی دارد و یـاد خـدا بزرگ تر اسـت و 

خداونـد می دانـد شـما چـه کارهایـی انجـام می دهید؛ عنکبـوت، آیه45. 
3. طباطبایی، سّیدمحّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج16، ص199.
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نحو اقتضاء است نه علّیت تاّمه، که هر کس نماز خواند، دیگر نتواند گناه کند و اینکه عّده ای اشکال می کنند 
که چرا بسـیاری از نماز گزاران مرتکب کبائر و منکرات می شـوند؟ این گونه پاسـخ می دهند که عمل نماز به 
خصـوص کـه بنـده آن را در هـر روز، پنج بار بجا بیاورد و همه عمر ادامه دهد و به خصوص اگر آن را همه روز 
در جامعـه ای صالـح بجـا بیاورد و افراد آن جامعه نیز مانند او همه روز نماز بجای آورند و مثل او نسـبت به آن 

اهتمام بورزند، با گناهان کبیره سازش ندارد. 1 
آری، توّجه به خدا از روی بندگی، آن هم در محیطی همچون مسـجد، به طور طبیعی باید انسـان را از هر 
معصیتی و هر عملی که دین آن را شـنیع می داند، از قبیل قتل نفس، تجاوز به جان ها و به مال ایتام، فسـاد 
و فحشـا باز دارد. پس، اگر انسـان مّدتی بر نماز خود پایداری کند و در انجام آن نّیت صادق داشـته باشـد، این 

استدامت به طور مسلّم، باعث می شود که به تدریج ملکه پرهیز از فحشاء و منکر در او پیدا شود. 
ْبِر  آیه دیگری که در این رابطه می توان بدان اسـتناد نمود، آیه زیر اسـت که می فرماید: »َو اْسـَتعیُنوا ِبالّصَ
«.2  کلمه »اسـتعانت« در اینجا به معنای طلب کمک اسـت و این در  اِشـعین  احْلن

َ
 َعیل

َ
َکبیَرٌة ِإاّل

َ
ا ل الِة َو ِإّنَ َو الّصَ

وقتی صورت می گیرد که نیروی انسان به تنهایی نمی تواند حادثه ای که پیش آمده را بر وفق مصلحت خود 
بر طرف سازد و اینکه خداوند فرموده است از صبر و نماز برای مهّمات و حوادث خود کمک بگیرید، برای این 
است که در حقیقت در عالم هستی یاوری به جز خدای سبحان نیست و بنابراین، الزم است که آدمی در نماز 
اسـتقامت به خرج داده و ارتباط خود را با خدا وصل نماید؛ چرا که صبر و نماز، بهترین وسـیله برای پیروزی 
اسـت. عاّلمـه طباطبایـی زیر این آیه به نکته ظریفی اشـاره می کنند و می فرماید کـه صبر، هر بال و یا حادثه 
عظیمی را کوچک و ناچیز می کند و نماز که اقبال به خدا و التجاء به او اسـت، روح ایمان را زنده می سـازد و 
به آدمی می فهماند که به جایی تّکیه دارد که انهدام پذیر نیست و به سببی دست زده که پاره شدنی نیست. 3 
به هر حال حیا، از انسان های موّحد و مؤمن امری پسندیده است و ارتباط با مسجد، عالوه بر آنکه ایمان 
و توّجه به عظمت خداوند را در انسـان تقوّیت می کند، زمینه آشـنایی و ارتباط او را با افراد مؤمن و صالح نیز 

فراهم می آورد و این امر، خود یکی از عوامل و اسباب دوری از گناه و انحرافات خواهد بود.

نتیجه گیری

بدون تردید، در توسعه یک کشور مهمّ ترین بُعد، مسائل فرهنگی است و اگر در توسعه سیاسی و اقتصادی 

1. همان.
2. از صبـر و نمـاز یـارى جوییـد )و بـا اسـتقامت و مهـار هوس هـاى درونـی و توّجـه بـه پـروردگار، نیـرو بگیریـد( و ایـن کار، جـز بـراى خاشـعان، گـران اسـت؛ 

بقـره، آیه45.
3. طباطبایی، سّیدمحّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج1، ص299.
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نیـز به مسـائل فرهنگی توّجه نشـود، توسـعه اجتماعی به مفهـوم امروزی آن تحّقق نخواهـد یافت و بر این 
اسـاس، ضرورت تعلیم و تربیت و پرورش نیروی انسـانی پارسـا، کارآمد و توانا به مثابه یکی از شـاخص های 

توسعه فرهنگی در تحّقق دیگر ابعاد توسعه، واقعّیتی انکارناپذیر است. 
به نظر می رسد که قرآن و دین مبین اسالم به عنوان رسالتی عمومی، به مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی 
اهتمام ویژه دارد و می توان گفت حرکت پیامبر اسـالم یک حرکت فرهنگی و در راسـتای روشـنگری و 
ایجاد تمّدن فرهنگی بوده اسـت. فرهنگ اسـالمی، بنای مسـاجد را به عنوان نماد حکومت دینی و مرتبط با 
مردم مسلمان در انواع مختلف، از مساجد جمعه تا محلّه که پذیرای اقشار مختلف مردم در ساعت های متنّوع 
بودند، می داند که این نمونه ای از کارآیی مسـاجد و تالش اسـالم برای توسعه روابط اجتماعی و فرهنگی در 

فضاهای شهری به واسطه مساجد از دیرباز تاکنون بوده است.
در واقع، توسـعه فرهنگی به عنوان سیاسـتی کلّی برای رسـیدن به توسعه پایدار در سطح جامعه اسالمی، 
حقیقتی انکار ناپذیر اسـت که در این مقاله به طور مفّصل تبیین شـده اسـت. الگوهای عملی بیان شده توّسط 
امیر مؤمنان این مطلب را اثبات می کند که با بهره گیری درست از نمادهای دینی و به خصوص مساجد، 

می توان به تعالی و رشد فرهنگی جامعه اسالمی دست یافت.
بنابراین، می توان گفت که مقصود از توسـعه فرهنگی مسـجد، بهینه سازی، بهره  برداری، افزایش نقش، 
جایگاه، کارکرد و ارتقاء سـطح و باالبردن کیفّیت و عرضه خدمات عبادی، آموزشـی و غیره و افزون سـاختن 
جاذبه های مسجد و در یک جمله، آوردن مسجد در متن زندگی مردم مسلمان و برقراری و مستحکم ساختن 

پیوند بین مسجد و امور گوناگون در حیات بشری است.
متأّسـفانه، با نگاهی گذرا به مجموعه مسـاجد در کشـورهای اسالمی این حقیقت تلخ روشن می شود که 
در حال حاضر بسیاری از مساجد توان الزم را جهت تقوّیت بنّیه فکری و فرهنگی و معنوی مسلمانان ندارند 
و از این دردناک تر، مسـاجدی اسـت که به گمراه کننده ترین اندیشـه ها، رنگ و بوی دینی می بخشند و آن را 
در جهان منتشـر می نمایند. آرزو می نمائیم در سـایه رشـد و آگاهی مسـلمانان شاهد روزی باشیم که مساجد 
جایگاه فرهنگی خود را باز یابند و به صورت کانون های آموزش و تربیت مسلمانان عمل کنند و اندیشه های 

اصیل اسالمی، بیش از پیش از این مراکز مقدّ س منتشر شود و بر تمامی گستره زمین پرتو افکنی کند.
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بررسی کارکردهای فرهنگِی نهاد مسجد در 
صدر اسالم

عارفه مجیری و فاطمه لمسه چی

چکیده

مسـئله  اصلی این تحقیق، تبیین و تحلیل نقش فرهنگی پایگاه مقّدِس جهان اسـالم، »مسـجد« اسـت. 
مسـجد، جایگاهی اسـت که گسـتره  آن در جغرافیای جهان، هم معنا و برابر با گستره  قلمرو اسالم است. این 
نوشـتار بـا هدف شناسـایی و بررسـی کارکردهای فرهنگی نهاد مسـجد )و در مقوله هایـی مانند: نقش های 
عبادی، تبلیغی، ارتباطاتی، علمی ـ آموزشی، خدماتی و اجتماعی( شکل گرفته است. نگارنده، به دنبال پاسخ 
به این سـؤاالت اسـت  که فّعالّیت های فرهنگی مسـاجد در صدر اسـالم چه بوده است و در عصر حاضر تا چه 
اندازه  می توان این کارکردها را مورد استفاده قرار داد. با نظر به این مسئله که مساجد، نقش اصلی را در معّرفی 
اسـالم و فرهنگ و تمّدن اسـالمی ایفا می کنند، کارکردهای مسـجد، تنها در بُعد معنوی و عبادی خالصه 
نمی شـوند، بلکه مسـاجد در صدر اسالم کارکردهای گوناگونی داشته اند که بیشتر آنها به عنوان کارکردهای 
فرهنگی قابل  تعریف و تبیین هستند. بنابراین، در صورتی  که با برنامه ریزی های مناسب، مسجد را در ایفای 
نقش هـای اساسـی آن یاری دهیـم، در آن صوت، این نهاد می تواند بار فرهنگی جامعه  اسـالمی را به دوش 

بکشد .

کلیدواژه ها: 

مسجد، فرهنگ، کارکرد فرهنگی، جامعه اسالمی.
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مقّدمه

مسـجد همواره مشـعل هدایت، نشانه تّوجه به ارزش های واالی انسـانی، محّل طرد آالیش های ماّدی، 
نشـانگر هوّیت فرهنگ و هنر اسـالمی و در نهایت مرکز پیشـگیری و کاهش بزهکاری های اجتماعی بوده 
است. مسجد، در اسالم، قلب تپنده حیات این دین حنیف و جایگاه پیوند آسمان و زمین )دو نماد آخرت و دنیا( 

است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات در آن رشد و تکامل می یابد. 
عصر حاضر، عصر بازنگری و بازگشت به دین است؛ دو نگرش بزرگ ماّدی گری و ماّدی نگری در زمینه  
عمل و جامعه گردانی شکست خورده است و برای بشرّیت رنج  دیده  امروز، مجال تأّمل در معنوّیات و بازگشت 
به سـّنت معنوی که جامع و کامل ترین مصداق آن دین اسـت، فراهم آمده است. از نخستین سده ظهور دین 

مبین اسالم، »مساجد«، به عنوان شاخص ترین و بارزترین نهادهای اسالمی، تجلّی یافتند .1
در حقیقـت، آمـوزش عملـی بنیان گذار مکتب متعالی اسـالم، برای رهروان راهش این  بوده  اسـت که در 
طّراحی و شهرسازی حکومت اسالمی،»مسجد«، نخستین مکان احداثی باشد و در مرکزّیت شهر قرار گیرد. 
چنان کـه حضـرت رسـول در نخسـتین اقدام خود، هنگام ورود بـه یثرب، پس از تغییر نـام آن به مدینه، 

مسجدی را در مرکز شهر بنا کرد.
در زمان حضرت محّمد و ائّمه  اطهار مسجد، کانون بسط و توسعه  فرهنگ غنّی اسالم بود و بسیاری 
از فّعالّیت های فرهنگی مسـلمانان در مسـجد انجام می گرفت. به طور کلی، پایگاه فرهنگی جهان اسـالم از 
مسـاجد شـکل گرفت و هسـته اّولیه فّعالّیت های فرهنگی دین مبین اسـالم، در مسـاجد تشکیل شده است. 
از  ایـن رو، می تـوان گفت که اصلی ترین پایگاه  فّعالّیت های فرهنگـی، چه در دوران پیامبر اکرم و چه در 

دوران ائّمه اطهار، مساجد بوده اند.2
نقش مساجد بر هوّیت و فرهنگ اسالمی تا بدان  جاست که با دور شدن از مساجد، نتیجه ای جز تخریب 
ظاهـری و باطنـی و سـقوط مبانـی فرهنگ در وهله نخسـت و از میان رفتن وحدت اسـالمی در وهله  دّوم را 
در پـی نخواهـد داشـت. از طـرف دیگر، رابطه متقابل میـان ارزش ها و باور های سـّنتی و مذهبی، فرهنگ و 
روابط اجتماعی نشـان می دهد که مسـاجد به عنوان کانون های ارزشـی و فرهنگی دین مبین اسـالم، نقش 
تأثیرگذاری در شکل گیری روابط اجتماعی مسلمانان داشته اند. این موضوع، نشان دهنده نقش مؤثّر این نهاد 

اسالمی بر فرهنگ و هوّیت مردمان شهرهای اسالمی است.3

1. رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی، ص23.
2. عّباسی، ابراهیم، نقش مسجد در فرهنگ و هوّیت محّله ای، فروغ مسجد، ج5، قم، مؤّسسه فرهنگی ثقلین، 1387، ص382 .
3. عّباسی، ابراهیم، نقش مسجد در فرهنگ و هوّیت محّله ای، فروغ مسجد، ج5، قم، مؤّسسه فرهنگی ثقلین، 1387، ص381.
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بنابراین، مسجد، به عنوان مرکز فرهنگ سازی  اسالمی و نهاد تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری افراد در تمام 
زمینه ها، به صورت محسوس و نا محسوس در شکل گیری فرهنگ و هوّیت افراد در سطح فردی و اجتماعی 

نقش به سزایی ایفا می نماید. 
بدین ترتیب، مشّخص می شود که تبیین و تعیین جایگاه واقعی مساجد در جوامع اسالمی، افزایش کارایی 

آن را در تقوّیت و تثبیت زیرساخت های فرهنگ اصیل اسالمی موجب خواهد شد .1
بدون تردید، می توان نتیجه گرفت که امروز راه حّل بسـیاری از مشـکالت اّمت اسـالمی در مسجد یافت 
می شود. اقدام و سّنت حضرت رسول در تأسیس مسجد، یک حرکت مقطعی و نمادین و اتّفاقی نیست؛ 
بلکه نقطه آغاز کار را به  صورت حسـاب شـده به ما نشـان داده اسـت و بدون شـک، هم اکنون نیز می تواند 
کوتاه ترین و بهترین مسـیر اصالح اّمت مسـلمان قلمداد شـود و البّته باید چنین باشـد. پس، باید به سـّنت 
پیامبر اکرم بازگشـت و مسـجد را احیاء نمود؛ زیرا مشـکل اسالم، نداشـتن محّل عبادت نیست. حضرت  
 َو َطُهورا؛ همه زمین برای اّمت من مسجد و 

ً
ْرُض َمْسِجدا

َ
ْت ِلَ اْل

َ
رسول در این مورد می فرمایند: »ُجِعل

پاک  قرار داده شـده  اسـت«.2بنابراین، مشکل اّمت اسالمی، هدایت و الهام امور گوناگون است که سرچشمه 
آن در مسجد است.

کّلیات: مفهوم شناسی واژگان

در ابتدا الزم است به تعریف نظری مفاهیم این پژوهش بپردازیم:
کارکـرد: کارکـرد )Function( در ادبّیـات جامعه شناسـی بـه معنای »نقش یا اثری اسـت کـه هر پدیده در 

زنجیره  پدیده هایی که با آنها مرتبط است، باقی می گذارد«.3
کارکرد فرهنگی مسـجد: مراد از کارکرد فرهنگی، نقشـی اسـت که مساجد در جهت افزایش آگاهی ها و 

بینش های مردم، در زمینه های گوناگون مذهبی ایفا  می کنند.4
فرهنگ: اّولین تعریف جامع و مانع از فرهنگ در سـال 1718، در کتاب »فرهنگ ابتدایی« توّسـط ادوارد 

بارنت تایلور بیان شد.5

1. شکریان، ناصر، مدیریت و ساماندهی مساجد، فروغ مسجد، ج4، قم، مؤّسسه فرهنگی ثقلین، 1385، ص447.
2. ش ه ی د ث ان ی )الجبعی العاملی( ، زی ن ال دی ن  ب ن  ع ل ی، ال روض ه  ال ب ه ی ه  ف ی  ش رح  ال ل م ع ه  ال دم ش ق ی ه ، ج1، ص15.

3. عابدی جعفری، حسـن و همکاران، طراحی مدل مطلوب کارکرد و مدیریت مسـاجد، در قالب یک سـازمان داوطلبانه مذهبی، مجموعه مقاالت 
فروغ مسـجد، ج5، ص47. 

4. منصوریان، عّفت، عوامل و موانع جذب مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به مسجد، فروغ مسجد، ص240.
5. حبیبی، محّمد، خصائص مدیران فرهنگی، ص14.
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»فرهنگ یا تمّدن، به مفهوم قوم نگاری عاّم خود، مجموعه پیچیده ای است مشتمل بر معارف، معتقدات، 
هنر، حقوق، اخالق، رسوم و تمامی توانایی ها و عاداتی که بشر به عنوان عضوی از جامعه دریافت می نماید«.1

مفهـوم فرهنـگ، در اّولین برنامه 5 سـاله جمهوری اسـالمی ایران، چنین آمده اسـت: »فرهنگ، کلّیت 
به هم تافته باورها، ارزش ها، آرمان ها، دانش ها، هنر ها، متون، آداب و اعمال جامعه و مشـّخص کننده سـاخت 

و تحّول کیفّیت زندگی است«.2
در این پژوهش، بر اساس دو تعریف ذکر شده و تعاریف مشابه دیگر از فرهنگ، کارکردهای فرهنگی نهاد 
مسـجد را با مقوله های زیر بررسـی خواهیم کرد و به تبیین نقش های مسـجد در حوزه کارکرد های فرهنگی 
می پردازیـم: نقـش عبادی مسـجد، نقش اجتماعی مسـجد، نقش خدماتی مسـجد، نقش علمی ـ آموزشـی 

مسجد، نقش تبلیغی مسجد.

گفتار اّول: نقش عبادی  مسجد

در قرآن  کریم  هر جا سـخن  از مسـجد گفته شـد، جنبه های  عبادی  آن  به  عنوان  نقش  اّولیه  و بنیادین  این  
جایگاه  مقّدس  و معنوی  به  شمار رفته  است . در ادامه، به نمونه هایی از این آیات اشاره می شود:

َحدا؛ و اینکه مساجد از آن خداست. پس، احدی را با خداوند )به عنوان 
َ
َتْدُعواَمَع اهَّلِل أ ساِجَد هَّلِلَِّ َفال ّنَ امْلَ

َ
»َوأ

پرستش( نخوانید«. 3
ین ...؛ به  سوی  هر مسجدی  رو آورید و خدا  ُه الّدِ

َ
ِلِصینَ ل

 ِ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه منُْ
ّ

 ُوُجوَهُکْم ِعنَد ُکل
ْ
ِقیُموا

َ
»...َو أ

را از سر اخالص  بخوانید«. 4
یکـی از ارکان اساسـی ادیـان الهـی و به خصوص دین مبین اسـالم، »عبادت« اسـت. ماهّیت و حقیقت 
عبادت، تنها به امور ظاهری و بر زبان آوردن پاره ای از کلمات و انجام حرکات خاّص، محدود نمی شود؛5بلکه 

عبادت، ارتباطی است که بین بنده و معبود برقرار می شود و این ارتباط در بطن عبادت نهفته است.
بدین  صورت،  یکی  از اصلی ترین  نقش های  مسجد آن  است  که  زمینه  را برای  عبادت ُپرحضور و خالصانه  
فراهـم  نمایـد تـا مؤمنان  در آن  مکان  مقّدس  با پرداختن  به  نمـاز و ذکر و دعا زنگار غفلت  را از دل  و جان خود  
بشویند و با خداوند متعال،  به  معنای  واقعی  کلمه،  اُنس بگیرند. بنابراین،  هر اندازه  مسجد در ایفای  این  نقش  

1. ابوالقاسمی، محّمدجواد، شناخت فرهنگ، ص37و34.
2. حبیبی، خصائص مدیران فرهنگی، ص10.

3. جن، آیه18.
4. اعراف، آیه29.

5. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص29.
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حیاتی  موّفق تر و کارآمدتر باشد، به  مسجدی  که  قرآن  و سّنت  آن  را به  تصویر کشیده  اند، نزدیک تر است .1
با  مقّدمه ای که درباره کارکرد معنوی  مساجد مطرح شد، به  طور خالصه، به تبیین  »فّعالّیت های  عبادی«  

که  می تواند )و باید( در مساجد صورت  بگیرد، می پردازیم .

نقش  مسجد در انجام  عبادت  شایسته 
عنصـر توّجـه  قلبی  به  خداوند متعال ، روح  عبادت  را تشـکیل  می دهـد. برای  به وجود آمدن  چنین  عبادتی ، 
عوامل  فراوانی  مورد نیاز اسـت . بعضی  از این عوامل  به  شـرایط  درونی  و روحی  عبادت  کننده  مربوط  می شود؛ 

برخی  به  شرایط خارجی  و بیرونی  )چون  زمان  و مکان(  عبادت  بستگی  دارد.
بنابراین،  یکی  از رموز اصلی  بنای  مساجد در دین   اسالم ، فراهم  آوردن  مکانی شایسته برای  عبادت  است . 
مسـجد، با تمام  ویژگی هایی  که  شـارع  مقّدس  برای آن  در نظر گرفته ، مناسـب ترین  مکان  برای  عبادت  و راز 
و نیاز با خداوند متعال  است . به  همین  سبب، در آیین  مقّدس  محّمدی این  مکان  الهی ، »مسجد« نامیده  

می شود.2

ذکر و یاد خداوند در مسجد
ن 

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
مسـجد، جایگاه  حضور مؤمنان  برای  ذکر و یاد خداسـت ؛ خداوند تعالی  می فرماید: »ِف ُبُیوٍت أ

وِة 
َ
ل ْکِر اهَّلِل َو ِإَقاِم الّصَ اَرٌة َو اَل َبْیٌع َعن ِذ َ ِهِیْم تجِ

ْ
 ُتل

َ
 اّل

ٌ
َصاِل*ِرَجال

ْ
ُغُدّوِ َو ااَل

ْ
ُه ِفَیا ِبال

َ
ُح ل ُه ُیَسّبِ ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر ِفَیا اْسُ

َکـوِة...؛ در خانه هایـی  کـه  خداوند به  تعظیم  و بزرگداشـت  آن  فرمان  داده  و بردن نام خویش  را در آن   َو ِإیَتـاِء الّزَ
خواسـته  اسـت ؛ مردانی  یافت  می شـوند که  صبحگاهان  و شـامگاهان  خدا را تسبیح می گویند. هیچ  تجارت  و 

معامله ای  آنان  را از یاد خداوند و بپا  داشتن  نماز و پرداخت  زکات  باز نمی دارد...«.3 
عاّلمـه  طباطبایی، در تفسـیر این  آیه  سـخنانی  را بیـان  کردند که  حاصل  آن ، چنین  اسـت : مقصود از 
»رفع « در این  آیه ، باالبردن  قدر و منزلت  مسجد، یعنی  تعظیم  و بزرگداشت  آن  است . عظمت  و بزرگی  از آن  
خداوند اسـت . هر کس  به  همان  میزانی  که  با خداوند پیوند و نسـبت  دارد، در عظمت  و بزرگی  با وی  شـریک  
است . پس،  اگر خداوند به  بزرگ داشت چیزی اذن  دهد، در واقع، بر اساس پیوند و ارتباطی  است  که  آن  چیز با 
خداوند متعال  پیدا کرده  است . از آنچه  گذشت،  روشن  می شود که  راز تعظیم  و بزرگداشت  مسجد، آن صفتی  

1. همان، ص15.
2. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص29و30.

3. نور، آیات36 و37.
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است  که  پس  از کلمه   »مسجد« ذکر شد و آن،  »بردن  نام  خداوند« در مسجد است.1
درباره  معنای  کلمه »بیوت « نیز می فرماید: »قدر مسـلّم  از معنای  آن ، همان  مسـاجد اسـت  که  جایگاهی  
ویژه  برای  ذکر نام  خداسـت  و به  همین  منظور بنا شـده ]اسـت [«.2 ا یشـان  به  هنگام  بحث،  از روایت هایی  که  
پیرامون  این  آیات  وجود دارد استفاده کرده، می فرماید: »خانه های پیامبران  و ائّمه  نیز از مصادیق  کلمه بیوت 
اسـت ».3از این  آیه  به  روشـنی  دریافت  می شـود که  رسالت  اّولیه  و اساسی  مسجد در اسالم  آن  است  که  محّل 
عبادت  و تسبیح  و ذکر خداوند باشد.4در نتیجه، شّکی  نیست  که  هر کس  به  این  نقش  اساسی  و بنیادین  مسجد، 
آسـیب  برسـاند و یا آن  را کم رنگ  نماید،  با چیزی  که  خداوند متعال  مقّرر فرموده اسـت ، به  مبارزه  پرداخته، در 

شمار ستم پیشگان  خواهد بود. 
ا...؛ چه   ُه َو َسَعی  ِف َخَراِبَ ن ُیْذَکَر ِفَیا اْسُ

َ
َنَع َمَساِجَد اهَّلِل أ ن ّمَ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
قرآن در این مورد می فرماید: »َو َمْن أ

کسـی  ظالم تر اسـت  از آن  کسـی  که از بردن  یاد خدا در مسـجد جلوگیری  کند و در راستای  خرابی  آن  تالش  
نماید...«.5 این  کار از یک  طرف، ستمی  بر مؤمنان  و نمازگزاران  است؛  زیرا مایه محرومّیت  آنان  از این  مکان  
مقّدس  می شـود. از طرف  دیگر، مسـجد را از ایفای  نقش  اصلی خویش  بازمی دارد و در نهایت ، ظلمی  بر کلّ  
مجموعه دین  و شـعائر الهی  به  شـمار می آید؛ زیرا مسـجد، مظهر اسـالم  و مسلمانی است . بنابراین ، کوشش  
برای  ویرانی  آن  در حقیقت،  عملی  اسـت  در راسـتای  تضعیف  دین  و مبارزه  با آن  محسـوب  می شـود.6 قرآن   
ِخَرِة َعَذاٌب َعِظمی؛ برای  آنها )کسـانی  که  مانع از یاد 

ْ
ْم ِف ااَل ُ ٌى َو لَ ْنَیا ِخْز

ُ
ْم ِف الّد ُ در ایـن مـورد می فرماید: »لَ

خداوند در مساجد می شوند(، هم  در دنیا و هم  در آخرت  عذابی بزرگ  وجود دارد«.7
در احادیث بسیاری، به فضیلت  ذکر و یاد خداوند در مساجد اشاره شده است. امام  صادق فرمودند: »...

ْکَثُرُهْم هَّلِلَّ ...؛ مردی  به  حضور پیامبر اکرم آمد 
َ
 أ

َ
ْسـِجِد َفَقال ْهِل امْلَ

َ
 َمـْن َخْیـُر أ

َ
 َفَقـال ـِیِّ  ِإَل الّنَ

ٌ
َجـاَء َرُجـل

و پرسید: در میان  اهل  مسجد، برترین  آنها چه  کسی است ؟ پیامبر اکرم فرمودند: آنان  که  بیش  از دیگران  
ذکر دارند ]به  یاد خدا هستند[«.8

1. ر. ک: طباطبایی، محّمدحسین، تفسیر المیزان، سوره نور، ذیل آیه36و37.
2.همان.
3. همان.

4. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص43.
5. بقره، آیه114.

6. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص45.
7. بقره، آیه114.

8. کافی، ج2، ص498.
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 روشـن  اسـت  که  مقصود از ذکر، در این  روایت  تنها ذکر لفظی  نیسـت؛ بلکه  هدف  باالتر و قوی تر، »ذکر 
قلبی « اسـت . بدین  ترتیب،  معنای  سـخن  حضرت  رسـول  آن  اسـت  که  جوهر و جان  هر عبادتی ، توّجه  
قلبی  به  خداوند اسـت  و در میان  تمامی  کسـانی  که  در مسـجد حضور دارند، آنان  که  بیشـتر به  یاد خدا هستند، 

از همگان  برترند.

نماز جماعت
یکی از کارکردهای مّهم مسجد، برگزاری نماز جماعت و جمعه است. در واقع، جایگاه اصلی نماز و عبادت 
مسـجد اسـت؛ گرچه اسـالم اجازه داده هر جا که وقت نماز فرا رسـید، نماز خوانده شـود، یعنی نماز خواندن 
 َو 

ً
ْرُض َمْسـِجدا

َ
ْت ِلَ اْل

َ
نیازمنـد مکان مخصوصی نیسـت. همان طور که پیامبر اکـرم می فرمایند: »ُجِعل

؛ زمیـن بـرای من محّل عبادت و پاکیزه قرار داده شـده اسـت«.1با وجود این، بـه دلیل اینکه نمازهای  ً
َطُهـورا

پنج گانـه به طـور منّظـم در شـبانه روز خوانده می شـود، به طـور طبیعی مسـلمانان به مکانی بـرای برگزاری 
نمازشان احتیاج پیدا می کنند و این نیاز، منجر به ساخت مساجد شد. 

بر این اساس، یکی از فلسفه های  ساخت مسجد، برگزاری نمازهای واجب به صورت جماعت است تا این 
جلـوه  عبـادی جمعی، در خانه  خدا تأثیرگذارتر گردد. پیامبر اسـالم از همان اوایل بعثت، به نماز جماعت 
در مسـجد بسـیار اهمّیت می دادند. پیامبر اسـالم در همان زمان، به مسجدالحرام آمد و رو به قبله ایستاد 

و پشت سر وی همسرش خدیجه و امام علی قرار گرفتند و نماز خواندند.2
مسـلمانان، بـه سـبب تعالیم قرآن مجیـد و رهنمودهای پیامبر اعظم نسـبت به حضور در مسـجد و 
شرکت در نماز جماعت، اشتیاق خاّصی از خود نشان می دادند و با تشکیل صفوفی منّظم و یکپارچه به امامت 
رسول خدا نماز برپا می کردند. برگزاری نمازهای جماعت و آیین های عبادی به صورت دسته جمعی در 
تحکیم روابط میان مسلمانان و تحّقق وحدت در جامعه اسالمی نقش به سزایی  داشته است. به همین علّت، 
پیامبر گرامی اسـالم به هیچ یک از مسـلمانان اجازه نمی دادند بدون عذر، از حضور در مسـجد و شرکت 
در این فریضه الهی سـرباز زنند. از روایات چنین برمی آید که در زمان رسـول اهلل تمامی مسـلمانان حّتی 
 افراد ناتوان در نماز جماعت شـرکت می کردند. در روایت آمده اسـت که فرد نابینایی نزد پیامبر اسـالم
آمد و گفت: من مرد نابینایی هستم و چه بسا صدای اذان را می شنوم، اّما کسی را نمی یابم که مرا برای نماز 

1. من الیحضره الفقیه، ج1، ص724.
2. محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص74، به نقل از: برهان الدین حلبی در السیره الحلبیه.
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خواندن به مسجد بیاورد، رسول خدا فرمودند: »طنابی از منزلت به مسجد ببند و به این وسیله در جماعت 
مسلمانان شرکت کن«.1

پیامبر هم سعی می کردند که نماز جماعت طول نکشد و باعث مالل و خستگی افراد نمازگزار نشود. 
حّتی به امامان جماعتی که این کار را می کردند به شّدت اعتراض می فرمودند؛ زیرا ایشان، اعتقاد داشتند که 
آنان باید به دلیل حضور افراد ناتوان، بزرگسـال و کسـانی که کار دارند، از طوالنی کردن نماز پرهیز نمایند. 

به این ترتیب، مسجد، در عصر پیامبر اکرم از نظر برگزاری آیین های جماعت، بسیار فّعال بوده است.2
اَل 

َ
پیامبر همواره مسلمانان را به حضور در نماز جماعت تشویق و ترغیب می نمودند و می فرمودند: »أ

َرَجاِت 
َ

ُه ِمَن الّد
َ
َف َحَسـَنٍة َو ُیْرَفـُع ل

ْ
ل

َ
ِ ُخْطَوٍة َسـْبُعوَن أ

ّ
ُه ِبُکل

َ
َماَعـَة َکاَن ل َ ـُب ِفیـِه احْلج

ُ
َو َمـْن َمـَش ِإَل َمْسـِجٍد َیْطل

وَنُه َو  ـُر ٍک َیُعوُدوَنُه ِف َقْبِرِه َو ُیَبّشِ
َ
َف َمل

ْ
ل

َ
 ِبِه َسـْبِعینَ أ

َّ
 اهَّلُل َعّزَ َو َجل

َ
ل

َ
 َذِلـَک َو ّک

َ
 َذِلـَک َفـِإْن َمـاَت َو ُهـَو َعـیل

ُ
ِمْثـل

ُه َحیّتَ ُیْبَعَث؛  همانا کسـی که به قصد نماز جماعت به سـوی مسـجد گام 
َ
وَن ل ُیْؤِنُسـوَنُه ِف َوْحَدِتِه َو َیْسـَتْغِفُر

بردارد، به ازای هر گامی، هفتاد هزار حسنه به او داده شود و به همان میزان ترفیع یابد. اگر در این حال فوت 
کند، خدای عّز و جّل، هفتاد هزار ملک را می گمارد تا او را در قبرش عیادت کنند و بشارت دهند و در تنهایی 

همدم وی باشند و برایش استغفار کنند تا زمانی که برانگیخته شود«.3 
پیامبر اکرم عالوه بر تشویق، در عمل هم به آن اهّمیت می دادند و در سفر و حضر نماز جماعت برگزار 
می نمودند؛ حّتی در بعضی از جنگ ها حضرت ناچار می شـدند نماز جماعت را به صورت نماز خوف بخوانند؛ 

ولی در این حال نیز نماز جماعت را ترک نمی کردند.4

قرائت  قرآن 
یکی  از جلوه های  یاد خداوند در مسـجد، تالوت  آیات  وحیانی  کتاب  آسـمانی  ما مسـلمانان ، قرآن  اسـت . 

ا ُنِصَبِت امَلَساجُد ِللُقرآِن؛  مساجد را برای  قرآن  خواندن  ساخته اند«.5 رسول  اکرم  می فرمایند: »...ِاّنَ
شـّکی  نیسـت  که  مسـجد برای  هر عبادتی  اعم ّ از نماز، نماز جماعت ، ذکر و دعا و... بنا نهاده  شـده  است  و 
تنها برای  تالوت  قرآن  ساخته  نشده  است؛ ولی  این  سخن  پیامبر اسالم بر مسئله   قرائت  قرآن  در مساجد، 

1. کوخایـی زاده، کریـم، بررسـی جایـگاه مسـجد در سـیره پیامبـر اعظـم، مجموعـه مقـاالت فـروغ مسـجد 5، قـم، مؤّسسـه فرهنگـی ثقلیـن، 1387، 
ص128. 

2. همان، ص127و 128.
.3. من الیحضره  الفقیه، ج4، ص17، ح8749، باب ذکر جمل من مناهی النبی

4. محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص77.
5. الکافی، ج3، ص973، ح5.
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تأکیـدی خاّص دارد. مطالعه  رفتار مسـلمانان  صدر اسـالم  نشـان  می دهد که  آنان  به  تـالوت  قرآن  کریم  در 
مساجد توّجهی  ویژه  داشته اند.1

دعا و نیایش
دعا و نیایش ، یکی  از جلوه های  یاد خداوند متعال  اسـت که  نه  تنها در عالم  انسـانی،  بلکه  در عالم  نباتات  و 
ُح هَّلِلَِّ َما ِف  جمادات  نیز وجود دارد و همه  به  تسبیح  حق تعالی  مشغول  هستند. خداوند متعال   می فرماید: »ُیَسّبِ
ِکمی؛  آنچه  در آسـمان ها و زمین  اسـت ، همه  به  تسـبیح  و  یِز احْلَ َعِز

ْ
وِس ال

ُ
ُقّد

ْ
ِلِک ال ْرِض امْلَ

َ
ـَماَواِت َو َما ِف اْل الّسَ

ستایش  خدا که  پادشاهی  منّزه  و پاک  و مقتدر و داناست ، مشغول اند«.2
در میان  ادیان  آسـمانی ، دین  مبین  اسـالم بیش  از همه  برای  دعا و نیایش  اهمّیت  ویژه  قائل شـده  اسـت ؛ 
زیرا انسـان  را به گونه ای  آفرید که  او از آغاز آفرینش  در جسـتجو  بوده  اسـت  تا بتواند با عشق  ورزی  به معبود و 
کمـال  مطلـق و به  آرامش  درونی  دسـت   یابد. قرآن  کریم  در آیـات  متعّددی،  بندگان  را به  دعا و نیایش  دعوت  
ْسـَتِجْب 

َ
یِن أ ُکُم اْدُعو ّبُ  َر

َ
می نمایـد و شـرط  اجابت  دعا را راز و نیاز و درخواسـت  قلبـی  و زبانی  می داند: »َو َقـال

ین؛ و خدای  شـما فرمود که  مرا با خلوص  نّیت  َ َداِخِر وَن َجَهّنَ
ُ
وَن َعْن ِعَباَدیِت َسـَیْدُخل ِذیَن َیْسـَتْکبِرُ

َّ
کُمْ  ِإّنَ ال

َ
ل

بخوانید تا دعای  شما را مستجاب  کنم  و آنان که  از دعا و عبادت  من  اعراض  و سرکشی  می کنند، به زودی با 
ذلّت  و خواری  در دوزخ  وارد شوند«.3

بر اساس مطالب مطرح شده، به  خوبی  روشن  است  که  دعا، در هر مکانی  و به ویژه  در مساجد دارای  فضیلت 
ویژه ای  اسـت . امام  صادق شـیعیان  خود را توصیه می نمودند که در سـختی ها و گرفتاری ها در مسـجد 
حضور یابند و پس  از اقامه   نماز، برای  برطرف  شـدن  مشـکالت  خود دعا کنند. به نقل از  معاویة بن  عّمار، امام 
 َفَتَصّدق  

ً
م  َشـیئا َراَد َذِلَک  َقّدِ

َََ
واِل  الَشـمِس  َفِاَذا ا َبا ِعنَد ز

َ
َب  احَلاَجَه  َطل

َ
ِب ِ اذا َطل

َ
صـادق فرمودند: »َکاَن  ا

 ِمن  طیب  َو َراحَ  ِاَل  امَلسـِجد و َدَعا ِف  حاَجته  َبا َشـاءاهَّلُل؛ پدرم  امام  محّمد باقر حاجت های  
ً
ِبه  و َشـمّ  َشـیئا

خود را هنگام  ظهر از خداوند   درخواست  می نمود. او هرگاه حاجتی  داشت ابتدا چیزی  در راه  خدا صدقه  می داد، 
خود را خوشبو می کرد، آنگاه  به  سوی  مسجد می شتافت  و حاجت  خود را در آنجا از خداوند می طلبید«.4

از مطالعه تاریخ،  مشّخص می شود که  مسلمانان  صدر اسالم ، بر این  باور بودند که  به  هنگام  بروز حوادث  

1. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص57 و77.
2. جمعه، آیه1.
3. غافر، آیه70.

4. الکافی، ج2، ص478، ح7.
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سـخت،  باید در مسـجد حاضر شـوند و دعا کنند. آنها، مسـاجد را محضر خاّص  خداوند و جایگاه  فرود آمدن  
رحمت  گسترده او  می دانستند.1همچنین،  در زمان  صدر اسالم ، مسلمانانی  که  دچار لغزش  و خطا می شدند و 
خود را نیازمند به  لطف  و احسان  خاّص  خداوند می دانستند، به  مسجد پناه  می آوردند؛ زیرا این  جایگاه  مقّدس  

را جلوه گاه  رحمت  خاّص  خداوند مهربان  می دانستند.2
 ،دعا در مسجد، می تواند هم به  صورت  فردی  باشد و هم  به  صورت  جمعی ؛ اّما بر پایه روایات معصومان
برگزار نمودن  جلسـات  دعا به  صورت  دسـته  جمعی، اگر به  اخالص  آسـیبی  نرسـاند، مطلوب  و پسندیده  است  
و از جنبه های  تربیتی  خوبی  نیز برخوردار اسـت . این  گونه  مجالس،  زمینه آشـنایی  و اُنس مؤمنان  با فرهنگ  

ُپربار دعا را فراهم  می آورد.3

اعتکاف در مسجد
یکی دیگر از آئین های عبادی مسـلمانان که در مسـجد صورت می پذیرد، »اعتکاف« و خلوت با خداوند 
است. اعتکاف، تأثیر به سزایی  در ریشه کن کردن گناهان انسان دارد. در مورد پیشینه  اعتکاف می توان گفت 
که پیامبر گرامی اسالم برای پرورش روح، قبل از رسالت هم به این امر می پرداختند؛ به این صورت که 
مّدتـی را در غـار حـرا واقـع در کوه نور، یکی از کوه های مّکه، به عبادت به سـر می بردند. حضرت علی در 
این مورد می فرمایند: »پیامبر چند ماه از سـال را در غار حرا می گذراند؛ تنها من او را مشـاهده می کردم و 

کسی جز من او را نمی دید«.4
آن حضرت، بعد از رسـالت هم به اعتکاف اهّمیت می دادند؛ با این تفاوت که این بار، »مسـجد«، جایگاه 
َواِخُراْعَتَکَف 

َ
َعْشُر اْل

ْ
 اهَّلل ِإَذا َکاَن ال

ُ
این عمل عبادی ایشان بود .امام صادق می فرمایند: »َو َکاَن َرُسول

ْئَزَر َو َطَوى ِفَراَشـه؛ رسـول خدا در ده روز آخر ماه رمضان، در  رَ امْلِ َّ َ
ٌة ِمْنَشـْعٍر َو ش ُه ُقّبَ

َ
َبْت ل ْسـِجِد َو ُضِر ِف امْلَ

مسجد معتکف می شدند و برای آن حضرت، خیمه ای معّین برپا می کردند و ایشان در این ده روز بستر خویش 
را برمی چیدند و به اعتکاف مشغول بودند«.5

1. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص17و27.
2. همان، ص37.

3. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص47.
4. دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، خ192، ص399.

5.   من الیحضره الفقیه، ج2، ص184، ح2087، باب االعتکاف.
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بیتی ، اخالقی  و رفتاری  مسجد آثار و جلوه های تر
تربیت ، از ارکان  حیات  اجتماعی  انسـان  اسـت؛ از  این رو، توّجه  به  ابعاد مختلف  تربیتی ، توّجه  به شـخصّیت  
واالی  انسـان  اسـت . نکتـه دارای اهّمیـت  در اصول  تربیتی  این  اسـت  که  »محیط  زیسـت«، یکی  از عوامل  
تأثیرگـذار اسـت و می توانـد کفه  تـرازوی  تربیت  را بـه  نفع  خود سـنگین  نماید. بنابراین،  »مسـاجد« یکی  از 
محورهای  تربیتی  قابل  توّجه  هسـتند و از آنجایی  که  امور تربیتی ، بیشـتر با روان  سـر و کار دارند، حضور در 
جمع  تربیت  شده ای  که در مراسم های مسجد شرکت  می کنند، می تواند راه  آسانی  برای  کسب  آداب  و اخالق 

مقبول  جامعه  اسالمی  باشد.1
»مسـجد«، بـه  عنـوان  یک  مکان  تربیتی،  دارای  دو جلوه  فردی و جمعی اسـت؛ یعنـی  اینکه  دو نوع  رفتار 
می تواند در آن  جلوه گر شود که  در امر تعلیم  و تربیت  و جهت دهی  رفتارهای  فردی  و جمعی  افراد بسیار مؤثّر 
اسـت . هنگامـی  که  انسـان ها به  صورت  جمعی  به  برگزاری  مناسـک و انجام  فرایـض  می پردازند، رفتارهای  
جمعی  ظاهر می شـوند و هنگامی  که  به  صورت  غیرجمعی  و به  شـکل  فردی  در مسـجد حضور پیدا می کنند، 
خودبه خود به  محاسـبه  و بررسـی  رفتارهای  شخصی  و فردی  می پردازند.2 گرچه  می توان  گفت  که عبادت  در 
هر مکانی،  نیاز روحی  انسان  را به  طور نسبی  تأمین  می کند؛ ولی  مسجد و عبادتگاه ، جایگاه  بهتری برای این 
 امر است  و نیاز انسان  را کامل تر تأمین  می کند. بنابراین،  انسان  بنا به  فطرت  خویش،  معبد و مسجد را دوست  

دارد و تاریخ  هم  نشان  می دهد که  معبد همواره ، همراه  و همزاد انسان  بوده  است .3
آثار تربیتی، اخالقی و رفتاری مسجد عبارت اند از: ایجاد آرامش، پرهیز از گناه ، بعد تربیتی  ارتباط  با دوست  
خوب، پرورش  روح  جمع گرایی ، پرورش  روح  تعّهد، پرورش  روح  تواضع  و فروتنی.  در این بخش، به اختصار، 

به تشریح هر کدام می پردازیم:
ایجاد آرامش 

معصومان در سـخنان  خویش ، مسـجد را پناهگاه  مؤمن  دانسـته اند. پناهگاهی  که  انسـان  را از دغدغه  
َس َقـْوٌم ِف 

َ
و اضطـراب  نجـات  می دهد و به  آرامش  و سـکون  می رسـاند. پیامبراکرم  می فرمایند: »َمـا َجل

ُة  ْحَ ُم الّرَ ِکیَنُة َو َغِشَیْتُ ُم الّسَ ْیِ
َ
ْت َعل

َ
 َنَزل

َ
ْم ِإاّل وَن ِکَتاَب اهَّلِل َو َیَتَداَرُسوَنُه َبْیَنُ

ُ
ِلٍس ِمْن َمَساِجَد اهَّلِل َتَعاَل َیْتل ْ َمج

َکَرُهُم اهَّللُ  فیَمْن ِعْنَدُه؛ قومی ]با یکدیگر[ در مسـجدی از مسـاجد خداوند متعال برای  ِئَکُة َو َذ ال ُم امْلَ ْتُ
َ

َو َحّف
تالوت و آموختن قرآن ننشـینند؛ مگر آن که آرامش بر ایشـان نازل و رحمت الهی شـامل حال آنها شـود و 

1. حسینی سّیدحمید، آثار، برکات و کارکردهای فردی و اجتماعی مسجد، مجموعه مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص202.
2. موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص107. 

3. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص15و71.
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خداوند از آنها در میان کسانی که نزد او هستند، یاد می کند«.1 
مسـجد، »افسـردگی « را که  یک  بیماری  روحی  است ، برطرف  می کند و شادمانی  و نشاط  را جایگزین  آن  
می سازد. امام  صادق به  مسلمانان  سفارش  می کنند که  هنگام  رویارویی  با مشکالت  و اندوه های  دنیوی،  

به  نماز و مسجد پناه  ببرند.2

پرهیز از گناه 

 بر اسـاس  حدیثی  متواتر از امام  علی، مسـجد، در جایگاه  اصیل  خویش ، روح  پرهیز از گناه  و دوری  از 
سرکشی  را در دل  و جان  مؤمنان  می دمد و آنان  را به  زیور »حیای  اسالمی « آراسته  می کند  و جامه  »خشیت  
از خدا« را به  آنان  می پوشـاند.  هنگامی  که  مؤمن  وارد مسـجد می شـود، فضایی  آکنده  از قدس  و طهارت  او را 
در بر می گیرد. خانه ای  سـاده  و به دور از پیرایه های  ماّدی  که مملّو از جاذبه های  معنوی  و الهی  اسـت. پس،  
فرد مؤمن  هنگامی  که  در این  مکان  مقّدس  قرار می گیرد، سـعی  می کند به  گناه  آلوده  نشـود و تمام  اعضاء و 
جوارح  خود را از گناه  دور نگه  دارد و این  عمل،  نوعی  تمرین  در انجام  کارهای  خیر و دوری  از بدی ها اسـت . 

پس ، می توان  گفت  حضور در مسجد، تمرین  توّجه  به  خدا  و آزمون  ترک  دنیاست .3
علمای  تربیتی  نیز معتقدند که  اجرای  مناسک  دینی،  نوعی  تمرین  برای  خویشتن  داری  و تحّمل  قیود است  
و می تواند مقاومت  در برابر جاذبه های  نفسانی  را افزایش  دهد و موانع  زندگی اخالقی  را کم  کند.4     آثار سازنده  
و تربیتی  حضور در مسـجد، رفته رفته  به  دیگر اعمال  و احوال  مؤمن  نیز سـرایت  می کند. حضرت علی در 
روایتـی فرمودنـد: خداونـد ـ تبارک و تعالی ـ به حضرت عیسـی بن مریم وحی فرمود کـه به َجماعت ]و یا 
اَشـراف[ بنی اسـرائیل بگو که جز با قلب هایی پاکیزه و چشـمان خاشع و دسـت های پاکیزه، به خانه من وارد 

نشوند«.5 
بنابراین،  می توان  نتیجه  گرفت  که  نقش  مسجد، نقشی تکمیلی  و ایجادی  در حیطه شکل گیری  و تقوّیت  

رفتارهای  مطلوب  است  و نه  فقط این که تثبیت کننده رفتارهایی  باشد که  در مسجد رخ  می دهند.6

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص363، ح3788.
2. طبرسی )رضی الّدین(، حسن بن فضل، مکارم االخالق، مترجم سّید ابراهیم میرباقرى، ج2، چاپ دّوم، تهران، فراهانی، 1375، ص712.

3. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص18و 19.
4. حسینی، سّیدحمید، آثار، برکات و کارکردهای فردی و اجتماعی مسجد، مجموعه  مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص202. 

5 . ابن طاووس، علی بن موسی، ادب حضور )ترجمه فالح السائل(، ج1، ص80.
6. موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص112.
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ارتباط  با دوست  خوب 

نقش  تربیتی  دیگری  که  مسجد ایفا می کند، این  است  که  دلدادگان  خود را با انسان های  صالح  و برگزیده  
پیوند می دهد. از نظر علمای  تربیتی ، دوست ِ خوب  در سعادت  انسان  نقش مهّمی دارد؛ مسجد، بستری  مناسب 
است  تا میان  صالحان  و مؤمنان  جامعه ، آشنایی  و پیوند ایجاد شود و شرایط  تربیت  و پرورش  روحی  و اخالقی  
انسـان  فراهم  آید.  کسـی  که با خوبان  معاشـرت داشته باشد، حّتی  اگر به  این  درجه  از تکامل  هم  نرسیده  باشد 
که  به  سـبب  ترس  از خداوند به  طرف  گناه  نرود، دسـت کم  به دلیل شـرم  از برادران  دینی  خود، راه  انحراف  را 

در پیش  نمی گیرد.1

وحّیه  جمع گرایی  ورش  ر پر

اثر سازنده تربیتی  دیگر مسجد، پرورش  روح  جمع گرایی  در مسلمانان  است . »انزواطلبی « و»جمع گریزی «، 
بیماری  روحی  شـناخته  می شـود؛ در حالی  که  »اجتماعی  بودن« و»جمع گرایی « در ّحد معقول  و مطلوب  آن ، 
نشـان  سـالمت  روح  و روان  انسـان  به  شـمار می آید. بر این  اساس ، مسـجد با فراخوانی  پیوسته  مسلمانان  به  

اجتماعات ، روح  جمع گرایی ، انعطاف  و نظم پذیری  را در آنان  تقوّیت  می کند.2

وح  تعّهد ورش  ر پر

مسجد، به طور معمول جایگاهی  برای  طرح  مشکالت ، دغدغه ها و نارسایی های  اجتماعی  است . بنابراین،  
حضور فرد در چنین  مکانی   تقوّیت  روح  تعّهد و دردمندی  را در وی  موجب می شود و در مقابل  نوعی  مبارزه  با 
روح  بی تعّهدی  و بی تفاوتی  محسوب می شود. اگر در میان  افراد جامعه ای،  به  ویژه  نسل  جوان  ، روح  بی تعّهدی  

حاکم شود، آسیب های  اساسی  بر پیکر اجتماع  وارد خواهد شد.3

وحّیه  تواضع   ورش  ر پر

تکّبـر ورزیـدن  و خـود برتربینی ، خصلتی  منفی  و یک  بیماری  روحی  اسـت. در مقابل ، تواضع  و فروتنی  در 
برابر هم نوعان ، ُخلقی  نیکو به  شمار می آید. مسجد، در پرورش  این  خصلت  نیکو  نقش  به سزایی   ایفا می کند. 
انسانی  که  در فضای  مسجد با قشرهای  گوناگون  جامعه، نشست  و برخاست  می کند و از قرار گرفتن  در کنار 

1. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص23.
2. همان.

3. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص24.
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افـراد متوّسـط  و ضعیف تـر از خود از جهات گوناگون، خودداری  نمی کنـد، از رفتارها و منش های  متکّبرانه  به  
دور می ماند.1 

گفتار دّوم: نقش اجتماعی مسجد

پایه و بنیان دین مبین اسـالم، بر اصل اجتماعی بودن، اسـتوار گشـته اسـت تا انسان را از زندگی فردی و 
خزیدن در ُکنج عزلت برهاند و او را به سوی زندگی اجتماعی سوق دهد؛ زیرا تنها از طریق اجتماع است که 

مسلمانان می توانند به صورت قدرتی واحد، در مقابل مشکالت و مصائب ایستادگی کنند.2
از آغاز اسالم، مسجد مرکز تمام فّعالّیت های اجتماعی بود. موعظه های مذهبی و خط مشی های حکومتی 
از منبر مسـاجد اعالم می شـد و عدالت در چارچوب آن اجرا می شـد . پناهگاه بی پناهان، محّل رفع مشکالت 
مردم و جایگاه مشـورت حاکم و مسـلمانان بود. همه می دانیم که مسـجد در تحکیم »وحدت اجتماعی« که 
عنصر اساسی برای سالمت و بقای هر جامعه ای است، نقش بسیار بزرگی ایفا می کند. افراد، با سنین مختلف 
و جنسّیت و نژاد و افکار و سلیقه های مختلف، همه در یک جا گردهم می آیند؛ همدل و همسو در نماز جماعت 
با صفوف به هم فشـرده و دوش به دوش می ایسـتند. حضوری به این شـکل، به طور مسلّم، وحدت و همدلی 

را در جامعه استوار می کند.3

مسجد، پایگاه ارتباطات و اّطالع رسانی
در نظـام مقّدس اسـالم، »مسـجد« کـه بنیانی اعتقادی و عبادی دارد، محّل آمدوشـد مداوم مسـلمانان 
در اوقات نمازهای روزانه و مناسـبت های مختلف اسـت. از این جهت، نسـبت به سـایر معابد ادیان دیگر از 
برجسـتگی خاصـّی برخوردار اسـت و محور فّعالّیت های تبلیغی و مهم ترین وسـیله ارتبـاط جمعی آنان قرار 

می گیرد. 
 مسجد، به عنوان مرکز انتقال پیام، در صدر اسالم که از جهت اّطالع رسانی فاقد رسانه های گروهی بود، 
اهمّیت بسیاری داشت؛ زیرا در همین اجتماعات، رهبران دینی فرصت را مغتنم می شمردند و به مناسبت های 
مختلف، راهنمایی های الزم را به اّطالع عموم می رساندند.4»رسم مسلمانان در زمان پیامبر این بود که 

1. همان، ص25.
2. موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص70.

3. همان، ص27.
4. ملکی، احمد، نقس مسجد در گذر تاریخ، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد، ص399.
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َة َجاِمَعًة«؛ یعنی برای نماز در مسجد جمع شوید. 
َ

ال هرگاه حادثه ای مهم رخ می داد، جارچی ندا می کرد: »الّصَ
این جمله برای مردم آن زمان معنایی خاّص داشت. آنان از این ندا می فهمیدند که امر مهّمی مطرح است«.1

مسـجد، تنها یک وسـیله ارتباط جمعی تک بُعدی نیسـت که به انتقال پیام الهی اکتفا کند؛ بلکه مسـجد، 
هم زمان با انتقال پیام خود، مرکز تعیین پیام و نمود و آثار آن است و این ویژگی است که مسجد را از هر پایگاه 

و جایگاه دیگر متمایز می سازد.2
به عـالوه، بیشـتر »مسـاجد جامـع« را به نحوی و در نقاطی احـداث می کردند که در مسـیر راه ها و معابر 
شـهری قرار بگیرند. بنابراین، مسـاجد، یکی از مهم ترین عرصه ها و صحنه های انواع ارتباطات اجتماعی و 

فرهنگی بودند.3

مسجد، کانون مشاوره
مشـورت و مراجعـه بـه آراء عمومـی، نقش به سـزایی  در تکامل جامعـه دارد و این تبادل آراء در مسـائل 
ْمـِر َفِإَذا 

َ
اجتماعـی، رشـد و شـکوفایی را به ارمغـان می آورد. قرآن در این مورد می فرمایـد: »...َو َشـاِوْرُهْم ِف اْل

؛  و با ایشان در کار مشورت کن و وقتی که تصمیم گرفتی، پس،  ین ِِ
ّ
َتَوکل ّبُ امْلُ  َعیَل اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل ُیِ

ْ
ل

َ
َعَزْمَت َفَتَوّک

بر خدا توّکل کن که خداوند، دوستدار توّکل کنندگان است«.4
پیش از اسالم، عرب ها مکان هایی را برای رایزنی و مشورت داشتند که به آنها »نادی« می گفتند، نادی، 
از »ندوه« به معنای مشورت است؛ »دارالّندوه« در کنار کعبه، یکی از مکان هایی بود که قّصی بن کالب برای 
مشـورت قریش قرار داده بود. با آمدن اسـالم و سـاخته شـدن مسـاجد، این کارکرد نیز به دیگر کارکردهای 

مسجد اضافه شد.5 
آن دسـته از مسـائل اجتماعی و سیاسـی که الزم بود مسلمانان درباره  آن شور و گفت وگو کنند، در مسجد 
مطرح می شد و مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. در واقع، مسجد، پایگاهی برای مشورت با مردم بود. »از 

این رو، نویسندگانی که مسجد را مجلس شورای مسلمانان نام نهاده اند، سخنی گزاف نگفته اند«.6
در متـون تاریخی آمده اسـت که پیامبر اسـالم برای اتّخاذ مواضع مناسـب در جنـگ بدر، در یکی از 

1. نوبهار، رحیم، سیمای مساجد، ص74.
2. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص85، 

3. شهرداری تهران ـ معاونت امور اجتماعی، ماهّیت کارکردی و کالبدی مسجد و مشکالت موجود، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد، ص372.
4. آل عمران، آیه159.

5. محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص158.
6. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص 74.
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مسـاجد اطراف مدینه به نام مسـجد »عرق الظبیه«، با اصحاب به مشـورت پرداختند. همچنین، آن حضرت 
برای رفتن به جنگ احد در »مسجد مدینه« با مسلمانان به تبادل نظر هّمت گماشتند«.1

مسجد، بستر وحدت اجتماعی 
یکی از نیازهای اساسی جامعه اسالمی، وحدت و همبستگی مسلمانان بر محور فرامین الهی است. قرآن 
ْیُکم ...؛ و 

َ
 ِنْعَمَت اهَّلِل َعل

ْ
وا ُکُر  َو اْذ

ْ
ُقوا یًعا َو اَل َتَفّرَ ْبِل اهَّلِل َجِ  حِبَ

ْ
در مـورد وحـدت اجتماعی می فرماید: »َو اْعَتِصُموا

همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا بر شما را یادآورید«.2
وا  ُیُکْم َو اْصِبُر وا َو َتْذَهَب ر

ُ
َتناَزُعوا َفَتْفَشل ُه َو ال

َ
طیُعوا اهَّلَل َو َرُسول

َ
همچنین، در جایی دیگر می فرماید: »َو أ

ین؛ و )فرمان( خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و نزاع )و کشـمکش( نکنید تا سسـت نشـوید  اِبر ا هَّلَل َمَع الّصَ
َ
ِإّن

و قدرت )و شوکت( شما از میان نرود و صبر و استقامت پیشه کنید که خداوند با استقامت کنندگان است«.3
جامعـه ای کـه دچـار تفرقـه و پراکندگی شـود، بخش مهّمی از تـوان خود را در کشـمکش های داخلی از 
دسـت خواهد داد و بدین  صورت، نه تنها در رویارویی با دشـمنان خارجی دچار ضعف خواهد شـد، بلکه توان 
حّل مشـکالت درونی خود را نیز نخواهد  داشـت و از هر سـو با شکست مواجه خواهد شد. از این رو ، در مکتب 

حیات بخش اسالم بر عنصر وحدت در جامعه  اسالمی، تأکید فراوان شده  است.4
دین مقّدس اسالم، برای دست یابی به این امر حیاتی )وحدت اجتماعی مسلمانان(، تمامی امتیازهای پوچ 

و بیهوده را نفی کرده و »تقوا« را به عنوان اصل کرامت و ارزش انسان معّرفی نموده  است. 
بـا ایـن حـال، »وحدت« از یک سـو، نیاز به اسـباب و عواملی دارد که اسـتحکام و پایـداری آن را موجب 
می شوند و از سوی دیگر، نیازمند آن است که در مکانی تجلّی نماید و مسجد، در جامعه  اسالمی در این زمینه 
نقش اساسـی ایفا می کند. در واقع، مسـجد، کانونی اسـت که شبانه روز، مؤمنان از اقشار مختلف با مناصب  و 
موقعّیت های اجتماعی گوناگون، پیر و جوان، سفید و سیاه، ثروتمند و فقیر و... در آن حضور می یابند؛ همگان 
دوش  به  دوش هم و در صف هایی به هم  پیوسته و رو به یک سو، نماز می خوانند. بدین صورت، روح همدلی 
و همراهی در آنها تقوّیت می شـود و دل های مسـلماناِن سسـت ایمان را نیرو می بخشـد. حّتی اختالف های 
مذهبی، نه تنها مانع حضور اهل مذاهب گوناگون در مسـاجد یکدیگر نیسـت؛ بلکه مسـجد، به منزله عاملی 

1. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص170.
2. آل عمران، آیه103.

3. انفال، آیه74.
4. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص472.
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مؤثّر، با این گونه اختالف ها مبارزه می کند و مسلمانان را به یکدیگر نزدیک می نماید.1 البّته، خداوند متعال با 
نزول آیه 108سوره توبه، پیامبر خویش را از نمازگزاردن و حّتی حضور در مسجدی که وحدت جامعه اسالمی 

را دچار آسیب کند، نهی می نماید.2
اثر باُشکوه دیگری که همبستگی مسلمانان در مسجد به همراه خواهد داشت، ناامیدی دشمنان اسالم از 

تفرقه و پراکندگی مسلمانان است.3
عالوه بر اینکه خود مسجد، پایگاه وحدت مسلمانان است، شواهد نشان می دهد که پاره ای از مقّررات نماز 
جماعت، مانند تأکید بر منّظم بودن صف های نماز و خارج نشدن از مسجد به هنگام اذان و شرکت کردن در 

نماز جماعت و... به منظور وحدت و هماهنگی بیشتر مسلمانان وضع شده است.

نظم نماز جماعت، نماد وحدت
تأکید بر منّظم بودن صفوف و فشـرده ایسـتادن مؤمنان به هنگام نماز جماعت، عالوه بر رعایت نظم و 
انضباط در پیشـگاه خداوند و ایجاد وحدت و همدلی مؤمنان نمازگزار، نمایشـی از نظم و یکپارچگی آنان در 

مقابل دشمنان است. در سخنان معصومان نیز شواهد قابل توّجهی بر این مطلب وجود دارد.4
در روایتی از امام صادق نقل می کنند: »رسول خدا هنگام نماز به جمعّیت خطاب کرده، فرمودند: 
ای مردم، صف ها را منّظم و مساوی کنید و دوش به  دوش بایستید تا فاصله و جدایی میان شما نیفتد و نامرتّب 
نباشـید که خداوند دل های شـما را از یکدیگر دور گرداند و بدانید که من از پشـت سـر شما را می بینم )متوّجه 

نظم و عدم آن نسبت به صف های جماعت شما هستم(«.5

زه با تفرقه و پراکندگی  مسجد و مبار
خروج از صف  نماز جماعت در مسـجد، نشـانه عدم همبسـتگی و اتّحاد مسـلمانان اسـت؛ در صورتی که 
مسـجد، جایگاه تجلّی وحدت مسـلمانان است. بنابراین، کسی که چنین رفتاری را انجام می دهد، در واقع به 
نقش وحدت آفرین مسـجد آسـیب رسانده اسـت و خواسته و ناخواسته، نفاق ایجاد کرده است و کسانی را که 

1. برفی، محّمد، نقش مسجد در وحدت اجتماعی مسلمانان، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد، ص85.
2. رحیم، نوبهار، مسجد نمونه، ص55.

3. رحیم، نوبهار، مسجد نمونه، ص247.
4. همان، ص250.

5. شیخ صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص520.
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پراکندگی صف های به هم پیوسته مسلمانان را انتظار می کشند، امیدوار نموده است.1
ن 

َ
ه َفُهَو ُمناِفق ااِلّ ا

َّ
داَءِ ف امَلسِجِد َفَخَرَج ِمْنُه ِمْن َغیِر ِعل َع الّنِ پیامبر در این مورد می فرمایند: »َمْن َسِ

یِه؛ کسـی که در مسـجد، صدای اعالم نماز را بشـنود، آنگاه بدون عذر، مسـجد را ترک نماید، 
َ
رَجوَع ِال

ُ
یَد ال ُیِر

منافق است؛ مگر این  که دوباره قصد بازگشت به مسجد را داشته باشد«.2

وف و نهی از منکر مسجد و امر به معر
امـر بـه معروف و نهی از منکر، یکی از برترین واجبات دینی در جامعه  اسـالمی اسـت که ثمرات فراوانی 
برای پیروان این دین مقّدس به دنبال دارد و در اصالح روابط اجتماعی، نقش کلیدی ایفا می نماید و جامعه ای 
سـالم و مدینـه ای فاضلـه ایجاد می کند. هدف قرآن کریم آن اسـت که با نصیحـت و امر به معروف و نهی از 
منکر، غبارهای نشسـته بر چهره جهانیان را بُِزداید و از این راه، دل های غافل را بیدار نماید و بسـتر رشـد و 

تعالی بشرّیت را فراهم سازد.3
در این خصوص، مسـجد جایگاه گردهمایی دینداران دلسـوز، میدان حضور مؤمنان و نمایشـگاه ایمان، 
وحدت و همبستگی آنهاست. بیماردالنی که میل به انجام گناه دارند، با دیدن نمایش ایمان مؤمنان، از گناه 
و سرکشـی بازمی ایسـتند؛ همیـن تأثیر د ر  مورد آنهایی که به دلیل سسـتی ایمان، متزلـزل و مرّددند، مطرح 
اسـت. این گونه افراد از مسـجد، روحّیه  ثبات و اسـتواری می گیرند. بدین  ترتیب، حضور مسلمانان در مسجد، 

خودبه خود، سبب جلوگیری بسیاری از گناهان می شود.4

گفتار سّوم: نقش خدماتی مسجد

بیان همه  فّعالّیت های خدماتی مسجد در صدر اسالم که با فرهنگ اسالمی ما سنخّیت دارند، در این مقاله 
نمی گنجد؛ به همین دلیل، به صورت خالصه برخی از آنها را بیان خواهیم کرد:

مسجد، جایگاه قضاوت
 خداوند به پیامبر اسـالم دسـتور می دهد که قضاوت و عدالت را برپا کند؛ زیرا اسالم، دین عدل گستر 
جهانی اسـت و همواره پیامبران را به این دسـتور مهم، امر فرموده اسـت. در نتیجه، آنان ناگزیر به داشـتن 

1. نوبهار، مسجد نمونه، ص253.
2. شیخ صدوق، أمالی الصدوق، ص501.

3. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص201.
4. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص244و245.
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محکمه ای برای اجرای امر الهی بودند و »مسـجد« نخسـتین محکمه ای بود که پیامبر گرامی در آن به 
قضاوت می نشستند. بدین ترتیب، نخستین قاضی در اسالم، وجود مبارک حضرت محّمد بودند. 

یکـی از دالیلـی که پیامبر اعظم مسـجد را جایگاه قضاوت قرار دادند، ایـن بود که همه  افراد از قوی 
و ضعیف، توانگر و بینوا و کوچک و بزرگ، شـاهد اقامه  عدل و اجرای احکام الهی باشـند و به آن روی آورند 
که این موضوع، تهذیب نفوس را موجب خواهد شـد.1 از سـوی دیگر، چون در سـرزمین های اسـالمی، آیین 
دادرسـی بر مبنای اصول و قواعد اسـالمی بود، تشکیالت خاّص و مکان ممتازی به جز مسجد برای قضاوت 
وجود نداشـت. این روند در زمان خلفای راشـدین هم ادامه داشـت. »همچنین، در مسـجد کوفه جایی به نام 
»دّکـة القضـاء« وجـود داشـت که حضرت علی در آنجا بـه قضاوت می پرداختند«.2 قرار دادن مسـجد به 
عنوان محّل قضاوت تا مّدت ها ادامه داشت و بیشتر قاضیان در مسجد به داوری می پرداختند تا این که »ملک 
عادل نورالدین زنکی« محلّی را در دمشق به قضاوت اختصاص داد و نام آن را »دارالعدل« نهاد. پس از این، 

اّیوبیان در مصر این کار را تعقیب کردند و مکان هایی را به امر قضاوت اختصاص دادند.3

مسجد، پناهگاه مستمندان
 در دین اسـالم، به انفاق و کمک به مسـتمندان سـفارش زیادی شـده اسـت تا آنجا که پیامبر اسالم
ْم؛ اگر کسی شب را به صبح برساند و در  ْیَس ِمْنُ

َ
ْؤِمِنینَ َفل ُموِر امْلُ

ُ
َمَّ ِبأ یِت َو... َلْ َیْ ّمَ

ُ
ْصَبَح ِمْن أ

َ
 فرمودند: »َمْن أ

فکر گره گشایی و کمک به هم نوعان خود نباشد، مسلمان نیست«.4مسجد، در طول تاریخ، پایگاه مددکاری 
اجتماعی بوده است و مستمندان و در راه  ماندگانی که راه به جایی نداشتند، به مسجد مراجعه می کردند و از 

مردم کمک طلب می کردند. بدین ترتیب، مسلمانان در امور خیرّیه نیز وارد می شدند«.5
»از همـان آغـاز اسـالم، مسـلمانانی که بـه مدینه می آمدنـد و مکانی برای زندگی نداشـتند، در مسـجد 
می ماندند. از این رو، رسول خدا هنگام ساختن مسجد، مکانی را به غریبان اختصاص داده بود که »صّفه« 
نامیده می شـد«.6 اصحاب صّفه، گروهی از مسـتمندان مسـلمان  بودند که قریب به چهارصد تن از اصحاب 
پیامبر را تشـکیل می دادند و به دسـتور آن حضرت در بخشی از مسجد که مسّقف بود، سکونت داشتند و 

1. عبدالوّهاب حموده، ره آورد مسجد در فرهنگ اسالمی، ترجمه  مهدی اسفندیاری، ص115.

2. نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، مجموعه  مقاالت کارکرد مساجد، ص458.
3. محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص157.

4. مجلسی، بحاراالنوار، ج74، ص471، ح181.
5. نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، مجموعه  مقاالت کارکرد مساجد، ص458 و459.

6. محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص151.
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ضمن اقامت در آنجا، قرآن می آموختند، روزه می گرفتند و به جنگ می رفتند.1
همچنین، در سـیره  حضرت رسـول آمده  اسـت کـه مؤمنان به شـیوه های گوناگون بـرای برآوردن 
نیازهـای فـردی و گروهی خود، همچون به دسـت آوردن کسـب و کار یـا ازدواج و غیره به آن حضرت روی 
می آوردنـد و آن حضـرت با بذل مسـاعدت های الزم، نیاز آنـان را تا حّد امکان برطـرف می کردند؛ بنابراین، 

می توان گفت که مسجد محّل ارتباط مستقیم رهبر و مردم )پیروان( بود. 
بدین ترتیب، مسجد، همواره جایگاه غریبان و بی پناهان و دور افتادگان از وطن بوده است. برای هر کسی 

در دیار غربت، مسجد، مکان و مأمنی آشناست و خود را در مسجد سربار و مزاحم فردی نمی داند. 

کارکرد خدماتی  - درمانی مسجد
خدمـات پزشـکی و درمانی مجروحان جنگی در مسـجد صـورت می گرفت؛ به عنـوان مثال، مجروحان 
جنگ احد در مسـجد معالجه شـدند. واقدی می نویسد: »در ماجرای جنگ احد، مردم در مسجد چراغ و آتش 
برافروخته بودند و مجروحان را زخم بندی می کردند. به دنبال زخمی شدن سعدبن معاذ، پیامبر ایشان را 
در خیمه »ُکعیبه«، دختر سعدبن عتبه در مسجدالّنبی جای داد. این زن، زخمی ها را معالجه می کرد و از اشیاء 
گمشـده و پراکنده، نگهداری می کرد«.2همچنین، در جنگ خندق به دسـتور پیامبر خیمه ای در مسـجد 
برپا شـد و مردم برای عیادت »سـعدبن عباده« که در این جنگ مجروح شـد و در آنجا بسـتری بود، به مسجد 
می آمدند. »احمد عیسـی« در کتابی که در باب بیمارسـتان ها نوشـت، معتقد است که: »نخستین بیمارستان 
در اسـالم، همان خیمه ای بوده اسـت که پیامبر هنگام جنگ خندق برای درمان زخمیان در مسـجد برپا 

کرد و زنی به نام »رفیده« را برای رسیدگی به حال مجروحان برگماشت«.3
در واقع، پیامبر اکرم با احساس این نکته  ظریف که مجروحان جهت شفایابی و درمان فوری، عالوه 
بر مداوای متداول، به نوعی آرامش روحی و روانی و عناصر معنوی نیازمند هسـتند، »مسـجد« را به عنوان 

بهترین درمانگاه و استراحتگاه مجروحاِن »سربازان اسالم« تعیین و تجهیز نمودند.4
مسجد محّل گفتمان پیامبر اسالم با نمایندگان و هیئت های ادیان

پیامبر اسـالم در مسـجد از هئیت های خارجی اسـتقبال می کرد و دستور می داد در مسجد برای آنان 

1. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص104.
2. مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه اهل مساجد، ص47.

3. رضایی علی، جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمی، ص87 و88.
4. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص119.
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خیمه ای بر پا کنند و از میهمانان پذیرایی کنند؛ البّته انصار نیز خانه هایی را در اختیار پیامبر اسالم گذاشته 
بودند که مهمان های خود را در آنها جای دهند. ابن اسـحاق نقل می کند: »پس از این که رسـول خدا از 
تبوک برگشـت، ماه رمضان بود، هئیت ثقیف، خدمت آن حضرت رسـیدند و پیامبر برای آنها در گوشـه 
 مسـجد خیمه ای برپا کرد و آنها در آن اسـتراحت و اقامت می نمودند و بالل از خانه  پیامبر برای آنان غذا 

می برد و رسول خدا هر شب بعد از شام، نزد آنان می رفت و با ایشان حرف می زد«.1
عالوه بر مواردی که پیامبر اکرم افرادی را که تازه مسـلمان می شـدند به صورت فردی در مسـجد 
آموزش می داد، گفت وگوهای علمی و فرهنگی زیادی نیز میان آن حضرت با هئیت های اعزامی که از سوی 

قبایل گوناگون به مدینه می آمدند، صورت می گرفت. محّل این گفت وگوها، جایی جز مسجد نبود.
پیامبر اکرم در کنار یکی از سـتون های مسـجد که تا به امروز نیز به نام »اسـطوانة الوفود« )سـتون 
هئیت هـا( شـناخته می شـود، هئیت هـا را بـه حضـور می پذیرفتند و بـا آنان به مذاکـرات دینـی و اجتماعی 
می پرداختنـد. البّته، این مذاکرات از جنبه های سیاسـی نیز برخـوردار بود؛ ولی از آنجا که این هئیت ها به طور 
معمول به منظور گرویدن به اسالم به مدینه می آمدند؛ بحث و گفت وگو پیرامون معارف اسالمی، بخش های 
مهّمـی از ایـن مذاکـرات را به خود اختصاص می داد. پیامبر اسـالم محیط مسـجد را به طور کامل، یک 
محیط فرهنگی می دانستند. بر همین اساس، در حضور آن حضرت و با اجازه ایشان، مسابقه شعر و سخنرانی 
در مسـجد برگزار می شـد. حضرت رسول ضمن ابراز خرسـندی از این کار، با حوصله و بردباری کامل با 

چنین مسائلی برخورد می کردند. 
از جمله فّعالّیت های علمی و فرهنگی در زمان حضرت رسول گفت وگوهای زیر بوده است: 

 گفت وگوهای ادبی با هئیت نمایندگی »بنی تمیم«؛ 
 گفت وگوی فرهنگی با هئیت نمایندگی »ثقیف«؛ 
 گفت وگوی عقیدتی با هئیت نمایندگی »نجران«.2

از آنچه بیان شد به خوبی روشن است که برگزاری جلسات مباحث گوناگون و آموزش آنها در مسجد، در 
زمان پیامبر گرمی و رونق ویژه ای داشته است.

1. محّرمـی، غالمحسـین، نقـش مسـجد در جامعـه  اسـالمی )از آغـاز تـا عصـر عّباسـیان(، ص157، بـه نقـل از: الکتانـی، در نظـام الحکومـة النبویـة. نیـز 
ر.ک: رضایـی محّمـد، مسـجد و گفت وگـوی پیامبـر بـا نماینـدگان ادیـان، فـروغ مسـجد5.

2. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص115و117.
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گفتار چهارم: نقش علمی  - آموزشی مسجد 

ُمون ...؛ بگو ای رسول، آیا آنان که اهل 
َ
ِذیَن اَل َیْعل

َّ
ُموَن َو ال

َ
ِذیَن َیْعل

َّ
 َیْسَتِوى ال

ْ
 َهل

ْ
قرآن می فرماید: »...ُقل

دانش هستند با مردم نادان یکسان هستند؟«1
این آیه شعار بلند دین اسالم، در اصالت بخشیدن به علم و ارزش گذاری صریح برای دانایی است. همین 
یک شـعار حماسـی، کافی اسـت تا امّتی را به حرکت در آورد و آنان را در مسـیر علم آموزی تا مرحله جانبازی 

پیش ببرد. 
در نظام تربیتی اسـالم، کسـب آگاهی و شـناخت بر هر فرد به عنوان مقّدمه  ایمان شـخصی و اجتماعی 
به اندازه  عقل او واجب اسـت. بر همین اسـاس، تحصیل علم در میان مسـلمان، وجوب عینی پیدا کرد و این 

موضوع، غیر از رشته های تخّصصی بود که گاهی وجوب کفایی و گاهی وجوب عینی داشت.
عالوه بر آیات قرآن کریم، سیره  پیامبر عامل مهم دیگری در رویکرد علمی و آموزش جامعه اسالمی 
محسـوب می شـد. پیامبر اسـالم رسـالت خود را با خواندن و قلم آغاز کرده بود؛ آن هم در محیطی که 

سابقه ای از علم و دانش به معنای رایج آن روز جهان در آنجا وجود نداشت.2

رسالت علمی مسجد 
پس از هجرت پیامبر اسالم به مدینه و بنا نمودن مسجدالّنبی، فصلی نوین در آموزش و فّعالّیت های 
فرهنگی مسلمانان آغاز شد. »مسجد مدینه«، از یک سو، به صورت یک مرکز آموزشی ـ فرهنگی و پایگاهی 
برای مبارزه با جهل و از سـویی دیگر به مکانی برای اشـاعه فرهنگ و ادب و دیگر معارف اسـالمی تبدیل 
شـد. »حلقه های علمی« با جنب و جوش خاّصی در مسـجد بزرگ مدینه به صورت رسـمی تشـکیل می شد. 
پیامبر اسـالم اصحاب را در قول و عمل، به پیوسـتن و شـرکت فّعال در این حلقه ها تشـویق می کردند و 
می فرمودند: »به سـوی باغ های بهشـت بشتابید«. پرسیدند ای پیامبر خدا! منظور شما از این سخن چیست؟ 

فرمودند: »حلقه های ذکر«.3
فّعالّیت های آموزشی در زمان رسول اکرم منحصر به مسجدالّنبی نبود؛ بلکه جلسات بحث و بررسی 
مسـائل علمی در مسـاجد دیگری نیز انجام می شـد که البّته مسلمانان در سطحی محدودتر به کار آموزش و 

تالش های علمی مشغول بودند. 

1. زمر، آیه9.
2. برومند اعلم عّباس، درآمدی بر جایگاه مسجد در تمّدن اسالمی، ص74 و75.

3. ر.ک به: نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص93.
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بدین  ترتیب، مسـجد به عنوان نخسـتین پایگاه علمی، رسـالت خود را در جامعه نوسـاخته اسالمی برای 
ترویج و اشـاعه دانش و گسـترش فرهنگ اسـالمی آغاز کرد و همچنان مسیر رشـد و ترّقی علمی را پیمود؛ 
به طـوری کـه در عصر خلفا نیز مسـاجد نزد عموم به عنوان کانون اصلی آموزش قرآن کریم، مسـائل دینی، 
احکام و فقه اسـالمی بود. این آموزش ها، نه فقط در مرکز حکومت )شـهر مدینه(، بلکه در شـهرهای دیگر، 
مانند مّکه و سایر نقاط شبه جزیره و در تمام سرزمین های پیوسته به حوزه قلمرو اسالمی انجام می گرفت. 

در عصر خالفت امام علی با انتقال مرکز خالفت از مدینه به کوفه، مسـجد جامع بزرگ این شـهر به 
عنوان یکی از مهم ترین مراکز علمی آن روزگار، نقش خاّصی را در شکوفایی نهضت علمی و ارتقاء فرهنگ 

و تّمدن اسالمی ایفا می نمود. 
امامان بزرگوار شـیعه و بزرگان تابعین، اصحاب پیامبر و نیز شـاگردان و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت، 
رسـالت تعلیم و تربیت و حّل و فصل مسـائل مهم علمی و دین را در مسـاجد بزرگ بالد اسـالمی عهده دار 
بودنـد. بـه خصـوص، در عصر امام باقر و امام صادق که نهضت و حرکت فرهنگی بزرگی توّسـط این 
دو رهبران معصوم آغاز شده بود، مساجد به رشد و شکوفایی قابل توّجهی دست یافت. حّتی برخی از آنها 
به دانشـگاه های بزرگ اسـالمی در زمینه های علوم مختلف، نظیر فقه، حدیث، تفسـیر و دیگر علوم اسالمی 

تبدیل شدند و پیدایش نهضت های علمی و عقالنی در تاریخ اسالم را موجب گردیدند.1

جلسات علمی در مسجد پیامبر اسالم
با دّقت در سـیره  پیامبر اکرم می بینم که ایشـان به ابعاد آموزشـی مسـجد اهتمام ویژه ای داشـتند. 
ْسِجِد   اهَّلِل َفِإَذا ِف امْلَ

ُ
عاّلمه مجلسی در کتاب »بحاراالنوار« این روایت را بیان کرده است: »َو َخَرَج رسول

ا َهُؤاَلِء َفَیْدُعوَن اهَّلَل َو  ّمَ
َ
ْجِلَسْینِ ِإَل َخْیٍر أ  امْلَ

َ
 ِکال

َ
وَنُه َفَقال

ُ
ل

َ
ِلٌس َیْدُعوَن اهَّلَل َو َیْسأ ْ ُهوَن َو َمج

َ
ِلٌس َیَتَفّق ْ ِلَساِن َمج ْ َمج

َّ َقَعَد َمَعُهم؛ رسـول خدا به مسجد  ُ
ُت ث

ْ
ْرِسـل

ُ
ْعِلمِی أ  ِبالّتَ

ُ
ْفَضل

َ
 َهُؤاَلِء أ

َ
اِهل َ ُهوَن احْلج ُموَن َو ُیَفّقِ

َّ
ا َهُؤاَلِء َفَیَتَعل ّمَ

َ
أ

وارد شـدند؛ در مسـجد دو جلسـه جداگانه برپا بود. گروهی در حال یاد دادن و فرا گرفتن دانش بودند. جمعی 
نیـز بـه دعـا و راز و نیاز با خداوند مشـغول بودنـد. پیامبر اعظم فرمودند: هر دو گروه به سـوی یک هدف 
گام برمی دارند؛ دسته ای خدا را می خوانند و گروهی نیز آموزش می بینند و نادانان را تعلیم می دهند؛ ولی این 
 گروه، کار برتری انجام می دهند. من نیز به منظور آموزش به مردم مبعوث شده ام؛ از این رو، پیامبر اعظم

در میان گروهی که سرگرم آموزش بودند، نشستند«.2

1. فراهتی عّباسعلی، نگاهی به تاریخ آموزش در مساجد، رسانه  دانشگاه، ص77.
2. مجلسی، بحاراالنوار،  ج1، ص207، حدیث3، باب4.
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حضـرت رسـول اکـرم ضمن تشـویق عملی برای برگزاری جلسـات درس و آموزش در مسـجد، در 
ُعْمَرِة و َمْن 

ْ
ْجُر ُمْعَتِمٍر َتاّمَ ال

َ
ُه أ

َ
َمُه َکاَن ل ِ

ّ
ْو ِلُیَعل

َ
 أ

ً
َم َخْیرا

َّ
 ِلَیَتَعل

َ
یُد ِإاّل ْسـِجِد اَلُیِر حدیثی فرمودند: »َمْن َغَدا ِإَل امْلَ

ِة؛ پاداش کسـی که صبحگاهان به  ّجَ ْجُر َحاّجٍ َتاّمَ احْلِ
َ
ُه أ

َ
َمُه َفل ِ

ّ
ْو ِلُیَعل

َ
 أ

ً
َم َخْیرا

َّ
 ِلَیَتَعل

َ
یُد ِإاّل ْسـِجِد اَلُیِر َراَح ِإَل امْلَ

قصد یاد دادن یا فراگرفتن چیز مطلوبی به مسجد می آید، همچون پاداش شخصی است که یک عمره  کامل 
را انجام داده باشـد و پاداش کسـی که شـبانگاهان به قصد یاد گرفتن و یاد دادن کار خیری به مسجد می آید، 
مانند پاداش فردی است که یک حّج کامل به جای آورده باشد«.1 از این حدیث روشن می شود که الزم نیست 
گفت وگوی علمی که در مسـجد انجام می گیرد، به طور حتم، دانش های دینی باشـد؛ هر دانش سودمندی را 

می توان در مسجد مورد بحث و بررسی قرار داد.2

نظام آموزشی در مساجد
نظام آموزشی که در مساجد اِعمال می شد، از نوع ساده آن بود. در این قسمت به موارد این نظام آموزشی 

اشاره می شود:
الف( آداب آموزش 

اسـاس آموزش مسـجد را حلقه های درسـی تشـکیل می داد که در اسـالم آنها را »حلقة  العلم« یا دایره  
آموزشـی می نامیدند. کلمه »حلقه« به مفهوم یک شـیء ُکروی و ِگرد اسـت. به این ترتیب، شـیوه نشسـتن 
دانش آموزان در مسجد به شکل »حلقه«، اقتباس از جلسات حکومتی بود که به طور معمول به شکل حلقه وار 
دور میز می نشسـتند؛ در این جلسـات معلّم بر روی یک پایه، بالش یا صندلی می نشسـت و بر دیوار یا ستونی 
تّکیه می داد. از طرف دیگر، دانش آموزان در ردیف هایی به شکل نیم دایره در جلوی استاد قرار می گرفتند. 

 از دیگر آداب آموزش آن بود که هیچ نوع شـرطی برای پیوسـتن دانش آموزان به حلقه ها وجود نداشـت. 
هر فرد تشویق می شد تا به حلقه  مورد انتخاب خود بپیوندد؛ اّما در بعضی از مساجد، جلب رضایت استاد برای 
پیوسـتن به جلسـه وی الزم بود. در بیشتر این دوایر، ترتیب نشستن دانش آموزان، به ترتیب مقام علمی آنان 

بود و دانش آموزان هر چه پیشرفته بودند، به همان اندازه، نزدیک تر به استاد می نشستند. 

ب( زمان آموزش 

مجالس درس، بعد از نماز صبح آغاز می شد و تا نماز ظهر ادامه می یافت. اگر معلّم، متّصدی مجلس درس 

1. همان، ص185، ح105.
2. جعفری عالیه، مساجد در سیره پیامبر اعظم، مجموعه مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص10و107.
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 بود، قبل از نماز صبح و بعد از ظهر نیز جلسات درس تشکیل می شد. طول مّدت یک دوره، از یک تا دو سال 
طول می کشید و همیشه در مواقع نماز تعطیل می شد و هیچ قانون مشّخصی برای زنگ تفریح وجود نداشت. 

جلسات درس در روزهای تعطیل مذهبی تشکیل نمی شد. 

ج( شیوه آموزش 

تدریس در حلقه، با مراسم ساده و نیز با نشان دادن تقوا و فضیلت کامل آغاز می شد. معلّم، همیشه کار خود 
را با تمجید و تکریم خدا و با درخواست یاری و هدایت مردم آغاز می کرد و سپس به درس خود می پرداخت. 
به علّت نبودن کتاب، با توّجه به اهمّیت متن تدریس شده، معلّم مجبور بود همه  متن یا قسمتی از آن را برای 
دانش آموزان امالء کند. عالوه بر امالء، معلّم توصیه می کرد که دانش آموزان تمام یا قسمتی از مطالب بیان 
شـده را حفـظ کننـد. در واقـع، یکی از اصولی که برای قبولـی و تأیید دانش آموزان ضـروری بود؛ اصِل حفظ 

کردن مطالب و بیان نمودن آنها بدون مراجعه به متن بود و کیفّیت و طرز بیان نیز بر قبولی تأثیر داشت.1

د( موضوعات درسی 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در این کالس ها، مسـائل گوناگونی به مسـلمانان آموزش داده می شـد. مباحث 
اعتقـادی و آمـوزش مبانـی ایمان به خداوند، در شـمار اّولین مسـائلی بود که به مسـلمانان و به ویژه آنان که 
تـازه به دین مبین اسـالم گرویده بودند، آموزش داده می شـد. ابوذر می گوید: رسـول خـدا ایمان را قبل 
از آموزش قرآن به ما می آموخت. حضرت رسـول در کنار آموزش مباحث دینی، مسـلمانان را با مسـائل 
تاریخی نیز آشـنا می کردند. راوی می گوید: پیامبر گاهی شـب ها تا دیر وقت پیرامون تاریخ بنی  اسرائیل 

برای ما سخن می گفت.2
همچنین مسجد، محلّی بود که مطالب علمی و مسائل اجتماعی نیز در آن تدریس می شد و موضوعاتی، 
مانند تاریخ، جغرافی، اقتصاد و حّتی علوم سیاسی در آنجا بحث می شد. علم فلسفه، موضوعی بود که بیشتر 
مورد توّجه و انتخاب بسـیاری از دانش آموزان بود. در بین موضوعات مّهم درسـی، می توان منطق، اخالق، 
منطق مناظره و تصّوف را نام برد. جلسـات درس هایی، مانند شـیمی، فیزیک، ریاضیات، جبر و هندسـه نیز 
دایر بود. اگرچه علوم علمی و تجربی یا در دانشکده های مخصوص یا در منازل معلّمان به صورت خصوصی 

1. نظام آموزشی مسجد، نشریه ایران، ش31، ص1.
2. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص105.
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تدریس می شد؛ ولی مدارک تاریخی در دست است که آموزش این گونه موضوعات علمی در بعضی از مساجد 
بزرگ نیز دایر بود. جلسات علم طّب در جامع االزهر و در جامع ابن طولون مصر دایر بود.

هـ( اساتید 

 نبود؛ حضرت علی استاد و مّدرس کالس هایی که در مسجد تشکیل می شد؛ تنها حضرت رسول
نیـز گاهـی بـه فرمـان پیامبر خـدا بر منبـر آن حضـرت و در حالی کـه یک پلّـه پایین تر از جـای پیامبر 
اسالم می نشست، برای مردم سخن می گفت. گروه های مختلف با اساتید معّین در گوشه و کنار مسجد، 
کالس های آموزشـی برگزار می کردند و علوم و فنون مختلف آموزش داده می شـد. أَنس می گوید: اصحاب 
پیامبـر پـس از نماز صبح به گروه های مختلف تقسـیم می شـدند؛ برخی به تالوت قـرآن می پرداختند و 
گروهی واجبات و مسـتحّبات را فرا می گرفتند. به عنوان مثال، عبداهلل بن رواحه در مسـجد جلسات مربوط به 
توحید و معاد )مسـائل اعتقادی( را اداره می کرد. او در غیاب حضرت رسـول نیز مسـائل فقهی و اعتقادی 

را به مسلمانان آموزش می داد.1

مسجد و جلسات پرسش و پاسخ 
با مطالعه در سـیره و زندگی نورانی پیامبر اسـالم درمی یابیم همواره جلسـاتی که در آن مسـلمانان 
بتوانند پرسـش های علمی خود را با پیامبر خدا در میان بگذارند، در مسـجد )پس از به جای آوردن نماز 
صبح تا طلوع آفتاب( تشکیل می یافت. گرچه از برخی روایات چنین بر می آید که آن حضرت در این اوقات به 
ذکر و دعا می پرداختند؛ ولی شـواهدی وجود دارد که نشـان می دهد بخشـی از این فاصله  زمانی، به برگزاری 
جلسـه های پرسـش و پاسـخ اختصاص می یافته است. پیامبر اکرم با کسـانی که به منظور پرسش و یاد 
گرفتن دانشی به حضورشان می آمدند با گشاده رویی کامل برخورد می کردند و همراه با بیان پاداش و فضیلت 
دانش آموختـگان، آنـان را تشـویق می نمودند. آموزش به اشـخاص تازه مسـلمان شـده، یکـی از مّهم ترین 
جلوه های کار فرهنگی، آموزشـی پیامبر اکرم در مسـجد بود. افراد تازه مسلمان یا آنان که قصد گرویدن 
به اسـالم را داشـتند بـه آموزش های ویژه ای نیازمنـد بودند. آنها به طور معمول با حضور در مسـجد حضرت 
رسول آموزش های الزم را فرا می گرفتند و در مسجد به طرح پرسش ها و شبهه هایی که در ذهن داشتند، 
می پرداختند. گاهی هم درباره رمز و راز احکام و عبادت ها از حضرت رسول سؤال می کردند و آن حضرت 

1. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص105و107.
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با صبر و بردباری به پرسش های آنان پاسخ می گفتند.1

کتابخانه های مساجد
اّولین آیه ای که از سـوی خدا به پیامبر نازل شـد، او و پیروانش را به خواندن دسـتور می دهد. آنجا که 
ِم* 

َ
َقل

ْ
َم ِبال

َّ
ِذى َعل

َّ
ْکَرُم* ال

َ
َک اْل ّبُ  َو َر

ْ
ٍق* اْقَرأ

َ
نَسـاَن ِمْن َعل َق ااْل

َ
َق* َخل

َ
ِذى َخل

َّ
َک ال ّبِ  ِباْسـِم َر

ْ
می فرماید: »اْقَرأ

ْم؛ بخوان به نام پروردگارت که )جهان را( آفرید؛ انسـان را از خون بسـته ای خلق کرد.  َ
نَسـاَن َما َلْ َیْعل َم ااْل

َّ
َعل

بخوان که پروردگارت )از همه( واالترسـت؛ همان کسـی که به وسـیله قلم تعلیم داد؛ به انسـان آنچه را که 
نمی دانست، آموخت«.2

برای جامعه ای که بیشتر افراد آن بی سواد و دارای سّنت شفاهِی قدرتمند بودند، این پیام جدید در حقیقت 
تحّول انگیز بود. اسـالم، تنها دینی اسـت که با کتاب وحیانی توأم بوده اسـت. پیروی از این کتاب الهی، عیِن 
دیانت و انکار آن، عیِن گمراهی اسـت. خصوصّیت چنین دینی، اقتضا می کرد که پیروانش همواره با کتاب، 
قرین باشـند و نسـبت به حفظ و نشـر آن هّمت گمارند. بدین  صورت، با رشـد تدریجی اسالم، طبیعی بود که 
بیشـتر مسـلمانان، ثروتمند و فقیر، جوان و پیر، احترام زیادی برای دانشـمندان و بیش از آن برای کتاب قائل 

شوند.3
مسـاجد، مانند اّولین کلیسـاها و صومعه های مسیحیان، از اّولین مکان هایی بودند که در جامعه اسالمی، 
کتاب به آنها راه یافت؛ روشـن اسـت که کتابخانه های مسـاجد از زمانی پدید آمدند که مسـلمانان، مسجد را 
مرکز تعلیم سـاختند؛ زیرا تعلیم بدون کتاب امکان پذیر نیسـت.4 کتابخانه های مسـاجد، نه تنها مخزن کتاب 
یـا قرائت خانـه بودند، بلکه به مفهوم واقعی کلمه، کتابخانه های بسـیار فّعالی بودنـد. این کتابخانه ها از آنچه 
که نویسـندگان مسـلمان یا غیرمسلمان تاکنون در نوشـته های خود ذکر کرده اند، حیات متنّوع تر و پویاتری 

داشتند.5
با وجود این، عدم دسترسـی مسـلمانان به کاغذ و محدود بودن مواّد نوشـتن در صدر اسـالم، امکان تهّیه  
نسخه های دست نویس قرآن را برای عموم بسیار مشکل می ساخت. بنابراین، به دلیل ضرورت تعلیم و تعلّم 

1. همان، ص108و109.
2. علق، آیات1 تا 4.

3. مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه های مساجد، ص14و15. 
4. همان، ص17.
5. همان، ص18.
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قرآن در بین مسلمانان و لزوم حفاظت از قرآن های دست نویس و فراهم آوردن امکان استفاده عمومی از آن، 
مسـجد در قالب آموزشـگاه اسـالمی، بهترین مکانی بود که قرآن ها را در آن نگهداری می کردند. محّل قرار 
گرفتن قرآن ها را »خزانة المصاحف« می نامیدند. به دنبال گسترش تدریجی علوم قرآنی، کتاب های دیگری 
هم در کنار قرآن به مخازن کتاب های مساجد راه یافتند تا تشنگان علم از آنها بهره برداری نمایند.6مسلمانان 
بـرای نگهـداری قرآن هـا و دیگر کتاب های علمی و مذهبی خود، از سـّنت هبه )هدیـه( و نیز وقف این کتب 
به کتابخانه های مساجد استفاده می کردند و این سّنت در بین مسلمانان جایگاهی بس نیکو پیدا کرده بود. 

گفتار پنجم: نقش تبلیغی مسجد

هدف از تبلیغ، افزایش معرفت دینی مردم و احیای آنان برای ادای وظایف دینی و اسالمی است. قرآن در 
َتُه ...؛ ای پیغمبر، 

َ
ْغَت ِرَسال

َّ
ا َبل َ َ

 ف
ْ

ْ َتْفَعل َک َو ِإن ّلَ ّبِ
ْیَک ِمن ّرَ

َ
 ِإل

َ
نِزل

ُ
ْغ َما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول ا الّرَ

ّیَُ
َ
این مورد می فرماید: »َیأ

آنچه از خدا بر تو نازل شده است به خلق برسان که اگر نرسانی، تبلیغ رسالت و اداء وظیفه نکرده ای...«.7
قرآن کریم، این کتاب آسـمانی، همه پیامبران الهی را دارای شـأن تبلیغی دانسـته، در نتیجه، همه  ادیان 
الهـی را تبلیغـی می داند. از نظـر قرآن، همه  پیامبران حامل پیام هایی از جانب خداوند هسـتند و وظیفه دارند 
آنها را به مردم ابالغ کنند. در واقع، پیامبر خدا، پیام خدا را به خلق خدا ابالغ می کند و نیروهای درونی آنها را 

بیدار می کند و سامان می بخشد و به سوی خداوند و آنچه رضای اوست، دعوت می کند. 
باید توّجه داشـت که تبلیغ، یک اصل جاودانه و همیشـگی دین مبین اسالم است .  تا آن زمانی که حکمی 
از احکام اسـالم از دید برخی از مردم پنهان مانده باشـد و کسـانی باشـند به این دین نگرویده باشـند و زمینه 
گمراهی از دین هنوز وجود داشته باشد، تبلیغ هم وجود خواهد داشت و باید وجود داشته باشد تا حیات اسالم 

جاودانه بماند.8با این مقّدمه، به نقش تبلیغی مسجد در دین مبین اسالم می پردازیم: 
تبلیغ در مسجد

از آنجایی که مسلمانان هر روز برای انجام فرایض دینی به مسجد رفت و آمد می کنند، ضمن ادای فریضه  
نماز در این اجتماع، طی صحبت با یکدیگر، از اخبار جامعه مّطلع می شوند. 

همچنین، وجود »منبر« در مسجد نقش مهّمی را در نشر افکار و عقاید ایفا می کند و سخنرانان از آن برای 
انتقال مسائل مهّم جامعه به مردم استفاده می کنند، از این رو، منبر را به عنوان یک رسانه  تبلیغی عمومی در 

6. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(،ج2، ص173و174.
7. مائده، آیه77.

8. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص32.
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اسالم نام می برند.1
حضرت رسـول از هر فرصتی برای روشـنگری و آموختن اسـالم به مردم بهره می جسـت. شـواهد 
 تاریخی نشـان می دهد که مسـجد در دوران 23 سال  رسـالت، مهم ترین سنگر تبلیغ دینی پیامبر اسالم

بوده است؛ اگرچه میزان نقشی که مسجد در طول این دوران ایفا کرده است، همواره یکسان نبود. 
از سال چهارم بعثت، اصحاب پیامبر مسلمان بودن خویش را علنی کردند. با این حال، نمی توانستند 
از مسـجد به عنوان سـنگری در راسـتای تبلیغ و آموزش بهره برداری کنند؛ زیرا مسـجدالحرام به طور کامل 
در دسـت مشـرکان قرار داشـت و مسجد دیگری که بتوان در راسـتای اهداف فرهنگی در آن آزادانه فّعالّیت 

کرد، وجود نداشت. 
البّته، شـواهد تاریخی، حاکی از آن اسـت که پیامبر اسـالم و یارانش تا حّد امکان از مسـجدالحرام در 
راسـتای تبلیغ و ترویج اندیشـه های دینی بهره می جسـتند؛ یعنی در موسم حّج و زمان هایی که مردم در آنجا 

حضور داشتند به تالوت آیات قرآن کریم می پرداختند و مردم را به پذیرش دین اسالم فرا می خواندند.2
به همین دلیل بود که پس از ورود حضرت رسول به مدینه و بنای مسجدالّنبی، نه تنها پرستش گاهی 
برای مسـلمانان سـاخته شـد، بلکه دانشـگاهی فّعال و سرشار از شور و نشـاِط علمی نیز پی ریزی شد. حضور 
منّظم و مسـتمر مسـلمانان در این مسـجد به منظور برپا کردن فریضه نماز، بهترین فرصت را برای کارهای 
تبلیغـی حضرت رسـول فراهـم می آورد. پیامبر اعظم در این پایگاه بـزرگ تبلیغی با توّجه به اوضاع 
و رعایـت حـال حاضران در مسـجد، پـس از برگزاری نمازها برای مردم سـخن می گفتند.3 ایشـان از طریق 
تدریس و ایراد خطبه های نماز جمعه و دیگر سخنرانی ها و تشکیل حلقه های علمی، به تبلیغ و نشر فرهنگ 
عظیم اسالم پرداختند و عظمت آیین خویش را به نمایش گذاشتند. بدین صورت، در اثر کوشش های تبلیغی 
حضرت رسـول و اصحابش در مسـجدالّنبی، زمینه های مناسبی برای پذیرش دین مبین اسالم در دیگر 
افراد به وجود آمد؛ به گونه ای که هرگاه نماینده ای از سـوی یکی از قبایل و اقوام برای کسـب اّطالع از این 
 دین آسـمانی به مسـجد مدینه می آمد، بی درنگ اسالم را می پذیرفت. همچنین، مسجد حضرت رسول
در مدینه، همانند دانشـگاهی بزرگ به تربیت و تعلیم مبلّغان ورزیده ای هّمت گماشـت و آنان را پس از آگاه 
نمودن به قرآن و فقه اسـالمی، به نقاط مختلف جزیرةالعرب اعزام نمود تا در پرتو هدایت و تعلیم مردم، آن 

1. احمدی حکمتی، حسن، نقش تبلیغی مسجد در عصرپیامبر، ص57.
2. همان، ص77.
3. همان، ص71.
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سرزمین را از ظلمت نادانی و شرک برهانند و به دین اسالم فراخوانند.1

منبر، رسانه تبلیغی مسجد
از آنجایی که سـخنرانی، خود نوعی تبلیغ محسـوب می شود، به ذکر نکاتی پیرامون سخنرانی های پیامبر 

در مسجد می پردازیم: 
سـخنرانی های حضرت رسـول برای افرادی که در مسـجد حضور می یافتند، نه تنها خسـته کننده و 
مالل آور نبود، بلکه بسـیار پرجاذبه بوده اسـت. جلسات موعظه و سـخنرانی های رسمی آن حضرت، هر روز 
برگزار نمی شـد2و دیگران را نیز به آسـان گرفتن در تبلیغ و موعظه سـفارش می کردند. آن حضرت فرمود ند: 
وا؛ آسـان بگیرید و سـخت گیر نباشـید، بشـارت دهید و مردم را گریزان  ُر ُفوا َو اَل ُتَنّفِ وا َو َخّفِ ـُر وا َو اَل ُتَعّسِ ـُر »َیّسِ

نسازید«.3
یاران و اصحاب پیامبر نیز در برگزاری مجالس وعظ و سخنرانی، شیوه آن حضرت را پیشه خود ساختند. 
شواهد بسیاری در کتب سیره و حدیث وجود دارد که نشان می دهد برگزاری جلسه سخنرانی و گفت وگوهای 

علمی، پس از نماز صبح و شام بیش از دیگر نمازها بوده است.4
نکته قابل توّجه این اسـت که در مجالس سـخنرانی حضرت رسـول زنان نیز حضور داشـتند و گاه 
حّتـی بـرای آنان مجلس جداگانه تشـکیل می شـد و حضرت برای آنان سـخنرانی می نمودنـد. با وجود این، 
سـخنرانی های حضرت رسـول تنها جنبه آموزشی و علمی نداشـت؛ بلکه از عنصر موعظه و القاء روحّیه 
 تقوا« و پرهیز از گناه و خطا در روح شـنوندگان نیز برخوردار بود. شـواهد نشـان می دهد حضرت رسول«
هرگاه روحّیه سرکشـی و گناه را در مردم مشـاهده می کردند؛ در مسـجد و در مجالسـی که برای سـخنرانی 
برپـا می شـد، مـردم را پند و انـدرز می دادند. این سـخنان حضرت، چون از پشـتوانه عظیـم و روحّیه معنوی 
برخـوردار بـود، در جان شـنوندگان تأثیری شـگرف می گذاشـت و نیز نیـروی پروا و پرهیز از گنـاه را در آنان 
اسـتوار می سـاخت.5به طور اساسـی، »عنصر معنوّیت« در تبلیغ نقش مؤثّر و کارآمدی دارد و تردیدی نیست 
کـه کار تبلیغی حضرت رسـول در مسـجد سرشـار از مایه های معنـوی و روحانی بود. بـه عنوان نمونه، 

1. موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص35و37.
2. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص95، به نقل از الکتانی در نظام الحکومه النبویه. 
3. ابن ابی جمهور احسائی، ابوجعفربن علی بن ابراهیم، عوالی الآللی، ج1، ص381.

4. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص95و97.

5. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص97و98.

478مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1



»ُجَبیر بن ُمطِعـم« یکـی از این گونه افراد اسـت. او که پس از جنگ بدر برای پرداختن ِفْدیه اسـیرانی از اقوام 
خود به مدینه و مسجد حضرت رسول آمده بود، تحت تأثیر جاذبه معنوی پیامبر اسالم قرار گرفت و نور 

حقّ پرستی در دل او پرتو افکند. 
شـیوه دعـوت حضـرت پیامبر به این گونه بود که ایشـان، ابتدا پیوندی صمیمی و دوسـتانه با کسـی 
کـه قصـد هدایـت او را داشـت، برقرار می کردند؛ روح تواضـع در برابر بندگان خدا و خدمـت به آنان را به وی 
می فهماند، آنگاه با توّجه به ویژگی های روحی و روانی آن شـخص، با سـخنانی کوتاه، زمینه گرویدن او به 

اسالم را فراهم می آورد.
 از چنین برخوردهایی به خوبی روشن می شود که دامنه فّعالّیت های فرهنگی و تبلیغی حضرت رسول 
در مسجد تنها به برگزاری مجالس سخنرانی و تشکیل کالس های آموزشی محدود نمی شد، بلکه جلوه های 

رفتاری حضرت رسول بیش از هر چیز دیگر، مسجد را به کانون هدایت حقّ جویان، مبّدل ساخته بود.1

مسجد و تکوین افکار عمومی
در دین اسـالم، افکار عمومی، نیرویی اسـت که اهمّیت فراوانی در توجیه و ارشـاد مردم، مبارزه با زشتی و 
فسـاد، رویارویی با  ظلم و طغیان، پاسـداری از ارزش های اسـالمی، امر به معروف و نهی از منکر، همکاری و 

همیاری اّمت در تقوا و نیکوکاری، باال بردن روحّیه معنوّیت، تأیید حّق و مبارزه با باطل و نابودی آن دارد.2
 

َ
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ُ
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َ
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ْ
َتْقُعُدوا

در کتاب الهی، این حکم بر شما فرستاده شده است که چون شنیدید که به آیات خدا کفر می ورزند و استهزاء 
می کنند، پس با این گروه همنشینی نکنید تا در حدیثی دیگر داخل شوند که اگر با آنان همنشین شوید، شما 

نیز مانند آنان هستید«.3
در اسالم، موضع بی طرفانه و منفی هیچ جایگاهی ندارد؛ چنانچه حضرت رسول اکرم فرمودند: »هر 
یک از شما )مسلمانان( منکری دید، باید که با دست خود آن را تغییر دهد )اقدام عملی( و اگر نتوانست پس با 
زبان، اگر نتوانست باید که در قلب خود از آن بیزاری جوید. بدانید که این ضعیف ترین مراتب ایمان است«.4

1. همان، ص114 و 115.
2. ابراهیم امام، نقش مسجد در تکوین افکار عمومی، مترجم محّمد سپهری، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد، 1384، ص20.

3. نساء، آیه140.
4. ابراهیم امام، نقش مسجد در تکوین افکار عمومی، مترجم محّمد سپهری، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد،1384، ص21.
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بهتریـن سـنگر بـرای مبارزه با کژی هـا و انحراف های فکـری و اجتماعی، که جامعه اسـالمی را تهدید 
می کند، مسجد است؛ زیرا برترین و برگزیده ترین افراد جامعه، هر روز در این مکان مقّدس گرد هم می آیند.1

بسیار زیبنده است که این نقِش مسجد را در جوامع اسالمی شناسایی کنیم؛ زیرا مسجد، خانه خدا و مردم 
)و محّل پیوند و ارتباط خلق با خالق( اسـت و مکانی مناسـب برای طرح مصالح عمومی مسـلمانان است. اگر 
این چنین نقشی را برای مسجد به رسمّیت بشناسیم و مورد تأکید قرار بدهیم، بخشی از فّعالّیت های سیاسی 
غرب کنترل می شـود )تبدیل تهدید به فرصت( و به تالش های سـالم و سـازنده مبّدل می گردد. همچنین، 
طبیعـت مسـجد و ویژگی های افرادی که در مسـجد حضـور می یابند، باعث می شـود فّعالّیت های اجتماعی 
مخالف، در بستر سالمی حرکت کنند. البّته مؤمنان حق ّجو هرگاه متوّجه شوند که حرکتی از اساس، زیان بار 

و گمراه کننده است، شیوه های مناسب را برای برخورد با آن بر می گزینند.2

پیشنهادها

از آنجا که گام آخر هر پژوهش، قدم نخست پژوهش های بعدی است، در این قسمت چند عنوان پژوهشی 
و کارکرد اجرایی را در مورد مسجد به پژوهشگران و محّققان و متولّیان این حوزه پیشنهاد می نماییم: 

الف( پژوهشی

1. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد، قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران.
2. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد، در دیگر کشورهای اسالمی.

3. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد، در مقایسه با کارکردهای فرهنگی پایگاه های دینی سایر ادیان.
4. استخراج و تحلیل فرهنگ های مختلف موجود در نهاد مسجد.

5. مقایسـه تطبیقـی میـان کارکردهای فرهنگی نهاد مسـجد در صدر اسـالم و آنچه کـه در عصر حاضر 
صورت می پذیرد.

ب( اجرایی

1. عدم موازی کاری سازمان ها و مؤّسسات مرتبط با مسجد و تمرکز فّعالّیت ها در عرصه پژوهش.
2. بهره گیری از کارکردهای فرهنگی مسجد در صدر اسالم و بازشناسی و احیای آنها در مساجد فعلی.

3. تهیه و ابالغ برنامه های منعطف فرهنگی به مساجد کشور از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد.

1. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص239.
2. همان، ص242 و243.
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4. عمق بخشی به فّعالّیت های فرهنگی مساجد.
5. برنامه ریـزی بـرای حضـور هر چـه ُپررنگ تر امام جماعت در مسـجد به عنوان عنصـری تأثیرگذار در 

راستای رشد فرهنگی مردم.
6. تقوّیـت جاذبه هـای ظاهری مسـاجد، ماننـد: نظافت و زیبایی و نورپردازی و وسـایل ارتباط جمعی و... 

برای جذب هر چه بیشتر افراد، به خصوص نوجوانان و جوانان. 
7. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد و تالش در راستای جهانی سازی آن. 

نتیجه گیری

طبق جمع بندی های صورت گرفته از یافته های این پژوهش، می توان به نتایج قابل مالحظه ای دسـت 
یافت که در این بخش به  طور خالصه به آنها می پردازیم:

مسجد، به عنوان اّولین پایگاه و نماد دین در جامعه اسالمی، نقش اساسی را در تحکیم بنیان حکومت های 
اسالمی ایفا می کند.

مسـجد، ایفاگر نقش های گوناگون و متنّوعی اسـت که هر کدام از آنها نیازی از جامعه را برطرف خواهند 
کرد.

کارکرد فرهنگی مسجد، یکی از مهمّ ترین کارکردهای این نهاد است.
تنّوع و تکّثر و گستردگی مقوله فرهنگ در عصر حاضر، حضور ُپررنگ و ُمتکّثر مساجد را می طلبد.

مساجد، همواره مرکز سازماندهی نهضت های جهانی اسالم برای ظلم ستیزی بوده است.
مسجد، سنگر دفاع از مرزهای عقیدتی و ایدئولوژی و جایگاه ترویج دین مبین اسالم است.

مسجد، ستاد مقّدسی برای تعلیم و تربیت الهی و یادگیری اصول عبودّیت و بندگی است.
مسجد، پایگاهی برای ایجاد زمینه وحدت و یکپارچگی جامعه موّحد است.

مسجد، مکان ممارست و تمرین رفتار و کردار پسندیده انسانی است.
مسـاجد، هرچند که به عنوان نهادی سـّنتی با قدمت1400 سـاله در جامعه قلمداد می شـوند؛ اّما با ارائه 
کارکردهـای متناسـب با نیـاز روز جامعه، می توانند گوی سـبقت را از نهادهای مدرن و وارداتـی بُِربایند و به 

عنوان قلب تپنده فرهنگ یک جامعه احیاگر باشند. 
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کارکرد رسانه ای مساجد
یحیی جهانگیری سهروردی

چکیده 

این مقاله، کارکرد رسـانه ای مسـاجد را تبیین می کند. نگارنده، ابتدا به اهمّیت کارکرد رسـانه ای مسـجد 
اشـاره می کند و سـپس تاریخچه  اجمالی این کارکرد را بررسـی می نماید. در ادامه، ابزارهای تبلیغی مسجد، 
تبییـن می گـردد که شـامل ابزارهایی مانند منبر، دّکـه، مناره و مأذنه، اجتماعات دینی و عمومی، سـاختمان 
مسجد و... است و هر یک، با کارکرد ویژه، در اّطالع رسانی، تنویر افکار و آگاهی دهی، نقش آفرینی می کنند. 
بعد از ساختمان مسجد، مأذنه یا مناره، به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغی مسجد، برای اعالم مراسم مذهبی، 
به خصوص برای دعوت مسـلمانان به اقامه نمازهای پنج گانه با گفتن اذان، جایگاه با ارزشـی دارد. مسـجد، 
به دلیل این که کانون تجّمعات دینی و اجتماعی اسـت، همواره کارکرد رسـانه ای خاّص خود را داشـته است. 
در واقـع، خـود اجتماعات در مسـجد، می تواند یک فّعالّیت رسـانه ای مسـتقل باشـد. ایـن تجّمعات، ویژگی 
خاّصی دارد که به صورت دهان به دهان و چهره به چهره اسـت. بنابراین، شـاید تنها در رسـانه مسـجد است 
کـه مخاطبان فقط»مسـتمع« نیسـتند، بلکه خود آنهـا، »گوینده« خبر نیز هسـتند. دیگـر ابزارهای تبلیغی 
مسجد، رسانه »منبر« است. از زمان تأسیس این مکان مقّدس، سخنرانی های رسمی، وعظ های اخالقی و 
اعالن خالفت، اعالم نتایج جنگ ها در خطبه ها، از این رسـانه به گوش همگان می رسـید. البّته، اکنون نیز با 
پیشـرفت فّناوری و ترویج رسـانه های ارتباط جمعی دیگر، هنوز منبر، از ویژگی اّطالع رسانی و تبلیغ مفاهیم 
و معارف اسالمی، از طریق تبلیغ چهره به چهره برخوردار است. در پایان این نوشتار، ضمن برشمردن برخی 
از ویژگی های مهم رسـانه مسـجد نسبت به سایر رسـانه های تبلیغی، علل کاهش کارکرد رسانه ای مسجد، 

بعد از انقالب مورد بررسی قرار  گرفت. 

کلیدواژه ها: 

اهمّیت کارکرد رسـانه ای مسـجد، تاریخچه  اجمالی کارکرد رسـانه ای مسـجد، ابزارهای تبلیغی مسجد، 
شـیوه های اّطالع رسـانی رسـانه منبر، ویژگی های مهم رسانه مسجد نسبت به سـایر رسانه ها، تعامل رسانه 

مسجد با سایر رسانه ها.
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اشاره

مسـجد، از صـدر اسـالم دارای کارکردهـای متفاوتی بوده اسـت و نخسـتین نهاد عینی تمّدن اسـالمی 
محسـوب می شـود. ایـن مـکان مقّدس، به ویـژه در صدر اسـالم، زمانی کـه فاقد رسـانه های گروهی برای 
اّطالع رسـانی بـود، بـه عنوان مرکز اّطالع رسـانی مردم، پایـگاه معنوی و مورد اعتماد همـگان از نظر تبادل 

اّطالعات بوده که به شیوه حضوری و غیرحضوری به رسالت رسانه ای خود عمل می کند.
اخبار، حوادث و پیشـامدهای مهم، در مسـجد به مسـلمانان ابالغ می شـد. گاهی تصمیمات حکومتی در 
مسجد به اّطالع مردم می رسید. مسلمانان نیز تنها، خبری را صحیح و معتبر می شمردند که از طریق مسجد 

و ائّمه جماعات منتشر می شد.
 امروز، عنصر مهم در اّطالع رسانی، صدق راوی و حقیقت این خبر است که حّتی بنگاه های عظیم خبری 
جهـان را بـا چالش های جّدی و کمبود مخاطبان مواجه کرده اسـت؛ اّما قداسـت مسـجد و پیشـینه تاریخی 
رسـانه ای آن، اعتماد همگان، به ویژه نمازگزاران را به صداقت خبررسـانی مسـاجد افزوده است و به صراحت 

می توان گفت که مساجد سالم ترین مراکز خبررسانی به مردم هستند.
در دنیای امروز، در بسـیاری از کشـورهای اسالمی، مساجد از نظر پخش خبرهای مربوط به جنبش های 
مردمی و نهضت اسالمی، نقش چشمگیری دارند؛ اّما سخن این است در عصري که به دلیل تحّول شگرف 
ارتباطـات، از دنیـا به عنوان »دهکده جهاني« یاد مي شـود و روزنامه ها، مجاّلت، رادیو و تلویزیون، اینترنت، 
ماهواره و...؛ نهایت تالش خویش را در جذب مخاطب انجام می دهند و هر روز بر تنّوع کارشـان مي افزایند، 

نباید از نقش رسانه اي مسجد و ویژگي هاي منحصربه فرد آن، غفلت ورزید.
در این نوشـتار، کارکرد رسـانه ای مسـاجد را ضمن تبیین امتیاز و تأثیر فوق العاده آن بر سـایر رسـانه هاي 

ارتباط جمعي که به عنوان مهم ترین وسائل ارتباطي در دنیا هستند، بررسی خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به اهمّیت کارکرد رسانه ای مسجد

 »مک لوهان«، یکی از نظریه پردازان غرب در زمینه ارتباطات، معتقد اسـت که منشـأ تغییرات اجتماعی، 
رسانه های ارتباط جمعی اند.1ازاین رو، برای کامیابی جوامع اسالمی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی 
و نیز نشر اندیشه های ناب اسالمی به بالد غیرمسلمان، باید از قدرت رسانه غفلت ننمود. در این میان، بازیابی 

کارکرد سیاسی مسجد، بیشتر ضرورت پیدا می کند. 

1. رضائیان، مجید، کارکرد مساجد، تحّول ارتباطات و نقش رسانه ای مسجد در ماندگاری فرهنگ اسالمی، دوماهنامه مسجد، ش6، ص129.
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جامعه شناسان و روانشناسان برای هر مکان، ویژگی ها و مولّفه هایی قائل اند که موجب تمایز بین مکان ها 
می شوند. به عبارت دیگر، هر مکانی به اعتبار نوع، ماهّیت، مولّفه ها و فعالّیت هایی که در آن انجام می گیرد، 
از دیگر مکان ها متمایز می شـود. بر همین اسـاس، توّقعات مربوط به آن مکان نیز، نسـبت به دیگر مکان ها 
متمایـز جلـوه می کنـد. یک مکان، مرکزی اسـت برای ُکنـش و واکنش و ابزار ظهـور انگیزه های مختلف و 
موقعّیتـی اسـت کـه مـا در آن و به واسـطه آن، معنایی را برای خود پیـدا می کنیم. به لحاظ جامعه شـناختی، 
مکان ها در»معنابخشـی« و »هوّیت دهی« به آدمیان مؤثّرند. به عبارت دیگر، یکی از کارکردهای مکان ها، 
معنابخشی به زندگی و تجارب آدمی است. یک مکان، مرکز کنش و انگیزه است و کانونی است که ما حوادث 
معنـادار وجـود خـود را در آن تجربه می کنیم. در واقع، رخدادها و کنش هـا، تنها در زمینه مکان های خاّص با 
اهمّیت و متأثّر از هوّیت این مکان ها در ساختارهای انگیزش، آگاهی و تجارب انسان ادغام می شوند.1به نظر 
»الکرمن« این، مکان ها هسـتند که رخدادها و کنش های آدمیان را با معنی می سـازند. اگر برای مکان ها، 
ایـن اهمّیـت را قائـل نشـویم، در واقع، یکی از زمینه های مشروعّیت بخشـی به کنش هـای آدمیان را نادیده 
گرفته ایم؛ یعنی انسـان ها به خاطر قرار نگرفتن در بعضی موقعّیت ها از برخی واکنش های سـازنده و مؤثّر بر 

زندگی خود محروم می مانند. 
بنابراین، وجود یک مکان به معنی وجود و ظهور واکنشی خاّص در افراد است.2به باور »گابریل مارسل«، 
یک فرد از مکان جدا نیست و او همان مکان است.3در ادامه، به مؤلّفه های بایسته ساز احیای کارکرد سیاسی 

مساجد در دنیای معاصر می پردازیم:
الف( تبلیغ استکبار بر ضّد اسالم

دشـمن، با اسـتفاده از فّناوری رسـانه، سعی دارد چهره اسالم را، به خصوص بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، 
وارونه جلوه دهد؛ زیرا مساجد از دیرباز، سخنگوی رسمی اسالم مبین بودند. با احیای نقش رسانه ای مساجد، 
برای معّرفی چهره واقعی اسالم باید کوشش نمود. به  خاطر دورغ پردازی های برخی از رسانه های دیجیتال، 

آنها هیچ گاه نتوانستند اعتماد مسلمانان را به اندازه اعتماد آنان به مساجد، جلب کنند. 

ب( تبلیغ اسالم به جهاِن نیازمنِد معنوّیت

پس از نوشـکوفایي علم تجربي در غرب، دلباختگان مدرنیسـم به طور افراطي، دسـت به معنوّیت ستیزي 
و دین گریـزي زدنـد. ایـن موضـوع، با گذشـت دوره کوتاهـي، غرب را با بحران مواجه کرد. بشـر، خسـته از 

1. سجادی، دکتر سید مهدی، کارکرد مساجد، مسجد و تعلیم و تربیت، دوماهنامه مسجد، ش43، ص206.
2. همان.

3. همان، ص207.

فــــروغ مسجـــــــــــد487



لجام گسـیختگي مدرنیتـه، دنبـال راه نجـات افتـاد و راه  چاره را در برگشـت بـه آیین مسـیحّیت نیافت؛ زیرا 
نمي خواسـت تاریک خانه قرون ُوسـطي را دوباره تجربه کند. به گواه جامعه شناسان، نیاز به معنوّیت، دغدغه 
اصلی انسـان مدرن اسـت. به همین دلیل اسـت که در تبلیغ اسـالم، باید از هر رسانه ای به ویژه رسانه مسجد 

کمک گرفت.
 در آیات قرآنی، مخاطب مسجد فقط مسلمانان نیست؛ بلکه همه مردم جهان هستند. خداوند در کتابش، 
مسـجد را »مثابـة للّناس«1پناهـگاه مـردم، معّرفـی می کند. در قّصـه قرائت آیات سـوره برائت که حضرت 
علـی مأموریـت یافت تا در منـی، در روز عید قربان، قرائت کند، قرآن از تعبیر »إِلَی النَّاِس« به  جای »الی 
المشـرکین« اسـتفاده می کند. با اینکه مخاطب ایشـان مشـرکان بودند؛ ولی برای جاوید ماندن این پیام که 
مسـجد از آن همه مردم اسـت، از این واژه اسـتفاده شـد. به تعبیر نویسـندگان تفسـیر نمونه، اسـتفاده از این 
تعابیر، لزوم ابالغ این پیام به همه مردم را نشـان می دهد که در آن روز، در مّکه حاضر شـدند تا از این طریق، 

غیرمشرکان نیز گواه بر این موضوع باشند.2 

ج( قداست مساجد، اعتمادآور

آنچه گسترش اقبال عموم به رسانه ها را موجب می شود، میزان اعتمادی است که مخاطبان به آن رسانه 
دارند. امروز، رسانه ها، با صرف هزینه های زیاد، در صدد کسب اعتماد مردم اند. هر چه این اعتماد بیشتر باشد، 

مخاطبان برای دریافت اّطالعات، بیشتر به آن رسانه روی می آورند. 
به طور کلّی، با توّجه به فاصله زیاد بین اّدعا و عمل رسانه های دیجیتال، آنان نتوانسته اند در جذب عموم، 
موّفق باشـند؛ ولی مسـاجد به  خاطر عدم وجود سـابقه تاریخی در تحریف حقایق در خبررسـانی، دارا بودن 
قداست و کانون مبارزات علیه ظلم و دورغ پردازی ها، همواره به طور ذاتی از این اعتماد برخوردار بوده است. 
هرچند در طول تاریخ، برخی مساجد، دستاویز طاغوت ها قرار گرفت تا از این اعتماد عمومی برای رسیدن به 
مطامع خود بهره جویند. حقیقت این اسـت که مخاطبان، همواره حسـاب این  گونه مسـاجد را از مساجدی که 

در خبررسانی صداقت داشتند، جدا دانسته اند.

د( رفتارهای جمعی در مسجد، مقبولّیت ساز

مسـجد، بـه عنوان یک مکان، از دو جلوه یا جنبه متفاوت برخوردار اسـت. به عبـارت دیگر، دو گونه رفتار 

1. بقره، آیه125.
2. مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج 7، ص286.
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می تواند در این مکان ویژه، متجلّی شود که در امر جهت دهی به رفتارهای فردی و جمعی بسیار مؤثّر است. 
»جنبه ظاهری« مسجد که در آن، رفتارها و اعمال و روابط پسندیده دینی و مقبول شرع رخ می نماید. »جنبه 
باطنـی« کـه طی آن رفتارهای شـخصی، غیرجمعی و کنترلی رخ می دهد. هنگامی که انسـان ها به  صورت 
جمع در حال برگزاری مناسـک و انجام فرایض هسـتند، رفتارهای جمعی مقبول، نمایان می شود و هنگامی 
که انسان به صورت غیرجمعی و به  صورت فردی در مسجد ظاهر می شود، خود به خود، به محاسبه و بررسی 
رفتارهای شـخصی خود می پردازند. ویژگی مسـجد در مقابل مکان های دیگر این است که از جنبه ماهّیتی، 
عـالوه بـر اینکه محلّی برای تجّمع و رفتارهای جمعی اسـت، فرد را بـه درون خود ارجاع می دهد و فرد آنچه 
را کـه جمـع از انجـام آن پرهیز می کند، در حالت انفرادی نیز آن را ترک می کند. این روند تبلیغی در اصالح و 

ترمیم رفتارها بسیار مؤثّر است.1
در باور و فرهنگ مردم، مسجد، مکانی مقّدس است. ُعلما نیز دارای درجه معنوی هستند. بنابراین، وقتی 

که سخنان و مواضع آنان، در مسجد شنیده می شود، صحیح قلمداد می شود.
جامعه مدنی ایران، به عنوان یک فضای مستقل از دولت و دستگاه حاکم، چه در دوران سلطنت قاجاریه 
و چه در رژیم پهلوی، در مساجد، بازار، حسینیه ها و... تجلّی پیداکرده است. این گونه مراکز، گوشه ای از شبکه 

وسیع مردمی، مراکز اّطالعات و ارتباطات و بسیج عمومی بوده اند.2
 سـّید جمال الّدین اسـدآبادی، اندیشـه های اصالح طلبانه اش را از طریق مسـاجد نشر می داد.3مسجد، از 
وسـایل عمده تبلیغاتی اخوان المسـلمین به شـمار می رفت؛ زیرا ویژگی بارز اخوان، ایراد خطابه های آتشین 
بود که باید در مساجد اجرا می شد. مسجد، اّولین مرکز اخوان المسلمین در شهر اسماعیلّیه مصر بود. سپس، 
مساجد متعّددی در گوشه وکنار ساختند. به طور اساسی، ایده تبلیغ مبلّغان توانمند، در ذهن »حسن البنا« از آن 
زمان که طلبه ای در دارالعلوم قاهره بود، جوالن داشت. او در اّولین مقاله  خود در مجلّه »الشبان المسلمین«، 

در نوامبر 1929م، مساجد را از مهم ترین مکان های آموزش و تهذیب عمومی معّرفی کرد.4 

هـ( ترویج بی اخالقی از رسانه های غیرمسجدی

نیم نگاهی به فّعالّیت های رسانه ای غرب، نشان می دهد که یک تهاجم گسترده، جوانان مسلمان را هدف 

1. سّجادی، سّید مهدی، کارکرد مساجد، مسجد و تعلیم  و تربیت، دوماهنامه مسجد، ش43، ص207 و 208.
2. فیضی تبریزی کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص253؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، تاریخ 1380/4/7.

3. جهانگیـری، یحیـی، کارکـرد سیاسـی مسـجد، دفتـر مطالعـات و پژوهش هـای مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد، بخـش مسـجد، مرکز 
قیام هـای اسـالمی.

4. نقیئی، عّباس، کارکرد مساجد، نقش مسجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، دوماهنامه مسجد، ش46، ص436.
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قرار داده اسـت. از تقوّیت رسـانه های دیجیتال تا جذب آنها به معابد ادیان دیگر، از اسـتحاله کارکرد مسـاجد 
تا تصاحب مدیریت آن، نیمی از فّعالّیت های رسـانه ای غربی، در تقابل با رسـانه مسـجد است که بیانگر توان 

باالی رسانه مسجدی است؛ ظرفّیت و توانی که متأّسفانه بیشتر مسلمانان از آن غافل اند. 
دشمن، قصد دارد با تقوّیت رسانه های هم عرض مسجد، جوانان را از مسجد گریزان سازد. بر این  اساس، 
الزم اسـت که همه تالش کنیم تا این رسـانه سـّنتی   دینی را تقوّیت کنیم. دشـمن، افزون بر این، می خواهد 
با توانمندسـازی معابد ادیان دیگر، جوانان را از مسـجد دور سـازد. مسجد به جوانان، دوستان خوب، محتوای 
دینی و اخالقی و در نهایت، اندیشـه ارمغان می دهد؛ ولی رسـانه های غیرمسجدی، دوستان ناباب، محتوای 

شرک آلود و ضّد اخالق و در نهایت، تخدیر و مستی را به روح آنها تزریق می کنند.
»اشـاعه روح بی بندوباری و بی دینی در بین دختران و پسـران و ایجاد شـّک در آنها، نسبت به اصول دین 
اسـالم از راه تبلیغ در مدارس وابسـته به کلیسـا، انتشـار کتاب های ضّد اخالق و اسالم، تأسیس باشگاه های 
خوش گذرانی و عیش ونوش، فراهم ساختن آنان برای فساد و بی دینی، تأسیس انجمن های سّری با شرکت 

جوانان یهودی و مسیحی و... برای به دام  انداختن جوانان مسلمان به هر وسیله ای که میّسر باشد«.1
امـام خمینـی بـا درک این حقایق بود که به صراحت فرمودند: »مسـاجد سـنگر مبارزه انـد؛ ازاین رو، 

دشمن، سعی در خراب نمودن آنها دارد«.2 

مبانی کالمی، دینی کارکرد رسانه ای مساجد

 اذعان به یک حقیقت دینی، باید با همه شاکله دینی همخوان باشد و مستلزم آن است که مبادی تصّوری 
و تصدیقی آن گزاره دینی، با روح حاکم بر آن دین، متعارض نباشد. با بررسی مبانی کالمی کارکرد رسانه ای 
مساجد، به دنبال آن هستیم تا ضرورت هایی را که یک مسلمان را وادار می کند تا به کارکرد رسانه ای مسجد 
اذعان داشته باشد، جستجو نماییم؛ بایسته های اساسی اسالمی که پای بندی به آنها بر هر مسلمانی ضروری 
است. اکنون این حقیقت روشن می شود که الزمه اعتقاد به این اصول، باور به کارکرد رسانه ای مسجد است. 
در واقع، نگارنده این مقاله تأکید دارد که کارکرد رسانه ای مساجد، یک حقیقت جدا از شاکله اسالمی نیست؛ 
بلکه شاخه ای روئیده از اصول بدیهی اسالمی است. بنابراین، داشتن مسجدی با کارکرد رسانه ای، مبتنی بر 

گزاره های الهّیاتی متقن پیشین است که بدون اثبات آنها، پذیرش این موضوع، غیرعقالنی است. 

1. مسترهمفر، »خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی«، ترجمه محسن موّیدی، ص96.
2. صحیفه نور، ج 1، ص186.
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1. حجّیت سیره و سّنت پیامبر

در اصطالح فهقی، افعال، اقوال، و تقریرات رسول اعظم، »سّنت« نامیده می شود.1شیعه و اهل سّنت 
در حجّیت سّنت نبوی، تردید و اختالفی ندارند.2

سخنرانی ُخلفا در منبر برای رسمّیت دادن به خود، وعظ های اخالقی در مساجد و سر دادن اذان در مأذنه ها، 
اعالن اخبار عمومی در مساجد، برگزاری تجّمعات در مسجد و... نشان از تأّسی به سّنت رسول اکرم دارد. 

 یکی از مبادی تصدیقی پذیرش کارکرد رسانه ای مسجد، اذعان به حجّیت سیره و سّنت پیامبر اکرم
است. نظر به اجماع مسلمانان به حجّیت اقوال، افعال و تقریرات منقول از حضرت محّمد و از سوی دیگر، 
با توّجه به انبوه روایات داّل بر انجام فّعالّیت های تبلیغی و رسانه ای مساجد در عصر رسالت، گریزی از اقبال 
نظر به کارکرد رسـانه ای مسـجد نیسـت؛ مگر اینکه یا حجّیت اجماعی را انکار کنیم یا در روایات بسیاری که 
فّعالّیت رسـانه ای مسـجد در زمان رسـول اهلل را گزارش می دهند، تردید نماییم. البّته، هر دو مورد مطرح 

شده، در بین مسلمانان، چیزی جز انکار بدیهّیات نیست.

2. عبادت، اعّم از مناسک دینی

به طور اساسی، عبادت فقط نماز نیست، بلکه هر فّعالّیتی که در مسیر خدا باشد، عبادت محسوب می شود. 
اگر مسـجد محّل عبادت اسـت و عبادت، مفهومی اعّم از نماز دارد، پس مسـجد، محلّی فراتر از این است که 

فقط محّل مناسک و افعال خاّص مذهبی باشد.
در روایات، از جهاد و تعلّم، به عبادت تعبیر شـده اسـت. پس، معلوم می شـود که هر گونه فّعالّیت دینی و 
اجتماعـی بـا صبغـه الهی که در مسـیر تعالـی نام خدا قرار گیرد، عبادت اسـت؛ اعّم از انجام مناسـک دینی و 
فّعالّیت های دیگر. اگر مسـاجد، »یذکر فیه اسـم اهلل«3هستند، بی شک، گسترش نام خدا از این محّل، تنها با 

1. ر. ک بـه: کتـاب أنیـس الفقهـاء: »مـا واظـب علیـه صلّـی اهلل علیه و سـلم و لم یترکـه إال مـرۀ أو مرتین«؛ کتـاب األدلة: »ما صدر عن الرسـول 
صلّـی اهلل علیـه و سـلم غیـر قـرآن مـن قـول و فعل و تقریـر«؛ کتـاب الموجز في أصـول الفقه: »ما صـدر عن النبي محمـد صلّی اهلل علیه و سـلم 

مـن أقـوال لـم یقصـد بها العجـاز و أفعال غیر جبلیـة و تقریرات«؛ معجـم المصطلحـات و األلفاظ الفقهیـة، ج 2، ص299.
2. مشکینی اردبیلی، مصطلحات الفقه، ص22.

ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهللِ أَْن ُیْذَکـَر فیَها اْسـُمُه َو َسـعی  فـي  َخرابِها أُولئَِک مـا کاَن لَُهـْم أَْن َیْدُخُلوهـا إاِلَّ خائِفیَن لَُهْم  3. بقـره، آیـه11؛ »َو َمـْن أَْظلَـُم ِممَّ
نْیـا ِخـْزٌي َو لَُهـْم ِفـي اْلِخـَرِۀ َعـذاٌب َعظیٌم؛ کیسـت سـتمکارتر از آن کس کـه از بردن نـام خدا در مسـاجد او جلوگیری کـرد و در ویرانی  ِفـي الدُّ
آنهـا سـعی نمـود؟! شایسـته نیسـت آنـان، جز بـا ترس و وحشـت، وارد ایـن )کانون های عبادت( شـوند. بهـره آنها در دنیا )فقط( رسـوایی اسـت 
ُح لَُه فیهـا بِالُْغـُدوِّ َو اْلصاِل؛ این  و در سـرای دیگـر، عـذاب عظیـم )الهـی(!«؛ نور، آیـه36: »فـي  بُُیـوٍت أَِذَن اهلُل أَْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر فیَها اْسـُمُه ُیَسـبِّ
چـراغ پرفـروغ در خانه هایـی قـرار دارد کـه خداونـد اذن فرمـوده تـا دیوارهای آن را باال برند )تا از دسـتبرد شـیاطین و هوسـبازان در امان باشـد(، 

خانه هایـی کـه نـام خـدا در آنهـا بـرده می شـود، و صبح و شـام در آنهـا تسـبیح او می گویند«.
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برگزاری مناسـک دینی، محّقق نخواهد شـد. ازاین رو، باور به این آیه شـریف از یک سـو و انحصار مسجد در 
عبادات صرف، چیزی جز یک تناقض نیست. 

مقام معّظم رهبری، مفهوم عبادت را با استناد به متون دینی، بسیار وسیع تر از اعمال عبادی صرف 
می شمارند و می فرمایند: »ملّت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیني و روشنگري 
و استقامت ملّي به حساب آورند. اگر کسي خیال کند که در مسجد، فقط چند رکعت نماز مي خوانند و بیرون 
مي آیند و این چه تأثیري دارد، خطاست؛ این طور نیست. اّول اینکه، اگر ]به[ همان چند رکعت نماز هم با چشم 
ع مقّدس نماز و اذان، خیرالعمل و فالح است، مایه برکات زیادي  بصیرت نگاه شود، خوِد نماز که به زبان ُمَشرِّ
مي شود. نماز، یک ملّت را به قیاِم هَّلل وادار مي کند. نماز، انسان ها را از فساد دور و به خلوص و فداکاري نزدیک 
مي کند.1عالوه بر آن، مسجد فقط براي نماز نیست؛ در مسجد انواع عبادات هست. از جمله آن عبادات، تفّکر 
َبعین َسـَنٍة«  لِف َسـَنٍة«2یا در بعضي از روایات اسـت که »ِمن ِعباَدِة أر

َ
ُر سـاَعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة ا

ُ
اسـت که »تفّک

یا »سـبعین َسـَنٍة«؛ البّته، فکر کردن درسـت، افراد مسـجدبرو، این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عالم دین 
و فقیه به دست مي آورند.3 

امام علی در روایتی ضمن مذّمت کسـانی که بیکار در مسـجد نسشـته بودند، آنها را »راهبان عرب« 
نامیده، فرمودند: »مؤمن، مسجدش مجلس و خانه اش محّل زندگی اوست«.4 

اسالم، در متن زندگی حضور دارد نه در حاشیه. ازاین رو، کلّیه روابط فردی و اجتماعی در آن به خوبی بیان 
شده است. این دین، برای همه شئون حیات انسانی، برنامه دارد.

اگر چه امروز مسجد بیشترین کارکردش عبادی است، ولی با گذر به فلسفه تاریخی ساخت اّولین مسجد 
در زمان پیامبر می فهمیم که انگیزه های مهم تر از این در سـاخت آن دخیل بوده اند که متأّسـفانه امروز 
کمرنگ شده اند. البّته، مّدعی نیستیم که باید تمام کارکردهای مساجد در صدر اسالم را مساجد عصر حاضر 
نیز داشـته باشـند؛ زیرا این موضوع با روح اسـالم که با اقتضای زمان همراهی دارد، ناهمگون اسـت؛ اّما آن 
کارکردهایی را که مساجد هنوز ظرفّیت پذیرش دارد، نباید از مساجد جدا ساخت. امام خمینی در این مورد 
می فرمایند: »این مسـجد الحرام و مسـاجد دیگر در زمان رسول اکرم مرکز جنگ ها و سیاست ها و مرکز 

ْکَبُر َو اهَّلُل َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن؛ آنچه 
َ
لوَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشـاِء َو اْلُمنَکـِر َو َلِذْکُر اهَّلِل أ لوَة ِإّنَ الّصَ ِقِم الّصَ

َ
وِحـَي ِإَلْیـَک ِمـَن اْلِکَتاِب َو أ

ُ
1. عنکبـوت، آیـه45: »اْتـُل َمـا أ

را از کتـاب )آسـمانی( بـه تـو وحـی شـده تـالوت کـن، و نمـاز را برپـا دار، کـه نمـاز )انسـان را( از زشـتی ها و گنـاه بازمـی دارد و یـاد خـدا بزرگ تـر اسـت و خداونـد 
می دانـد شـما چه کارهایـی انجـام می دهید«.

2. بحارالنوار، ج6، ص133. 
3. ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری در قم، 19 دی 1375هـ.ش.

4. مستدرک الوسائل، ج11، ص220، ح12798؛ نهج السعادۀ، ج7، ص306.
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امور اجتماعی و سیاسی بوده ]است[. این طور نبوده است ]که[ در مسجِد پیامبر، همان مسائل عبادی نماز و 
روزه ]مطرح[ باشـد. مسـائل سیاسی آن بیشتر بود. اسالم می خواهد که مردم آگاهانه برای مصالح مسلمانان 

در آنجا ]مسجد[ فّعالّیت کنند«.1

3. مسجد همه جانبه، مسجِد مطلوب قرآن

 در قرآن کریم و منابع اصیل روایی شیعه و سّنی، همه به عمران و آبادی مساجد امر شده ایم؛ چنان که در 
ر«، به معنای سـاختن و آباد کردن2 اسـتفاده گردید. قرآن کریم می فرماید:  این منابع، از تعابیر »بُنی« و »َعمَّ
ْن 

َ
ولِئَک أ

ُ
 اهَّلَل َفَعس  أ

َ
َش ِإاّل کاَة َو َلْ َیحنْ الَة َو آیَت الّزَ قاَم الّصَ

َ
َیْوِم اْلِخِر َو أ

ْ
ا َیْعُمُر َمساِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو ال

َ
»ِإّن

ْهَتدیَن؛ جز این نیسـت که مسـاجد خدا را آن کس آباد می کند که به خدا و روز واپسـین ایمان  َیُکوُنوا ِمَن امْلُ
داشته باشد و نماز بگزارد و زکات بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است که اینان از ره یافتگان باشند«.3 

کلمه »یعمر« در لغت، به معنای اقامت و مالزمت به کار رفته اسـت.4برخی مفّسـران گفته اند که عمارت 
مسجد، تنها ساخت مسجد نیست؛ بلکه »عمارت هر چیزی نسبت به آن، فایده و نتیجه ای است که بایستی 
مترتّب بر آن گردد و خراب کردن مسـجد که در قرآن اشـاره بدان شـده اسـت نیز به لحاظ عدم ترتّب همان 
فایده است «.5بنابراین، خراب کردن مسجد، تنها با بیل و کلنگ نیست؛ بلکه هر برنامه ای که از رونق مسجد 

بکاهد، تالش در خراب کردن آن است.6 
ـا َیْعُمُر َمسـاِجَد اهَّلِل...« و طبق صریح بعضی روایـات، منظور از عمران و آبادی 

َ
بـا توّجـه به تفسـیر آیه »ِاّن

مسـجد، تنها سـاختمان آن نیسـت، بلکه حضور در آنها و توّجه به محافل و مجالس مذهبی که باعث یاد خدا 
اسـت، یک نوع عمران و بلکه مهم ترین نوع آن شـمرده شـده اسـت. بنابراین، در نقطه مقابل این عمران و 

آبادی، آنچه باعث شود که مردم از یاد خدا غافل شوند و از مساجد دور شوند، ظلمی بسیار بزرگ است.
رونق مسـاجد در عصر رسـالت، منحصر به فّعالّیت های عبادی نبود. پررنگ ترین کارکرد مسـاجد صدر 

اسالم، کارکرد رسانه ای بود. ازاین رو، احیای این کارکرد، یک بایسته قرآنی است.

1. خمینـی روح اهلل الموسـوی، صحیفـه نـور، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب اسـالمی، 1370، 
ج18، ص67.

2. فرهنگ بزرگ جامع نوین )ترجمه المنجد(، ج2، ص1106.
3. توبـه، آیـه18، مسـاجد خـدا را تنهـا کسـی آبـاد می کند که ایمان بـه خدا و روز قیامـت آورده، و نمـاز را برپـا دارد، و زکات را بپـردازد و جز از خدا 

نترسـد. امید اسـت چنین گروهـی از هدایت یافتگان باشـند.
4. توبه، آیه18.

5. مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 2، ص45.
6. تفسیر نور، ج 1، ص186.
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امام خمینی در سال های تبعید در نجف، در مسجد شیخ انصاری، درباره همین تفاوت کلیدی مسجد و 
کلیسا به علما فرمودند: »اسالم برای اداره امور مملکت برنامه دارد. ممالک بزرگ را اداره می کند. بر رؤسای 
جمهور، سـالطین و دول اسـالمی ]الزم[ اسـت که اسـالم را به عالم معّرفی کنند تا مسـیحی ها خیال نکنند 
که اسـالم، چون مسـیحّیت و مسـجد، مثل کلیسـا است. وقتی نماز در مسـجد برپا می شد...، در زمان رسول 
خدا، در زمان حضرت علی و در زمان دیگران، در روز جمعه در خطبه جمعه مطالب سیاسی، مطالب 

مربوط به جنگ ها، مربوط به سیاست ُمُدن مطرح می شد«.1 
در »تفسـیر کاشـف«، در ذیل آیات 17 و 18 سـوره توبه، آمده اسـت: »در این آیات می بینیم که چگونه از 
آغاز، مسـجد، پیوندی ناگسسـتنی با عبادت، فرهنگ، اقتصاد و سیاسـت دارد و چگونه والیت مشرکان را بر 
مسـجدالحرام لغو می کند. ]خداوند در این آیات[ اجازه نمی دهد سیاسـت را از اسـالم و مسـجد جدا سـازند و 
اداره و عمارت مسـجد و سـقایت حّجاج را کسـی از مشـرکان به دسـت گیرند؛ بلکه عمارت و والیت مساجد 
خدا باید به عهده افراد با ایمان و متعّهد و عامل به دسـتورهای اسـالم )به ویژه نماز، زکات( باشـد و آنها جز از 
خدا از کسی نترسند. با این آیات از زمان پیامبر، مسجد به صورت یک کانون عبادی   سیاسی درآمد«.2 

4. سیاست و رسانه در مسجد

مسـجد رسـانه ای، بر تصّور پیشـین »مسجد سیاسی« مبتنی اسـت. با عدم فرض مسجد سیاسی، تصّور 
مسجد رسانه ای نامعقول است. »اگر روزنامه نگار و تشکیالت مطبوعاتی در چارچوب هنجارهای اجتماعی، 
اخالقـی و مدنـی مسـجد کار کند، این گونه مطبوعات به کانـون آزادی و حرکت های ضّد ظلم تبدیل خواهد 

شد«.3
»اگر سیاسـت در مسـجد است، چرا روزنامه نگاری و مطبوعات در سایه مسجد نباشد؟! مگر اّطالع رسانی 
و آگاهی]دهی[، جزئی از منبر و نماز جمعه نیسـت؟!... چرا مسـاجد که قلب جامعه سـالمی را تشـکیل داده، 
غیرانتفاعی بوده و در چارچوب یک مسـئولّیت و اخالق اسـالمی هسـتند، این مسـئولّیت رسـانه ای جامعه 
اسـالمی ایران را ]به طور رسـمی و[ قانونی به دوش نگیرند؟!... با پیوند مسـجد و مطبوعات به صورت یک 
مرکـز اّطالعـات و ارتباطات اجتماعی و همگانی، ما برای اّولین بار موّفق خواهیم شـد که مطبوعات و حرفه 
روزنامه نگاری را از بستر نامشخص و منزوی، که به مّدت بیش از یک و نیم قرن به صورت یک نهاد وارداتی 

1. روحانی سّید حمید، نهضت امام خمینی، ج2، ص158.
2. بی آزار شیرازی عبدالکریم، تفسیر کاشف، ج5، ص292.

3. فیضی تبریزی کریم، پروفسور موالنا طنین تعهّد، ص256؛ کیهان، مقاله مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
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از غرب ]بوده[ و در انحصار یک طبقه کوچکی از دولت مردان، روشنفکران و داّلالن سیاسی و سوداگران رشد 
کرده، به خود مردم و جامعه برگردانیم و بسـتری مسـتحکم که بومی و اسـالمی و منطبق با فرهنگ خودی 

است را برای این گونه رسانه ها ایجاد کنیم«.1
»در جامعه اسـالمی، روزنامه نگاری یک نوع عبادت اسـت و قرآن کریم، مسجد را خانه ای مقّدس، برای 

عبادت و جایگاهی برای مالقات و اجتماع مردم می داند«.2
رهبر فرزانه معتقدند که باید با برنامه ریزی صحیح و اسـتفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری، عمران 
معنوی مساجد را تقوّیت کرد و از ظرفّیت شوق آوری و شورآفرینی مساجد برای جذب قشرهای مختلف مردم 

و تبلیغ مفاهیم و معارف اسالمی، بهره گیری کامل کرد.3 

تاریخچه  اجمالی از کارکرد رسانه ای مسجد

دائرة المعارف مختصر اسـالم، درباره نقش رسـانه ای مسـجد می نویسد: مسجد به طور عاّم و منبر به طور 
خاّص محلّی بود که اعالن های رسمی داده می  شد.4

»پیدرسـن«، با اسـتفاده از اّطالعات موّرخان اّولیه اسـالم می نویسـد که نتیجه جنگ ها و برخوردهای 
نظامی، به طور معمول در مساجد اعالم می شد و مشاوران جنگی در مسجد حضور داشتند«.5

در سال های آغاز بعثت، به دلیل جّو اختناق حاکم بر مّکه امکان تبلیغ علنی برای پیامبر وجود نداشت 
تا این که با اسالم آوردن اَرقم بن  ابواَرقم، خانه اش محلّی تبلیغی برای مسلمانان گشت. البته نبّی مکّرم و 
مسلمانان با اظهار گرویدنشان به اسالم، هر از چند گاهی در کنار کعبه به تبلیغ آئین شان می پرداختند و دامنه 
تبلیغ آنها در اّیام حّج گسترش می یافت.6 از این رو، کارکرد تبلیغی مسجد نسبت به آموزه های اسالمی را باید 
از مسـجد قبا شـروع نماییم. هر چند پیامبر در هر فرصت مغتنمی در مسجدالحرام به تبیین اندیشه های 
اسالم می پرداختند؛ ولی این کار به طور کامل آزادانه نبود. البّته کارکرد تبلیغی )اعّم از اسالمی و غیراسالمی( 
مسـجدالحرام به پیش از بعثت نیز مربوط می شـود. اسـالم آوردن شمار درخور توّجهی از مسلمان در مّکه به 

1. همان، ص255؛ کیهان، مقاله مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
2. همان، ص256.

http://www. :گرامی داشـت مسـاجد،84/5/30، قابـل دسـترس در 3. بیانـات رهبـر معّظـمK در دیـدار بـا شـرکت کنندگان در همایـش هفتـه 
khamenei.ir

4. کارکرد مساجد، ص317.

5. کارکرد مساجد، ص289.
6. همان، ص68 که نقل کرده از: ابن جوزی، الوفاء باحوال المصطفی، مصر، دارالکتب الحدیثه،ج1، ص182.
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دلیـل همیـن تبلیغـات پیامبر بود. آن  قدر صدای رسـای تبلیغی پیامبر در جـان مخاطبان مؤثّر واقع 
می شد که مشرکان دستور داده بودند گوش های خود را انباشته از پنبه کنند. طفیل بن عمرو یکی از این افراد 

بود. او سرانجام در کنار کعبه، نوای دلنواز رسول اهلل را شنید و ایمان آورد.
دامنه تبلیغی پیامبر در مسجدالحرام به شخص ایشان منحصر نمی شد. یاران او نیز از این رسانه عمومی 
برای نشـر اسـالم بهره می بردند. ابن هشـام می نویسد: اّولین کسـی که پس از رسول خدا در مّکه، بانگ 
قرآن سـر داد، عبداهلل بن مسـعود بود. او نزدیک مقام ابراهیم آمد و آیات اّول سـوره الّرحمن را با صدای بلند 

تالوت نمود.1 
مسجدالحرام، محّل اعالن اندیشه های شخصی نیز بود. عّده ای، مانند ابوذر که می خواستند با اعالن باور 
خود به اسـالم، اعضای دیگری را نیز به آن جذب نمایند، در مسـجدالحرام حاضر می شـدند و آوای شهادتین 

را سر می دادند.2
در زمان پیامبر، رسم مسلمانان این بود که هر گاه حادثه مهّمی رخ می داد، منادی ندا می داد: »الّصالة 
جامعـة«، یعنـی بـرای نماز در مسـجد جمع شـوید. ایـن جمله برای مـردم آن زمان معنایی خاّص نداشـت. 

مسـلمانان از ایـن ندا می فهمیدند که یک امر الهی مطرح اسـت. ابن سـعد در »الطبقـات الکبری« به نقل از 
سعیدبن مسیب گفته است: »پیش از تشریع اذان، مردم را با ندای »الّصالة جامعة«، به مسجد و نماز جماعت 
فرا می خواندند. پس از آنکه اذان تشریع شد با جمله مزبور مردم را در اوقات نماز برای کارهای مهم به مسجد 

فرا می خواندند«.3
سـّنت پیامبـر این بود که هر گاه مشـکالت فکری و ناهنجاری های اجتماعـی پیش می آمد، با حضور در 
مسجد و ایراد سخن به تنویر افکار عمومی می پرداخت. این سخنرانی ها به طور معمول پس از نماز جماعت 
انجـام می گرفـت و گاهـی با ندای »الّصالة جماعة«، مردم در مسـجد جمع می شـدند و حضرت سـخنرانی 

می کردند.4
در طول تاریخ اسـالم، مسـجد افزون بر »رسـانه عمومی« بودن، یک »رسـانه رسمی« نیز تلّقی می شد. 
دولت هـا و خلفـا برای بیان دسـتورات خاّص خود از این مجرا بهره می بردند تا هم جلوی شـایعه ها را گرفته، 

1. کارکرد مساجد، ص69 که نقل کرده از: ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص336.
2. همان، ص70، که  نقل کرده از: عاملی جعفر مرتضی، الصحیح من سیره النّبی االعظم، ج1، ص263.

3. همان، ص272، به نقل از: محمّد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار بیروت، 1985م، ص152. 
4. فرهنـگ مسـجد، ص209، بـه نقـل از: السـیره النبویـه، ج4؛ سـیمای مسـجد، ج5، فصـل8؛ شـرح نهـج البالغـه، ج11، ص9؛ الکافـی ج8، 

ص342، ح538 و 564.
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هـم صّحت خبر را تأمین کنند. جویریة بن اسـماء، از قول اسـماعیل بن  ابی حکیـم نقل می کند: پیش عمر بن  
عبدالعزیز بودیم، وقتی پراکنده شـدیم، منادی او برای جمع شـدن در مسـجد ندا داد؛ به مسـجد رفتم؛ دیدم 
عمر بن  عبدالعزیز بر منبر اسـت. او نخسـت حمد و سـتایش خدا را بر زبان آورد و سـپس گفت: همانا خلفای 
اموی پیش از من، عطاهایی به ما داده اند که نه برای ما گرفتن آن روا بوده است و نه بخشیدن آن اموال به ما 
برای آنان جایز بوده است. من اینک می بینم که در آن مورد، کسی جز خداوند از من حساب نخواهد خواست 
و به همین سبب، نخست از خودم و سپس از خویشاوندان نزدیکم شروع می کنم. ای مزاحم بخوان! مزاحم، 
نامه هایی را شـروع به خواندن کرد که همگی اسـناد اقطاعات در نواحی مختلف بود. آنگاه عمربن  عبدالعزیز 

آن قباله ها را گرفت و با قیچی ریزریز کرد و این کار تا هنگام اذان ظهر ادامه داشت.1
امام حسن از رسانه مسجد برای آگاه سازی مردم از خطر حمله معاویه، کمک گرفت. روای می گوید: 
لشکرها پیش معاویه جمع شدند و او همراه آنان آهنگ عراق کرد. خبر حرکت معاویه و رسیدن او به پل منبج 
به امام حسن رسید. امام حجربن عدی را گسیل فرمودند تا به کارگزاران و مردم، فرمان آماده شدن برای 

حرکت دهد و منادی هم برای جمع شدن مردم در مسجد ندا داد و مردم نیز با شتاب جمع شدند.2
این سـّنت، مختّص دوره صدر اسـالم نبود. عبدالوّهاب می گوید: هنگامی که مخلدبن کداد علیه حکومت 
فاطمی شورید، سّنی های قیروان )تونس( در مسجد بزرگ شهر جمع شدند و ضمن بحث درباره این شورش، 
تصمیم گرفتند با نیروی انسـانی و اسـلحه از آن حمایت کنند. در سـال 333 )ه.ق( هزاران جنگجوی سّنی در 

مسجد قیروان جمع شدند و سپس به طرف المهدیه، پایتخت بنی میبد به راه افتادند.3

تبیین ابزارهای تبلیغی مسجد

مسـجد، دارای ابزارهایـی برای تبلیغ و اّطالع رسـانی اسـت. هر یـک از این ابزارها بـا کارکردی ویژه در 
اّطالع رسانی، نقش ایفا می کند. منبر، دّکه، مناره و مأذنه، اجتماعات دینی و عمومی و خود ساختمان مسجد، 
بـه نوعـی در تنویـر افکار و آگاهی دهـی نقش آفرینی می کنند. در این بخش، کارکرد هـر یک از این موارد را 

به طور جداگانه تبیین خواهیم کرد.
1. ساختمان مسجد

اگـر محـدوده رسـانه را اعّم از هر گونه آگاهی رسـانی بدانیم، به طوری که رسـانه هر گونـه نیاز اّطالعاتی 

1. جلوه تاریخ، ج7، ص128.
2. همان، ص32.

3. ضرابـی، عبدالرضـا، کارکـرد مسـاجد، نقـش و عملکـرد مسـجد در تربیـت، ص289 و290؛ فصلنامـه معرفـت، س9، ش33، فروردیـن و 
اردیبهشـت1379.
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مخاطـب را برطـرف کنـد، در این صورت مسـجد را نباید فقط از منظر تبلیغ دینی، یک رسـانه دانسـت؛ زیرا 
کارکرد آگاهی دهی مسجد به مخاطبان فراتر از یک تبلیغ دینی بوده است. با این رویکرد، ساختمان مسجد، 
خود، یک مرکز اّطالع رسـانی بوده اسـت. منظور از سـاختمان مسـجد، معماری و نوع سازه به کار رفته در آن 
است که افراد ناآشنا و تازه وارد به شهر را، به محض اینکه چشمشان به آن می افتد، راهنمایی می کند و آگاهی 
می دهد. کارکردی که تابلوهای راهنمایی و رانندگی امروز ایفا می کنند، در گذشـته، مسـاجد، این کارکرد را 
داشتند. مساجد، به دلیل داشتن معماری و نوع سازه خاّص، افراد غیربومی را که وارد شهر می شدند به مرکز 
شهر هدایت می کرد؛ زیرا مساجد به طور معمول، در مرکز شهرهای اسالمی بود. بنابراین، غریبه ها با تعقیب 
مسجد، برای انجام کارهای خود به مرکز شهر راهنمایی می شدند. به عنوان مثال، برای انجام امور بازرگانی 
در یک شهر مساجد، اّطالع رسان خوبی بودند؛ زیرا به طور عموم، بازار در کنار مساجد بود. افرادی که در شهر 
و یـا در طـول راه مـورد اجحاف قرار گرفته بودند به محض ورود به شـهری، جهت اقامـه دعوی، با ردگیری 
سـاختمان مسـاجد، به مرکز قضاوت شـهر رهنمون می شدند؛ زیرا دّکه قضاوت، همواره در جنب مساجد بود. 
با توّجه به هم جواری دارالخالفه با مسـجد، نقش اّطالع رسـانی مسـجد، روشن تر می شود. بدین ترتیب، تازه 
واردها برای انجام امور ادرای خود، از ساختمان مسجد کمک می گرفتند. در نهایت، مهم ترین اّطالعاتی که 
ساختمان مساجد در اختیار افراد تازه وارد قرار می داد این بود که این شهر، اسالمی است و یا حداقل یک شهر 
مسلمان نشین است. شاید از این روی بود که ساختمان مسجد را بلندتر از همه ساختمان ها می ساختند و نوع 

معماری به کار رفته در آن را متمایز از همه خانه ها انتخاب می کردند.
 از دیگر کارکرد اّطالع رسانی ساختمان مسجد، یادمان سازی در محّل جنگ ها یا محّل نماز رسول اهلل
است. مشاهده این مساجد، خود، ذهن مخاطب را به سوی آن حادثه معهود، رهنمون می کند. ساخت مساجد 
سبعه در محّل جنگ خیبر و ساختن مسجد در اماکنی که رسول اهلل نماز خوانده بود، از این گونه مساجد 

هستند.

2. مناره و مأذنه 

از دیگـر قسـمت های مسـجد که کارکرد رسـانه ای دارد، مأذنه یا مناره اسـت. مناره یـا مأذنه، جایگاهی 
بـرای اعالم مراسـم مذهبـی، به خصوص برای دعوت مسـلمانان با اذان به نمازهای پنج گانه اسـت. مناره، 
کارکردهای متفاوت رسانه ای در طول تاریخ از خود نشان داده است که فراخواندن با اذان یکی از جلوه های 

آن بوده است. کارکردهای رسانه ای مأذنه عبارتست از:
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الف( از جمله کارکردهای مناره، این بود که هر کس از هر گوشـه ای که وارد شـهر می شـد، با دیدن مناره 
)به خصوص مناره های مسجد جامع(، می توانست مسیر رسیدن به مرکز شهر را طی کند.1

ب( این قسمت از مسجد، افزون بر راهنمایی افراد تازه وار به شهر )به  دلیل ارتفاعش(، برای اعالن اوقات 
نماز نیز به کار می رفت. از این رو، فقها منظور از اذان را اعالن وقت نماز دانسته اند.2 

د( از کاربردهـای دیگـر منـاره یا مأذنه، اعالن حوادث مهم بوده اسـت و به دلیل ارتفـاع این محّل، اخبار 
حـوادث بـه گوش همگان می رسـید. به طور معمـول، باید از این محّل هنگامی اسـتفاده می کردند که حادثه 
غیرمترّقبـه ای بـه وقوع می پیوسـت؛ زیرا اخبار عاّدی را در اوقات دیگر که مردم در مسـجد تجّمع می کردند 
به گوش عموم می رسـاندند. این کارکرد اذان، در دوران نهضت انقالب اسـالمی ایران نموِد خاّصی داشـت 
و بـرای فراخوانـدن عموم به مسـجد، اذان سـر می دادند. در دهه های چهل و پنجاه که به دلیل سـلطه نظام 
سیاسی پهلوی بر وسایل ارتباط جمعی، نیروهای انقالب از حّق هر گونه فعالّیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
محروم بودند. مسـاجد، مناسـب ترین رسـانه ارتباط جمعی به منظور آگاهی بخشـی به مردم و نیز مهم ترین 
پایگاه برای هدایت و سـازمان دهی نیروی انقالب به شـمار می رفت... . در حقیقت، مسجد، اصلی ترین مرکز 
ارتباطی و اّطالعاتی بود که امکان خبرگیری از تمامی وقایع وجود داشـت. زمانی که مؤّذن، اذن نابه هنگام 
سـر می داد، همگان می فهمیدند که حادثه ای مهم، اتّفاق افتاده اسـت و خود را به مسـجد می رساندند تا از آن 

خبر مّطلع گردند.
هـ( از دیگر کاربردهای رسـانه ای اذان، اعالم آغاز سـخنرانی رسـمی بود. هر چند این اذان ممکن بود در 
مأذنه سـرداده نشـود. استاد فروزانفر در این مورد می نویسـد: در ممالک بنی العّباس، برای اعالن سخنرانی و 

پیش مقّدمه آن، موّذنان به گفتن اذان هم آواز می شدند.3

غنای محتوی رسانه ای اذان از ناقوس کلیسا و بوق یهودیان

اذان، برخالف ناقوس کلیسـا، دارای کلمات و جمالت معنی دار و تداعی کننده خیرها و سرشـار از کشـش 
به عالم معناسـت. روزانه چندین بار مردم به سـوی فالح و رسـتگاری فردی و اجتماعی فراخوانده می شـوند 
که تأثیر تربیتی مهّمی دارد؛4ولی ناقوس کلیسا حّتی اگر از حیث قالب شبیه اذان باشد، به طور حتم، به دلیل 

نداشتن گزاره های پیام دار، نمی تواند تأثیر اذان در نفوس را داشته باشد. 

1. نوری، مهدی، کارکرد مساجد، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص455؛ فرهنگ اصفهان، ش12، پاییز 1378.
2. المبسوط فی فقه االمامیه، ج1، ص69؛ المهذب، ج1، ص89؛ العروۀ الوثقی، ج1، ص600.

3. فروزانفـر، بدیـع الزّمـان، کارکرد مسـاجد، مسـاجد و مدارس اسـالمی و چگونگی تعلیمـات و تشـکیالت آن، ص347 و 348 که نقـل کـرده از: 
مجیـدی، عنایت اهلل، مجموعه مقاالت و اشـعار اسـتاد فروزانفر، تهـران، نیل، 1351.

4. نوری، مهدی، کارکرد مساجد، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص455؛ فرهنگ اصفهان، ش12، پاییز 1378.
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جایگاه اذان در اندیشه اسالمی
الف( جواز، بلکه ترجیح اذان با صدای بلند

با اینکه در اسـالم، بلند کردن صدا در مسـجد نهی شـده و از عالیم آخرالّزمان اسـت؛1ولی به بلند کردن 
صدای اذان تأکید شده است. جابربن  عبداهلل انصاری می گوید: در حّجة الوداع، خدمت رسول اهلل بودم. 
وقتـی پیامبـر اعمـال واجب حّج را تمام کردند، بـرای وداع، به خانه کعبه نزدیک شـدند؛ حلقه در خانه خدا را 
گرفتنـد و بـا صـدای بلند )به طـوری که همه اهل مسـجدالحرام و بازاریانی که صدای او را شـنیدند، اجتماع 
کردنـد( فرمودنـد: ای مردم! بشـنوید و به آنهایی که در اینجا نیسـتند، برسـانید... . سـپس، بـه بیان حوادث 
آخرالّزمان پرداخت. آنگاه، سلمان از عالئم آن پرسید که رسول اهلل در جواب فرمودند: آنگاه که منکرات 
در جامعه شـما رواج یابد و در مسـاجد صدای شـما بلند بشـود.2 از طرف دیگر، فقها بلند کردن صدا در مسجد 
 را به جز یک مورد مکروه دانسـته اند. مورد اسـتثنای فقها، بلند کردن صدا برای اذان اسـت.3امام صادق
می فرمایند: هنگام اذان، پیامبر اکرم به بالل دستور می دادند 4تا به باالی مسجد برود و با صدا بلند اذان 
بگوید.5امـام صـادق می فرماینـد: هنگامی که اذان می گویی، با صدای بلنـد اذان بگو و صدایت را مخفی 

مکن؛ چرا که خداوند به میزان کشیدن صدایت، تو را پاداش می دهد.6 

ب( فصاحت و آرامش دهی اذان

بـه دلیـل اهمّیت این رسـانه )اذان(، فصیح بودن و درسـت گفتن جمالت، وقـف در آخر جمالت با تأنّی و 
آرامش، از شـرایط آن اسـت. قرار دادن دو دسـت بر گوش هنگام اذان، به قول ظریفی، به خاطر این اسـت 
که مؤّذن صدا را تا آنجا می تواند بکشـد. البّته، تا حّدی که به گوشـش آسـیبی نرسـد. یعنی، تا این حّد صدا را 

می توان کشید.

ج( تکرار جمالت اذان

حکایت نمودن جمالت اذان، توّسط شنونده در متون دینی مورد تأکید واقع شده است تا به دلیل هم نوایی، 

1. جهانگیـری، یحیـی، مسـاجد و مهدوّیـت با رویکرد نقش مسـاجد در عصـر ظهور، دفتر مطالعات و تحقیقات مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد، 
ص10.

2. بحاراالنوار، ج52؛ ص264-262.
3. جواهر الکالم، ج14، ص111؛ العروه الوثقی، ج1، ص600.

4. این فعل مضارع، استمرار و همیشگی بودن دستور پیامبر را می رساند.
5. تهذیب االحکام، ج2، ص58، ح206.

6. همان، ح205.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 500



این نغمه و پیام الهی بر دل و جان مخاطب تأثیر بیشتری بگذارد.1

3. اجتماعات در مسجد، رسانه ای چهره به چهره

مسـجد، به خاطر این که کانون تجّمعات دینی و اجتماعی اسـت، همواره کارکرد رسـانه ای خاّص خود را 
داشته است. در واقع، خود اجتماعات در مسجد، می تواند یک فّعالّیت رسانه ای مستقل به حساب آید. مسجد، 
محـّل گردهمایـی روزانه، بـرای نمازهای جماعات و هفتگی، برای نماز جمعه اسـت. این موضوع، افزون بر 
تجّمعاتی اسـت که به صورت دینی و یا اجتماعی در مسـاجد رخ می دهد. اهمّیت تجّمع این بود که آگاهی و 
اّطالع رسـانی عمومی را موجب می شـد. این تجّمعات، یک ویژگی خاّص داشت و آن اینکه دهان به دهان و 
چهره به چهره نیز بود؛ یعنی هر کس خبری که داشت، به دیگری منتقل می نمود. شاید، تنها در رسانه مسجد 
است که مخاطبان فقط »مستمع« نیستند؛ بلکه خود، »گوینده« خبر نیز هستند. این ویژگی، در باور پذیری 
مخاطب یا مخاطبان به محتوای خبر بسیار مؤثّر است؛ زیرا خبر، توّسط یک منبع رسمی اعالن نمی شود که 

احتمال محافظه کاری )سانسور( وجود داشته باشد؛ بلکه از یک منبع غیررسمی اعالن می شود.
 بی جهت نیسـت که متون دینی، تأکید فراوانی بر حضور در اجتماعات دینی در مسـاجد دارند. به عنوان 
معة مشـهد عـام، فاراد  معة الن احلج طبة یوم احلج نمونـه، در حدیثی از امـام رضا می خوانیم: »اّنا جعلـت احلن
ان یکـون لالمیـر سـبب ال موعظتـم، و ترغیبـم ف الطاعـة و ترهیبـم من املعصیـة و توقیفهم عیل ما اراد من 
برهـم بـا ورد علیـم مـن االفـاق من االهوال الیتي لم فیا املضـرة و املنفعة... و اّنا  مصلحـة دینـم و دنیاهـم و ین
ى للحوائج و االعذار   و الخر

ّ
جعلت خطبتین لیکون واحدة للثناء عیل اهَّلل و التمجید و التقدیس هَّلل عّز و جل

یـد ان یعلمهـم مـن امـره و نیـه مـا فیـه الصالح و الفسـاد؛ خطبه، به این دلیل، در روز  نـذار و الدعـاء و ملـا یر و اال
جمعه تشریع شده است که نماز جمعه، یک برنامه عمومی است. خداوند می خواهد به امیر مسلمانان امکان 
دهد تا مردم را موعظه کند و آنها را به اطاعت ترغیب نماید و از معصیت الهی بترساند و آنها از آنچه مصلحت 
دین و دنیاي  آنان است، آگاه سازد و اخبار و حوادث مهّمی را که از نقاط مختلف به او می رسد و در سود و زیان 

و سرنوشت آنها مؤثّر است، به اّطالعشان برساند«.2
فقیه زمان شناس، امام خمینی، با درک این حقایق در تحریر الوسیله در مسئله 9 می فرمایند: »ینبغي 
ى في  برهم با جر طیب أن یذکر في ضمن خطبته ما هو من مصالح املسلمین في دینم و دنیاهم  و ین لإلمام احلن
بـالد املسـلمین و غیرهـا مـن الحـوال الـیتي لـم فیا املضرة أو املنفعة و ما یتاج املسـلمون إلیـه في املعاش و املعاد 

1.  بهائی، حسین عاملی، العروة الوثقی، ج1، 608- 609.
2. تفسیر نمونه، ج 24، ص138.
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قتصادیـة مـا هـي دخیلـة في اسـتقاللم و کیانـم و کیفیـة معاملتـم مـع سـائر امللـل و  و المـور السیاسـیة و اال
قتصادّیة املنجر إل اسـتعمارهم  التحذیر عن تدخل الّدول الّظاملة املسـتعمرة في أمورهم سـیما السیاسـّیة و اال
معـة و خطبتاهـا مـن املواقـف العظیمـة للمسـلمین کسـائر املواقـف العظیمـة مثـل  ملـة احلج و اسـتثمارهم و باحلج
یتي فیه و العیدین و غیرها و مع السـف أغفل املسـلمون عن الوظائف املهّمة السیاسـّیة فیا 

ّ
احلّج و املواقف ال

و في غیرها من املواقف السیاسـّیة السـالمي؛ سـزاوار اسـت که خطیب جمعه، در خطبه جمعه از مصالح دینی 
و دنیایی مسلمانان صحبت کند. ]خطیب جمعه باید مسلمانان را[ از آنچه که در بالد مسلمان و غیرمسلمان 
از منافـع مضـّرات بـر آنها می گذرد، آنچه که مسـلمانان در معاد و معاش نیازمند آن هسـتند، امور سیاسـی و 
اقتصـادی کـه در اسـتقالل و کیـان آنها دخیل اسـت، چگونگی تعامل با سـایر کشـورها، هشـدار به دخالت 
دولت های سـتمگر و اسـتعماری در امور مسـلمانان به خصوص در امور سیاسـی و اقتصادی ای که منجر به 
استعمار و استثمار مسلمانان می شود، خبر دهد. خالصه، نماز جمعه و دو خطبه آن، از جایگاه بلندی در میان 
مسلمانان به مانند حّج و مواقف آن و نماز عیدین و... برخوردار است. متأّسفانه مسلمانان، این وظایف سیاسی 

را چه در نماز جمعه و غیر آن، فراموش کرده اند«.3

4. منبر، رسانه ای گفتاری

مشـهودترین بخش رسـانه ای مسـجد، منبر اسـت. سـخنرانی های رسـمی، وعظ های اخالقی و اعالن 
خالفت، همه و همه از این رسـانه به گوش همگان می رسـید. شـاید به خاطر ُپررنگی رسـانه ای این بخش 
از مسـجد اسـت که عّده ای، از پرداختن به مناره و سـاختمان مسـجد و... غفلت کرده اند و فقط به رسانه منبر 
طیـب او الواعـظ یکلم منه   مرتفـع، یرتقیه احلن

ّ
پرداخته انـد. در لغـت، دربـاره واژه منبر می خوانیم: »منبر، مـل

له؛ منبر، مکان بلندی اسـت که واعظ و خطیب از آن  مع، سی به الرتفاعه و کسـرت املمی عیل التشـبیه بال احلج
باال می رود و به وعظ و خطابه می پردازد. همچنین، مکسور بودن آن به دلیل تشبیه به اسم ابزار است«.4

بـه روایـت دائرة المعارف مختصر اسـالم، مسـجد به طور عاّم و منبر به طور خـاّص، محلّی بود که در آنجا 
اعالن های رسـمی داده می شـد... . ولید )خلیفه اُموی(، مرگ دو حاکم برجسـته را از منبر به اّطالع ]عموم[ 
رساند... . نتایج جنگ ها در خطبه ها به آگاهی ]عموم[ می رسید... . در دوران فاطمّیان و عّباسیان نیز اعالن ها، 
فرمان ها، احکام مالیاتی و مانند اینها به وسیله فرمانروا در مسجد اصلی اعالن می شد... . احکام عزل و نصب 
صاحب منصبان عالی رتبه نیز از باالی منبر خوانده می شـد... . مردم بسـیاری برای شنیدن اعالم رسمی گرد 

3. تحریر الوسیله، ج 1، ص235.
4. منجد الطالب، ذیل واژه منبر.
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می آمدند. در طول تاریخ اسالم، این رسانه نقش آفرینی فراوانی داشته است. عاّلمه عسگری می نویسد: منبر 
نقش با اهمّیتی در نبردهای بین امام علی و معاویه داشت.1

 خطابه در مسـجد، جنبه رسـمی داشـت و مخصوص خلفاء و والیان بود. نشستن بر منبر نیز در اوایل عهد 
خالفت مخصوص خلفا بود. در غیر مسجد هر کس می توانست سخنرانی کند.2 

به باور برخی از محّققان دیگر، طبقات مختلف مردم بر اساس عالقه شان از موضوع بحث خطبه )اعّم از 
سیاسی یا دینی و اخالقی و اقتصادی و وعظ و رثاء و تهنیت و حماسه و...( استفاده می کردند.3

پس از رحلت پیامبر اعظم، ابوبکر در مسجدالّنبی باالی منبر رفت و اعالن خالفت نمود. دو سال بعد، 
عمر نیز با رفتن به فراز منبر، ضمن برشمردن فضائل سلف خود، خالفت خود را اعالم نمود.4

والیان، بر همان روش خلیفه در پایتخت با مسـجد رابطه داشـتند و ورود قراردادی خود را به محّل والیت 
با صعود به منبر... آغاز می کردند.5

تشـنیع دشـمنان حاکم وقت، از باالی منبر از طرف اموی ها مرسـوم گشـت. بعد از آن، به نام حاکم خطبه 
خواندن و در حّق حاکم دعا کردن رواج یافت.6

از آنجا که مسـجد یک رسـانه رسـمی به حساب می آمد، اخبار رسـمی دولت ها و خلفا نیز از مسجد و منبر 
اعالن می شـد. به خاطر گسـتره رسـانه ای منبر بود که تهدید ها و تشویق های دولت و بخشنامه های صادره، 
در مسـجد اعالن می شـد. ابن ابی الحدید به اسـتناد، نقل می نماید: »زیاد در منبر مشغول خطابه بود که اهل 
کوفه سنگ انداختند. وی قصد کرد خانه هایشان را ویران کند و درختان خرما را ببّرد. مردم را در مسجد جمع 
کرد تا ایشـان را به برائت از علی وادار کند.7جالب آن که تکذیب همین دسـتور نیز بر فراز منبر اعالم  شـد. 
عبدالّرحمن بن سـائب انصاری گوید: من هم با خویشـاوندان خود در آنجا بودم... . کسـی از قصر آمد و گفت: 

برگردید؛ امیر می گوید امروز مشغولم«.8 
برخالف کارکرد رسـانه ای منبر که در مطالب گذشـته مطرح شـد، منبر هنوز توّجه جامعه شناسـان را به 

1. کارکرد مساجد، ص316، به نقل از: سّید مرتضی عسگری، »عایشه در زمان معاویه«، ترجمه فارسی، ص95.
2. فروزانفر، بدیع الزّمان، کارکرد مسـاجد، مسـاجد و مدارس اسـالمی و چگونگی تعلیمات و تشـکیالت آن، ص347، که نقل کرده از: مجموعه 

مقاالت و اشـعار اسـتاد فروزانفـر، عنایت اهلل مجیدی، تهـران، نیل، 1351.
3. یادنامه  دومین کنگره، ص238.

4. کارکرد مساجد، ص315 که نقل کرده از: احمدبن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج2، ترجمه از عربی به فارسی، ص2 و20.
5. همان، ص316.

6. همان.
7. مدرّس وحید، شرح  نهج البالغه، ج4، ص26.

8. همان.
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عنوان یک رسانه عمومی )medium of public communication( به خود جلب نکرده است.1

منبر در کلیسا
»pulpit« در مسـیحّیت، شـبیه منبـر اسـت؛ ولـی در حقیقت، نمونه مشـابه و شـناخته شـده منبر همان 
»Ambo« اسـت که میز مخصوص قرائت کتاب مقّدس و یا سـّکوی خطابه در کلیسـاهای قرون میانه است 
و همچون تخت اُسقف اعظم در کلیساهای روم باستان بود. در میزهای کلیساهای قبلی، سادگی موجود در 
ساخت منبرها نیز به چشم می خورد. قسمتی به صورت مثلث قائم الّزاویه پلّه داری در گوشه دیوار قرار داشت؛ 
اّما منبری قبل ازاوایل قرن نهم به جای مانده اسـت. بنابراین، نمی توان گفت که ارتباط دقیقی میان سـاخت 

منبر در میان مسلمانان و نوع مشابه آن در مسیحّیت وجود داشته است.

یفات رسانه منبر تشر
 وعظ، در قرن پنجم و ششم، منصب مهم و مورد توّجه عوام و خواّص واقع گردید. علما و فقهای طراز اّول 

عالم اسالم به آن مباهات می ورزیدند و لقب »واعظ«، یکی از القاب شریف به شمار می رفت.2 
ُخطبـا دارای تشـریفات خاّص و نیـز لباس ویژه ای بودند. خطیب، در ممالـک بنی العّباس، لباس و عّمامه 
سیاه با طراز زر و طلیسان مشکی می پوشید و شمشیر می آویخت و پیشاپیش او دو َعلم سیاه می بردند.3یکی 
هم که تازیانه ای موسـوم به فرقعه در دسـت داشـت، جلو می رفت. گاهی هم یکی از مؤّذنان، شمشیر خطیب 
را همراه می برد. وقتی که نزدیک منبر می رسـید، آن را حمایل می کرد و خطیب در هر یک از پلّه های منبر، 
پاشنه شمشیر را برای اعالم شروع ]سخنرانی[، سخت می کوفت و... موّذنان به گفتن اذان هم آواز می شدند 
و... . در بعضی از سرزمین ها، رسم خطبا با آنچه گذشت، مختصر تفاوتی داشت. خطبای خراسان، فقط دراعه 

می پوشیدند و در موقع صعود ]به منبر[ بر شنوندگان سالم نمی دادند«.4
چنان که سیره پیغمبر بود، در مجالس به دو زانو می نشستند و دست های خود را به روی زانو به حال تشّهد 
می گذاشـتند یا آنکه زانو را بر آورده و دسـت ها را حلقه وار به زانو می افکندند و از چهارزانو نشسـتن که رسم و 

1. کارکرد مساجد، ص311. 
2. فروزانفـر، بدیـع الزّمـان، کارکـرد مسـاجد، مسـاجد و مـدارس اسـالمی و چگونگـی تعلیمـات و تشـکیالت آن، ص350 کـه نقل کـرده از: 

مجموعـه مقـاالت و اشـعار اسـتاد فروزانفـر، عنایـت اهلل مجیـدی، تهران، نیـل، 1351.
30 همـان، ص347 کـه نقـل کـرده از: مجموعـه مقاالت و اشـعار اسـتاد فروزانفر، عنایـت اهلل مجیدی، تهران، نیـل، 1351 که خـود نقـل نموده 

از: رحله بن جبیـر، مصر، صـص25 و67 و69.
4. همان منبع، ص347 و348.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 504



آئین جّباران بود، اجتناب داشـتند... . اّولین فرد از صوفیان که هنگام وعظ و بیان معارف بر کرسـی نشسـت، 
یحیی بن معاذ رازی بود. 1

وّعاظ قرن ششـم به تحقیق، تشـریفاتی داشـتند و در پیش منبر آنان کرسـی هایی نهاده می شـد. قاریان 
مخصوص، بر فراز آن پیش از شروع وعظ به تالوت قرآن هم آهنگ می گردیدند و پس از آن، وّعاظ به فراخور 

دانش خود، به تفسیر یکی از آیات می پرداختند.2

منبر، رسانه پاسخگو

اسـتاد فروزانفر می نویسـد: در قرن ششـم در میان وعظ، برگه هایی از سـؤال را مردم به واعظ می دادند و 
واعظان هم همان دم یا در پایان وعظ، پاسخ می دادند.3

منبر، رسانه ای معنوی

صرف نظر از جنبه ظاهری رسـانه  منبر که در مکان مرتفع اسـت، این رسـانه، یک تأثیر معنوی نیز داشت؛ 
زیرا خواندن خطابه و وعظ، نمادی روحانی و معنوی و مورد توّجه بزرگان اسـالم بوده اسـت. شـاید این بیان 
رسـول اهلل اشـاره به همین مقام بلند معنوی باشـد که وقتی بر فراز منبری که برای ایشـان ساخته بودند، 
رفتند، فرمودند: این منبر من بر ترعه ای از از ترعه های بهشت قرار دارد و پایه های آن در بهشت استوار است.4

هنرمندان اسـالمی، برای تجلّی دادن معنوّیت و قداسـت حاکم به منابر، دسـت به نقش و نگارهای دینی 
زدند. البّته در این راه، هیچ گاه از حریم شـریعت فاصله نگرفتند؛ زیرا هدفی که از این رسـانه دنبال می شـود، 

القای پیام دینی است و نباید در این راه به ابزار هنری غیردینی دست زد. 
انتخاب پلّه منابر بر مبنای اعداد، توجیه نمادین داشـت و برگرفته از معارف اسـالمی بوده است. به عنوان 
مثـال، انتخـاب عـدد هفت، نمادی از هفت آسـمان و هفت زمین و عدد نُه، کنایه از عـرش اعلی و فلک نُهم 

است.5

1. مکی ابوطالب، قوت القلوب، مصر، ج2، ص47.
2. رحله بن جبیر، مصر، ص198.

3. فروزانفـر، بدیع الزّمـان، کارکـرد مسـاجد، مسـاجد و مـدارس اسـالمی و چگونگـی تعلیمـات و تشـکیالت آن، ص347 کـه نقـل کـرده از: 
مجموعـه مقـاالت و اشـعار اسـتاد فروزانفـر، عنایـت اهلل مجیدی، تهـران، نیـل، 1351 که نقـل کـرده از: رحله ابن جبیر، مصـر، ص158 و200؛ 

تاریـخ ابن خلـکان، ج2، صـص55 و123.
4. شیخ صدوق، معانی األخبار، ص267.

5. محّمدی، ذکراهلل، کارکرد مساجد، تاریخ و جایگاه منبر در مسجد، دوماهنامه مسجد، ش3، ص366.
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طرح هایی که در منابر به کار می رفت، به طور عموم، اشکال هندسی بود که در داخل آنها، نقوش اسلیمی 
و اشکال نباتی نیز به کار می رفت. هنرمندان اسالمی در منابر از تصویرگری و چهره نگاری پرهیز می کردند.1 

شیوه های اّطالع رسانی رسانه منبر
1. خسته کننده و مالل آور نباشد

 اهَّلل یتخولنا باملوعظة 
ُ

عبداهلل بن مسـعود، از چهره های علمی در روزگار پیامبر، می گوید: »کاَن رسـول
ف الیام کراهِة السـامة علینا؛ رسـول خدا از آن رو که مبادا ما )شـنوندگان( خسـته و ملول شویم، فقط در 

برخی از روزها ما را موعظه می فرمودند«.2
دربـاره مّدت زمان سـخنرانی های  پیامبر در مسـجد، با اسـتناد به شـواهد روشـنی کـه در این زمینه 
در دسـت اسـت، می توان گفت: مّدت این سـخنرانی ها به طور معمول، کوتاه بوده اسـت. آنچه از خطبه های 
پیامبر در دسـت اسـت، نشـان می دهد که مـّدت زمان سـخنرانی های آن حضرت از چنـد دقیقه تجاوز 
نمی کرده است. مراعات اعتدال، حّتی در خطبه های نماز جمعه نیز که از سوی آن حضرت ایراد می شد، مورد 
توّجه قرار می گرفته است. در »سنن« ترمذی آمده است که پیامبر در نماز جمعه و خطبه های آن، جانب 

اعتدال را مراعات می  کرده است.
ابن عّباس با پیروی از این رهنمود رسـول خدا، مجلس موعظه ای داشـت که روزهای پنجشـنبه هر 
هفته برگزار می نمود. با این که برخی به او پیشنهاد دادند تا آن را همه روز برپا کند، او ضمن امتناع از پذیرش، 
پاسـخ داد: می ترسـم این کار مایه خسـتگی شما شود. من نیز مانند رسـول اهلل، شما را به طور همیشگی 
و پیوسـته موعظـه نخواهـم کـرد؛ زیرا پیامبر از ترس اینکه مبادا ما خسـته شـویم، هـر روز ما را موعظه 

نمی نمود.
در »معالم القربة« از بخاری و او نیز از ابن مسعود نقل می کند که مردی به رسول خدا گفت: من به خاطر 
ضعف و ناتوانی، به نماز جماعت فالنی حاضر نمی شوم؛ زیرا او نماز را طوالنی برگزار می کند. پیامبر در 
این  مورد ]به گونه ای[ سـخنرانی فرمودند که من هرگز او را در حال سـخنرانی، این چنین خشـمگین ندیده 
بودم. برخی از شـما، مردم را گریزان می سـازید. باید از طوالنی کردن نماز بپرهیزید؛ چرا که در نماز جماعت 

افراد ناتوان، بزرگسال و نیز کسانی که کار و مشغله دارند، یافت می شود.3

1. همان.
2. رواه البخاری فی کتاب العلم، باب: ما کان النبی یتخولهم بالموعظه و العلم.

3. کارکرد مساجد، ص76 که نقل کرده از: ابن اخوه، معالم القره فی احکام الحسبه، ترجمه جعفر شعار، ص266.
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به طور یقین، از عوامل و نشانه های دیگر جّذابّیت و اثرگذاری سخن، آن است که به حداقل اکتفا و بهترین 
سـخن برگزیده شـود. ُپرگویی و طوالنی سـخن گفتن، عالوه بر اینکه به تدریج انسـان را از مقصود و غرض 
اصلی دور می کند، پیامدهای فراوانی دارد که از جمله آنها »ماللت و رنجش« مخاطبان است. چنان که امام 

کثاُر إضجار؛ پرگویی، آزرده کننده است«.1  علی می فرمایند: »ال
بنابراین، مسـئوالن فرهنگی مسـاجد، اعّم خطبا و ائّمه جماعات و جمعه باید توّجه داشـته باشند که موارد 
مالل آور و آنچه موجب گریز از مسـجد می شـود، به نماز جماعت طوالنی منحصر نمی شـود؛ بلکه جلسـات 
پی درپی مذهبی و سـخنرانی و مداحی های طوالنی نیز ممکن اسـت بار منفی داشـته باشـد. پس، هر چه که 
 ،گریز از مسـجد و حّتی خسـتگی مخاطبان این رسـانه عمومی را موجب می شـود، از منظر پیامبر اسالم

محکوم و مطرود است و همین امور، یکی از علل گریز مردم، به ویژه جوانان از مساجد است.

2. آسان گیری

وا و  ـر وا و ال ُتعّسِ  پیامبر اکرم دیگران را به آسـان گرفتن در تبلیغ و موعظه سـفارش می نمودند: »َیّسـر
وا؛ آسان بگیرید، سخت گیر نباشید، بشارت بدهید و مردم را گریزان نسازید«.2  تنفر وا و ال ر َبّشِ

3. استفاده بهینه از رسانه منبر در اوقات فراغت

ُکتب سـیره، بر این مطلب گواه اند که جلسـات سـخنرانی در مساجد پس از نماز صبح و شام بیش از دیگر 
نمازها بود؛ زیرا در وقت ظهر و عصر، بیشـتر مردم مدینه به کارهای خود، مانند کشـاورزی و دامپروری و... 
می رسـیدند. بامدادان و شـامگاهان، فرصت بهتری برای تبیین احکام و عقاید اسـالمی بود. با توّجه به این 

سّنت اسالمی، در تابستان و اّیام فراغت و تعطیلی باید مساجد فّعال تر بشود.

4. تبیلغ با ادبیات مخاطبان

 
ُ

 َرُسـول
َ

، َقال ِعباَد ِبُکْنـِه َعْقِلـِه َقّطُ
ْ
ل

َ
 اهَّلل ِ صیل اهَّلل  علیـه  و آلـه ا

ُ
ـَم َرسـول

َّ
امـام صـادق می فرمایند: »َما َکل

ْم؛ رسـول خدا هرگز با  َم الّنـاَس َعـیل َقْدِر ُعقوِلِ ِ
ّ
ْن ُنــَکل

َ
ِمْرنـا ا

ُ
ْنبیـاِء ا اهَّلل ِ صـیل  اهَّلل  علیـه  و  آلـه: ِاّنـا َمعاِشـَر ااَل

مردم به اندازه عقل خود سخن نگفتند و فرمودند: ما پیامبران، مأموریم که با مردم به اندازه عقل و فهمشان 
سخن بگوییم«.3  

1. آُمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص212.
2. ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج1، ص381.
3. مجلسی محّمدباقر، بحاراالنوار، ج1، ص85.
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 آن حضرت، دیگران را نیز به رعایت این امر مهم در عرصه تبلیغ توصیه می کردند. ابن عّباس از حضرت 
پرسـید: آیا می توانیم آنچه از شـما می شـنویم، برای دیگران نقل کنیم؟ پیامبر پاسـخ فرمودند: آری! جز 
این که سخن با گروهی در میان بگذارید که خردشان، توان فهم آن را نداشته باشد و گر نه، گمراهی عّده ای 

را موجب می شوید.1

مهم ترین ویژگی های منحصربه فرد رسانه مسجد 

هر چند ممکن اسـت چنین تلّقی شـود که با وجود وسـایل ارتباط جمعی پیشـرفته امروزی، نقش تبلیغی 
مساجد اهمّیت قبلی خود را از دست داده است؛ ولی به دلیل پراکندگی مساجد در جوامع اسالمی و گسترش 
آنها در تمام نقاط شهری و رستایی و حرمت، قداست و معنوّیت خاّصی که این مکان مقّدس نزد مخاطبانش 
دارد، از سـوی دیگر، سـبب شـده اسـت تا مسـاجد نقش مهم و انکارناپذیر خود را نسـبت به کارکرد تبلیغی، 
همچنان حفظ نماید. با توّجه به گستردگی رسانه های دیجیتال و... که بیشتر اّطالعات را وارونه و خالف واقع 
نشـان می دهند تا به مطامع خود دسـت یازند، باید در توسـعه این کارکرد مساجد کوشید؛ زیرا آنچه مخاطبان 

از این رسانه مقّدس می گیرند، برای آنها قابل باور است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1375، از میان مکان های مذهبی کشور، مساجد با 73 درصد 
بیشـترین رقم را به خود اختصاص داده اسـت. در شـهر تهران، از کّل 6245 مورد مکان مذهبی، 4491 مورد 

مسجد است.2
الزمـه حفـظ اطمینان مخاطبان به این رسـانه قدسـی، وابسـته نکردن آن به احـزاب و گروه های خاّص 
سیاسی، پرهیز واعظان از غیرواقع جلوه دادن حقایق و مهم تر از همه روزآمد بودن اّطالعات واعظان )و همه 
دست اندکاران تبلیغی مسجد، مثل گروه روزنامه دیواری و...( است. نقطه قّوت این رسانه سّنتی آن است که 
همچنان اسـتوارتر از قبل به وظیفه خود در آگاهی بخشـیدن درسـت به مخاطبانش عمل خواهد نمود. برخی 

از ویژگی های مهم رسانه مسجد نسبت به سایر رسانه های تبلیغی، به شرح ذیل است:
1. تقّدم تاریخی رسانه مسجد

اگر سـاخت مسـجد، یعنی کعبه را مربوط به زمان آدمی بدانیم، سـابقه تاریخی وجود مسـجد، همزاد 
 َبْیٍت ُوِضَع 

َ
ل ّوَ

َ
با تاریخ بشـر اسـت. این حقیقت تاریخی در آیات قرآنی نیز مورد تأیید قرار گرفته اسـت: »ِإّنَ أ

؛ نخستین خانه ای که برای مردم )و نیایش خداوند( قرار داده شد،  عامَلینَ
ْ
 َو ُهدًى ِلل

ً
َة ُمباَرکا

َ
ذي ِبَبّک

َّ
ل

َ
اِس ل ِللّنَ

1. کتانی عبدالحیّ، نظام الحکومت النبوّیه، ج2، ص222.
2. حّجت االسالم حشمتی، مصاحبه با روزنامه» ابرار«، تاریخ 1379/12/7.
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همان است که در سرزمین مّکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است«.1در آیه فوق، قرآن می گوید 
اگر کعبه به عنوان قبله مسلمانان انتخاب شده است، جای تعّجب نیست؛ زیرا این، نخستین خانه توحید است 
و باسـابقه ترین معبدی اسـت که در روی زمین وجود دارد. هیچ مرکزی پیش از آن، مرکز نیایش و پرسـتش 
پروردگار نبود؛ خانه ای اسـت که برای مردم و به سـود جامعه بشـرّیت، در نقطه ای که مرکز اجتماع و محلّی 
 پر برکت اسـت، سـاخته شـده است.2تاریخ و منابع اسـالمی هم به ما می گوید که خانه کعبه به دست آدم

ساخته شد و سپس در طوفان نوح آسیب دید و به وسیله ابراهیم خلیل تجدید بنا شد.3 
نشان کارکرد رسانه ای اّولین مسجد را از زمان ابراهیم در روایات می توان یافت. در روایتی در تفسیر 
»علی بن ابراهیـم« می خوانیـم: هنگامی که ابراهیم، دسـتور اعالن حّج را دریافت نمود، عرض کرد خداوندا، 
صـدای مـن به گوش مردم نمی رسـد! خـدا به او فرمود: »علیـک االذان و عیّل البالغ؛ تـو اعالم کن و من به 
گوش آنها می رسانم«. 4ابراهیم، بر محّل »مقام« برآمد و انگشت در گوش گذارد و رو به سوی شرق و غرب 
ّبکـم؛ ای مردم، حّج خانه کعبه بر  کـرد و صـدا زد: »اّیـا الّنـاس کتـب علیکم احلّج ال البیت العتیـق فاجیبوا ر
شما نوشته شده، دعوت پروردگارتان را اجابت کنید« و خداوند صدای او را به گوش همگان، حّتی کسانی که 

در ُصلب پدران و رحم مادران بودند، رسانید و آنها در پاسخ گفتند: لبیک اللهم لبیک... .5
 نکتـه مهـم آنکه، خـود تقّدم تاریخی در نگاه قرآنی قابل تجلیل اسـت. با این رویکرد، مسـجد همچنان 
رسانه برتر خواهد بود؛ زیرا در آیه 96 آل عمران، نخستین فضیلتی که برای خانه کعبه ذکر شد، همان سابقه 

طوالنی آن است.

2. مسجد، رسانه ای گوینده و شنونده

در بخش ابزارهای تبلیغی مسـجد گفتیم که خود اجتماعات در مسـجد، می تواند یک فّعالّیت رسـانه ای 
مسـتقل به حسـاب آید. مسـجد افزون بر تجّمعاتی اسـت که به صورت دینی و یا اجتماعی در مسـاجد رخ 
می دهـد، محـّل گردهمایـی هفتگی برای نماز جمعه و روزانه برای نمازهای جماعات اسـت. همواره تجّمع، 
آگاهـی و اّطالع رسـانی عمومی را باعث می شـود. از ویژگی های تجّمعات، دهان بـه دهان و چهره به چهره 
بودن آن است. یعنی، هر کس که خبری داشت به دیگر منتقل می نمود. شاید تنها در رسانه مسجد است که 

1. آل عمران، آیه96.
2. تفسیر نمونه، ج 3، ص10.

3. برای توضیح بیشتر درباره مدارک این موضوع در آیات و روایات ر. ک به: تفسیر نمونه، ج1، ص330.
4. تفسیر نمونه، ج 14، ص69؛ نور الثقلین، ج3، ص488

5. تفسیر نمونه، ج 14، ص69؛ نور الثقلین، ج3، ص488.
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مخاطبان، فقط »مستمع« نیستند؛ بلکه خود »گوینده« خبر نیز هستند. این موضوع در باورپذیری مخاطب 
یا مخاطبان نسـبت به محتوای خبر، بسـیار مؤثّر اسـت؛ زیرا خبر توّسط یک منبع رسمی اعالن نمی شود که 

احتمال محافظه کاری )سانسور( وجود داشته باشد؛ بلکه از یک منبع غیررسمی اعالن می شود.
رهبر معظم در این خصوص می فرماید: »عرصه حضور روحانّیت، مسـجد و منبر و مواجهه با مردم 

است و روحانّیت نباید از این عرصه جدا شود«.1

اب و تأثیرگذار
ّ

3. مسجد، رسانه ای جذ

ویژگی یکپارچگی و هم طرازی و نیز دسـته جمعی بودن در مسـجد، به گونه ای اسـت که »دائرة المعارف 
بریتانیکا«، در تعریف مسجد از آن کمک می گیرد و به دلیل برجسته بودن این ویژگی مسجد، نتوانسته است 
از آن چشم پوشـی کند. »مسـجد، واژه ای عربی اسـت. در اسالم محّل نماز و دعا و محّل عبادت است. آن هم 

به منزله مرکز عبادت دسته جمعی، که در آن، همه به طور یکسان در برابر خداوند قرار می گیرند«.2 
همگرایی، جذب افراد را موجب می شود و از این مرحله فراتر، باعث ادغام و عضوّیت دیگران نیز می گردد. 
پـس از ایـن مرحله اسـت که تأثیر این رسـانه چندین برابر فزونی می یابد. سـه مرحله »جـذب«، »ادغام« و 
»تأثیر« در رسـانه مسـجد، به تمام معنا متبلور است. افراد، با شرکت در مناسک جمعی، عقاید مذهبی خود را 
درونی شـده یافته و در مراسـم، حّس همبستگی، ]شکل[ گروهی گرفته و ارتقاء می یابد.3 از این رو، شاید تنها 
رسانه، مسجد است که به معنای واقعی کلمه، »رسانه جمعی« است. تمام وسایل ارتباط جمعی، نوعی ارتباط 
غیرحضـوری بـا مخاطب برقـرار می کنند. این ارتباط غیرحضـوری برخالف جّذابّیت هـای فراوانش، حالت 

تصّنعی داشته و به طور حتمی، دارای ارتباط عمیق با مخاطبان نیست.
تأکید اسـالم بر جماعت، تنها در جسـتجوی احوال دیگر مسـلمانان و... خالصه نمی شـود؛ بلکه خود این 
رفتار جمعی در شکل دهی به رفتار فردی جمع و نیز ترغیب دیگران به عضوّیت در جمع، کمک می کند. این 
امـر، بهتریـن راه ارتباطـی با مخاطب و نیـز مؤثّرترین ابزار نفوذ )نه تنها در فکر و قلب، بلکه( در رفتار اسـت. 
نفوذ در قلب ها به مراتب، اقتداری افزون تر از نفوذ در افکار ایجاد می کند. رسانه های مورد تأکید در فرهنگ 
اسالمی که مسجد، واعظ، منبر و اذان، نمونه مهّمی از آن است، بر محور این نکته می گردد که در این مدل 
رسـانه ای ارتباط انسـان با انسـان، تماس حضوری اسـت. این شیوه ارتباطی، در تسـخیر افکار به خصوص، 

تصّرف قلب ها به مراتب مؤثّر است.

http://www.leader.ir :1. از بیانات رهبر معظم در دیدار با جمع کثیري از علماء، فضال و روحانیون کشور، 1386/2/26، قابل دسترس در
 Mosque 2. دائرة المعارف بریتانیکا، ذیل واژه

3. ضرابی، عبدالرضا، کارکرد مساجد، نقش و عملکرد مسجد در تربیت، فصلنامه معرفت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشت 1379، ص283.
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شاید، راز این که گفته می شود اقامه هر رکعت نماز در مسجد جامع، معادل 100 رکعت و در مسجد محلّه 
معادل 25 و در مسـجد بازار معادل 12 رکعت ذکر شـده اسـت، نوع کارکرد رسـانه ای و منبع موثّق و میزان 
جامع االطراف بودن آنها باشد؛ زیرا در مسجد محلّه، فقط اخبار محّل و در مسجد بازار فقط اخبار تجاری بیان 
می شـود. در واقع، نوع مردمی که به این مسـاجد می آیند، طیف خاّصی هسـتد؛ یعنی در مسـجد محلّه به طور 
معمول، اهالی محّل و در مسـجد بازار، اهل بازار حاضر می شـوند؛ اّما در مسـجد جامع، همه نوع مردم در آن 

حضور دارند. به همین دلیل، هر گونه اخباری درباره همه مناطق، در مساجد جامع گزارش داده می شود.

4. مسجد، رسانه خودی

رسانه مسجد، به خاطر عدم وابستگی به طاغوت و به تعبیری غیرانتفاعی بودن و نیز منتسب بودن آن به 
خدای متعال، همواره از قداسـت برخوردار بوده اسـت. همه این مؤلّفه ها در باوراندان مسـجد به عنوان رسانه 
خودی، بسیار مؤثّر بوده است. پروفسور حمید موالنا، استاد برجسته علم ارتباطات می گوید: »در مردم شناسی 
ارتباطی ایران، مسـجد، یک واژه و جایگاه خودی اسـت. در حالی که روزنامه و مطبوعات، اغلب یک پدیده 
غیرخودی را در بین مردم به وجود آورده اند«.1بنابراین، اعتماد عمومی به این رسـانه در طول تاریخ اسـالم، 
بیش از اعتماد به هر رسـانه دیگر بوده اسـت. این حقیقت در نهضت انقالبی اسـالمی، به طور کامل متجلّی 
بود. استاد موالنا در این مورد نیز می نویسد: »در طول تاریخ اسالمی ایران، مساجد، یکی از مهم ترین مراکز 
ارتباطـات همگانـی بوده اسـت. در تاریـخ اجتماعی و در فرهنگ ایران، مسـجد، بزرگ تریـن، متنّفذترین و 
مردمی ترین رسانه جمعی و کالمی بوده است. مسجد، در طول تاریخ تمّدن اسالمی، توانست برای نخستین 
بار، اّطالعات شـفاهی و مکتوب بشـرّیت را به صورت یک واحد اّطالعاتی، علمی، فرهنگی و دینی به مردم 

عرضه کند«.2
مسـجد، نهادی غیرگروهی و سـازمانی )سازمان به معنای اصطالحی( است. به دلیل غیرسازمانی بودن، 
به شـّدت مردمی اسـت و امکان تسـلّط دیکتاتورها بر آن به کمترین حّد می رسد. در عین غیرسازمانی بودن، 

دارای تشکیالتی منّظم است و مخاطبان به هم مرتبط اند.

5. مسجد، رسانه اّطالع رسانی صرف نیست

در تمام نظریه های ارتباطی، رسـانه جمعی، وظیفه اش اّطالع رسـانی و ارسـال پیام اسـت. در این بینش، 

1. فیضی تبریزی کریم، پروفسور موالنا طنین تعهّد، ص255؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
2. همان.
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باید افکار عمومی به سمت خاّصی که نهادهای سیاسی و حکومت های قدرتمند دنیا خواستار هستند، سوق 
داده شـود و رفتار جمعی بر اسـاس الگوهایی که ارائه می شود، شکل گیرد تا به این ترتیب، ثبات اجتماعی در 

راستای اهداف سرمایه داری جهانی حفظ گردد.
بدیهی اسـت در این نظریه، انسـان ابزاری بیش نیسـت؛ ولی دیدگاه رسانه ای اسـالمی، انسان را نه تنها 
بـه عنـوان مخاطبی که پیامی به اّطالع او می رسـد، نمی نگرد؛ بلکه به منزلـه مخاطبی می داند که آگاهی به 
او، به ویژه تعالی او، همواره مورد توّجه اسـت. میان تعالی و آموزش و تربیت انسـان، تا به دسـت گرفتن افکار 
عمومی، تفاوت وجود دارد. از این رو، در مسـجد، اخباری که بزهکاری اجتماعی را باال ببرد، یا آبروی فردی 
ریخته شـود یا موجب نشـر فسـاد در جامعه بشـود و... هیچ گاه مطرح نمی شـود؛ همان چیزی که متأّسـفانه 
در رسـانه های امـروز رعایـت نمی شـود. بنابرایـن، کارشناسـان علوم تربیتی، کـودکان را از تمـاس بیش از 
حـّد بـا تلویزیون، رادیو و ماهواره، پرهیز می دهند؛ زیرا این رسـانه های به جای سالم سـازی جامعه، هر گونه 

بی بندباری و رفتارهای غیراخالقی را در قالب اّدعای اّطالع رسانی، ترویج می دهند.

6. مسجد، رسانه ای همه جانبه

مسجد، تنها یک رسانه شنیداری نیست؛ بلکه خوِد معماری، اعمال دینی و اهل مسجد نیز در تبلیغ مفاهیم 
دینی مؤثّرند. از این رو، باید مسجد را اعّم از یک رسانه سمعی و حّتی بصری به شمار آورد؛ زیرا آنچه مخاطب 
می شـنود و یا می بیند، یک حالت تصّنعی و بازیگری ندارد؛ بلکه یک حقیقتی برخاسـته از دل مؤمنان اسـت. 

این موضوع در تأثیر گذاری بر مخاطبان و باوراندن آنها به مفاهیم مورد تبیلغ مسجد، اثر بخش تر است.1
در بخش ابزارهای تبلیغی مسـجد، گفتیم که مناره مسـجد و اذان آن، سـاختمان مسـجد، منبر و وعظ آن 
و... همه در انتقال پیام معنوی یک رسانه اند؛ ولی دیگر ساختمان، و... رسانه های امروزی این توان را ندارند. 

در بخش ابزارهای رسانه ای مسجد، به تفصیل در این  مورد سخن گفته ایم.

7. مسجد، رسانه تصویری

در طول تاریخ، از مسـجد، تنها به عنوان »رسـانه شـنیداری«، بهره نمی بردند؛ بلکه گاهی این رسانه را به 
»رسانه سمعی و بصری« نیز مبّدل می کردند تا اثربخشی بیشتری داشته باشد. هنگامی که عثمان به وسیله 
مخالفان خالفتش به قتل رسـید، معاویه که از طرف عثمان، حاکم شـام بود، برای آنکه حضرت علی را 

1. رضائیـان، مجیـد، کارکـرد مسـاجد، تحـّول ارتباطات و نقش رسـانه ای مسـجد در مانـدگاری فرهنگ اسـالمی، دوماهنامه مسـجد، ش6، 
ص132.
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به دسـت داشـتن در قتل عثمان، مّتهم کند، پیراهن خون آلود عثمان را در کنار منبر مسـجد دمشـق آویخت. 
آنگاه مّدعی شد که انتقام خون عثمان بر عهده اوست.1در همین راستا، تنبیه مجرمین نیز هر از چند گاهی در 

مسجد انجام می گرفت.2 گاهی نفرین به اصحاب پیامبر را بر دیوار مساجد بغداد می نوشتند.3 
پیامبـر اکـرم بـرای تبیین اهمّیـت حقوق الّناس، افزون بـر بیانات ُگهربارش، به صـورت دیداری نیز 
اهمّیت آن را در مسـجد به مردم گوشـزد می نمود. حضرت، در اواخر عمر شـریف در مسجد فرمودند: آنکه او 
را بـر مـن حّقی باشـد بپاخیزد و قصـاص بکند؛ زیرا قصاص در دنیا از قصاص آخرت به من محبوب تر اسـت. 
سـوادة بن قیس پیش آمد و گفت: پدر و مادرم به فدایت! روزی که از طایف می آمدی و من به اسـتقبال شـما 

آمدم؛ در حالی که شـما سـوار بر ناقه »غضباء« بودی، در دسـت مبارکتان »قضیب ممشوق« بود. همین که 
کون تعّمدت؛ به خدا  خواستی ناقه را بزنی، تازیانه به بدن من اصابت کرد. پیامبر فرمودند: »معاذ اهَّلل ان ا
پنـاه می برم از اینکه این ]کار[ را عمدی کرده باشـم«. سـپس به بالل فرمودنـد که از منزل فاطمه همان 
قضیب ممشـوق را بیاورد. بالل در بیرون مسـجد ندا مي داد: کیسـت آنکه قبل از قیامت قصاص بدهد؟ این 
است پیامبر اکرم از خویش قصاص می دهد. بالل، به در خانه فاطمه آمد و قضیب ممشوق را خواست و آن 
را به محضر پیغمبر آورد. حضرت، آن مرد را فراخواند. سوادة بن قیس از پیامبر خواست که پیراهنش 
را کنار بزند. همان دم، شـیخ ]سـوادة بن قیس[ گفت: یا رسـول اهلل، اذن فرما شکمت را ببوسم. سپس، لب به 
شکم پیغمبر نهاد و گفت: از آتش جهّنم به موضع قصاص )از ِشکم( پیامبر پناه می برم. پیامبر دوباره 
فرمودند: یا سواده، می بخشی یا قصاص مي کنی؟ سواده گفت: یا رسول اهلل، می بخشم. پیغمبر فرمودند: 

خدایا سواده را ببخش، چنان که پیامبرت را بخشید.4
ُحسن ختام این بخش، حدیثی گران سنگ از مولود و شهید مسجد، حضرت علی است که به کارکرد 
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و َیسَمُع َکِلَمًة َتُدل

َ
ًة ا َ و آَیًة ُمکَ

َ
 ا

ً
 ُمسَتطَرفا

ً
و ِعلما

َ
 ِف اهَّلِل، ا

ً
ُمسَتفادا

و َحیاًء؛ کسی که به مسجد رفت وآمد می کند، یکی از منافع هشت گانه نصیب 
َ
و َیتُرَک َذنبا َخشَیًة ا

َ
َعن ردی، ا

او می شـود: برادری مفید و با ارزش در راه خدا یا علم و دانش نو یا دلیل و برهان محکم ]برای تثبیت عقاید[ 
یا کلماتی که موجب هدایت شـود ]می شـنود[ یا رحمت مورد انتظاری ]شـامل حال او می شـود[ یا مواعظی 

1. کارکرد مساجد، ص316.
2. ضرابـی، عبدالرّضـا، کارکـرد مسـاجد، نقـش و عملکرد مسـجد در تربیـت، فصلنامـه معرفـت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشـت 1379، 

ص290.
3. همان.

4. مدرّس  وحید، شرح  نهج البالغه، ج12، ص179.
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که او را از فساد و گناه بازدارد، ]می شنود،[ یا به خاطر ترس یا حیا و آبروی خود، گناهی را ترک می کند«.1
این حدیث، به امتیازات رسانه مسجد، به نیکی اشاره دارد. برخی از این موارد بر شنیداری بودن این رسانه 

و مورد آخر نیز به تأثیر رفتار جمعی و بصری بودن این رسانه تأکید دارد. 

مساجد رسانه عمومی  تخّصصی
ساخت مساجد تخّصصی

تّصور ابتدایی از مسـجد، غیرتخّصصی بودن آن را می رسـاند؛ اّما عمومی بودن در مقابل انحصاری بودن 
است، نه تخّصصی بودن. امروز در عین داشتن رسانه های بین المللی، برخی از رسانه ها در صدد اّطالع رسانی 

خاّص برآمده اند؛ مثل برخی اخبار آذری زبان ها، اخبار بازار تجارت و برخی... را عرضه می کنند.
ساخت مساجد تخّصصی، مثل مسجد بازار، مسجد محلّه یا مسجد اقوام خاّص، مثل مسجد زنجانی های 
مقیم مرکز و... در راستای نیل به این هدف بوده است که مساجد بتوانند نقش رسانه تخّصصی را بازی نماید. 
این موضوع، در کنار مسـاجد جامعی اسـت که نقش اخبار عاّم را دارد. امروز نیز در رسـانه های جهان از این 
رویکرد عمومی و تخّصصی بهره می گیرند. در کنار داشتن اخبار عمومی، ساعاتی را نیز برای اخبار تخّصصی، 

مثل اقتصادی، مذهبی و... اختصاص می دهند تا مخاطبان خاّص خود را نیز از دست ندهند.
در گذشته، مساجدی در کنار مدارس ساخته می شد تا دانش آموخته گان در مساجد از اخبار تخّصصی مورد 
نظر خود بهره مند گردند. همچنین، در بازار، مسجدی بنا می کردند تا در آن به یادگیری فقه الّتجاره، بپردازند. 
ساخت مسجد محلّه برای اّطالع یابی و خبررسانی در حوزه حوادث محلّه و بررسی مشکالت آن، از این قبیل 
بوده اسـت. عّده ای غیربومی یک شـهر، برای حفظ اتّحاد خود و نیز خبریابی و خبررسانی درباره همدیگر، به 

ساخت مساجد محلّه ای اقدام می کردند. 
هر چند عّده ای از تعلّق مسـجد به گروه خاّص، مثل مسـجد کرمانی ها و... گله مندند و معتقدند که اگر در 
برخی محاّلت تهران می گویند، این مسجد کرمانی هاست، این مطلب اثر دافعه خودش را دارد.2با این وجود، 
بـه عقیـده نگارنـده، این ویژگی، تخّصص گرایی در عین عمومی بودن اسـت و این به آن معنا نیسـت که به 
مسجد بازار، افراد غیربازاری حّق ورود ندارند؛ بلکه تأسیس چنین مسجدی، در راستای تشویق اهل بازار به 

حضور در آن مسجد، برای کسب اخبار تخّصصی حوزه تجارت بوده است.

1. من الیحضره الفقیه، ج1، ص237، ح713.    
2. حّجت االسالم حشمتی، مصاحبه با روزنامه ابرار، 1379/12/7.
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کارکرد تخّصصی مساجد همراه با کارکرد عمومی

مسجد، بیت عتیق و آزادی است که جز خدا، مالکی ندارد. از این رو، مکانی انحصاری نیست. این موضوع 
را نباید با تخّصصی کردن کارکرد مسـاجد، خلط نمود. از ابتدای تاریخ اسـالم، مساجد در عین عمومی بودن، 
از فّعالّیت تخّصصی آموزشـی، سیاسـی، نظامی و حّتی برنامه های ویژه زنان، بی بهره نبوده است. رسانه های 
امروزی که در عین عمومی و در دسـترس بودن برای همه، از تخّصصی بودن هم بی بهره نیسـتند و دارای 

برنامه های خاّص کودکان، علمی، تفریحی و... هستند. 
در عصر رسـالت، بحث های آموزشـی در مسـجد، به عنوان رسانه آموزشـی، انجام می گرفت. »در اصل، 

معنای فّنی مدارس، تا قرن چهارم شناخته شده نبود«.1
در متون دینی می خوانیم که گاهی افراد سؤال می پرسیدند، ولی اهل بیت برای نشر پاسخ به همگان، 
به سؤال کننده، به تنهایی جواب را نداده، بلکه ندا می دادند تا همه در مسجد حاضر شوند و از پاسخ آن مّطلع 
گردند. کسـی به حضرت علی گفت: یا امیرالمؤمنین، پروردگار را برای ما طوری توصیف کن که گویا او 
را با چشـم خود می بینیم. امام علی از این سـخن به خشـم آمد و مردم را در مسـجد جمع کرد و در ضمن 
سخنان خویش که معروف به خطبه اشباح است، فرمودند: »آنچه را قرآن در اوصاف خدا بیان کرده است، از 
آن پیروی کن و از نور هدایت آن، نور کسـب نما و آنچه شـیطان به فکر تو می آورد و در قرآن و کالم رسـول 
و امامان نیسـت، علم آن را به خدا واگذار. بدان که راسـخون در علم کسـانی هسـتند که اقرار به جهل، آنها 
را از ورود به عالم غیب کفایت کرده اسـت و خدا اعتراف به جهل آنها را، رسـوخ در علم نامیده اسـت. و اعلم 
ملـة ما جهلوا  قرار حبج وبـة دون الغیـوب، اال اّن الراسـخین ف العلـم هـم الذیـن اغناهـم عـن اقتحـام الّسـدد املضر

تفسیره من الغیب املحجوب... و ّسی ترکهم التّعمق... رسوخا«.2
امام علی در کنار این اّطالع رسـانی تخّصصی، آنجا که ضرورت بود باید در مسـجد در انظار همگان 
قرار می گرفت تا موجب تنویر افکار عمومی گردد. امام در نامه ای به مالک اشتر، دستور می دهد که در صورت 
حدوث خطائی، جهت زدودن تشویش خاطر عموم، در حضور مردم در مسجد حاضر شود و ضمن اعتراف به 
خطا از مردم پوزش بطلبد. در این نامه می خوانیم: »بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم، این فرمانی اسـت که بنده خدا 
علی، امیرالمؤمنین، به مالک پسر حارث نخعی، معروف به اشتر عطا مي کند و به موجب آن، فرمانداری کشور 
مصر و خزانه خراج آن را به او می سـپارد و نیز اختیارات سـپاه اسـالم را که در آنجا متمرکزند تحت فرمان او 

1. کارکرد مساجد، ص112.
2. مفردات  نهج البالغه، ج1، ص446، خطبه91.
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می گذارد... اگر روزی در طّی انجام وظیفه به اشتباه، از حدود حّق، پای بیرون گذاری و ملّت مصر از لغزش تو 
آگاه شوند، بر خطای خود اعتراف کن و در مسجد صالی عاّم بده و در دم و بی پروا از جامعه پوزش بخواه«.1

تعامل رسانه های دیگر با مسجد

ابزارهای اّطالع رسانی، برای دست یابی به اعتماد مخاطبان و اقبال آنان، به هر وسیله ای دست می یازند؛ 
اّما یکی از بهترین راه های جذب اعتماد عمومی، وابسته سازی این رسانه ها به مساجد است. مسجد، به دلیل 
داشـتن شـاخصه های خاّص، همواره مقبول مسلمانان بوده اسـت. از این رو، در حوادث اجتماعی مسلمانان، 
اقبال عمومی مردم به مسـجد، برای درک حقیقت ماجرا را بیشـتر می بینیم. در نهضت های اسـالمی علیه 
اسـتکبار، برخالف شـبکه های اّطالع رسـانی دیگر، مسـلمانان اخبار خود را از مسـاجد می گرفتند. این همه 
اعتماد به مسـجد، ناشـی از قداسـت، خودی بودن، سـابقه تاریخی خوش در اّطالع رسـانی اسـت. بنابراین، 
صاحب نظران علم ارتباطات، مثل پروفسـور موالنا،2بر تهّیه و شـروع مطبوعات از مسـاجد، تأکید دارند؛ زیرا 
مطبوعات یا جریده ای که از یک کانون قداسـت، خودی و خوش سـابقه در عرصه اّطالع رسانی، صادر شود، 

به طور کامل، مورد اقبال جامعه است.
اسالم در کنار مسجد، استفاده از وسایل نوین رسانه ای، مثل روزنامه و جراید، رادیو و تلویزیون، آمفی تئاتر 
و... را نیز نفی نمی کند. همچنین، پروفسـور حمید موالنا بر این باور اسـت که اینها باید در کنار مسـجد باشد؛ 
زیـرا مخاطبـی که مسـجد را محـّل نیایش یا آرامش روحی خود برگزیده اسـت، آن را کانون هدایت انسـان 
می شـمارد و این تلّقی از مسـجد، با طرز تلّقی از دیگر ابزار تبلیغی که در کنار مسـجد و همراه با مسجد است، 

همسان خواهد شد. در آن صورت است که تأثیر آنها بر مخاطب، بیشتر خواهد بود.
اکتفا نمودن به وسـایل تبلیغی سـّنتی، الزم است؛ ولی کافی نیسـت؛ زیرا اگر همه ابزارهای تبلیغی از آِن 
مسـجد باشـد، تأثیرگذاری آنها بیشـتر خواهد بود. این موضوع، خود رسانه ها را در رسیدن به اهدافشان یاری 

خواهد نمود.
میـزان موّفقّیـت کارکـرد وسـایل ارتبـاط جمعی، وابسـته به مقـدار موّفقّیت آنهـا در برقـراری ارتباط با 
انسان هاسـت. این موضوع مهم، تنها با قالب های نوین و جّذاب مفید نخواهد بود؛ بلکه محتوای پیام نیز در 
این مورد نقش مهّمی دارد. واکنش رفتار جمعی انسـان های یک جامعه، در برابر پیامی که به آنها می رسـد، 
بـه خوبـی نشـان می دهد که مرکز ارسـال پیام و ابزار ارسـال آن پیام، چه اندازه در القای پیـام موّفق بوده اند. 

1. نهج البالغه، سخنان  علی، ص274-227.
2. فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعهّد، نشر شکوفه یاس، ص255؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 516



با نیم نگاه مقایسـه ای، به پیشـینه موفقّیت آمیز رسـانه مسجد و دیگر رسـانه ها، این را درمی یابیم که با وجود 
پیشرفته بودن رسانه های دیگر نسبت به مسجد، این کانون الهی در پیام رسانی به مخاطبان موّفق تر از آنها 
بوده است. سالیان متمادی، غرب در ایران کوشید تا با ارسال پیام و القای فرهنگ مورد نظرش، با گسترش 
مراکز مطبوعاتی، سینمایی، انجمن ها و محفل های متعّدد ارتباطی، به سلطه خویش همچنان ادامه دهد؛ اّما 
در انقالب اسـالمی سـال 1357، پایگاه های ارتباطی مورد تأکید انقالب، مانند مساجد و تشّکل های مذهبی 
توانسـتند با وجود برخورداری از شـکل سّنتی، در ارسـال پیام به سرعت بر رسانه های ارتباط جمعی پیشرفته 

غرب در ایران، فایق آمده و واکنشی خالف آنچه آنها انتظار داشتند، از خود نشان دهند.1
در دنیای امروز که همه رسانه ها در کنترل صهیونیسم و باندهای قدرت سیاسی اقتصادی است، ضرورت 
حفـظ کارکرد رسـانه ای مسـاجد، به عنـوان مکان های مردمـی و آزاد، اهمّیتی چند برابـر دارد؛ زیرا تنها این 
رسانه است که می تواند صدای مستضعفان را فریاد بزند. حفظ کارکرد رسانه های مسجد، اکتفا به روش های 
گذشـته نیسـت؛ بلکه با مسجدی کردن رسانه های مدرن نیز می توان به این اهداف نایل آمد. در آن صورت، 
اهمّیت تقوّیت این رسانه عمومی بیش از گذشته اهمّیت پیدا می کند؛ در حالی که امروز رسانه های قدرتمند با 
مسجد در حال رقابت هستند. اگر مساجد دیروز به این وظیفه اّطالع رسانی و تبیلغ مشغول بودند، ُرقبایی نبود 
که جوانان را جذب کند و از مسـجد گریزان سـازد؛ ولی اکنون، باید مسـجد را ضمن توانمند سازی رسانه ای، 

پرنفوذتر کنیم.
باید دّقت نمود که در کشـور اسـالمی، رسـانه  های مدرن، رقیب مسـجد و در عرض مسجد نباشند؛ بلکه 
یـار مسـجد و در طـول آن قرار بگیرنـد؛ زیرا رفتار آنها اگر از کارکرد رسـانه ای مسـجد بکاهد مصداق »منع 
مسـاجد« خواهند بود. منع نمودن مسـاجد از ذکر حق تعالی، به دو روش صورت انجام می شـود: اّول، اینکه با 
قهر و سـلطه مؤمنان را از دخول در مسـاجد، منع می نمایند. دّوم، آنکه به سـبب برخی کارها و جّذابّیت های 
مؤّسسـات غیردینی، آنها مردم را از ورود در مسـاجد، باز می دارند. هر چند با نگاه سـطحی »منع از مسـاجد« 
شامل دسته دّوم نمی شود، اّما »شخص عاقل و زیرک، با تّدبر و تأّمل درمی یابد که این گونه امور نیز در منع 
اشخاص دارای ضعیف ایمان از مساجد دخالت خواهد داشت«.2 البّته، آیه منع مساجد، هر چند هم، شأن نزول 
خاصّی داشته باشد، در مقام بیان یک حکم کلّی است و در مورد تمام افراد و یا گروه هایی است که مردم را از 
رفتن به مسـاجد و انجام عبادات به هر دلیل منع کنند و باعث ویرانی مسـاجد شـوند. ما در تاریخ، نمونه هایی 

1. رضائیـان، مجیـد، کارکـرد مسـاجد، تحـّول ارتباطات و نقش رسـانه ای مسـجد در مانـدگاری فرهنگ اسـالمی، دوماهنامه مسـجد، ش6، 
ص133.

2. تفسیر اثنا عشري، ج 1، ص236.
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از آن را دیده ایم که گاهی به خاطر اهداف سیاسـی، مسـاجد را بسـته اند و یا گروه خاّصی را از ورود به آن منع 
کرده اند.1نکته مهم این که خراب نمودن مسـجد تنها با بیل و کلنگ نیسـت؛ بلکه هر برنامه ای که از رونق 

مسجد بکاهد، تالش در خراب کردن آن است.2 

رسانه های مسجدی، مقبول جامعه

مسـجد، بـه دلیـل دارا بـودن ویژگی های خاّص، بـر دل های مـردم حکمرانی می کند. مسـجد، به دلیل 
قداستی که دارد، در بین مردم، به صدق بیان، شهرت یافته است و به علّت وابسته نبودن به دولت و احزاب، 
یک رسـانه مردمی و به عبارت دیگر، خودی اسـت. مسـجد، به خاطر داشتن سابقه ای نیک در اّطالع رسانی، 
مورد سـوِءظّن مردم نیسـت. بنابراین، رسـانه وابسـته به مسـجد، در باور عموم، صادق القول، مردمی و غیر  
تحریف گراسـت؛ چیزی که رسـانه ها با هزینه های کالن به دنبال دسـت یافتن به آن هسـتند. اسـتاد موالنا 
در ایـن مورد می گوید: »در طول تاریخ اسـالمی ایران، مسـاجد، یکـی از مهم ترین مراکز ارتباطات همگانی 
بـوده اسـت. در تاریـخ اجتماعـی و در فرهنگ ایران، مسـجد، بزرگ ترین، متنّفذترین و مردمی ترین رسـانه 
جمعی و کالمی بوده است. در مردم شناسی ارتباطی ایران، مسجد، یک واژه و جایگاه خودی است. در حالی 
کـه روزنامـه و مطبوعات، بیشـتر یـک پدیده غیرخودی را در بیـن مردم به وجود آورده اند. مسـجد، در طول 
تاریخ تمّدن اسـالمی توانسـت برای نخسـتین بار اّطالعات شفاهی و مکتوب بشرّیت را به صورت یک واحد 

اّطالعاتی، علمی، فرهنگی و دینی به مردم عرضه کند«.3
دکتـر حمیـد موالنـا، مدیریـِت مسـاجد بر مطبوعـات را »الگـوی جدیـد« مدیریت مطبوعـات می داند. 
»مطبوعات ما موقعی اصیل، اسالمی، مردمی، ملّی و محلّی به معنای واقعی خواهد بود و به عنوان »الگوی 
جدید« مورد توّجه دیگران قرار خواهد گرفت که بنیاد مالکّیت و اهداف آن از جنبه های فرهنگی، سیاسـی، 
اقتصادی و حرفه ای، در مهم ترین نهاد مکتبی و مذهبی جامعه اسـالمی قرار گیرد. چنین پایگاهی، مسـاجد 
هسـتند. به طور خالصه، ما باید مطبوعات را به مسـاجد بفرسـتیم و مسـجد باید در هر شـهر و قصبه، مرکز 
انتشـار روزنامه یا مجلّه آن ناحیه در سـطح محلّی یا ملّی شـده و حرفه روزنامه نگاری، مطبوعاتی و اسـتعداد 
نویسـندگان، خبرنگاران و هنرمندان، همانند اسـتادان دانش قرون گذشته، در مساجد و مؤّسسات وابسته به 

آنها متمرکز شوند«.4

1. کوثر، ج 1، ص332.
2. تفسیر نور، ج 1، ص186.

3. فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص255؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
4. همان.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 518



متأّسـفانه در جهـان اسـالم، مطبوعـات تجربه وابسـتگی به احـزاب و... را کـه در غرب نا کارآمد اسـت، 
می آزماینـد. ازایـن رو، با وجـود قوانین مطبوعاتی، همچنـان در این عرصه ناموّفق هسـتیم. به این دلیل که 
هیـچ گاه مطبوعـات را با ظرفیت های اسـالمی و ایرانی همخـوان نکرده ایم. برای دسـت یابی به مطبوعات 
مطلـوب جامعـه اسـالمی، باید اسـتراتژی تعریف نمود. ایـن امر، به زعـم صاحب نظران علـم ارتباطات، در 

وابستگی به مطبوعات به مساجد، خالصه می شود.
برای ایجاد یک نظام وسـیع مطبوعاتی بومی و اسـالمی که با مردم سـاالری اسـالمی تطابق داشـته و تا 

حّد امکان از آسیب و ضررهای موجود در نظام های مطبوعاتی متداول در دنیا مصون باشد، چه باید کرد؟ 
 مـا ]در ایـران[ قانون مطبوعاتی داریم؛ ولی یک اسـتراتژی و برنامه ملّـی نداریم که جایگاه مطبوعات را 
در جامعه و نظام اسالمی، مستحکم و مردمی کند. ما باید از تجربه تلخ نظام های مطبوعاتی دو قرن گذشته 
و امـروزی دنیا، درس بیاموزیم و شـالوده یک نظام مطبوعاتی اسـالمی   بومـی را طرح ریزی کنیم که در آن، 
مردم مشارکت کنند؛ اّما به یک اصالحات انقالبی و عظیم و به یک تصمیم گیری قاطع و به یک برنامه جامع 

احتیاج داریم که فراسوی تزئینات و وضع معلّق کنونی باشد.1

رسانه های مسجدی، صداقت در اّطالع رسانی دارند

صداقـت در اّطالع رسـانی، حلقـه مفقود دنیای رسـانه ای امروز اسـت. با وجود گسـترش کّمی بی شـمار 
رسـانه ها و مطبوعات، تردید و انکار وجود دارد که عموم، به صدق گزارشـات آنها اذعان نمایند. نویسـندگانی 
که در رسانه ها می نویسند، باید خود متخلّق به اخالق باشند. تأکید اندیشمندان بر اخالق در جامعه، ناشی از 
درک این واقعّیات تلخ است. قلم به دستانی که برای رسیدن به ماّدیات، حاضر به تحریف هر حقیقتی هستند. 
به همین دلیل اسـت که باید محیط مرکز اّطالع رسـانی، خود محیط اخالقی و دینی باشد تا فرد حاضر در 
آن مکان، نویسنده را از نوشتن هر مطلب نادرستی بازدارد. بی شک، خبرنویسی که در مسجد، خبر می نویسد، 

نمی تواند به تحریف واقعّیات بپردازد. 
بنابرایـن، از دیگر پیامدهای مبارک وابسـتگی مطبوعات به مسـاجد این اسـت که اقبـال عمومی به این 
رسـانه ها نیز افزایش می یابد؛ زیرا نویسـندگان و گویندگان این رسـانه ها، افرادی متعّهد هسـتند که جز حّق 

چیزی را ننگارند و بیان نکنند.

1. فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص254؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
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اهالی رسانه مسجد، اخالقی اند

مسئولّیت شناسـی و رعایت موازین اخالقی توسـط اهالی رسـانه، در درست رسـاندن پیام به مخاطب، با 
محیطی که در آن انجام وظیفه می کنند، رابطه مسـتقیم دارد.1مسـجد به عنوان محّل نظارت حاکم عادل، 
خدای قّهار، نویسنده را از تحریف حقایق بازمی دارد؛ همان چیزی که امروز، در برخی رسانه ها، یک ترفند و 
حّتی یک راهبرد برای رسـیدن به اهدافشـان اسـت. اگر روزنامه نگار احساس کند که در کجاست، در نظارت 
جـّدی و بـدون چشم پوشـی خـدای پاداش دهنـده و جزا کننـده قرار دارد؛ دیگـر هر آنچه را کـه می خواهد، 

نمی نویسد، بلکه هر آنچه را که هست، می نگارد.
مسـجد، بـه عنوان رسـانه مقّدس بر دل ها نفوذ دارد. در این راسـتا، باید از نیروهـای متدّین و اخالقی در 
مدیرّیت این رسـانه بهره برد. الزمه حفظ این اطمینان مخاطبان به این رسـانه قدسـی، وابسـته نبودن آن به 
احزاب و گروه های خاّص سیاسـی اسـت. آن وقت اسـت که این رسـانه سـنّتی همچنان، مورد اعتماد مردم 

خواهد بود.
در قرآن، همه به عمران مسـاجد مأمور شـده ایم. اگر عمران عاّم است و خاّص کارهای ساختمانی مسجد 
نمی شود، در عرصه رسانه مسجد نیز باید کوشید. قرآن مجید برخی افراد را از عمران مسجد بازداشته است. 
پس، روشـن می شـود که هر کسـی را نباید به مدیرّیت رسانه مسجد و رسانه های مسجدی، گمارد. بنابراین، 
متولّیان و پاسداران مساجد نیز باید از میان پاک ترین افراد انتخاب شوند؛ نه اینکه افراد ناپاک و آلوده به خاطر 
مال و ثروتشان یا به خاطر مقام یا نفوذ اجتماعي خود )چنان که در بسیاری از نقاط متأّسفانه رایج شده( بر این 
مراکز عبادت و اجتماعات اسالمی گمارده شوند؛ بلکه باید تمام دست های ناپاک را از تمام این مراکز مقّدس 
کوتاه سـاخت. از آن روز که گروهی از زمامداران جّبار و یا ثروتمندان آلوده و گنهکار به سـاختمان مسـاجد و 
مراکز اسالمی دست یازیدند، روح و معنوّیت و برنامه های سازنده آنها مسخ شد. به همین دلیل می بینیم که 

بسیاری از این گونه مساجد، شکل مسجد ضرار را به خود گرفته است.2
در طول تاریخ اسـالم، مسـلمانان جایگاه منبر را بسـیار مقّدس می شـمردند. در نگاه آنان، خطیبی که بر 
فراز منبر می رفت، در واقع، در جای شخصی بلندمرتبه، مانند رسول اهلل می نشست و این نگرش، اقتضا 
می کـرد که این شـخص خـود را متخلّق به ویژگی هـای آن بزرگوار بنماید. بنابراین، اگـر افراد ناالیقی، این 
رسـانه مقّدس را تصّرف می کردند، مورد اعتراض مردم متدّین واقع می شـدند و علما و شـعرا و... به تقبیح و 

هجو آنان اقدام می کردند. 

1. فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص256؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
2. تفسیر نمونه، ج 7، ص317.
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هر چند این رسانه مقّدس، هر از چند گاهی دست نااهالن افتاد؛ ولی این سبب نشده است که اعتماد مردم 
به این رسـانه سـنّتی، کاهش یابد. از تصاحب این جایگاه مقّدس توّسط معاویه گرفته تا تالش استکبار نوین 
در اسـتحاله رسـانه ای مسـاجد و استفاده از این مقام مقّدس در راستای اهداف شوم خود، همه و همه نشان از 
قدرت نفوذ معنوی این رسانه دینی است. ُشعرا نیز هر از چند گاهی در ابّیات خود، از این تسلّط مستکبران بر 

این رسانه مستضعفان، به تلخی یاد کرده اند.
 فتح علی خان صبا می گوید: 

گام بر منبر احمد زده اکنون بوجهل                 
تکیه بر مسند مهدی زده اینک دّجال

سنایی نیز چنین سروده است:
حسرت آن را کی بود کز دخمه زی دوزخ رود

حسرت آن را به دوزخ از سر منبر برد
 نکته جالب آن که رسـول مّکرم مسـجدی را که نااهالن به مدیرّیت آن اقدام نمودند، تخریب کرد؛ 
مثل: مسجد ضرار. آن حضرت، اگر این رسانه را گاهی در ابتدا به دست کسی می سپرد که شایسته تر از او فرد 
دیگری می یافت، حّتی این مسئولّیت را از فرد قبلی پس می گرفت و به شخص الیق تر می سپرد. وقتی آیات 
سوره برائت نازل شد، رسول خدا آن را به ابو بکر داد تا به مّکه ببرد و در منی در روز عید قربان برای مردم 
قرائت کند. ابوبکر به راه افتاد؛ ولی بی درنگ، جبرئیل دستور آورد که این مأموریت را از ناحیه تو )رسول خدا( 
و مردی جز از خاندان خودت، نباید انجام دهد. رسـول خدا، امیرالمؤمنین را به دنبال ابوبکر فرسـتاد 
و امام در محّل »روحاء« به وی رسـید و آیات نام برده را از او گرفت و روانه شـد. ابوبکر به مدینه بازگشـت و 
عرض کرد: یا رسول اهَّلل، چیزی درباره من نازل شد؟ فرمودند: نه؛ ولی خداوند دستور داد که این مأموریت را 

جز خودم و یا مردی از خاندانم نباید انجام دهد.1
میزان توانمندی مسـجد در عرضه اندیشـه اسـالمی به همه مردم دنیا را باید در نوع مدیران آن جسـتجو 
کرد. مسـجدی که عمران آن به دسـت مردان متألّه باشـد، مسـجدی توانمند و جّذاب و مورد اعتماد عموم 
خواهد بود و اگر عمران مسـجد در اختیار افراد ناشایسـت باشـد، از منزلت آن مکان مقّدس در اذهان عموم 

کاسته خواهد شد. 
مولوی می گوید:

1. ترجمه  تفسیر المیزان، ج 9، ص216.
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آن بنای انبیا بی حرص بود 
ال جرم پیوسته رونق ها فزود
ای بسا مسجد برآورده کرام 
لیک نبود مسجد اقصاش نام 

کعبه را که هر زمان عّز می فزود 
آن ز اخالصات ابراهیم بود

علل کاهش کارکرد رسانه ای مسجد بعد از انقالب
1. عدم ظرفیت سازی در مسجد

به دلیل این که رسانه های غیردینی، قبل از انقالب در دست رژیم شاهنشاهی بود، مردم تمام اّطالعات 
دینـی، اجتماعـی، آموزشـی و... خـود را از مسـجد می گرفتنـد؛ چون، تنها رسـانه سـّنتی مسـجد را به دلیل 
غیروابسـته بودن به طاغوت، صادق می دانسـتند؛ ولی بعد از انقالب، همه رسـانه های مدرن، مانند: روزنامه، 
تلویزیون، رادیو و... به دلیل مدیریِت نیروهای انقالبی، به عنوان رسانه ای در عرض مسجد و حّتی جایگزین 

آن قرار گرفتند. 
 اکنون، برای باز گرداندن مسـجد به توان باالی رسـانه ای که در دهه های چهل و پنجاه داشـته بود، باید 
در مؤلّفه های نیاز مردم به مسـاجد، تغییراتی ایجاد گردد تا با احسـاس نیاز، همچنان توان بزرگ رسـانه ای 

مسجد حفظ شود.

2. عدم تعریف جایگاه رسانه رقیب و مدرن

فقدان بینش کافی مسـئوالن و سیاسـت گذاران، در تدوین راهبردی متناسـب با فرهنگ بومی و فقدان 
تعریفی جامع و کامل از چگونگی تعامل نهادهای سّنتی و نوین در جامعه، از جمله دالیلی است که می توان 

از آنها به منزله عوامل »عدم ناکامی« در عرصه استفاده تبلیغی و رسانه ای از مسجد نام برد.
مقوله »سـّنت« و »مدرنیته«، سـازمان مسـجد را نیز بی تأثیر نگذاشـت. به دلیل عدم تعریف مشخص از 
روش تعامل این دو مقوله بعد از انقالب، چنان تازیانه مدرنیته بر پیکر سازمان های سّنتی آسیب وارد ساخت 
که بازیابی نهادهای سـّنتی، روزی با مشـکل مواجه خواهد شـد. تأسیس و توسعه سینما، فرهنگ سرا، صدا و 
سـیما، مطبوعات و... بدون مشـّخص نمودن جایگاه، محدوده فّعالّیت، وظایف و اختیارات، کارکرد رسانه ای 

مساجد را محدود ساخت.
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یکی از راه های تغییر در مؤلّفه های نیاز به مسـجد، تخّصص گرایی اسـت. امروز که دوره تخّصص گرائی 
است و هر کس پاسخی خاّص به نیاز ویژه خود را می طلبد. باید مساجد نیز با رویکرد تخّصص گرایی به احیای 
ظرفیت برخیزند. چرا مسـاجد ما خطیب و برنامه ویژه کودکان، ویژه جوانان، زنان و... نداشـته باشـد!؟ مگر نه 
آن است که خطیبی که به صورت عمومی صحبت می کند، نمی تواند نیاز همگان را پاسخ دهد. اگر مخاطب 

احساس نکند که می تواند پاسِخ نیازش را در مسجد بیابد، آیا به مسجد روی می آورد؟!

3. روزآمد کردن این رسانه

برای پیروزی در این رقابت نامتقارن رسـانه ای غرب بر ضّد مسـاجد و اسـالم، باید در دو حوزه »قالب« و 
»محتوای« عرضه اندیشه اسالمی در عرصه بین الملل را به روز و بلکه پیشرو نمود. 

در حوزه محتوا، باید با تربّیت افراد خاّص برای مدیرّیت بخش های مختلف مسـجد، هّمت گماشـت. در 
عصر کنونی که تخّصص نیاز مدیرّیت اسـت، نباید از امور مهّمی، مانند مسـاجد به غفلت بگذریم. خدای را 
سـپاس که ِغنای منابع اسـالم در این زمینه سـرآمد و بی نظیر اسـت و تنها کافیست با اجتهاد، محتوای الزم 
کشـف و به جهان عرضه شـود. در آن صورت اسـت که هیچ رسانه ای از نظر محتوا، نمی تواند با اسالم رقابت 

کند.
در حوزه قالب نیز، باید آن قسمت از کارکردهای سّنتی مساجد که امروز از نظر موضوعی، منسوخ شده اند 
را کنار گذاشـت و با همگون سـازی کارکردهای دیگر سّنتی مساجد به مقتضای زمان، در احیای آنها کوشید. 
به عنوان مثال، برای احیای تمّدن ناب اسـالمی، باید همه مطبوعات در لوای مدیریت مسـجدی قرار گیرد؛ 
زیرا محتوای بلند را باید در قالبی زیبا، روانه بازار سـاخت. ما در این مورد در بخش تعامل رسـانه های دیگر با 

مسجد، به تفصیل سخن گفتیم.1

نتیجه گیری

بـا امعـان نظـر در مطالب یادشـده، به روشـنی درمی یابیم که مسـاجد از صدر اسـالم دارای کارکردهای 
متفاوتی بوده اسـت و نخسـتین نهاد عینی تمّدن اسالمی محسوب می شـود که پیامبر اکرم به این نهاد 

مقّدس توّجه ویژه ای داشته اند.
آنچه از بررسـي تاریخ به دسـت مي آید آن است که از صدر اسالم و زمان پیامبر اکرم تا قرون وسطي 
و حّتي تا دوران تسـلّط غرب، مسـاجد جایگاه علم، آموزش و پرورش، اّطالع رساني و ارتباطات اجتماعي و... 

1. جهانگیری، یحیی، کارکرد رسانه ای مساجد، بخش تعامل رسانه های دیگر با مسجد.
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بود و همین گستردگي کارکردهاي مسجد، موجب شد تا آن را از دیگر معابد جدا سازد.
کارکردهای مسجد، دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها »رسانه بودن« این مکان مقّدس است که 
بر کسی پوشیده نیست و در این عصر ارتباطات، هنوز مسجد، جایگاه رسانه ای خود را فراموش نکرده است 
و روز به روز این جایگاه فّعال تر و مقتدرتر می شـود؛ به گونه ای که با راه اندازی دوره های آموزشـی مختلف در 
مساجد توّسط کانون های فرهنگی هنری مساجد، رسانه مسجد پر خبرتر می شود. بنابراین، مسجد، همواره 
بر بلندای برترین رسانه ها قرار دارد و خود یک اَبَررسانه به شمار می رود که بعد از این همه سال، هنوز کارکرد 

خود را از دست نداده است.
به هر حال، در طول تاریخ اسالم مسجد افزون بر »رسانه عمومی« بودن، یک »رسانه رسمی« نیز تلّقی 
می شـد. دولت ها و خلفا برای بیان دسـتورات خاّص خود از این مجرا بهره می بردند تا هم مانع رواج شـایعه ها 

شوند و هم صّحت خبر را تأمین کنند. 
رسـانه مسـجد، برخالف سایر رسانه ها از ابزارهای متنّوعی برای تبلیغ و اّطالع رسانی برخوردار است. هر 
یک از این ابزارها، با کارکردی ویژه در اّطالع رسانی، نقش ایفا می کند. از منبر، دّکه، مناره و مأذنه، اجتماعات 

دینی و عمومی تا خود ساختمان مسجد، به گونه ای در تنویر افکار و آگاهی دهی نقش آفرینی می کنند.
رسانه مسجد، نسبت به سایر رسانه های تبلیغی، از ویژگی های منحصربه فردی برخوردار است؛ زیرا تقّدم 
تاریخی رسـانه مسـجد، همزاد با تاریخ بشر است. چنان که این حقیقت تاریخی در آیات قرآنی نیز مورد تأیید 
قرار گرفته اسـت. مسـجد، رسانه ای گوینده و شنونده است؛ زیرا این مکان مقّدس، محّل گردهمایی هفتگی 
برای نماز جمعه و روزانه برای نمازهای جماعات اسـت و هر کس خبری دارد، به دیگر منتقل می کند. شـاید 
تنها در رسانه مسجد است که مخاطبان فقط »مستمع« نیستند؛ بلکه خود، »گوینده« خبر نیز هستند. دیگر 

از ویژگی های منحصربه فرد رسانه مسجد، جّذاب و تأثیرگذار بودن آن است.
مسـجد، رسـانه ای خودی اسـت. به خاطر عدم وابسـتگی به طاغوت و به تعبیری غیرانتفاعی بودن و نیز 
انتساب آن به خدای متعال، همواره از قداست برخوردار بوده است. مسجد، رسانه اّطالع رسانی صرف نیست. 
بر اسـاس دیدگاه رسـانه ای اسالمی، رسـانه مسجد انسان را نه تنها به عنوان مخاطبی که پیامی به اّطالع او 
می رسد، نمی نگرد؛ بلکه او را به منزله مخاطبی می داند که آگاهی دهی به او و به ویژه تعالی وی، همواره مورد 
توّجه اسـت. مسـجد، تنها یک رسـانه شنیداری نیست؛ بلکه معماری مسـجد، اعمال دینی و اهل مسجد نیز 

خود در تبلیغ مفاهیم دینی مؤثّرند؛ بنابراین، مسجد رسانه ای همه جانبه است.
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مسجد، رسانه بدون مرز
موسی کاظم زاده، رقیه کاظم زاده و اکبر کاظم زاده

چکیده

مساجد، تنها محّل عبادت نیستند، بلکه از صدر اسالم مهم ترین مرکز برای رشد و تعالی فرهنگ اسالمی، 
سازمان دهی جهان اسالم و مهم ترین پایگاه عقیدتی، فکری و معنوی اسالم و کانون هدایت و مبارزه علیه 
کفر و نفاق و مأمن دلباختگان حّق و فضیلت بوده اسـت. در زمان پیروزی انقالب اسـالمی ایران، مسـاجد، 
مهم ترین ارکان و بارزترین عامل شـکل گیری حیات جنبش اسـالمی مردم ایران بود. به  طوری که امروز، 
نه تنها در ایران، بلکه در بسـیاری از ممالک اسـالمی، می توان نقش آفرینی مسـاجد را در سـونامی بیداری 
اسالمی انقالب های اخیر در منطقه، به روشنی مشاهده نمود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توّجه به 
گسـتردگی عصر ارتباطات، دنیای امروز، عرصه جنگ بین رسانه هاسـت، از این رو، از عصر کنونی، به عنوان 
عصر ارتباطات و عصری اسـت که از آن به »دهکده جهانی« یاد می شـود؛ در چنین عصری که روزنامه ها، 
مجـاّلت، رادیـو و تلویزیـون، اینترنت، ماهواره و...، در صـدد ایجاد، خالقّیت و آفرینـش الگوهای نوینی در 
زندگی بشـر هسـتند، نباید از آثار سوء رسـانه های گروهی بر زندگی افراد غافل شویم. متأّسفانه امروز، بیشتر 
رسـانه های مطرح و قدرتمند دنیا در اختیار نظام سـلطه و در راسـتای اهداف غیرانسـانی آنان قرار دارند؛ در 
این راسـتا، مسـجد، به عنوان پایگاه ارتباطی مهم در آیین اسـالم، این قابلّیت را دارد که در هر زمان به دلیل 
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تنـّوع فّعالّیت هـا در زمینه های مختلف، به منظور تکامل و تعالی انسـان ها و ارتباط مسـتقیم با مخاطبان، به 
روز باشد و پاسخ گوی نیازهای جدید مخاطبان باشند. بنابراین، نباید از نقش رسانه ای مسجد و ویژگی های 
منحصربه فرد آن برای تقوّیت زیرسـاخت های فرهنگی و اجتماعی و مقابله با جنگ رسـانه  ای دنیای غرب 
غفلـت ورزیـد؛ چـرا که در صورت تجهیز مسـاجد بـه تمام امکانات مـاّدی و معنوی و بـا به کارگیری تمامی 
امکانات فّناوری روز دنیا، می توان به راحتی در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کرد. اکنون نیز وجود و رونق 
مساجد از ضروریات بقای جهان اسالم به شمار می رود. در این نوشتار، تالش شده است تا پس از تبیین نقش 
مسـجد به عنوان رسـانه  ای بدون مرز در رشـد و تعالی فرهنگ اسـالمی و بررسی منبر به عنوان اّولین رسانه 
تاریخ اسالم، کارکردهای مسجد و نقش مسجد در افزایش آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 
بررسی گردد و در پایان تحقیق، ضمن ارائه راهکارهایی برای فّعال سازی مساجد به عنوان رسانه بدون مرز، 

روشی منسجم را برای رسیدن به تحّول ارتباطات و نقش رسانه ای مسجد معّرفی نماید.

واژگان کلیدی: 

مسجد، رسانه، اسالم، خطابه، مسجْد رسانه ای دینی.
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مقّدمه

مسجد، واژه »َمسجد« اسم مکان است که از »َسَجَد« مشتق شده و به معنای سجده گاه و محّل عبادت 
اسـت و بـا کلماتـی، مانند »َسـجده« و »ُسـجود« هم خانواده اسـت. لغت دانان بزرگی، مانند »فـراء« بر این 
عقیده اند که مسجد به فتح عین الفعل نیز جایز است؛ اگرچه با این تلّفظ تاکنون استعمال نشده است؛1به گفته 

سیبویه هرگاه فعل و عمل در این واژه مورد نظر نباشد، طبق قیاس، مفتوح خوانده می شود.2
در تعریف لغوی مسجد، در معاجم و فرهنگ های لغت، تعابیر گوناگون وجود دارد که در واقع، تمامی آنها 

به یک معنا بازگشت می کند. زجاج، در تعریف مسجد می گوید:
د فیه َفُهو َمسِجد؛ مسَجد یا مسِجد، جایی است   َموضٍع ُیَتَعّبَ

ُّ
»امَلسَجد و امَلسِجد، الذی ُیسَجد فیه َو کل

که در آن سـجده می شـود و هر جایگاهی که در آن عبادت شـود، آنجا مسجد است«.3 ابن اعرابی گفته است: 
ماعات«.4همچنین، در مفردات راغب اصفهانی آمده است:   احلج

ّ
می، مراُب البیوت و مصیل »املسَجُد یفتح احلج

 بالّسجود«.5
ً
»املسجُد موضِع الّصالة اعتبارا

در دایرة المعارف انگلیسـی بریتانیکا، ذیل واژه )Mosque( آمده اسـت: مسـجد، واژه ای عربی اسـت. در 
اسالم، محّل نماز و دعا و محّل عبادت است؛ آن هم به منزله مرکز عبادت دسته جمعی که در آن همه به طور 

یکسان در برابر خداوند قرار می گیرند.
به این ترتیب، مسـجد که در زبان عربی اسـم مکان مشـتق شـده از ریشه ثالثی مّجرد »سجد« است، در 
زبان فارسـی به معنای جایگاه نماز و محّل عبادت به کار رفته اسـت. در اینکه چرا کلمه مسـجد برای مکان 
عبادت و محّل نماز استعمال شده است، گفته اند: از آنجا که سجود، شریف ترین و مهم ترین ارکان نماز است، 
در آن بیش از دیگر افعال نماز، انسان به خداوند نزدیک می شود؛ بنابراین، اسم این مکان را از این فعل اتّخاذ 

و بر محّل عبادت و نماز اطالق کرده اند.6
اصطالح شـرعی، مسـجد، به مکان معین و موقوف برای نماز اطالق شـده و در متون فقهی در این باب 

چنین آمده است: »املراد باملسجد، املکاُن املوقوف عیل کاّفة املسلمین للّصالة«.7

1. طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، ج3، ص65.
2. اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشواره، ص495.

3. تاج العروس، ج2، ص371.
4. همان.

5. مفردات الفاظ القرآن، ص271.
6. اعالم المساجد باحکام المساجد، ص28.

7. جواهرالکالم، ج14، ص61.
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مسـجد، نیایشـگاه و محّل گردهمایی مسـلمانان است. مسـجد، قدمتی به اندازه خود اسالم دارد و اّولین 
مسجد با ورود پیامبر اسالم به مدینه تأسیس شد.

 ،مسجد نبوی یا مسجدالّنبی(، مسجدی در وسط مدینه است که پیامبر اسالم( مسجد رسول خدا
پس از هجرت به این شـهر، آن را بنا فرمود. سـپس، در طول تاریخ بارها تجدید بنا شـد و توسـعه یافت. مرقد 
 مطّهر پیامبر در آنجا قرار دارد و نیز منبر و محراب و روضه شریف که در آنجا نماز می گزارد. پیامبر اکرم
ّنة َو ِمْنَبری َعیل َحْویض؛ فاصله بیت و منبر من، باغی  یاِض احلج وضٌة ِمْن ر می فرمـود: »مـا َبـینَ بیـیت َو ِمْنَبـری ر

از باغ های بهشت است و منبر من در باالی حوض من قرار گرفته است«.1
پیامبراکرم برای دعوت مردم به اسالم، در اّولین فرصتی که به دست آورد، به بنای مسجد قبا )مسجد 
تقوا( اقدام کرد. بعد از آن، هر جا اسـالم قدم نهاد، به دنبال آن، یک مسـجد، به عنوان پایگاه رسـمی اسـالم 
سـاخته شـد. در قرون نخستین، هر شهر فقط یک مسـجد جامع داشت؛ اّما به تدریج با افزایش شهرنشینان، 
شـهرهای بزرگ، دارای چند مسـجد جامع شـدند که به طور معمول، در قلب و مرکز شـهر جای داشـت و در 
دو یـا چنـد طـرف آن، بازار امتداد می یافت. در پیرامون مسـجد نیز مؤّسسـات اجتماعـی، مانند دارالحکومه، 
کاروان سـرا، مهمان خانه ها برای مسـافران، مکان هایی برای فقرا و بینوایان، دارالّشفا، خانقاه، آب انبار، حّمام 

و مدارس قرار داشت.2
واژه  »مسـجد«، در مجموع 28 بار در قرآن کریم ذکر شـده که در 22 مورد به صورت مفرد3و در 6 مورد 
دیگر، به صورت جمع4 آمده اسـت. در این آیات، به اهّمیت و جایگاه رفیع مسـجد در اسـالم، پاره ای از احکام 

مسجد، مسجدالحرام و احکام خاّص آن، مسجداالقصی و مسجد اصحاب کهف، اشاراتی شده است.
در قرآن، مسجد، به معنای اعّم نیایشگاه خداوند به کار رفته. مسجداالقصی، که معبد یهودیان یا کنیسه 
 ُوُجوَهُکْم ِعنَد 

ْ
ِقیُموا

َ
ِقْسِط َو أ

ْ
ّبِ ِبال َمَر َر

َ
 أ

ْ
بوده است در زمان نزول قرآن کاربردی غیر از آن نداشته است. »ُقل

ُکـْم َتُعـوُدوَن؛ بگـو پروردگارم به دادگری فرمان داده اسـت و 
َ
یـَن َکَمـا َبَدأ ـُه الّدِ

َ
ِلِصـینَ ل ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه ُمنْ

ّ
ُکل

]این که[ در هر مسجدی روی خود را مستقیم ]به سوی قبله[ کنید و در حالی که دین خود را برای او خالص 

1. فـروع کافـی، ج4، ص556؛ صحیـح بخـاری، ابـواب فضائـل المدینـة، ح1789 و ابـواب التطـّوع، ح1137؛ صحیـح مسـلم، ح1390 و 1391؛ مسـند 
احمـد، ج2، ص236، 297، 438 و 466.

2. عّباسی حسینی، ابراهیم، مروری بر جامعه شناسی مسجد، فصلنامه مشکوة، ص95.
3. ر. ک بـه: بقـره، آیـات145، 150،151،191، 196، 217؛ مائـده، آیـه2؛ اعـراف، آیـات29 و 31؛ انفـال، آیـه34؛ توبـه، آیه7؛ اسـراء،آیه1؛ کهف، آیه21؛ 

عنکبـوت، آیـه7؛ فتـح، آیات25 و 27؛ حـّج، آیه25.
4. بقره، آیات14و 187؛ توبه، آیات17 و 18؛ حّج، آیه40؛ جّن، آیه18.
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گردانیده اید، وی را بخوانید؛ همان گونه که شما را پدید آورد ]به سوی او[ برمی گردید«.1 
پیامبر گرامی اسـالم پایه گذار اّولین مسـجد اسـت. او مکانی را پایه گذاری کرد که عالوه بر عهده دار 

بودن نقش روحانی و معنوی، کانون فّعالّیت های اجتماعی مسلمانان نیز به شمار می رفت.
به همین دلیل، مسـجد، در طول تاریخ اسـالم از ویژگی برجسـته ای برخوردار بود. در گذشـته همه امور 
مسـلمانان در ابعاد مختلف، از جمله عقاید و فّعالّیت های فرهنگی، عبادی، سیاسـی و اقتصادی در مسـاجد 

انجام می شد.
در این راسـتا، آنچه مهم به نظر می رسـد این اسـت که امروز، مسـاجد، به عنوان مهم ترین پایگاه تبلیغ و 
آموزش دینی، در مبارزه با تهاجم فرهنگی وظیفه سـنگینی بر عهده دارند. مسـجد و محراب، در آموزه های 
دینی دارای جایگاهی فقط معنوی نیسـت و بیشـتر به عنوان پایگاهی برای پاسـخگویی به غالب نیازهای 
مسلمانان به وجود آمد و در اندک زمانی با روحی که از لطافت ایمان و جذبه حضور درآمیخته بود، به زیباترین 
بنای اسالمی بدل شد. به گونه ای که شکل و ساخت مساجد در کشورهای اسالمی، زیربنای هنر و معماری 
اسالمی را تشکیل داد. معماری زیبا، با کاشی کاری های منحصربه فرد، کتیبه ها، گچ بری ها، معّرق ها و دیگر 
عناصر معماری درهم آمیخت و معماری اسالمی را پدیدآورد که هم اکنون مایه فخر و مباهات ملل اسالمی 

و یکی از جاذبه های گردشگری این کشورهاست.
21 آگوسـت، برابر با 30 مرداد، بنا به در خواسـت جمهوری اسـالمی ایران، از سـوی سـازمان کنفرانس 

 اسالمی به عنوان روز جهانی مسجد نام گذاری شده است.2 
از ایـن رو، ضـرورت دارد، در دنیـای پیچیـده امروزی، بیش از گذشـته به نقش آفرینی مسـاجد در تمامی 
عرصه ها و شئون جامعه اسالمی، در جهت توسعه و گسترش فرهنگ و تمّدن اسالمی توّجه ویژه  ای داشته 
باشـیم؛ چرا که مسـاجد، در عصر نبّوت پیامبر عظیم الّشـأن اسـالم و ائّمه معصوم کارکردی فراتر از 
برگزاری مراسـم عبادی داشـته و در اعصار بعد نیز کم و بیش این رسـالت را به دوش کشـیده و کارکردهای 

ویژه ای پیدا کرده است. 
در این راستا، آنچه مهم به نظر می رسد این که مسجد، نامی آشنا برای همه مسلمانان جهان است. با این بیان، 
می توان برای مثال به برخی از مهم ترین، زیباترین و تأثیرگذارترین مساجد جهان اشاره نمود: مسجدالحرام 
در مّکه مکّرمه ـ حجاز، مسـجداالقصی )قبله اّول مسـلمانان( در بیت المقّدس ـ فلسـطین، مسجدالحمراء در 

1. أعراف، آیه 29.
حسینی، محّمد، روزنامه همشهری، 16خرداد 1388، آشنایی با مسجد.

ّ
2. مال
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گرانادا )غرناطه( ـ اسـپانیا، مسـجد امام خمینی در اصفهان ـ ایران، مسـجد کبود در اسـتانبول ـ ترکیه، مسجد 
جامع )بزرگ ترین مسجد خشتی جهان( در دجینه ـ مالی، مسجد پادشاهی )با آجرهای سرخرنگ( در الهور ـ 
پاکستان، مسجدالّنبوی در مدینه   ـ عربستان، مسجد ظهیرکداه در مالزی، مسجد سلطان عمر علی سیف الّدین 
بندر سـری بگاوان در برونئی، مسـجد تاجول شـهر بوپال در هند، مسـجد بیت الّرحمان باندا آچه در اندونزی، 
مسـجد سـلطان در سنگاپور، مسجد فیصل اسـالم آباد در پاکستان، مسـجد بایتول مکّرم داکا در بنگالدش، 
مسجد 100 گنبدی شاه جهان در پاکستان، مسجد جامع قیروان مغرب در مراکش، مسجد چنجیاو در چین، 
مسـجدهای امیر چخماق، جامع اردکان، حظیره و مسـجد فهرج در اسـتان یزد، مسـجد سرخ و مسجد جامع 
سـاوه در اسـتان مرکزی، مسـجد حسینّیه اعظم در زنجان، مسجد سـنگی ترک در آذربایجان شرقی، مسجد 
سنگی داراب، مسجد وکیل و مسجد نصیرالملک در استان فارس، مسجد دو مناره و مسجد جامع سنندج در 
کردستان، مسجد جامع تاتارستان در روسیه، مسجد مقّدس  جمکران  در قم، مسجد باالسر و مسجد گوهرشاد 
ـ  مازندران، مسـجد ذوالفقار، مسـجد جامع و مسـجد  در خراسـان رضـوی، مسـجد مقـّدس محّدثین در بابل 
شـیخ لطف اهلل در اصفهان، مسـجد و مدرسـه سپهسـاالر )شهید مطّهری( و مسـجد جامع ورامین در تهران، 

مسجدالّنبی در قزوین، مسجد اتابکان در چهارمحال وبختیاری، مسجد متحّرک در آلمان و... . 
با توّجه به مطالب گفته شـده، این پرسـش مطرح اسـت که مسـجد، چگونه جایگاهی است که تا این حّد، 

شارع مقّدس به آن توّجه دارد. پیامبر درباره آن فرمودند: سیاست اّمت من در مساجد است.1
در پاسـخ به این پرسـش می توان گفت، فّعالّیت های مختلفی که از همان ابتدای بنای مسـجد در اسـالم 

مشاهده شد، اهّمیت این مکان مقّدس را آشکار می سازد.2
در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه واقعی مسجد در دنیای جهان اسالم، به نقش مسجد به عنوان رسانه 
بـدون مـرز در افزایش آگاهی های سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی کشـورها، نقش مسـجد در تکوین و رشـد 
فرهنگ و تمّدن اسـالمی، تحّول ارتباطات و نقش رسـانه ای مسـجد، راهبردها و روش های دسـت یابی به 
مسـجد طراز اسـالمی، با بررسی فرصت ها و تهدیدها ، با اسـتفاده از روش اسنادی و کتابخانه  ای، به بررسی 

نظرات محّققان و صاحب نظران این عرصه از جمله تاریخ، فرهنگ، دین و رسانه پرداخته شده است.

مسجد در آینه روایات

مسـجد، تنها یک مکان نیسـت، بلکه سـازمانی بسیار مهم برای اجتماع مسـلمانان و اتّحاد، یکپارچگی و 

1. تفسیر نمونه، ج8، ص151.
2. ملکی احمد، نقش مسجد در گذر تاریخ، کارکرد مسجد، ص397.
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هدایت آنان به سـوی نیکی اسـت. از این رو، هنگامی که مسـجد ضرار برای ایجاد تفرقه در صفوف مؤمنان 
ساخته شد، خداوند، به رسولش فرمود که آن را ویران کند.1

مسجد، میدان بزرگی برای تبادل افکار و مشاوره در امور مسلمانان است. مسلمانان، در هر شهری که از 
سوی سپاهیان اسالم فتح می شد، مسجدی می ساختند. هدف این نبود که مساجد فقط مکان عبادت باشد، 
بلکه منظور این بود که مرکز فرهنگ، اشاعه تمّدن و تکوین افکار عمومی صحیح اسالمی هم به شمارآید. 
هرگاه مسـلمانان به مکان جدیدی کوچ می کردند، مسـجدی می سـاختند تا مرکز جدیدی برای گردهمایی 

مؤمنان باشد.2
مسـجد، از دیرباز در زندگی مسـلمانان نقش کلیدی و تعیین کننده  ای داشته و زیربنای شکل گیری تمّدن 
ْغِرُب  ُق َو امْلَ ْشـِر اسـالمی محسـوب می شـود. در قرآن کریم در این ارتباط چنین تأکید شـده اسـت: »َو هَّلِلِّ امْلَ
 َفَثَّ َوْجُه اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َواِسٌع َعِلمٌی؛ و مشرق و مغرب از آن خداست. پس، به هر سو رو کنید آنجا روی 

ْ
وا

ُّ
ْیَنَما ُتَول

َ
َفأ

]به[ خداسـت؛ آری! خدا گشـایش گر داناسـت«.3 تمامی جهان محضر خدا و جایگاه عبادت است؛ اّما مسجد، 
قداسـت و ویژگی و آداب مخصوص به خود را دارد. مسـجد، مهمان سـرای خداسـت. آرامش، گم شده عصر 

فّناوری و ارتباطات، در فضای قدسی مسجد قابل بازیابی است.
مسجد، غیر از اینکه محّل عبادت و تهذیب است، دانشگاه علم و تربیت، مرکز تشکیالت سیاسی، محّل 
قضاوت و اجرای عدالت، پایگاه تمّدن و فرهنگ اسالمی و جایی برای بهبود ارتباطات اجتماعی است که در 

احادیث مختلف به عظمت و فضای قدسی آن تأکید شده است.
با تأّملی در روایات، به اهّمیت بنای مسجد از نظر شارع مقّدس پی می بریم. احادیث فروانی از طریق اهل 

بیت و اهل سّنت و سیره موجود است که اهّمیت زیاد این امر را می نمایاند.
مَلساِجُد ُسوٌق 

َ
در این راسـتا، به برخی از روایات در مورد مسـجد پرداخته می شـود. قال رسول اهلل: »ا

ُة؛ مسـاجد، بازاری از بازارهای آخرت اسـت که ]مردم[ در آن بر  ّنَ َ َفُتا احْلج ْ ُ
ْغِفَرُة َو ت مْلَ

َ
ْسـواِق الِخَرِة، ِقراها ا

َ
ِمْن ا

سفره آمرزش می نشینند و با هدیه  بهشتی بدرقه می شوند«.4 
حَفُة ِلزاِئِرِه؛ اهل مسـجد زائر خدا هستند و بر  لّتُ

َ
وِر ا ُز  امْلَ

َ
ّواُر اهَّلِل َو حٌق َعیل ْسـِجِد ُز  امْلَ

ُ
ْهل

َ
قال الحسـن: »ا

صاحب خانه است که به زائرانش هدیه ای بدهد«.5 

1. صحیح بخاری، ج1، ص162.
2. صحیفه نور، ص27.

3. بقره، آیه115.
4. بحاراالنوار، ج84، ص4.

5. کلمة االمام الحسن، ص41؛ الحکم الزاهرة، ص150.
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ِة؛ هر کس که کالمش  ّنَ َ  ف احْلج
ً
ُه َبیتا

َ
ْسِجُد َبْیَتُه َبیَن اهَّلُل ل ُقرآُن َحدیَثُه َو امْلَ

ْ
 قال رسول اهلل: »َمْن کاَن ال

قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند، منزلی در بهشت برای او بنا می کند«.1 
وِح َو  ُه ِبالـّرَ

َ
سـاِجُد ُبُیوَتُه َفَقـْد َخـَمَ اهَّلُل ل قـِین َو َمـْن کاَنـِت امْلَ ّتَ سـاِجَد ُبُیـوُت امْلُ قـال رسـول اهلل: »ِاّنَ امْلَ

ِة؛ مسـاجد، خانه پارسـایان است و هر کس خانه اش مسجد باشد، خداوند  ّنَ َ  الّصراِط ِاَل احْلج
َ

واِز َعیل َ ِة َو احْلج ْحَ الّرَ
کار او را بر رحمت و شادی قرار می دهد و اجازه عبور از صراط به سوی بهشت را به او خواهد داد«.2 

ِة؛ هر کس مسـجدی بسـازد، خداوند خانه ای در  ّنَ َ  ِف احْلج
ً
ُه َبْیتا

َ
، َبیَن اهَّلُل ل

ً
قال الّصاِدُق: »َمْن َبین َمْسـِجدا

بهشت برای او می سازد«.3 
َحـّبُ 

َ
سـاِجَد ُبُیـوُت اهَّلِل َو ا  َعـیل ُسـُکوٍن َو َوقـاٍر َفـِاّنَ امْلَ

ْ
َیَدُخـل

ْ
ْسـِجِد َفل  امْلَ

َ
َراَد ُدُخـول

َ
قـال علـّی : »َمـْن ا

ْیه؛ هر کس می خواهد به مسجد داخل گردد، با آرامش و با طمأنینه وارد شود؛ زیرا مساجد خانه های 
َ
ِبقاع ِال

ْ
ال

خدا و محبوب ترین محل ها در نظر اوست«.4 
ْم ُدُخواًل و آِخُرُهْم  ُ لُ ّوَ

َ
ْم ِاَل اهَّلِل ا ُ ْحّبَ

َ
ساِجُد َو ا مْلَ

َ
ِبقاِع ا

ْ
ْسواُق َو َخْیُر ال اْلَ

َ
رِض ا قال رسول اهلل: »َشّرُ ِبقاِع ااْلَ

 ِمْنـا؛ بدتریـن جاهـای زمیـن، بازار و بهترین مکان های آن، مسـاجد اسـت و محبوب ترین افراد نزد 
ً
وجـا ُخر

خداوند کسی است که پیش تر از همه به مسجد وارد شود و دیرتر از همه از مسجد خارج شود«.5 
ْیِه؛ 

َ
ُجوَع إل یَد الّرُ ْن ُیر

َ
ٍة َفُهَو َمناِفٌق ِااّل ا

َّ
ْسـِجِد َفَخَرَج ِمْن َغْیِر ِعل داَء ِف امْلَ َع الّنِ قال رسـول اهلل: »َمْن َسِ

هر کس در مسـجد ندای نماز را بشـنود و بدون علّت خارج شـود، منافق اسـت؛ مگر این که قصد برگشـت )و 
خواندن نماز را( داشته باشد«.6 

َقذی؛ بهشـت و حوریان 
ْ
ْسـِجَد أو َیأُخُذ ِمْنُه ال َتْشـتاُق ِال َمْن یْکِسـُح امْلَ

َ
وَر ل َة َو احْلُ ّنَ ضا : »ِاّنَ احلج قال الرِّ

بهشتی، مشتاق کسی هستند که مسجد را تمیز کند یا آلودگی های آن را بگیرد«.7 
ُه َو عاِلـٌم َبْینَ ُجّهاٍل 

ُ
ْهل

َ
 فیـِه ا

ّ
: َمْسـِجُد َخراٍب ال ُیصیل

َّ
َثـٌة َیْشـُکوَن ِاَل اهَّلِل عّزَ و َجل قـال الصـادق : »َثال

 فیه؛ سـه چیز به خدا شـکایت می کنند: مسـجد خرابی که اهلش 
ُ
ُغباُر ال ُیْقَرأ

ْ
ْیِه ال

َ
ٍق َقْد َوَقَع َعل

َّ
َو ُمْصَحُف ُمَعل

در آن نمـاز نخواننـد؛ دانشـمندی کـه بیـن نادانان اسـت؛ قرآن رها شـده ای که غبار بر آن نشسـته و خوانده 

1. وسائل الّشیعة، ج3، ص481.
2. مستدرک الوسائل، ج7، ص659.

3. وسائل الشیعة، ج3، ص485؛ کنزالعمال، ج7، ص649. 
4. من الیحضره الفقیه، ج1، ص170.

5. وسائل الشیعة، ج3، ص553.
6. همان، ص513.

7. مستدرک الوسائل، ج3، ص385.
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نمی شود«.1 
ْعطـاُه اهَّلُل ِکتاَبُه ِبَیمیِنِه؛ هر کس 

َ
 َو ا

ً
 ُمْسَتْبِشـرا

ً
قاُه ضاِحکا

ْ
َق اهَّلُل َیْوَم َیل

َ
 ل

ً
َر َمْسـِجدا

َ
: »َمْن َوّق قـال َعلیٌّ

حرمـت مسـجد را حفـظ کند، خـدا را در روز قیامت با چهره ای خندان و شـادمان مالقـات می کند و خداوند، 
نامه اش را به دست راستش می دهد«.2 

َعـْرِش 
ْ
ـُة ال

َ
ل ِئَکـُة َو َحَ ال ِل امْلَ ، ْل َتـَز

ً
ْسـَرَج ف َمْسـِجٍد ِمـْن َمسـاِجِد اهَّلِل ِسـراجا

َ
قـال رسـول اهلل: »َمـْن ا

ـراِج؛ هـر کـس در مسـجدی از مسـاجد خدا، چراغی  ْسـِجِد ضـْوٌء ِمـَن الّسِ ـُه مـاداَم ف ذاِلـَک امْلَ
َ
وَن ل َیْسـَتْغِفر

روشن بیفروزد، تا زمانی که آن چراغ در مسجد روشنایی می دهد، فرشتگان و حامالن عرش برای او استغفار 
می کنند«.3 

شـیَش؛ سـخن  َبیَمُة احْلَ
ْ
 ال

ُ
ُکل َسـناِت َکما َتأ  احْلَ

ُ
ُکل ْسـِجِد، َیأ َبْغِی ِف امْلَ

ْ
دیُث ال قال رسـول اهلل: »حَلَ

ناروا در مسجد، حسنات و خوبی های انسان را می خورد؛ همان گونه که چارپایان، علف ها را می خورند«.4 
سـاِجِد؛ وقتی مشـکالت و بالها نازل   امْلَ

ُ
ْهل

َ
ف ا عاهـاُت َو ااْلفـاُت، ُعـو

ْ
ـِت ال

َ
قـال رسـول اهلل: »ِاذا َنَزل

می شود، اهل مسجد نجات می یابند«.5 
 

ٌ
ْو سـائل

َ
ِکُر اهَّلل َتعال ا ثٌة: َقرائٌة ُمِصٍل أْو ذا ْسـِجِد لغٌو ِااّل ثال وٍس ِف امْلَ

ُ
 ُجل

ُّ
باَذّرِ ُکل

َ
قال رسـول اهلل: »یا ا

ٍم؛ ای ابوذر! در مسـجد هر نشسـتنی، به جز برای سـه چیز، بیهوده است: نماز خواندن، ذکر خدا گفتن،  ْ
عْن ِعل

بحث علمی کردن«.6 
بر این اساس، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی نیز می فرمایند: »اگر حرم و کعبه 
و مسجد و محراب، سنگر و پشتیبان سربازان خدا و مدافعان حرم و حرمت انبیاء نیست، پس مأمن و پناهگاه 
آنان در کجاسـت؟«7همچنین، در جایی دیگر می فرمایند: »مسـاجد و محافل دینّیه را که سـنگرهای اسالم 

در مقابل شیاطین است، هر چه بیشتر گرم و مجّهز نگه دارید«.8
 »مسجد، محلّی است که از آن ]جا[ باید امور اداره بشود؛ این مساجد بود که این پیروزی را برای ملّت ما 
درسـت کرد؛ این مراکز حّساسـی اسـت که ملّت باید به آن توّجه داشـته باشند؛ این طور نباشد که خیال کنیم 

1. وسائل الشیعة، ج3، ص484.
2. بحاراالنوار، ج84، ص16.

3. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص169.
4. مستدرک الوسائل، ج3. ص371.

5. همان، ج3، ص356.
6. بحاراالنوار، ج83، ص370.
7. صحیفه نور، ج20، ص316.

8. همان، ج2، ص451.
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حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم؟ پیروزی ما برای اداره مسجد است«.1
»مسجد، در اسالم و در صدر اسالم همیشه مرکز جنبش و حرکت های اسالمی بوده... از مسجد، تبلیغات 
اسالمی شروع می شده است، از مسجد، حرکت قوای اسالمی برای سرکوبی کّفار و وارد کردن آنها در ]زیر[ 
بیرق اسالم بوده است. شما که از اهالی مسجد و علمای مساجد هستید، باید از پیغمبر اسالم و اصحاب 
آن سـرور پیروی کنید و مسـاجد را برای تبلیغ اسـالم و حرکت اسـالمّیت و قطع ایادی شـرک و کفر و تأیید 

مستضعفان در مقابل مستکبرین قرار دهید«.2 
مسـاجد بایـد مجتمـع بشـود از جوان ها، اگر ما بفهمیم کـه این اجتماعات چه فوایـدی دارد و اگر بفهمیم 
که اجتماعاتی که اسـالم برای ما دسـتور داده و فراهم کرده اسـت، چه مسـائل سیاسـی را حّل می کند، چه 
گرفتاری ها را حّل می کند، این طور بی حال نبودیم که مساجدمان مرکز بشود برای چند پیرزن و پیرمرد«.3در 
جایی دیگر فرمودند: »نماز را در جماعت بخوانید، اجتماع باید باشـد. اجتماعاتتان را حفظ کنید. مسـاجدتان 

را محکم نگه دارید«.4
بنابراین، تردیدی نیسـت که تأکیدهای پیشـوایان دین در مورد مسـجد، این است که این مکان مقّدس، 
قلب جامعه اسـالمی اسـت. در این راسـتا، آنچه ضرورت دارد این اسـت که در دنیای امروز باید به این پایگاه 
ارتباطـی مهـم بیش از گذشـته بها داده شـود؛ چرا که مانـدگاری و تحّرک ما در حال و آینـده به برکت وجود 

همین مساجد بوده و خواهد بود. 

مسجد و نیازهای جوامع بشری

تاریخ درخشـان اسـالم گواه اسـت که مسـاجد، بـه عنوان یک نهاد مدنـی، بهترین پایگاه بـرای اجتماع 
مسـلمانان و ایجـاد وحـدت و همدلـی و نیـز تبیین معارف و احـکام دینی و رفع و دفع مشـکالت اجتماعی و 
اقتصادی و بررسـی مسـائل علمی، سیاسـی و دینی بوده است. مسـاجد، همواره نقطه آغاز هر گونه حرکت و 
اصالحی بوده اند؛ چنان که یکی از مراکز و اماکنی که در شـکل گیری و پیروزی انقالب شـکوه مند اسـالمی، 

بیشترین نقش ها را ایفا کرد، همین مساجد بودند.
مسجد، نماد معنوی هر محلّه و منطقه و تجلّی گاه جامعّیت اسالم است و بسیاری از احکام فقهی ما مبتنی 

1. همان، ج13، ص15.

2. همان، ج7، ص65.
3. صحیفه نور، ج13، ص325.

4. همان، ج12، صص393 و 394.
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بر مؤلّفه هایی، مانند مسجد، محراب و اذان است. 
مقـام معّظـم رهبـری در مورد وظیفه معنوی مسـاجد می فرمایـد: »هر چه بتوانید در مورد مسـاجد 
کار بکنید، خیلی خوب اسـت. مسـجد، کانون دین اسـت. الن هم همین اسـت. هیچ چیز جای مسـجد را پر 
نمی کند... مسـاجد اسـت که فضا را فضای دینی نگه می دارد و معارف را از نسـلی به نسـلی منتقل و با  دین 

آشنا می کند«.1
براساس آیات قرآن کریم، مسجدها به خداوند متعال اختصاص دارند و کسانی این مکان ها را آباد می کنند 
که به پروردگار جهانیان و روز قیامت، ایمان دارند؛ نماز را بر پای می دارند و زکات می پردازند و از کسـی جز 
َحًدا؛ مسـاجد ویژه خداسـت. پس، هیچ کس را با خدا 

َ
 َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ

َ
َسـاِجَد هَّلِلَِّ َفال ّنَ امْلَ

َ
خدا نمی ترسـند. »َوأ

مخوانید«.2
َکاَة  َة َو آیَت الّزَ اَل َقاَم الّصَ

َ
َیْوِم الِخـِر َو أ

ْ
ا َیْعُمُر َمَسـاِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو ال َ َ

قـرآن در ایـن مورد می فرماید: »ِإّن
ْهَتِدیَن؛ مساجِد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا   ِمَن امْلُ

ْ
ن َیُکوُنوا

َ
ِئَک أ

َ
ْول

ُ
 اهَّلَل، َفَعَس أ

َ
َش ِإاّل َو َلْ َیحنْ

و روز بازپسـین ایمان آورده و نماز برپا داشـته و زکات داده باشـند و جز از خدا نترسـیده اند. پس، امید است که 
اینان از هدایت یافتگان باشند«.3

بر اساس حدیثی قدسی، انسانی که با مسجد ارتباط دارد، حق تعالی را در خانه او زیارت می کند و با عبادت 
خالصانه و حضوری راستین، در اوج تقّرب به خداوند متعال قرار می گیرد و این ویژگی ، به صورت نوری برای 

وی در سرای جاوید، جلوه گر می شود.4
 از این رو، رسـول اکرم فرمود ند: »تا زمانی که در مسـجد نشسـته ای، حق تعالی به تعداد هر نفسی که 
می کشی، در بهشت یک درجه به تو می دهد و فرشتگان بر تو درود می فرستند«.5همچنین، آن حضرت تأکید 

فرمودند : »مساجد، انوار الهی هستند«.6
 همچنین، فرمودند: »محبوب ترین جای شهر ها نزد خداوند، مساجد آن شهرهاست«.7بنابراین، در قرآن 

و حدیث، اساسی ترین مکان، مسجد است.

. http://bashgahandishe.com:1. باشگاه اندیشه، بهمن 1389، قابل دسترسی در
2. جن، آیه18.

3. توبه، آیه18.
4. وسائل  الشیعه، ج1، ص268.
5. بحاراالنوار، ج76، ص336.

6. مستدرک الوسائل، ج3، ص447.
7. نهج الفصاحه، حدیث71.
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بر این مبنا، به طور کلّی باید یادآور شـد که مسـاجد از گذشـته، کارکردهای گوناگونی داشـته و اکنون هم 
این نقش ها را تا حدودی حفظ کرده است. این نقش ها عبارت اند از:

 مرکز ارشاد و تبلیغ اسالمی و کانون رعایت قواعد و قوانین خاّص.
 اعتقاد به عبادت، نمازگزاران و نیایش به خدا، از عوامل و انگیزه های بنیاد مسجدهاست.

 مسـجد، تّجسـم خارجی پیوند دین و سیاسـت است و بسـیاری از تصمیم گیری های حکومتی، 
اجتماعی، کشوری و منطقه ای، در این مکان صورت می گرفته است.

 در برخـی دوره هـای تاریخـی، در مسـجد، قاضی شـهر، احکام قضایی خـود را در حضور مردم 
اعالم می کرد.

 برنامه ریزی درباره رسیدگی به امور بازار، کوی و برزن، تجارت، جلوگیری از تقلّب در کار کسبه 
و اصناف، امر به معروف و نهی از منکر و سایر امور شهری، در مسجد انجام می پذیرفت.

 مسجد، مکان مهّمی برای ارتباط های اجتماعی به شمار می رفت و به عنوان کانون نشر اخبار، 
نقش برجسته ای ایفا می کرد. این کارکرد، نه تنها در روزگاران گذشته که وسایل ارتباطات جمعی 
گسـترده نبود، اهّمیت داشـت، بلکه در زمان حاضر نیز که رسـانه ها فراگیر و مجّهز به فّناوری های 
جدید هستند، ارزش خود را از دست نداده است. در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقّدس، مساجد 
از مهم تریـن مراکـز انتشـار اخبار مربوط به روند این جنبش اسـالمی و عملیات رزمندگان بودند و 

حّتی سازمان دهی نیروهای رزمی و مردمی و شکل گیری بسیج، در مسجد انجام می شد.
 بسـیاری از مشـکالت اقتصادی و اجتماعی، توّسـط روحانی محّل یا برخی نهادهای مربوط در 
مسجد حّل می شد. برآوردن نیازهای افراد برای به دست آوردن کسب و کار، ساخت و خرید خانه، 

ازدواج و تشکیل خانواده و رفع اختالفات، در مسجد، امکان پذیر بود. 
 مسجد که کانون بندگی خداست، همواره محّل آموزش و تقوّیت آگاهی های نمازگزاران بوده 
اسـت و از آنجا که دانش اندوزی، فریضه ای همگانی به شـمار می آید، مسجد، پایگاه مهم آموزش 
و سـوادآموزی به شـمار می رود و در پیوند آموزش با عبادت، مساجد بزرگ، از کتابخانه های عظیم 

و گرانبهایی برخوردار بوده اند.
 انسـان مسـلمان، همان گونه که می کوشد بنده خدا باشد و از شیطان درون و بیرون پرهیز کند، 
در برابر نابرابری های اجتماعی، ستم و زورگویی هم ساکت نمی ماند و در همان مکانی که عبادت 
می کنـد، با همکاری دیگر مؤمنان، می کوشـد تا قیـام و حرکتی اصالحی را علیه حّکام جور و اهل 
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بی داد و بی  عدالتی ترتیب دهد و این کارکرد مسـجد، در قیام سـربداران، قیام مسـجد گوهرشـاد و 
قیام 15 خرداد، آشکار بوده است.1

با این حال، مسجد در نزد مسلمانان، قداستی خاّصی دارد و از جانب شرع مقّدس اسالم، برای آن احکام 
ویژه  ای صادر شـده اسـت؛ نجس کردن زمین، سـقف، بام و اطراف داخل مسجد، حرام است. هر کس بفهمد 
که این موارد، نجس شـده اسـت، باید بدون درنگ، نجاسـت آن را بر طرف کند. تمیز کردن مسـجد و روشن 

کردن چراغ در آن مستحّب است.
کسـی که می خواهد به مسـجد برود، مسـتحّب اسـت خود را خوشـبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد. 
همچنین، مستحّب است پس از وارد شدن به مسجد، دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام بخواند. چنان که 

دیده می شود، مسجد، مکان مورد احترام مسلمانان است.
امروز، با وجود اینکه هر یک از نقش های مسجد، جایگاه خاّصی را در نظام حکومتی کشورهای اسالمی 
بـه خـود اختصاص داده اند، اّمـا قدمِت زمانی از ارزش این مکان مقّدس کم نکـرده و همواره در طول تاریخ، 

زمینه ساز تحّوالت و دگرگونی های اساسی فکری و فرهنگی بوده است.2

مسجد و ارتباط

امـروز در عصـر تحّول شـگرف ارتباطات قرار گرفته ایم؛ عصری که از آن به دهکده جهانی یاد می شـود. 
نباید یکسره مرعوب این تحّوالت شد و از کار فرهنگی، تبلیغی و ارتباطِی عظیمی که در این مقطع حّساس 
تاریخـی بـر دوش مبلّغـان، علمـا، خطبا و عناصر فرهنگی نهاده شـده اسـت، نباید غفلت ورزیـد. ماندگاری 

فرهنگ اسالمی، به حفظ این تالش و افزوده تر شدن آن بستگی تاّم پیدا کرده است.3
مسـجد، قلب جامعه اسـالمی اسـت و اهّمیت آن با تأکید آیات وحی، کالم گهربار ائّمه معصوم و نقش 
تاریخی که در تمّدن اسالمی تا به امروز ایفا کرده است، بی نیاز از دلیل و برهان است. متأّسفانه در سال های 
گذشـته، قلب جامعه اسـالمی دچار آسـیب هایی شده است و تلّقی جامعه از مسـجد به نازل ترین کارکرد آن، 
یعنی فقط برپایی نمازهای یومّیه، تغییر کرده اسـت؛ حّتی بسـیاری از مساجد، کارکردهای عبادی خود را نیز 
به درستی ایفا نمی کنند و همان نماز جماعت عاّدی، در بیشتر مساجد کشور، صبح ها تعطیل است و حال آن 
که در گذشـته  ای نه چندان دور، مسـجد مهم ترین مرکز فرهنگی قابل اعتماد برای مردم محسـوب می شد و 

1. گلی زواره، غالمرضا، مسجد، قلب پرتپش شهر من، ماهنامه پرسمان، ش59.
2. ملکی، احمد، نقش مسجد در گذر تاریخ، کارکرد مسجد، تهران، صص393،394 و 405.

3. رضاییان، مجید، تحّول ارتباطات و نقش رسانه  ای مسجد در ماندگاری فرهنگ اسالمی، کارکرد مسجد، ص136.
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در زندگی مردم و حیات اجتماعی یک ملّت نقش مؤثّر ایفا می کرد.1
از آنجا که مسجد عبادتگاه عاشقان حق و تجلّی گاه عشق و محّبت اوست ، یکی از مهم ترین فواید ارتباط 
ن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر 

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
با این کانون معنوی، »ذکر« و یاد خداسـت ؛ قرآن در این مورد می فرماید: »ِف ُبُیوٍت أ

ُغُدّوِ َواْلَصاِل، در خانه هایی که خدا رخصت داده که ]قدر و منزلت[ آنها رفعت  یابد 
ْ
ُه ِفَیا ِبال

َ
ُح ل ُه ُیَسّبِ ِفَیا اْسُ

و نامش در آنها یاد شود، در آن ]خانه[ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند«.2 
از دیگر فواید ارتباط با مسجد، »اتّحاد بین مؤمنان«  است که این فایده از مذّمت خداوند متعال نسبت به 
ْؤِمِنینَ  یًقا َبْینَ امْلُ  َمْسـِجًدا ِضَراًرا َو ُکْفًرا َو َتْفِر

ْ
ُذوا نَ َّ

ِذیَن ات
َّ
مسـجد ضرار اسـتفاده می شود؛ قرآن می فرماید: »َو ال

َکاِذُبوَن؛ و آنهایی 
َ
ْم ل ُ ْسـیَن َو اهَّلُل َیْشـَهُد ِإّنَ  احْلُ

َ
َرْدَنا ِإاّل

َ
َیْحِلَفّنَ ِإْن أ

َ
 َو ل

ُ
ُه ِمن َقْبل

َ
ْن َحاَرَب اهَّلَل َو َرُسـول َ َو ِإْرَصاًدا مّلِ

که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است و ]نیز[ کمین گاهی است برای 
کسی که مّدتی قبل با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بودند و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی 

نداشتیم؛ و]لی[ خدا گواهی می دهد که آنان به طور قطع، دروغگو هستند«.3
یکـی دیگـر از فوایـد ارتباط با مسـجد، »پاکیزگی روحی  و روانی« اسـت ؛ قرآن می فرمایـد: »اَل َتُقـْم ِفیِه 
 َو اهَّلُل ُیِحّبُ 

ْ
وا ـُر ن َیَتَطّهَ

َ
ـوَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
ن َتُقـوَم ِفیـِه، ِفیـِه ِرَجـال

َ
َحـّقُ أ

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقـَوى ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـیل ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ َ َبـًدا مّلَ

َ
أ

یَن؛ هرگز در آنجا نَایسـت ]توّقف نکن[؛ چرا که مسـجدی که از روز نخسـتین بر پایه تقوا بنا شـده،  ِر ّهِ
ّطَ امْلُ

سزاوارتر است که در آن ]به نماز[ ایستی ]و[ در آن مردانی اند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی 
که خواهان پاکی اند را دوست می دارد«.4

َکاَة َو  َة َو آیَت الّزَ ـاَل َقاَم الّصَ
َ
َیْوِم الِخِر َو أ

ْ
ا َیْعُمُر َمَسـاِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِبـاهَّلِل َو ال َ َ

خداونـد در قـرآن می فرماید: »ِإّن
ْهَتِدیَن؛ مسـاجد خدا را تنها کسـانی آباد می کنند که به خدا و   ِمَن امْلُ

ْ
ن َیُکوُنوا

َ
ِئَک أ

َ
ْول

ُ
 اهَّلَل َفَعَس أ

َ
َش ِإاّل َلْ َیحنْ

روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات می دهند و جز از خدا نترسیده اند؛ پس، امید است که اینان 
از راه یافتگان باشند«.5

با توّجه به اینکه »آباد سـاختن مسـاجد«، تنها به معنی سـاختمان و تأسیسـات آن نیست، بلکه مفهوم آن 
شامل اجتماع و شرکت و ارتباط با مسجد است ، روشن می شود که ارتباط با این کانون عبادی ، باعث تقوّیت 
ایمـان بـه خدا و ایمان ، روز رسـتاخیز شـده و باید افزون بر پیوند فرد با خدا به وسـیله نمـاز، باعث پیوندش با 

1. حشمتی، محّمدرضا، پیشگفتار، کارکرد مسجد، ص7.
2. نور، آیه36.

3. توبه، آیه107.
4. همان، آیه108.

5. همان، آیه18.
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خلق خدا به وسـیله پرداخت زکات باشـد و یکی دیگر از آثارش ، توحید در ترس از خداسـت؛ یعنی جز از خدا 
نترسیدن«.1 

این همه شـواهد تاریخی نشـان می دهد که در دوران اّولیه ظهور اسالم، مسجد، مرکز و کانون ارتباطات 
اجتماعی مسلمانان محسوب می شد. اّطالع  یافتن مسلمانان از آخرین اخبار، در این مکان صورت می گرفت. 
این کارکرد مسـجد، هنوز به صورت صددرصد از آن سـلب نشـده است و اگر کمی دّقت نمائیم، می بینیم که 
برخی مساجد شهرها و روستاهای کشور، پس از اتمام نماز جماعت، محّل تجّمع جوانان است که گروه گروه 

با هم به رّد و بدل اّطالعات و اخبار می پردازند.2
نهضت جاودانه پیامبر چشمه سـاری زالل از بینش و دانش، در پهن دشـت اندیشه های انسانی جاری 
ساخت. پیامبر از هر فرصتی برای روشن گری و آموختن اسالم به مردم بهره می جست؛ ولی مطالعه در 
زندگی و سـیره آن حضرت، نشـان می دهد که مسـجد، در مجموعه دوران 23 سال رسالت، مهم ترین سنگر 
تبلیغ دینی پیامبر بوده است، گرچه میزان نقشی که مسجد در طول این دوران در زمینه های آموزشی و 

فرهنگی ایفا کرده است، همواره یکسان نبود.3
به طور کلّی، مالک ارتباط و عدم ارتباط مردم با مسجد، به مردمی بودن رابطه روحانی با مردم و توّجه به 
خواسـته های مردمی که در مسـجد حاضر می شـوند، باز می گردد. چنان که رونق مساجد در انقالب اسالمی 
به این دلیل بود که در آنها، همان مسائلی مطرح می شد که مردم خواستار آن بودند. بنابراین، اگر در مساجد 
مباحثی طرح شود که پرسش مردم نباشد و نیازی را از مردم، چه علمی و چه عملی نتواند رفع کند، به تدریج 

جدایی میان مردم و روحانّیت مساجد پدید می آید.4
در این قسمت از بحث، مناسب است که به برخی ویژگی های خاّص رسانه ای مسجد اشاره داشته باشیم.

 پیام مسجد، برخالف برخی رسانه ها، همگانی است و اخبار خصوصی و محرمانه ندارد.
 مسجد، پیام منفی ندارد؛ برخالف بعضی رسانه ها که پیام منفی نیز دارند.

 پیام مسجد، برخالف اخبار تعدادی از رسانه ها، موجب نفوذ در قلب ها و افکار مخاطبان می شود.
 پیام مسجد، می تواند انقالب ساز باشد؛ ولی اخبار برخی رسانه ها انقالب سوز است.

 اخبار رسانه ها، برخالف پیام های مسجد در روز بعد و یا حّتی چند ساعت بعد کهنه می شود.

1. تفسیر نمونه ، ج7، ص316.
2. نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، کارکرد مسجد، ص458.

3. احمدی حکمتی، حسن، نقش تبلیغی مسجد در عصر پیامبر، کارکرد مسجد، تهران، ص66.
4. تاج الّدینی، علی، نسبت مسجد و حکومت در اندیشه مطهری، کارکرد مسجد، ص97-96.
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 در رسانه مسجد، اولوّیت با پیام دینی و تحت تأثیر احکام دین است؛ اّما در اکثر رسانه ها، اولوّیت 
با مسائل اقتصادی و سیاسی است. 

 شاید هیچ پایگاهی به اندازه »مساجد«، در تبلیغ اسالمی ایفای نقش نکرده باشد؛ از زمان رسول خدا
تاکنون اذان،  نماز، وعظ و خطابه از مهم ترین برنامه های مساجد بوده و هستند.

 پیام مسـجد، ارشـاد و هدایت است؛ برخالف اخبار برخی رسانه ها که فقط اّطالع  رسانی است و 
با تخریب و گمراهی همراه است.

 پیام دهنده در مسـجد )امام جماعت(، باید عادل و عالم باشـد؛ برخالف پیام دهنده در بعضی از 
رسانه ها که شرایط خاّصی ندارد و هر کسی می تواند در مقام پیام دهنده باشد.

 پیام دهنده مسـجد، مخاطب را می شناسـد و طبق ظرفّیت او پیام می دهد؛ ولی رسـانه ها به طور 
عمده  به هر گیرنده ای پیام می دهند.

 پیام مسجد، برخالف عمده رسانه ها، آرامش بخش است.
 در طول تاریخ، مسـاجد واقعی )نه مسـاجدی مثل مسـجد ضرار(، مخاطبان خود را از مسیر حّق 
منحرف نسـاخته اند؛ ولی رسـانه ها، معاویه را امیر و حضرت علی را کافر و امام حسـین را 

خارجی معّرفی کردند.

مسجد و رسانه های جمعی دیگر

در تعریف لغوی »رسـانه« چنین آمده اسـت: وسـیله ای که اخبار و اّطالعات را به مردم می رسـاند؛ مانند 
رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلّه و شبکه های رایانه ای.1در »دانشنامه علوم اجتماعی«، رسانه )رسانه جمعی(، 
بدین گونه تعریف شده است: رسانه های گروهی، یک نهاد اجتماعی را تشکیل می دهند که به تولید و توزیع 
دانش در حیطه ای فراتر از کلمات می پردازد و دارای مشـّخصه های برجسـته و بارزی، مانند استفاده نسبی از 

فّناوری پیشرفته در تولید و پخش پیام ها هستند.2
در این راستا، از کارکردهای وسایل ارتباط جمعی )Mass Media Functions( می توان به موارد زیر اشاره 
نمود: کارکرد نظارتی، کارکرد آموزشـی یا انتقال فرهنگ، کارکرد سرگرم سـازی و پر کردن اوقات فراغت، 
کارکرد نوگرایی و توسـعه، کارکرد همگن سـازی، کارکرد راهنمایی و رهبری، کارکرد بحران زدایی، کارکرد 
آگاه سـازی، اعطـای پایگاه اجتماعی، حمایـت از هنجارهای اجتماعی )وظیفه اخالقـی(، انتقال میراث های 

1. انوری، حسن، ج4، ص36
2. مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز جاللی، انتشارات مرکز مطالعات رسانه.
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فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر، نقش و کارکرد بیان عقاید، ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه 
در پاسـخ بـه نیازهای محیطی و کارکرد تبلیغی. از طـرف دیگر، عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند؛ زیرا 
ارتباطـات و اّطالعـات انتقالـی از آن، ابـزاری مهم برای تصمیم گیری، تعامل بین انسـانی، هوّیت بخشـی و 

هوّیت ستاندن، جهت دهی به افکار و اندیشه ها و ابزاری برای سلطه است.
از نظر تحلیل گران سیاسـی، امروز، سـرنگونی نه به وسیله مسلسل و سالح آتشین، بلکه با رسانه هاست. 
با گسترش روند جهانی شدن حضور رسانه ها، دیگر دولت ها چندان نمی توانند کنترلی آهنین بر زندگی مردم 
داشته باشند؛ زیرا مانند گذشته، قدرت انحصاری و سانسور ندارند. نظم اجتماعی مفید، که به نفع تمام اعضای 
جامعه است، امروز به کارکرد رسانه ها بستگی دارد؛ زیرا روابط انسانی، اگرچه همواره در حال تغییر است، اّما 

با حضور رسانه ها و انتقال مفاهیم، نمادها و اّطالعات، این تغییرات تشدید یافته است.
بنابراین، هر چه شیوه های پاسخگویی دولت ها با ابزارها و اهرم های خود، با این تغییرات هماهنگ باشد، 

میزان نظم اجتماعی بیشتر تضمین می گردد.
حال که ضرورت ارتباطات در بسیج و انقالب انکارناپذیر است، باید دید که مسجد چه نقشی در این زمینه 
ایفا کرده اسـت؟ آیا در عصری که عصر انقالب ارتباطات و به تعبیر مک لوهان »دهکده جهانی« نام گرفته 

است، مسجد، می تواند با قدمتی بیش از1400 سال، با رسانه های ارتباطی نوین به رقابت بپردازد؟
در پاسـخ به این سـؤاالت، ابتدا نگاهی به وضعّیت رسـانه های نوین، اعّم از مکتوب، دیداری و شنیداری و 
ورود آنها به زندگی افراد داریم و سـپس، به مقایسـه مسـجد با آنها پرداخته و کارویژه های ارتباطی مسجد را 

در عرصه های مختلف، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
کارکرد وسـایل ارتباط جمعی در برقراری هر چه عمیق تر ارتباط با انسـان به عنوان مهم ترین مخاطب، 
خالصه و متمرکز می شـود. اگر چنین باشـد، باید ببینیم مسـجد به عنوان یک پایگاه ارتباطی بسیار مهم، چه 

نقشی در افزایش پیوندهای انسانی و توسعه فرهنگ اسالمی ایفا کرده است.1
یکـی از دالیـل موّفقّیت مسـجد در کارکرد رسـانه ای خود، بهره گیـری از ارتباطات چهره بـه چهره بود. 
ویلیام هاکتـن با بررسـی تجربه ارتباطات سـّنتی در انقالب اسـالمی تأکید می کند: »آنچـه در ایران رویداد، 
بی سـابقه بود؛ چون از ارتباطات چهره به چهره، ارتباطات سـّنتی، راهپیمایی ها و خطبه های نماز جمعه برای 

خدمت به انقالب استفاده می شد«.2
دلیل دیگر به مسـئله مشـروعّیت رسـانه ها و پذیرش آن توّسـط مردم بر می گردد. با توّجه به اینکه رسانه 

1 . رضاییان، مجید، تحّول ارتباطات و نقش رسانه  ای مسجد در ماندگاری فرهنگ اسالمی، کارکرد مسجد، ص131.
2. فرقانی، محّمدمهدی، درآمدی بر ارتباطات سّنتی در ایران، ص63.
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باید حامل پیامی برای مخاطب خود باشد، هر چه این پیام با فرهنگ و اعتقادات جامعه تناسب بیشتری داشته 
باشد، بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرد. در حالی که رسانه های نوین از ابتدا با طراحی بیگانگان وارد زندگی 
افـراد شـدند و در ادامـه نیز مرّوج فرهنگ بیگانه بودند، از مشـروعّیت چندانی در جامعـه برخوردار نبودند؛ اّما 
مسجد، با قدمتی بیش از1400 سال که حامل پیام اسالمی و مرّوج اعتقادات جامعه بود، از مشروعّیت باالیی 
در جامعه برخوردار بود. به گفته حمید موالنا »مسجد، در جامعه اسالمی به عنوان مهم ترین کانال ارتباطات 
اجتماعی، همواره به عنوان منبع حرکت های فرهنگی و معنوی عمل می نمود و نه تنها در بعد تزکیه معنوی، 

بلکه به عنوان منبع دانش و اّطالعات مربوط به جامعه، آحاد مردم را تغذیه می کرده است«.1
در عصـر حاضـر، مک لوهان یکی از نویسـندگان و نظریه پردازان غربی در زمینه ارتباطات، معتقد اسـت 
که منشـأ تغییرات اجتماعی، رسـانه های ارتباط جمعی هسـتند، اگرچه نظریه پردازان اقتصادی و فرهنگی، 
هر کدام به طور جداگانه به اقتصاد و نهادهای فرهنگی به عنوان منشأ تغییرات اجتماعی، اعتقاد داشتند؛ اّما 
امروز که از آن به عصر حاکمّیت اراده ملّت ها، بیداری ملّت ها و بیداری اسـالمی، قرن غلبه مسـتضعفان بر 
مستکبران و عصری که از دنیا به یک دهکده جهانی یاد می کنند، نقش انکارناپذیر و قدرتمند افکار عمومی 
در عرصـه تحـّوالت اجتماعـی و فرهنگ ملّت ها، توّجه همـگان را به خود جلب کرده اسـت. فرهیختگان و 
فرزانگان ملّت های جهان اسالم، امروز نمی توانند و نباید از کنار انقالب شگرف فّناوری در عرصه ارتباطات، 
بی تفـاوت بگذرنـد و مسـئله را به حال خود بگذارنـد. افکار عمومی و فرهنگی ملّـی و ایدئولوژیک، پایه های 
اقتدار حکومت ها را تشـکیل می دهند و بدیهی اسـت که در جوامع اسـالمی، فرهنگ و نظام اسـالمی برای 
ماندگاری و تدوام، به مدافعانی آگاه نیازمند اسـت که پدیده ارتباطات و رسـانه های جمعی به خوبی می توانند 

از عهده این مهم برآیند.
سـخن در این اسـت که »کارکرد رسـانه  ارتباط جمعـی«، با همه تحّوالت تکنیکـی،  زمانی قریِن توفیق 
قلمداد می شـود که بتواند عمیق ترین ارتباط و پیوند را با مخاطب خود برقرار سـازد. مسـاجد، در پیشـرفت و 
پیروزی انقالب اسالمی سال 57،  نشان دادند که می توانند چنین ارتباطی را برقرار ساخته و نقش هدایتی و 

رسانه ای خود را ایفا کنند. 
ویژگی هـای منحصر به فرد مسـجد، در قالب پایگاه های ارتباطی مهـم، به هیچ وجه نباید در دنیای امروز 
فراموش شـود؛ بلکه این پایگاه همواره می تواند در تقوّیت فرهنگ شـنیداری و دیداری مردم و مخاطبانش 
بسیار مؤثّر باشد. ماندگاری فرهنگ اسالمی، تاکنون به دلیِل پویایی و تحّرک این کانون های سازمان دهی 

.http://www.irdc.ir :1. ساسان، جعفر، 4 آذر 1388، نقش مساجد در انقالب اسالمی )1(، مرکز اسناد انقالب، قابل دسترس در
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حرکت های اجتماعی و توده ای مردم بوده است. در آینده هم یکی از عوامل و متغّیر های مهم این ماندگاری 
تحّرک همین پایگاه هاست.

امـروز، ایـن موضوع به طور کامل پذیرفته شـده اسـت که تمام وسـایل ارتباط جمعی، بـه نوعی، ارتباط 
غیرحضوری با مخاطبان خویش برقرار می سازد و این ارتباط، برخالف جّذابّیت های ظاهری، حالتی تصّنعی 
دارد. این در حالی اسـت که رسـانه  جمعی اسـالم به ویژه مسـجد، به دلیل ارتباط مسـتقیم با مخاطب، دارای 
بیشترین تأثیر است و این تفاوت را هر فرد می تواند با مقایسه حالت خود، قبل و بعد از خروج از مسجد احساس 
کند؛ در حالی که رسـانه ای، مانند سـینما و تلویزیون به این صورت نیسـت و اگر هم احساسـی به بیننده القاء 

کند، موّقتی، احساسی و سست خواهد بود.
مسـجد حداقل در هر سـه وعده، پیام دینی، مذهبی خود را به مخاطبان ارائه می دهد. مسـجد به عنوان 
پایـگاه ارتباطـی مهـم در آیین اسـالم، این قابلّیت را دارد که در هر زمان به روز باشـد و پاسـخ گوی نیازهای 

جدید مخاطبان باشد. 
بر مسـلمانان عصر حاضر، عصر بیداری و بازگشـت به خویش، فرض و الزم اسـت که فرهنگ مسـجد 
را احیـا کننـد و ایـن مراکـز روحانی و فرهنگی و عبـادی را با همان منزلت واقعی و مأموریت اصلی و فلسـفه 

حقیقی اش مطرح سازند.

منبر، اّولین رسانه تاریخ اسالم

منبر، به عنوان یک رسـانه عمومی )Te Minbar as a Medium of Public Communication( در اسـالم 
مطرح بوده است.

مـع، سی به  طیـب او الواعـظ یکلم منـه احلج  مرتفـع، یرتقیـه احلن
ّ

واژه منبـر، بـه این معنی آمده اسـت: »مـل
لة؛ منبر، جایگاه بلندی اسـت که سـخنران یا موعظه گر بر باالی آن  الرتفاعه و کسـرت املمی عیل التشـبیه بال
با جمع صحبت می کند. منبر را به دلیل ارتفاعش، منبر گفته اند و برای تشـبیه به اسـم آلت، به حرف میم آن، 

کسره داده شده است«.1 
جمع واژه منبر، منابر اسـت. در زبان فارسـی، واژه های متعّددی مانند کرسی، اورنگ، سریر و تخت وجود 
دارد که تا حدود زیادی از نظر شکل و ظاهر، مشابه و مترادف همین منبر است؛ اّما کاربرد آنها، نه برای وعظ 

1. المنجد فی اللغه، ص785.
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و خطابه، بلکه برای جلوس و باردادن پادشاهان در نظر گرفته شده است.1
در طول تاریخ اسالم، مسلمانان با تأّسی از حضرت پیامبر جایگاه رفیع منبر را بسیار مقّدس و روحانی 
می دانستند. از نظر مسلمانان، امام جماعت یا خطیبی که باالی منبر می رفت، در واقع در جایگاه یک شخص 
مقّدسی، مانند رسول اکرم می نشست و اقتضای آن مکان ایجاب می کرد که آن شخص خود را متخلّق 
بـه ویژگی هـای آن بزرگـوار بنمایـد و راه و روش پیامبر اکـرم و مکتبش را به مردم القـاء بکند. اگر افراد 
ناالیقـی بـر منبـر می رفتند، مـورد اعتراض مردم قرار می گرفتند و علما آن را نشـانه نخـوت و جاه طلبی آنها 

می دانستند و شعرا با لسان شعر به هجو و تقبیح این گونه افراد می پرداختند.
چنان که فتح علی خان صبا می گوید:

گام بر منبر احمد زده اکنون، بوجهل                     
تکیه بر مسند مهدی زده اینک، دجال

همچنین، سنایی می گوید:
حسرت آن را کی بود کز دخمه زی دوزخ رود          

حسرت آن را کش به دوزخ از سر منبر برند
در دنیای ارتباطات، یکی از نیازهای مهم بشر،  وسایل ارتباطی است تا انسان ها را از اخبار مهم مّطلع سازد 
و آنـان را در حـوادث، به یاری یکدیگر طلبیده و از حمله دشـمنان آگاهـی داده، آنان را آماده دفاع نماید. دین 
مبین اسالم، از 1400 سال پیش، این نیاز را در نظر گرفته و مکانی به نام »مسجد« را به عنوان پایگاه ارتباطی 
بسیار مهم در افزایش پیوندهای انسانی و توسعه فرهنگی اسالم معّرفی کرده است. به همین دلیل، کارکرد 
رسانه ارتباط جمعی با همه تحّوالت تکنیکی،  زمانی قرین توفیق قلمداد می شود که بتواند عمیق ترین ارتباط 

و پیوند را با مخاطب برقرار سازد و این ویژگی فقط در مسجد یافت می شود. 
هر چند ممکن است چنین تلقی شود که با وجود وسایل ارتباط جمعی پیشرفته امروزی، این نقش مساجد، 
اهّمیت قبلی خود را از دسـت داده اسـت؛ ولی از یک  سـو، گسترش مساجد در تمامی نقاط شهری و روستایی 
و از سـوی دیگر،  حرمت،  قداسـت و معنوّیت خاّصی که مسجد نزد مسلمانان دارد، سبب شده است تا مساجد 

نقش مهم و انکارناپذیر خود را در این کارکرد ایفا نمایند.2
در مجموع، مساجد در طول تاریخ و به درجات مختلف، عالوه بر محّل عبادت و تشکیل نمازهای جمعه و 

1. ر. ک: لغت نامه دهخدا، ذیل واژه های کرسی، اورنگ، تخت گاه و سریر.
2. فجرى، محّمدمهدی، آشنایی با کارکردهای مسجد، ماهنامه مبّلغان، ش120.
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جماعت، مکانی برای تشکیل جلسات بحث و درس، تعلیمات دینی و علمی، انجام امور قضایی، حلّ و فصل 
اختالفات، رسـیدگی به امور عمومی و منفعت عاّمه، دسـتگیری از مستمندان، نگهداری خزانه )بیت المال( و 
برگزاری مراسم سیاسی بودند. به این ترتیب، گستره اجتماعی و سیاسی مساجد بسیار چشمگیر بود و انبوهی 

از پیام های اجتماعی و سیاسی از فراز منبر مساجد منتشر می شد. 
به ویژه اهّمیت منبر در مسـاجد، بدان پایه بود که در کنار محراب و مقصوره و شبسـتان و گنبد، یکی از 5 

جزو مهم مساجد به شمار می آمد و دارا بودن آن یکی از لوازم جامع بودن تلّقی می شد. 
محّققـان حـوزه ارتباطات، منبر را یک رسـانه عمومی اسـالمی و یک نظام تشـکیالت یافته ارتباطی در 
جامعه اسـالم دانسـته اند که بُرد اّطالعاتی آن، نسـبت به هر گونه تماس بین فردی مؤثّرتر اسـت؛ زیرا اّولین 
و آخریـن حالـت توصیف در منبر یکنواخت تر اسـت تـا وقتی که همان موضوع از طریق واسـطه های متعّدد 

انتقال می یابد. 
همچنین، سرعت ارتباط از طریق منبر به این علّت که مخاطبان همزمان در معرض پیام قرار می گیرند، 

نسبت به ارتباطات بین فردی و روز به  روز بیشتر است.1
نکتـه دیگـر اینکه، بسـیاری از لغت دانان عرب، واژه منبر را از ریشـه عربی »نََبَر«، بـه معنای عالی و بلند 

دانسته اند.2 
اهّمیت منبر در دوره اسـالمی با جایگاه مسـجد در فرهنگ اسالمی پیوند دارد. منبر، در دوره اسالمی، دو 
کارکرد اساسی اّطالع  رسانی و آموزش عمومی را به عهده داشت که به عنوان رسانه ای با نفوذ، نقش بارزی 

ایفا می کرد.
 این رسـانه، به سـبب اینکه فرسـتنده پیام در آن دارای وجاهت دینی است، دارای اعتبار است. کار واعظ، 
از آنجـا کـه متضّمن یادآوری مسـئولّیت ها و توّجه دادن به عوامل سـعادت و شـقاوت دنیـوی و اخروی بود، 
بـا حکایـت و داسـتان های آموزنده اخالقی همراه می شـد و از همین رو بود که وعـظ را علم تذکیر و قصص 

ر یا قصه گو نیز می گفتند. می خواندند و واعظ را به این جهت مذکِّ
دقیق تر اینکه بر اساس تکلیفی که اسالم برای تبلیغ دین قائل است، همواره مبلّغان و واعظانی بوده اند که 
پیگیر رشـد اخالقی و عملی مردم بوده اند؛ اّما منبر به دلیل تأثیرش، فقط به این محدود نمی شـد و پیام هایی 

فراتر از آموزه های دینی را نیز مخابره  می کرد.

.http://noorportal.net :1. حسینی، رضا، 5 اردیبهشت 1390، نقش مسجد در ارتباطات عمومی، پورتال نور، قابل دسترسی در
2. ابراهیم مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، ج2، ص904.
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نقـش منبـر، به عنوان مجـرای ارتباطی حاکمان با مردم، در گذشـته اهّمیت زیادی داشـت و منحصر به 
سلسله خاّصی نبود؛ به عنوان مثال، وقتی قراخانیان با پیشروی خود، بخارا، پایتخت سامانیان را تهدید کردند، 
»واعظان بر فراز منابر مسجدها رفتند و به نام سامانیان از مردم خواستند به آنها بپیوندند«. چنان که پیش از 
این نیز اشاره شد، وعظ و اندرز مؤمنان، به عنوان تکلیفی دینی همواره مورد توّجه شماری از وّعاظ بوده است. 
بنابرایـن، در آغاز انقالب ایران، رسـانه منبر، یکـی از مهم ترین ابزارهای انقالبی ها برای پیگیری اهداف 
انقـالب اسـالمی بود. همزمان با شـکل گیری انقالب در دهه40 علما و دانشـوران اسـالمی بـرای مقابله با 
دسـتگاه تبلیغاتـی پهلـوی از این رسـانه به نحو شایسـته اسـتقاده می کردنـد. در مقام مقایسـه، هیچ یک از 
رسانه های تحت اختیار رژیم شاهنشاهی، قدرت برابری با تأثیرگذاری منبر را نداشت. مردمی که پای منابر 
علمای دینی می نشسـتند، ضمن دریافت احکام دینی و بهره گیری از دسـتورات اخالقی ائّمه دین، با آخرین 

اخبار روز آشنایی پیدا می کردند. 
بـه طـور اساسـی، در تجّمعاتـی که در مسـاجد برگزار می شـد، قبـل و بعد از سـخنرانی وّعـاظ و مبلّغان، 
انقالبی ها، ضمن برگزاری جلسـاتی محدود و کم تعداد، در جریان آخرین اخبار قرار می گرفتند و برای ادامه 
تحریکات سیاسـی خود، هماهنگی های الزم را کسـب می کردند. روحانیان با سـخنرانی های خود، عالوه  بر 
این  که به سخنرانی های مذهبی و تقوّیت باورهای مردم می پرداختند، پرده از جنایات رژیم شاه برمی داشتند 
و مردم را از اوضاع خفقان بار جامعه آگاه می کردند و آنها را به  مبارزه و تظاهرات علیه رژیم دعوت می کردند 
که به واقع هم بسـیار مؤثّر بود. در واقع، منبر، به  عنوان یک رسـانه عمومی نقش شگفتی سـاز و حماسی را در 
انقالب اسـالمی ایفا کرد؛ زیرا سـخنرانان روحانی با استفاده از آن به عنوان تریبونی در جهت رساندن صدای 
انقالب به گوش ملّت ایران اسـتفاده کردند. از منظر ارتباطی، انتخاب تکنیک سـخنرانی و خطابه از سـوی 
انقالبی ها، حاوی پیام روشن و آگاهانه ای است؛ زیرا سخنرانی ها و خطابه ها با برقراری ارتباط نزدیک و بدون 

خدشه، میان سخنران و مخاطبان می تواند به عنوان عنصر تعیین کننده عمل کند. 
پیام رسـانی از طریـق منبـر، در دو مقطع زمانی از تاریخ انقـالب اهّمیت فراوان پیدا کرد. مقطع اّول، زمان 
ابتدای نهضت که هنوز امام خمینی از ایران تبعید نشده بود و مقطع دّوم، از تبعید امام تا پیروزی انقالب 
اسالمی را شامل می شد. طیفی از وّعاظ در طی این دو مقطع، از سال 1341 تا بهمن 1357 در صدد برآمدند 
با اسـتفاده از رسـانه منبر، مشـروعّیت نظام حاکم را به  چالش بکشـانند و توانسـتند افکار عمومی جامعه را به  

سوی نهضت جلب کنند.1

.http://noorportal.net :1. رزمجو، جمال، 3خرداد 1390، منبر، اّولین رسانه تاریخ اسالم، پورتال نور، قابل دسترس در
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در تمامی نظریه های ارتباطی تاکنون، رسانه های جمعی، وظیفه  اّطالع  رسانی و ارسال پیام داشته اند؛ در 
این بینش،   باید افکار عمومی به سمتی خاّص  که نهاد  های سیاسی و حکومت های قدرتمند و بیشتر دنیاطلب 
هسـتند، سـوق داده شـود و رفتار جمعی بر اساس الگو هایی که عرضه می شود، شکل گیرد و در نهایت، ثبات 

اجتماعی در تحّقق اهداف سرمایه داری جهانی حفظ شود. 
بدیهی است در این نظریه ها، انسان، ابزاری بیش نیست؛ ولی دیدگاه رسانه ای اسالم، انسان را نه تنها به 
عنوان مخاطبی که پیامی به اّطالع  او می رسـد، بلکه به منزله  مخاطبی که آگاهی و به ویژه تعالی او همواره 

مّدنظر است، می نگرد.
رسـانه های جمعی مورد تأکید فرهنگ اسـالمی، که به طور عمده بر نقش رسـانه ای مسـجد و خطابه و 
ارتباط ها و پیوند های حضوری )و تشـّکل های ارتباطی خاّص( تأکید دارد و البّته وسـایل و تکنیک های نوین 
را هم نفی نمی کند و می پذیرد؛ در این جمله یک نکته  حکمت آمیز هدایتی دیده می شـود؛ چون در این مدل 
ارتباطی، انسـان با انسـان به صورت حضوری در ارتباط اسـت و این شیوه  ارتباط، در تصّرف قلب ها و تسخیر 

افکار به مراتب مؤثّر تر است. 
در این راسـتا،  مسـجد و خطابه، بر فرهنگ شـنیداری تأکید دارد. بدیهی اسـت که در جوامع اسـالمی که 
از تحّوالت فرهنگ دیداری، آثار مهمی دیده نمی شـود، مسـجد و خطابه با اسـتفاده از فرهنگ شـنیداری، 
مؤثّر ترین پیام رسان است. ضمن آنکه مسجد، به عنوان پایگاه و رسانه ارتباطی مهم، از هر دو حالت می تواند 

به طور بالقّوه برخوردار باشد.1
عالوه بر ویژگی های بیان شـده، یکی از نهادهایی که در کنار مسـجد و از طریق آن، رفتارهای سیاسـی 
مردم سازماندهی و هدایت می شود، منبر است. منبر، نخست به عنوان وسیله  ارتباطی میان اّمت و رهبرانش 
و سپس به دنبال جدایی فزاینده منبر از حکومت، به صورت مستقل، اّما قدرتمند و سیاسی که هیچ گاه فرصت 
در افتادن با قدرت های مسـتقر را از دسـت نمی داد، خدمت و عمل می کرد و رهبران و وّعاظ انقالبی از منبر، 
همچون کانالی برای بیداری مردم و انتشـار نظریات ضّد نظام و مرام حکومت و برانگیختن توده های مردم 

سود می جستند.2

ویژگی رسانه  ای مسجد بر وسایل ارتباط جمعی 

سـخن از طلوع اسـالم و مطلع آن و فجر صادق آیین محّمدی و مرکز اشـاعه آن، یعنی مسجد است. 

.http://www.rasekhoon.net :1. رضایی، علی، نقش مساجد در جوامع اسالمی، قابل دسترس در
2. لطیف پور، ید اهَّلل هنری، فرهنگ سیاسی شیعه و انقالب اسالمی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص157-156.
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مسجد، مهمان خانه خدا در زمین،1جایگاه نزول برکات و خیرات آسمانی،2خانه راز و نیاز، عشق و محّبت، صفا 
و صمیمیت، ایثار و رحمت، تجلّی بهشت خدا در زمین3و محّل آرامش موّحدان است.

 ویژگی های ارتباط رسانه ای مسجد بر سایر رسانه ها را می توان در سه بخش مهم خالصه کرد. 

ویژگی سیاسی 

 مسـجد اختصاص به هیچ ارگان و حزبی ندارد؛ اّما هیچ رسـانه ای نیسـت که به جایی وابسـته 
نباشد.

 مسـجد تابع هیچ نهاد و حکومتی نیسـت و افکار اجتماعی را به سـوی صحیح سـوق می دهد. 
برخالف سایر رسانه ها که موّظف هستند افکار عمومی را به سمتی خاّص، که نهادهای سیاسی و 
حکومت های قدرتمند و بیشـتر دنیاطلب هسـتند، سوق دهند تا رفتار اجتماعی بر اساس الگوهایی 

که عرضه می شود، شکل گیرد.
 مسجدی ها، برخالف مخاطبان رسانه های دیگر، به طور معمول از سیاسی بازی و حزب گرایی 

متنّفر و دور هستند. 
 در عین حالی که مسـجد، گروهی و سـازمانی نیست؛ اّما حالتی تشکیالتی داشته و با مخاطبان 

ارتباط تشکیالتی برقرار می کند.
 این ارتباط، به دلیل غیرسـازمانی و غیرگروهی بودن، زمینه بازرسـی مردمی از تشـکیالت را 

فراهم کرده و امکان بهره برداری سیاسی را به حداقل می رساند.
 مقابله حّکام جور با رسـانه مسـجد، یا باید شـکل علنی داشـته باشد که این مسئله پرده از چهره 
غیردینی حکومت های سلطه برمی دارد و باعث تحریک عواطف علیه سلطه گر می شود و یا باید به 
شـکل مخفی باشـد که در این صورت، کاربرد چندانی نداشته، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. 
سـلطه گران نیز تالش می کنند )اگرچه در ظاهر( با مسـجد همراه باشـند تا بتوانند اّطالع رسـانی 

مسجد را مهار سازند.
 مراکز رسانه ای دنیا محّل رشد و فّعالّیت جاسوسان است؛ اّما در مسجد، جاسوس )منافق( جایی 

ندارد و اگر وارد شود، زود رسوا می شود.

1. وسایل الشیعه، ج3، ص517.
2. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص77.

3. ترمذی دعوات، ج3، ص 8.
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ویژگی اجتماعی و فرهنگی

 
ْ
وا ن َیْعُمـُر

َ
ُمْشـِرِکینَ أ

ْ
 رسـانه مسـجد نفوذناپذیر اسـت، چنان که قـرآن می فرمایـد: »َمـا َکاَن ِلل

ـاِر ُهـْم َخاِلـُدوَن؛  ـْم َو ِف الّنَ ُ
ُ

ْعَمال
َ
ِئـَک َحِبَطـْت أ

َ
ْول

ُ
ُکْفـِر أ

ْ
نُفِسـِهْم ِبال

َ
 أ

َ
َمَسـاِجَد اهَّلل َشـاِهِدیَن َعـیل

مشـرکان را نرسـد کـه مسـاجد خـدا را آباد کننـد، در حالـی که به کفـر خویش شـهادت می دهند؛ 
آنان هستند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودان هستند«.1

َکاَة َو  َة َو آیَت الّزَ اَل َقاَم الّصَ
َ
َیْوِم الِخـِر َو أ

ْ
ا َیْعُمُر َمَسـاِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو ال َ َ

 خداونـد در قـرآن می فرماید: »ِإّن
ْهَتِدیَن؛ مسـاجد خدا را تنها کسـانی آباد می کنند که به خدا و   ِمَن امْلُ

ْ
ن َیُکوُنوا

َ
ِئَک أ

َ
ْول

ُ
 اهَّلَل َفَعَس أ

َ
َش ِإاّل َلْ َیحنْ

روز بازپسـین ایمان آورده و نماز برپا داشـته و زکات داده اند و جز از خدا نترسـیده اند؛ پس، امید است که اینان 
از هدایت یافتگان باشـند«.2 این ویژگی، برخالف بیشـتر رسانه های دنیا است که توّسط مشرکین و معاندین 

اسالم، اداره و یا تأیید می شود.
 برخالف سایر رسانه ها، مغرض و منافق در سیستم مسجد جایگاهی ندارد.

 وجود مسجد در هر مکانی، موجب رشد مردم می شود؛ اّما وجود برخی رسانه ها مردم را از دین 
دور می کند.

 رسانه ها یکدیگر را نفی می کنند؛ اّما هیچ مسجدی، مساجد دیگر را نفی نمی کند؛ بلکه مساجد 
مؤّید یکدیگرند.

 مسـجد، نه هر پیامی را می گیرد و نه هر پیامی را به مخاطبان می دهد؛ چرا که رسـانه مسـجد، 
پیامی را ارائه می دهد که از وحی و اهل بیت باشـد و در تربیت و رشـد مخاطبان دخالت داشـته 

باشد، برخالف رسانه های دیگر که هر خبری را دریافت و پخش می کنند.
 مسـجد، برخالف سـایر رسـانه ها و ادیان که پذیرش هفتگی، ماهیانه و سـالیانه دارند، پذیرش 

روزانه داشته و تعطیل بردار نیست.
 تأثیر اخبار رسانه ها در دنیا متفاوت است؛ برخالف تأثیر پیام های مسجد که یکسان هستند.

 مسـجد محلّی اسـت که همیشـه مردم به دنبال آن بوده اند. بنابراین، پیام مسـجد عمیق است؛ 
برخـالف رسـانه ها )رادیـو، تلویزیون، ماهـواره، اینترنت( کـه حّتی در خانه ها بـه دنبال مخاطبان 

می روند.

1. توبه، آیه17.
2. همان، آیه18.
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 اخبار مسجد آرامش بخش است؛ ولی اخبار رسانه ها به طور عمده تشّنج زا و تزلزل آفرین است.
 اخبار مسـجد، همیشـه گواراسـت؛ برخالف اخبار غیرمسـجدی که برخی ناگوار اسـت و حّتی 

بعضی از اخبار خوب آن نیز مشکل زا است.
 مخاطبان رسـانه مسـجد، عاّم اسـت و هر کس و در هر موقعّیتی می تواند از آن بهره جوید؛ اّما 
رسـانه ها بـه طـور معمول، مخاطبان خاّصی داشـته و حّتی هـر صفحه از یـک روزنامه، مخاطبی 

خاّص دارد.
 مسـجد تولّیـت خـاّص نـدارد؛ اّما هیچ رسـانه ای بدون مسـئول و مدیرمسـئول و سـردبیر و... 

نمی تواند فّعالّیت داشته باشد.
 مسجد، نزد عمده مردم )حّتی افراد الابالی(، مقّدس است؛ برخالف برخی رسانه ها که هیچ گونه 

سابقه و الحقه تقّدس ندارند.
 پیامـد منفـی در اخبـار و پیامدهای مسـجد )اعّم از اخباری که می دهـد و می گیرد( وجود ندارد؛ 
چون هدف پیام های مسـجد، اصالح اسـت؛ برخالف اخبار برخی رسانه ها که پیام مثبت آنها بیش 

از پیام منفی آن نیست.
 رسانه مسجد، مشکل گشا است؛ برخالف بعضی رسانه ها که مشکل ساز هستند.

 بـه طور اساسـی، تمامی وسـایل ارتباط جمعی، نوعی ارتباط غیرحضـوری را با مخاطب برقرار 
می سازند؛ ولی مسجد ارتباط غیرحضوری را نمی پذیرد؛ چون حاالت و اوقات و شرایط افراد مرتبط 

با مسجد، متفاوت است و به همین دلیل، پیام ها نیز متفاوت است.
 مسـجد، پایگاهـی ارتباطـی ـ دینـی اسـت و موجب مانـدگاری فرهنگ اسـالمی در مخاطب 

می شود.
 کارکرد ارتباطی و رسـانه ای مسـجد، عمیق تر اسـت؛ زیرا با دل ها و افکار هماهنگ با یکدیگر 

سر و کار دارد و این، برخالف سایر رسانه های دیگر است.
 مسـجد، پایگاهی ارتباطی و سـهل الوصول و رسـانه ای قابل دسـترس برای کلّیه مخاطبان و 

عالقه مندان است.
 مسجد، جدا از نقش رسانه ای و ارتباطی خود، از طریق خطبا و علما، در مخاطبان ایجاد انگیزش 

کرده و عالوه بر نقش اّطالع  رسانی، نقش هدایتی را نیز به دوش می گیرد.
 در طول تاریخ، مساجد، عامل اتّحاد و همبستگی میان مردم بوده است؛ برخالف برخی رسانه ها 

که موجبات تفرقه را در جامعه فراهم کرده اند.
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ویژگی پیام مسجد

 پیام مسـجد همگانی بوده و اخبار خصوصی و سـّری و محرمانه ندارد؛ برخالف برخی رسـانه ها 
که دارای بولتن سّری، اخبار گزینشی، تدوین و دوبالژ هستند.

 پیام مسجد، موجب نفوذ در قلب ها و افکار مخاطبان می شود؛ ولی اخبار رسانه های دیگر چنین 
نیست.

 پیام مسجد، همیشه انقالب ساز است؛ ولی اخبار برخی رسانه ها، انقالب سوز است.
 اخبار رسـانه ها در روز بعد و یا حّتی چندسـاعت بعد کهنه می شـود؛ برخالف پیام های مسجد که 

همیشه تازه و زنده هستند.
 در رسـانه مسـجد، اولوّیت با پیام دینی و تحت تأثیر احکام دین اسـت؛ اّما در رسـانه ها اولوّیت با 

مسائل اقتصادی و سیاسی است.
 پیام مسجد، ارشاد و هدایت است؛ برخالف اخبار رسانه ها که فقط اّطالع  رسانی است یا همراه 

با تخریب و گمراهی هستند.
 همه مساجد، حّتی مساجد قدیمی و خالی از جمعّیت نیز دارای پیام است.

 مسجد، تنها رسانه ای است که در تمام دنیا اسم و پیام واحدی دارد.
 هر چه مسجد ساده تر باشد، پیام و جاذبه اش بیشتر است؛ برخالف رسانه های دیگر که مجبور 
هسـتند تـا بـا آب و رنـگ خاّصی پیام دهند و بـدون آن، خالی از ارزش و مخاطب می شـوند؛ مثل: 

تلویزیون سیاه و سفید.
 پیام دهنده مسـجد باید عادل و عالم باشـد؛ برخالف پیام دهنده در رسـانه ها که شـرایط خاّصی 

نداشته و هر کس می تواند در مقام پیام دهنده باشد.
 پیام دهنده مسجد )امام(، مخاطب را می شناسد )و باید بشناسد( و طبق ظرفّیت او، پیام می دهد؛ 

ولی رسانه ها به طور عمده به هر گیرنده ای پیام می دهند.
 نحوه پیام دادن در مسجد، شرایط و زمان خاّص دارد؛ اّما پیام سایر رسانه ها هیچ شرایط و زمان 

و مکان خاّصی ندارد.
 هر چه مسـجد سـّنتی تر باشد، پیامش بیشتر اسـت؛ برخالف رسانه ها که جاذبه اش در مدرن تر 

بودن آن است.
 پیام مسجد، به شرطی قابل انتقال است که بافت آن با ارزش ها، هنجارها و مبانی دینی مطابقت 
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داشته باشد؛ برخالف سایر پیام ها که از راه های گوناگون و از عموم رسانه ها قابل انتقال است.
 هیچ گاه مسـجد و پیام آن، تابع بودجه نبوده اسـت؛ برخالف رسـانه ها که قبض و بسط آن، تابع 

بودجه است.
 در طول تاریخ، هیچ مسـجدی )به جز مسـجد ضرار که تخریب شـد(، مخاطبان خود را از مسیر 
 را کافر و امام حسین حق منحرف نساخته است؛ ولی رسانه ها، معاویه را امیر و حضرت علی

را خارجی معّرفی کردند.
 رسانه ها یا ناطق اند )رادیو و تلویزیون( یا مکتوب )روزنامه ها( و یا الکترونی )ماهواره و اینترنت(؛ 
اّما مسجد هر کسی را به نحوی اّطالع  رسانی می کند؛ گاهی نگاه به ساختمان مسجد و یا خطوط 

نوشته شده در آن و... پیام دهنده و بیدارکننده است.1 
در این زمینه، باید به این نکته اشاره کرد که خود مسجد یک رسانه است. از قدیم نیز، مسجد محّل خبررسانی 
بوده و پیغمبر اکرم هر وقت می خواستند خبری را به مردم برساند، از طریق مسجد اّطالع رسانی می کرد. 
مسجد، در فرهنگ اسالم و ایران مهم ترین محّل برای عبادت های جمعی، روشن فکری و اتّحاد مسلمانان 
به شـمار می رود. از گذشـته تاکنون، مسـاجد، نقش ویژه  ای در هدایت مسلمانان در جوامع گوناگون اسالمی 
داشـته اسـت. جهان اسـالم باید برای مسـجد به عنوان یکی از بزرگ ترین پایگاه های مردمی و رسانه ای با 
قابلّیت فراوان، حسـاب ویژه ای باز کنند؛ چرا که امروز، مسـاجد، عالوه بر مزّیت های این رسانه دینی، نسبت 

به سایر رسانه ها در محاّلت می توانند در انتقال خبر و بیان حقیقت به دیگر رسانه ها نیز کمک کنند.

نقش رسانه ای مسجد در تحّول ارتباطات

در طول تاریخ، انسـان همیشـه تالش کرده تا وسـیله  ای برای برقراری ارتباط در اختیار داشـته باشد؛ هر 
چند که در دوره های اّولیه این وسایل، قدرت زیادی برای حمل پیام و اّطالعات نداشته اند؛ ولی برای انسان 
آن روز مطلوب بوده اسـت. این فّناوری های ابتدایی به تدریج گسـترش یافتند؛ تا جایی که در زمان حال، با 

فّناوری های اّطالعاتی رو به رو هستیم که در حال متحّول کردن نحوه زندگی و تفّکر انسان معاصر است.
کارکـرد وسـایل ارتبـاط جمعی، برقرارِی هر چه موّفق تر ارتباط با انسان هاسـت. ایـن برقراری ارتباط به 
تحّول هـای تکنیکـی بازنمی گـردد. ماهواره ها و رایانه ها، البّته قادر خواهنـد بود که پیامی را در یک لحظه به 
تمامی دنیا مخابره کنند و به وظیفه اّطالع رسـانی و ارتباطی خود عمل نمایند؛ اّما مهم، پیام و حرفی اسـت 

1. فجری، محّمدمهدی، روزنامه کیهان، مسجد، رسانه ای قوی و متفاوت، صفحه معارف، ش19880.
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که ارسـال و القاء می شـود. واکنش رفتار جمعی انسـان ها در یک جامعه در برابر پیام هایی که به او می رسـد، 
به خوبی نشـان می دهند که کانون های ارسـال پیام و وسایل ارتباط جمعی تا چه اندازه در القای پیام هایشان 
موّفـق بوده انـد. سـالیان متمادی، غرب در ایران کوشـید، تا با ارسـال پیام و القای فرهنـگ مورد نظرش و با 
گسترش مراکز مطبوعاتی، سینمایی، انجمن ها و محفل های متعّدد ارتباطی به سلطه خویش همچنان ادامه 
دهد؛ ولی دیدیم که در انقالب اسـالمی، سـال 1357 پایگاه های ارتباطی مورد تأکید انقالب، مساجد، خطبا 
و هیئت ها و تشـکل های مذهبی، توانسـتند، با وجود برخورداری از شـکل سّنتی در ارسال پیام، به سرعت بر 
رسانه های ارتباط جمعی پیشرفته غرب در ایران، فایق آمده و واکنشی خالف آن چه در رسانه های قدرتمند 

ارتباطی آن روز انتظار می رفت، از خود نشان دهند.
رسـانه ها کارکردهـای متفاوتـی، هماننـد انتقال ارزش ها و میـراث فرهنگی را بر عهده دارنـد؛ اّما از نظر 
صاحب نظـران، ایـن ابزارهـا تنها بخشـی ار میراث گرانبهای نسـل پیش را منتقل می کند و بیشـتر خواهان 
و مـرّوج نـوآوری هسـتند. رسـانه ها، موجـد تغییر در الگوهای سـّنتی جوامع هسـتند و با تشـویق ارزش ها و 
هنجارهای جدید، الگوهای نسـل پیش را به چالش می کشـند. رسـانه ها، با وابسـته کردن نسل جدید از نظر 
اّطالعات و دانش و سـرگرمی، سـعی در دیکته کردن ارزش ها و هنجارهای متضاّد و مغایر با فرهنگ غالب 
دارند؛ به طوری که به جرأت می توان گفت که نسـل فعلی، بیشـتر برداشـت های فکری و ظاهری خود را از 
رسـانه ها می گیـرد. البّته نباید به رسـانه ها با دید منفـی نگاه کرد و نباید کارکردهای مثبـت آنها را در عرصه 
آموزش و اّطالع رسانی و ترویج دانش های نوین و نقش آنها را در توسعه  جوامع، نادیده گرفت. باید با شناخت 
جایگاه رسـانه ها در جامعه پذیری و ارائه و انتقال محتواهای فرهنگی به جامعه، به تدوین و سیاسـت گذاری 
مناسـب در برای اسـتفاده مناسـب از آنها پرداخت و برای تقوّیت فرهنگ و پاالیش عناصر فرهنگی، برای 
ارتقای فرهنگی جامعه و انتقال میراث فرهنگی به نسـل آینده کوشـش کرد تا شـکاف نسـلی ـ  که حاصل 
متغّیرهای بسـیاری از جمله نفوذ و رخنه رسـانه ها در فرهنگ و جامعه است ـ کاهش پیدا کند و یا به هیچ وجه 
به  وجود نیاید.1بنابراین، در تمامی نظریه های ارتباطی، رسانه های گروهی وظیفه اّطالع رسانی و ارسال پیام 
را بر عهده دارند و این بدین معنی اسـت که صاحبان قدرت بر روابط مردم، به  وسـیله رسـانه نظارت می کنند؛ 
آن هم به گونه ای که خود می خواهند و نتیجه آن نیز حفظ نظام سـرمایه داری و مصرف کاالی بیشـتر اسـت. 
به این ترتیب، این امر موجب می شـود که انسـان را با دید ابزاری بنگرند؛ در حالی که رسـانه اسالم، به دنبال 
تکامل و تعالی مخاطبان است تا آنها در سایه رعایت آداب مسجد، از جمله چگونگی ورود، خروج، نشستن و 

.http://www.qiu.ir :1. رئیسی وانانی،1390، دانشکده صدا و سیما قم، قابل دسترس در
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برخاستن، آراستن خویش، خوشبو کردن، طهارت داشتن، نظافت و کرامت بخشیدن به کسانی که با مسجد 
در تماس اند، جزء بهترین ها شوند.

مسجد، همواره در دسترس همگان است. رسانه دینی به هیچ عنوان، مانند بلندگو نیست که هر پیامی را 
چه مثبت و چه منفی اشاعه دهد؛ بلکه رسانه دینی، رسانه ای »دین محور« است و این عاملی است که باعث 
فرق بین رسانه های دینی و غیردینی می گردد. ویژگی  منحصربه فرد دیگر در تمامی رسانه های دینی، عالوه 
بر محورّیت دینی، واقعّیت گرایی است؛ بدین معنا که برای ارائه حقیقت دین، رسانه ای که غیرحضوری بوده 
و فقط برای مخاطبانش تصاویر دو بعدی پخش  کند، کافی نیست؛ چرا که حقیقت، واقعّیتی سه بعدی است؛ 
اّما تصاویر، هر چند بر کیفّیت، تأثیر و رنگ و لعاب آن بیفزاییم، جای یک لحظه حضور در مکانی مانند مسجد، 

نماز جمعه، حّج یا حّتی حضور در نماز را نمی گیرد.1
پیامبر گرامی اسـالم که پایه گذار اّولین مسـجد در اسـالم است، آن را به گونه ای پایه گذاری نمود که 
عالوه بر عهده دار بودن نقش روحانی و معنوی، کانون فّعالّیت های اجتماعی مسـلمانان نیز به شـمار رود. به 
همین دلیل، مسجد در طول تاریخ اسالم از ویژگی برجسته ای برخوردار بود. در گذشته، همه امور مسلمانان 
در ابعاد مختلف، از جمله عقاید و فّعالّیت های فرهنگی، عبادی، سیاسی و اقتصادی، در مساجد انجام می شد.2 
بـه طـور کلّی مسـجد، نمـاد فّعالّیت فکری،  معنـوی، مذهبی و سیاسـی و به طور عمـده، پایگاهی برای 
درخواسـت مشـارکت سیاسـی یا براندازی حکومت اسـت. به همین دلیل اسـت که دولت های استبدادی در 
جوامع اسالمی بیشترین واهمه را از مساجد داشته و دارند؛ زیرا این مراکز، می توانند نیروهای بالقّوه  سیاسی 

را در خود متمرکز کنند.3
سخن در این است که تحّول ارتباطات در دنیای امروز، که در نظریات آلوین تافلر در کتابش تحت عنوان 
»جـا بـه جایی قدرت« آمده اسـت، نخواهد توانسـت فرهنگ هـای مقاوم و غنی را از درون تهـی کند و البّته 
بدیهی اسـت که فرهنگ کشـورها در تقابل با فرهنگ جهانی تأثیر می پذیرند؛ ولی این تأثیر، به میزانی که 
خرده فرهنگ )فرهنگ یک کشـور( قوی باشـد، بـه مراتب کمتر خواهد بود. بنابرایـن، باید دوباره نگاهی به 
درون افکند و به جایگاه عمده رسانه های ارتباطی جهان اسالم، به ویژه مساجد، توّجه جّدی کرد. برای اینکه 
مسـئله بیشتر روشن شـود، به ویژگی های مسجد در برقراری ارتباط و سازماندهی حرکت های اجتماعی که 

عمده ترین متغیر و عامل ماندگاری فرهنگ اسالمی تا کنون بوده است، می پردازیم.

.http://www.ido.ir :1. سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران، 1388، قابل دسترس در
2. روزنامه جمهوری اسالمی، 1389، ش 8978.

.http://www.irdc.ir :3. جوانمرد، احسان، نگاهی به نقش مسجد در مبارزات سیاسی استاد شهید مطهری ، قابل دسترس در
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 مسجد، غیرگروهی و سازمانی است )سازمان در شکل مصطلح آن(.
 مسـجد، از حالت تشـکیالتی برخوردار اسـت و امکان ارتباط تشـکیالتی مخاطبان با همدیگر 

وجود دارد.
 این ارتباط، به دلیل غیرسازمانی و غیرگروهی آن، به شّدت مردمی است که یک ویژگی عمده 
به  شـمار می آید، امکان بهره برداری دشـمن را در جوامع بسـته دیکتاتوری )مانند مصر امروز(، به 

حداقل می رساند.
 مسـجد، بـه عنـوان یک پایـگاه ارتباطی دینی اسـت و این در عمل، جهت ارتباطات را روشـن 

می کند و در ماندگاری فرهنگ اسالمی نقش عمده  ای ایفا می نماید.
 کارکرد ارتباطی و رسـانه  ای مسـجد، عمیق تر اسـت؛ زیرا با دل ها و افکار هماهنِگ با هم سـر و 

کار دارد.
 مسـجد، یک پایگاه ارتباطی اسـت که به آسـانی یافت می شـود و در عین حال، یک رسانه قابل 

دسترس برای همه مخاطبان و عالقمندان است.
 مقابله حّکام جور با مسـجد، از نظر سیاسـی باید شـکل علنی داشـته باشد. این مسئله در ابتدای 
امر، به افشـای چهره غیردینی حکومت های سـلطه گر )که متأّسـفانه، در کشـورهای اسالمی، به 
اسالم پناهی دست می زنند( می انجامد. اگر مبارزه حکومت با مسجد به روش مخفی باشد، کاربرد 

چندانی نخواهد داشت.
 مسـجد، جدای از نقش رسـانه  ای و ارتباطی، وسـیله ای برای خطبا و علما در ایجاد انگیزش در 

مخاطبان است تا نقش اّطالع رسانی، نقش هدایتی خود را ایفا کند.1

موانع و راهکارها

دین اسـالم، برای تمامی شـئون زندگی انسـان برنامه و هدف دارد؛ مسـجد نیز می تواند سـازمان دهنده 
رفتار دینی مردم در قالب یک نظم رفتاری در حیات اجتماعی باشد. مساجد، پایگاه تبلیغ دین اسالم هستند 
و بسـیاری از آثار اجتماعی، مانند اخالص و درسـت کاری، سـازمان دهی زندگی و نظم و تقوی بر آنها مترتّب 
است. افرادی که بیشتر به مسجد می روند، رفتارشان در تمام مراحل زندگی دارای نظم و توّجه بیشتری است 
و در کّل، آثـار رفتـار دینی آنان در زندگی اجتماعی نیز به چشـم می خـورد. از طرف دیگر، نقصان ارزش های 

1. رضاییان، مجید، تحّول ارتباطات و نقش رسانه  ای مسجد در ماندگاری فرهنگ اسالمی، کارکرد مسجد، صص133،134،135 و136.
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دینی، سبب بروز بی نظمی ها و آشوب های اجتماعی است.
بنابراین، الزم است برای جذب افراد به سمت مسجد، چاره اندیشی شود. اّول باید بررسی کرد که در نزد 
افکار عمومی چه جایگاهی دارد؛ آیا در عمل، مؤثّر بوده اسـت و یا تنها در لفظ؛ علّت کم توّجهی مردم به آن 
چیست؟ چرا که بر اساس تعالیم اسالم، به طور حتم، خیری در وجود مسجد برای مسلمانان بوده و خواهد بود.

مسجد، کارکرد خاّص خود را دارد و هیچ نهاد دیگری جای آن را نمی تواند بگیرد؛ مثل زمانی که می گفتیم 
مطبوعات، جای خالی احزاب را خواهد گرفت؛ چنین چیزی امکان ندارد.

در حـال حاضر، متولّیان امور بیشـتر به افزایش کمّیـت و یا چندمنظوره کردن کارکردهای این نهاد دینی 
توّجه می کنند؛ اّما در دنیای امروز و ارتباطات وسیع و گسترده  ای که به  ویژه شهرهای کالن به آن دسترسی 
دارنـد، بـه وجـود آوردن زمینه اعتقـادات قلبی و مؤثّر بیش از هـر چیز دیگری الزم به نظر می رسـد. یکی از 
عوامل مؤثّر بر کاهش توان کارکردی مسـجد، بی توّجهی به نیازهای و مقتضّیات زمان اسـت. کار فرهنگی 
در این مکان ها باید از یک سـو، مبتنی بر معارف و ارزش های اصیل دینی باشـد و از طرف دیگر، منطبق بر 

نیازهای زمان باشد.
بنابرایـن، در عصـر حاضر، تحّوالت و تغییرات جدید، یک دسـته پرسـش ها و نیازها را برای ما انسـان ها 
ایجاد کرده اسـت. مسـئوالنی که وظیفه آموزش را بر عهده دارند و یا امام جماعت مسـجد هستند، باید توان 
پاسـخ گویی به این پرسـش های جدید را داشـته باشند. جوانی که به سمت مسجد کشیده می شود، اگر نتواند 
پاسـخ خـود را در آن جـا بیابد، به طور قطع، آن را در جای دیگر جسـتجو خواهد کـرد و این همان آثاری را به 
دنبال دارد که بارها از آن سخن گفته شده است. متولّیان و امامان جماعت مساجد باید بر دانش وسیع و فراگیر 
مسلّط بوده و خارج از مسائل سیاسی و جناحی، به نیازهای روحی قشر جوان پاسخ دهند تا این گروه دل زده 

و َسرخورده، نیازهای خود را در مکان های دیگر و یا با امکانات دیگری جستجو نکنند.
سـازمان مسـاجد می توانـد کارکردهای متنّوعی داشـته باشـد و هر قدر ایـن کارکردها از تنّوع بیشـتری 
برخوردار باشد، به طور طبیعی جاذبه افزون تری برای اقشار مختلف جامعه به دنبال خواهد داشت. به عبارتی 
دیگر، هر چه از پیچیدگی باالتری بهره ببرد، طیف گسـترده تری را به سـمت خود جذب می کند. نتیجه این 
امر، تأثیر و باور عمیق دینی مردمی است که در هر جای زندگی شهری، به دنبال روزنه امید آسمانی و مطمئن 

می گردند و این ویژگی، قانون و نظم را در زندگی و رفتار اجتماعی آنان ایجاد خواهد کرد.1 
مسـجد، پایگاه انسـجام و یکپارچگی مسـلمانان اسـت و نماز جماعت و تشـکیل صفوف به هم فشـرده 

1. روزنامه ابرار، 1379/12/9، ص7و8، کارکرد مسجد، ص477، 478، 482 و 483.
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نمازگـزاران، بـه خوبـی بیانگر هماهنگی و انسـجامی اسـت که حضور در مسـجد، آن را فراهـم می آورد. در 
اینجاسـت کـه افـراد نمازگـزار، مانند قطره های آب بـه یکدیگر می پیوندنـد تا دریایی از اتّحـاد را به نمایش 
درآورند. همه در کنار یکدیگر در برابر پروردگار یکتا به سوی یک قبله رو می کنند و زبان به حمد و ثنای آن 

یگانه نازنین می گشایند و هماهنگ با یکدیگر، سرود توحید را زمزمه می کنند.
»هر کس به مسـاجد رفت و آمد کند، به یکی از این هشـت چیز می رسـد: یا برادری دینی که از او بهره مند 
می شـود یـا دانـش و نکته حکمت آمیز یا آیت و نشـانه ای محکـم یا رحمتی مورد انتظار یا سـخنی که او را از 
هالکت باز می دارد یا کالمی می شـنود که او را به هدایت رهنمون می شـود یا گناهی را به خاطر خشـیت خدا 

یا از روی شرم و حیا ترک می کند«.1
مسجد، عالوه بر اینکه محّل عبادت ذات باری تعالی است، به عنوان رسانه  ای نو در ترویج فرهنگ و رشد 
و نموِّ مدنّیت اسالمی شناخته شده است و پیامبر، گزاره های دینی و اخالقی خویش را در این مکان ویژه 
القاء می نمودند و این کارکرد تمّدن سـاز مسـجد به جائی رسید که به عنوان داراالماره تلّقی می شد و چنانچه 
بین حکوت ها و تمّدن ها مالزمه وجود داشـته باشـد، مسـجد از همان ابتدا به عنوان نماد تمّدن اسالمی مورد 

توّجه بوده است.
پیوند مسـجد و حکوت به حّدی بود که از آغاز گسـترش اسـالم موجب شد تا ساخت مسجد به طور عمده 
توّسط حکومت ها صورت گیرد و نوِع اُمرای جوامع اسالمی، ساختن مسجد را وظیفه خویش تلّقی می نمودند 

و منابع عمومی را برای این کار اختصاص می دادند.
بر اسـاس آنچه ذکر شـد، مسجد، به عنوان شالوده حکومت اسالمی در تمّدن اسالمی نقش ایفا می نماید 
به طوری که اگر کسی می خواست در غلبه بر مسلمانان شهر را از نشانه ها و تمّدن اسالمی پاک سازی نماید 
به خراب نمودن مساجد آن شهر اقدام می نمود. این امر نشان دهنده از بین رفتن تمّدن اسالمی تلّقی می شد. 
به همین دلیل است که اگر کّفار بر شهر های مسلمانان و خداپرستان دست می یافتند، به خراب کردن مساجد 

و صومعه ها و کنیسه ها اقدام می نمودند؛ در قرآن مجید نیز به این مطلب اشاره شده است:
َمْت  ّدِ ُ اَس َبْعَضُهـم ِبَبْعٍض لَّ ـْواَل َدْفُع اهَّلِل الّنَ

َ
َنا اهَّلُل َول ّبُ ـوا َر

ُ
ن َیُقول

َ
 أ

َ
ْخِرُجـوا ِمـن ِدَیاِرِهـْم ِبَغْیـِر َحـّقٍ ِإاّل

ُ
ِذیـَن أ

َّ
»ال

یٌز؛ همان  َقِوّیٌ َعِز
َ
ّنَ اهَّلُل َمن َینُصُرُه ِإّنَ اهَّلَل ل َینُصَر

َ
َواٌت َوَمَسـاِجُد ُیْذَکُر ِفَیا اْسـُم اهَّلِل َکِثیًرا َول

َ
ِبَیٌع َوَصل َصَواِمُع َو

کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند ]آنها گناهی نداشتند[، جز اینکه می گفتند پروردگار ما 
خداست و اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی 

1. بحاراالنوار، ج 80، ص 351.
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که نام خدا در آنها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد و به طور قطع، خدا به کسی که ]دین[ او را یاری 
می کند، یاری می دهد؛ چرا که خدا نیرومنِد شکست ناپذیر است«.1

تخریب دیگری که در رابطه با مسـاجد صورت گرفته اسـت، تخریب فرهنگی مساجد به وسیله شبیخون 
فرهنگی است. البّته ناگفته نماند که متصّدیان امر فرهنگی در کشور های اسالمی نیز با کم کاری های خود 
در این امر دخیل هسـتند. یکی از دسیسـه های مربوط به این مقوله، دور نمودن مردم، به خصوص جوانان از 

مسجد است که خود، یکی از مصادیق بارز تخریب مساجد است.
در گذشته مردم به خود اجازه نمی دادند مساکن خویش را بلندتر از مساجد بسازند و احترام آن را در احداث 
فضای شهری مراعات می کردند و به طوری که هم اکنون نیز در بسیاری از شهرهای کویری و نقاط مرکزی 
ایران، گنبد و مناره مسجد، بلندترین ساختمان شهر به شمار می آید تا بتواند نقش مهم و حیاتی خویش را در 

زنده نگاه داشتن فرهنگ و هوّیت دینی به طور کامل به انجام برساند.
امـروز، بـا وجود و توسـعه روابـط اجتماعی ـ اقتصادی و پیـروی از مدل های شهرسـازی غربی، اگرچه از 
مرکزّیت مسـاجد کاسـته شـده اسـت؛ ولی با اتّکا و کمک گیری از اعتقادات دینی و احترام معنوی که مردم 
برای مسـاجد قائل هسـتند، به عنوان نیروی محّرکه قوی و نیرومند می توان مساجد را به مکان رفیع گذشته 
باز گرداند و تمهیداتی اندیشـید که مسـاجد به عنوان نقطه عطف مذهبی منحصربه فرد در شـهر همان نقش 

اساسی خویش را ایفا کند.2 
تجلّی گاه وحدت و پایگاهی برای فّعالّیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و کانون یکپارچگی 
و انسـجام مسـلمانان، فقط برازنده مسـجد اسـت و هر زمانی که این کانون مورد توّجه دقیق مسـلمانان قرار 

گرفت، آن عصر، دوران شکوفایی معنوّیت و فرهنگ و مدنّیت بوده است. 
مسجد، عالوه بر اینکه کانون معرفت الهی است، سنگری وحدت ساز در راستای ایجاد الفت و همگرایی 

ملّی و انسجام اسالمی محسوب می شود.
مسـجد، قبل از آنکه مجموعه ای موزون و متناسـب از سـنگ و آجر و کاشـی باشـد، سرچشـمه جوشنده 
معرفت اسـت؛ جایی که حضور در آن، معنایی جز مهر و محّبت به خالق و مخلوق نداشـته باشـد و در وجود 

آدمی جز پویایی و حیات معنوی نیفزاید.
این ضرورت نباید فقط در مناسبت های مذهبی، نظیر ماه مبارک رمضان، شب های قدر، تاسوعا و عاشورا، 

1. حّج، آیه40.
http://www.masjed.ir :2. دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد،1390، قابل دسترس در
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روز جهانی مسـاجد و یا حّتی مراسـم عزاداری و مجلس ختم مسـلمانان باشـد. تبیین معرفت دینی در کنار 
تقوّیـت مبانـی علمـی و اجرایی در سـطح اجتماع و به ویـژه مکانی برای تقوّیت این مبانـی در میان جوانان و 

نوجوانان، از جمله ضرورت هایی است که می توان مساجد امروز ما را به اصالت خود نزدیک تر سازد. 
بـا توّجـه به جایگاه رفیع مسـجد در فرهنگ اسـالمی و نقـش محوری آن در میان ما مسـلمانان، در ابتدا 
رعایت حرمت و حفظ نظافت آن بر همه واجب اسـت. در آموزه های اسـالمی نیز تأکید شـده اسـت کسی که 
حرمت مسجد را پاس ندارد و به مسجد احترام نگذارد، از رحمت خدا به دور است. از این رو، مسجد، این خانه 
دّوم ما مسـلمانان، دارای احکام مخصوصی اسـت؛ از جمله: وجوب تطهیر فوری و رعایت نظافت و پاکیزگی 
مسـتمر و غبارروبی و عطر افشـانی آن. به این دلیل که مسـجد محّل تجمع مردم و کانون راز و نیاز ، تکریم، 

نیایش و سجود در برابر خداست. پس، باید چنین مکان مقّدسی را پاک و تطهیر نگه داریم.1 

نتیجه گیری

مسـاجد، بـه عنـوان یک نهاد سـّنتی در جامعه و دارای قدمتی بیش از چهارده قـرن و با ارائه کارکردهای 
گوناگون در حوزه های مختلف، از جمله رسانه ایـ  ارتباطی، حمایتیـ  پشتیبانی و فرهنگیـ  هوّیتی، توانسته 
اسـت با اقتدار، متناسـب با نیاز روز جامعه، گوِی سـبقت را از دیگر نهادهای مدرن، مانند وسـایل نوین ارتباط 
جمعی برباید. مسـجد، به عنوان سـتون فقرات جامعه اسـالمی و بشـرّیت، توانست نقش عظیمی در بیداری 

اسالمی و سازمان  انقالب های مردمی به ایفای نقش بپردازند.
اگرچـه اندک زمانی بیش نیسـت که وسـائل ارتباط جمعی دنیا از مطبوعات و رادیـو و تلویزیون گرفته تا 
اینترنت و ماهواره مورد اسـتفاده انسـان قرار گرفته اسـت؛ اّما دین مبین اسـالم از 1400 سال پیش، این نیاز 
را در نظـر گرفتـه و مکانی به نام »مسـجد« را به عنوان پایگاه ارتباطی بسـیار مهـم برای افزایش پیوندهای 
انسـانی و توسـعه فرهنگی اسالم معّرفی کرده است. همچنین، کارکرد رسانه ارتباط جمعی با همه تحّوالت 
تکنیکی، زمانی موّفق قلمداد می شـود که بتواند عمیق ترین ارتباط و پیوند را با مخاطب برقرار سـازد که این 
ویژگی فقط در مسجد یافت می شود. آنچه از بررسی تاریخ به دست می آید آن است که از صدر اسالم و زمان 
پیامبر اکرم گرفته تا قرون وسطی و حّتی تا دوران تسلّط و استیالی غرب، مساجد جایگاه علم، آموزش 
و پرورش، اّطالع رسانی و ارتباطات اجتماعی و... بوده و همین گستردگی کارکردهای مسجد، موجب شد تا 

آن را از دیگر معابد جدا سازد.2

1. ر. ک: روزنامه جمهوری اسالمی، 1389، ش8978.
2. فجری، محّمدمهدی، مسجد رسانه ای قوی و متفاوت، روزنامه کیهان، ش19880، صفحه معارف. 
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اهّمیت اسالم و فرهنگ آن و توّجه یکجا به نقش رسانه های امروزی و مساجد به عنوان مدل ارتباطی و 
رسانه ای سّنتی در جوامع اسالمی،  نباید نادیده انگاشته شود. مساجد در پیشرفت و پیروزی انقالب اسالمی 
سال 57،  نشان دادند که می توانند چنین ارتباطی را برقرار ساخته و نقش هدایتی و رسانه ای خود را ایفا کنند. 
ویژگی هـای منحصر به فرد مسـجد، در قالب پایگاه های ارتباطی مهـم، به هیچ وجه نباید در دنیای امروز 
فراموش شـود؛ بلکه این پایگاه همواره می تواند در تقوّیت فرهنگ شـنیداری و دیداری مردم و مخاطبانش 
بسیار مؤثّر باشد؛ ماندگاری فرهنگ اسالمی تاکنون به لحاظ پویایی و تحّرک این کانون های سازمان دهی 
حرکت های اجتماعی و توده ای مردم بوده است. در آینده هم یکی از عوامل و متغّیر های مهم این ماندگاری 

ما تحّرک همین پایگاه هاست.
خالصه آنکه، اگر پذیرفتیم که مسـجد به عنوان رسـانه ای، نه صددرصد بهتر از رسـانه های دیگر، بلکه 
مسـاوی با رسـانه های دیگر اسـت و باید اذعان نمائیم که مسـجد بزرگ ترین، قدیمی ترین و ماندگارترین 
رسـانه ای اسـت که در جهت رشـد و پرورش انسـان ها تالش کرده و لحظه ای از تکاپو نایستاده است و نیز با 

همه تجّددها و تمّدن ها و سرعت ها، هنوز رسانه ای بودنش ضعیف نشده است. 
بی توّجهی به سـلیقه مخاطب، منجر به شکسـت رسـانه های گروهی خواهد شد. امروز ما این مسئله را در 
فّعالّیت های رسـانه های نوین به وضوح مشـاهده می کنیم. در این راسـتا، مسجد، به عنوان رسانه ای فراگیر، 
قوی و متفاوت از سایر رسانه های نوین دیگر، ضمن برتری قدرت برقراری ارتباط با مخاطب، حفظ کرامت 
انسـان ها، تأثیرگذاری بر اندیشـه ها، پذیرش رسـانه های جمعی دیگر، میزان سـنجش انسـان ها، رسانه  ای 

منحصربه فرد و در دسترس ترین رسانه می تواند این خأل را پر کند.
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مسجد و ضرورت نوآوری و شکوفایی 
در تعلیم و تربیت

حسنعلی محمودی

چکیده 

نوشتار حاضر در صدد تبیین نقش مسجد به عنوان کانون مهم نوآوری و شکوفایی در امر تعلیم و تربیت 
اسـت. به طـور کلّـی، نـوآوری در همه  ابعـادش با تفّکر و هم اندیشـی همراه اسـت و شـکوفایی، ثمره  چنین 
اندیشـه ای اسـت. یکی از ابعاد نوآوری و شکوفایی، تعلیم  و تربیت در مسجد است. نگارنده با استفاده از آیات 
و روایات به مفهوم شناسـی نوآوری و شـکوفایی و بررسـی ابعاد آن و نقش محوری مسـجد در تعلیم و تربیت 
پرداخته است. همچنین، راهکارهایی عملی در این زمینه و پیش نیازهای آن را بیان نموده و در پایان، نوآوری 

در راستای شکوفایی تعلیم  و تربیت در مسجد را آسیب شناسی کرده است.

واژگان کلیدی: 

نوآوری، شکوفایی، مسجد، تعلیم، تربیت، آسیب شناسی.
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مقّدمه

اسالم، مکتب تعلیم  و تربیت و به  کمال  رساندن انسان ها است. امر تعلیم  و تربیت در اسالم چنان مقّدس 
اسـت  کـه پیامبر اسـالم به عنوان نخسـتین معلّم، هدف خـود از بعثت را اتمام و اکمـال بزرگواری های 
ق؛ همانا من  َ

ْخال
َ
َم َمَکاِرَم اْل َتِّ

ُ
ا ُبِعْثُت ِل َ َ

اخالقی در راسـتای حفظ کرامت انسـانی بیان نموده و فرمود: »ِإّن
برای تکمیل کرامت های اخالقی فرستاده شده ام«.1

پیامبر اسالم، برای هدایت و تعلیم  و تربیت اسالمی به  حّدی تالش می کرد که خدای  تعالی فرمودند: 
ُقْرآَن ِلَتْشَق ؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی«.2

ْ
ْیَک ال

َ
َنا َعل

ْ
نَزل

َ
»َما أ

»اّولین تعلیمات در جوامع، تعالیم دینی بوده و اّولین محّل اجتماع مؤمنان، مسـجد بوده اسـت. بنابراین، 
مسجد به عنوان اّولین مکان آموزش و تعلیم و تربیت در جهان اسالم شناخته شده است و نهادهای تعلیمی 
امروزی، اعّم از تعلمیات دینی و غیر آن، انشـعاباتی از مسـاجد آن روز اسـت.3بر این اسـاس، پس از پیدایش 
اسـالم در ایران، نخسـتین محلّی که پایگاه تعلیم و تربیت قرار گرفت، مسـجد بود؛ زیرا به وسـیله مسـجد، 
منظور مسلمانان که ترویج دین مبین اسالم و تعلیم مبانی آن بود، برآورده می شد. پیامبر اسالم به عنوان 
نخستین معلّم، در مسجد، امر تعلیم و تربیت را آغاز کرد. به  همین  دلیل، هر جا پیامبر اسالم برای تعلیم 
 و تربیت افراد مسـلم و مؤمن وارد می شـد، نخسـت برای عبادت و برنامه های تربیتی مسـجدی می سـاخت. 
بنابرایـن، بـا نگاهـی به تاریخ اسـالم درمی یابیم که مسـجد، از آغاز تأسـیس و به خصـوص در عصر پیامبر 
و متنوّعی داشـته و کارکرد آن فقط به عنوان مکان مقّدسـی برای عبادت خداوند و  اکرم نقش های مهم ّ
اقامه نماز جماعت و جمعه و یا قرائت قرآن نبوده است؛ بلکه پس از کارکرد اّولیه اش که نقش عبادی و نیایشی 
است، دّومین نقش مهم آن، تعلیم و تربیت مسلمانان و آشنا کردن آنان با معارف دینی و علوم گوناگون است.

سیره   نورانی رسول اعظم به ما نشان می دهد که آن حضرت، مسائل علمی مختلفی را در مسجد مطرح 
می کرد و به مسئله  آموزش و تعلیم  و تربیت بیش از عبادت و خواندن نماز اهّمیت می داد. به دستور قرآن کریم، 
مهم تریـن محورهـای کاری و مسـئولّیتی آن حضـرت، تعلیم  و تربیت و تزکیه نفوس بـود که بیش  از همه در 
مسجد انجام می شد. برنامه کاری پیامبر اکرم در مسجد، برپایه دو محور اساسی و سازنده دنبال می شد:

1. مردم را با فنّ های جنگ با کّفار و مشرکان آشنا کند؛
2. تعلیم  و تربیت افراد را در ابعاد مختلف دنبال کند.

1. بحاراالنوار، ج68، ص382، باب92،حسن الخلق.
2. طه، آیه2.

3. عّباس نیا، سعید، کتابشناسی مسجد، ص 5.
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بنابراین، مسـاجد از صدر اسـالم تاکنون به عنوان مرکز مهم تعلیم  و تربیت از جایگاه و منزلت باالیی در 
میان مسـلمان برخوردار هسـتند؛ زیرا این مکان مقّدس نسـبت به دیگر اماکن، مراکز و پایگاه ها، از ظرفّیت، 
توان و پتانسـیل باالیی برخوردار بوده اسـت. این مرکز مهم تعلیم  و تربیت، از تجربّیات چند قرن گذشـته در 

زمینه نوآوری نیز بهره مند است. 
به هرحال، آنچه که به این مکان مقّدس در میان مسـلمانان، شـأنّیت و جایگاه ویژه بخشـیده است، نقش 
و زمینه ای است که مساجد توانسته اند در ایجاد نوآوری و شکوفایی علوم، فنون و کارکردهای متنّوع مطابق 
بـا مقتضّیات زمان و مکان در جوامع اسـالمی ایجاد نمایند. بنابراین، شایسـته اسـت بـرای عمران و آبادانی 
مسجد،  به  ویژه عمران معنوی و آبادانی مورد نظر اسالم و شکوفایی اش در امر تعلیم  و تربیت به طرح های نو 
توّجه کرد. به  علّت اهّمیت نوآوری و خالقّیت در امر تعلیم  و تربیت و ظرفّیت، توان و پتانسیل باالی مسجد 
در این امر، در این مقاله قصد داریم، نقش مسـجد را به عنوان کانون مهم نوآوری و شـکوفایی در امر تعلیم 

و تربیت، مورد بررسی قرار دهیم. 

مفهوم شناسی نوآوری و شکوفایی 
الف( معنای لغوی نوآوری و شکوفایی

نـوآوری کلمـه ای مرّکـب از دو جزء »نو« و »آوری« اسـت که به  معنای ابتکار، ابـداع و در مواردی نیز به 
  معنای بدعت گذاری است.1نوآوری از ادراک سرچشمه می گیرد و در اثر دیدن اشیاء و پدیده ها از زاویه ای نو 
پدید می آید و گاه محصول خالقّیت انسان است؛ از این رو، پیوند و ارتباط عمیقی با خالقّیت دارد. نواندیشی، 

وصف فرد یا جامعه ای است که اندیشه هایی نو دارد.
شکوفایی به معنای شکفتن، بازشدن غنچه، پدیدارشدن و آشکارشدن است. شکوفایی نیز نوعی خالقّیت 
است. نوآوری همچون دانش و شکوفایی همچون فّناوری است؛ یعنی شکوفایی کاربرد و به  صحنه   زندگی 
 کشاندن نوآوری است؛ مانند درختانی که در فصل بهار تجدید حیات می کنند و شکوفه اّولین آثار رشد و نمّو 

است که در وجودشان جوانه می زند.

ب( معنای اصطالحی نوآوری و شکوفایی

نوآوری و شـکوفایی در اصطالح نیز به همان معنای لغوی آن اسـت و به معنای ابتکار، خالقّیت، چیزی 
تازه کشـف کردن و به وجودآوردن اسـت؛ اّما در علوم مختلف، معنای متناسـب با آن علم را دارد. برای مثال، 

1. لغتنامه لسان العرب، ج8، ص6؛ قاموس قرآن، ج2، ص171.
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نـوآوری در صنعـت به   معنای اختراعات و اکتشـافات، در مدیریت به  معنـای برنامه ریزی جدید، در اقتصاد به 
 معنای طرح  و روش نو در سیستم اقتصادی و نظام بانک داری و... است.

گاهی مراد از نوآوری در دین، حکم جدیدی اسـت که در شـریعت سـابقه نداشـته است؛ این گونه نوآوری 
بدعت در دین بوده و مذموم و ممنوع اسـت. اگر مراد از نوآوری در دین، پیشـرفت علوم اسـالمی، اسـتنباط 
احکام جدید و برداشـت نو از سـّنت پیشـوایان دین باشـد، نه تنها مذموم نیسـت، بلکه پسـندیده و کار مردان 
سخت کوش و فقیهان است. به  دلیل بازبودن باب اجتهاد در مذهب شیعه، این سّنت در طول تاریخ، به  صورت 
متداول، جریان داشـته اسـت. از این رو، می توان گفت که نوآوری و شـکوفایی در دین، سند زنده  بودن اسالم 

در هر عصری است و جواب گوی مسائل و احکام جامعه در هر شرایطی خواهد بود. 

نوآوری و شکوفایی در آیینه آیات و روایات

با توّجه  به  تعریف هایی که از نوآوری و شـکوفایی شـد، به  ویژه نوآوری در دین، به  معنای اسـتنباط احکام 
و مسـائل مسـتحدثه، به خوبی مشّخص است که اسـالم طرفدار آن است و از نوآوری و شکوفایی مفید برای 
فـرد و جامعه اسـتقبال می کنـد. در آیات قرآن و روایات اهل بیت به این مفهوم، ویژگی های آن، ریشـه ها 

و عوامل، نتایج، ضرورت ها و نمونه ها اشاره های فراوانی شده است که به بخشی از آنها اشاره می کنیم:
الف( آیات 

بعضی از اسماء و صفات الهی دربردارنده مفهوم نوآوری بوده و بیانگر شکوفا نمودن است که در ادامه به 
برخی از آنها اشاره می شود:

الْشـیاء ِمَن 
َ
ـَق ا

َ
ٍء«.1همچنیـن، در دعـای جوشـن می خوانیم: »یـا َمْن َخل ِ یَشْ

ّ
1. الخالـق: »اهَّلُل َخاِلـُق ُکل

الَعَدم«. خالقّیت به  معنای آفرینش است و نوآوری را به همرا دارد.
ْسیَن«.2همچنین در جایی دیگر از قرآن کریم آمده  اء احْلُ ْسَ

َ
ُه اْل

َ
ُر ل َصّوِ ُئ امْلُ َباِر

ْ
اِلُق ال 2. الباری: »ُهَو اهَّلُل احْلنَ

 ِإَل َباِرِئُکْم«.3»بـارئ«، همـان خالق اسـت که با نوآوری و بدون مـواد قبلی چیزی را آفریده 
ْ
اسـت: »َفُتوُبـوا

است.
ْرِض«.4بدیع، به معنی مبدع و ابداع کننده اسـت و خداوند که موجودات 

َ
ـَماَواِت َوال  3. البدیع: »َبِدیُع الّسَ

را نو و بدون سابقه و پیشینه قبلی و بدون نقشه و مثال آفریده، بدیع است. 

1. زمر، آیه62.
2. حشر، آیه24.
3. بقره، آیه54.

4. بقره، آیه117؛ انعام، آیه101.
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 همچنیـن نام هـای دیگر پروردگار، مانند »مّصور، فاطر، مبدئ، کاشـف، باسـط، منشـئ، قابض، باعث، 
معلن، مبین، مبّین، واسـع، موسـع، مفّصل، فّتاح، فالق، فارق، فارج و فاتح«، همگی متضّمن معنای نوآوری، 
ایجاد و شکوفایی، پدیدآورندگی، گشایش دهندگی، کارگشایی، برطرف کنندگی، بازکنندگی، پیونددهندگی، 
آشـکارکنندگی، نخسـتین آفرینـی، نوآفرینـی و امثال آن اسـت کـه در آیـات و روایات دیده می شـود. البّته 
جامع ترین نامی که دربردارنده  همه  مفهوم های فوق اسـت، همان »رّب« در »ربّ العالمین« اسـت که نشان 

می دهد پروردگار، همه  هستی و اجزای آن را از عدم با ابداع آفریده، پرورش داده و شکوفا کرده است. 
ٍن«. از این 

ْ
 َیْوٍم ُهَو ِف َشـأ

َّ
ْرِض ُکل

َ
ـَماَواِت َواْل ُه َمن ِف الّسَ

ُ
ل

َ
قرآن در آیه  29 سـوره  الرحمن می فرماید: »َیْسـأ

آیه، چنین استفاده می شود که خداوند پیوسته در حال نوآوری است. تفّکر در آفرینش و چرخه  پیوسته  حیات 
و ممات نیز ما را به نوآوری مستمر الهی رهنمون می کند. 

در قـرآن کریـم، پیامبر اکـرم و اّمتش پدیده ای نو هسـتند و ویژگی نوشـوندگی، زایندگی، بالندگی، 
فزایندگـی و گسـتردگی را دارنـد. در اصـل، ظهور دین های الهی به  منظور شـکوفایی و نـوآوری در هدایت 
ٌد  ّمَ انسان ها است. این مطلب از آیات متعّددی برداشت می شود؛ از جمله آیه  29 سوره  فتح که می فرماید: »ُمَ
 
ً
 َیْبَتُغـوَن َفْضـال ِمـَن اهَّلِل َو ِرضوانـا

ً
دا  ُسـّجَ

ً
عـا

َ
ـْم َترُهـْم ُرّک ُکّفـاِر ُرَحـاُء َبْیَنُ

ْ
 ال

َ
ِشـّداُء َعـیل

َ
ِذیـَن َمَعـُه ا

َّ
 اهَّلل َو ال

ُ
َرُسـول

ْخـَرَج َشـْطَئُه َفـآَزَرُه 
َ
یـِل َکـَزْرع ا جِ

ْ
ُهـْم ِف ااِلن

ُ
ـْوراِة َو َمَثل ُهـْم ِف الّتَ

ُ
ـُجوِد ذِلـَک َمَثل َثـِر الّسُ

َ
سـیماُهْم ِف ُوُجوِهِهـْم ِمـْن أ

ـوا الّصاحِلـاِت 
ُ
ِذیـَن اَمُنـوا َو َعِمل

َّ
ُکّفـاَر َوَعـَد اهَّلُل ال

ْ
ـُم ال راَع ِلَیِغیـَظ ِبِ َظ َفاْسـَتوی َعـیل ُسـوِقِه ُیْعِجـُب الـّزُ

َ
َفاْسـَتْغل

؛ محّمد فرسـتاده خداسـت و کسـانی که با او هستند، در برابر کفار سرسخت و  ً
 َعِظیما

ً
ْجرا

َ
ْم َمْغِفَرًة َو ا ِمْنُ

شدید و در میان خود مهربان  هستند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی؛ در حالی  که همواره فضل 
خدا و رضای او را می طلبند. نشـانه  آنها در صورتشـان از اثر سـجده نمایان اسـت. این توصیف آنها در تورات 
اسـت و َمَثل آنان در انجیل این اسـت. همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج سـاخته، سـپس به  تقویت 
آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری رشد و نمو کرده که زارعان را به شگفتی وا 
می دارد. این، برای آن اسـت که کافران را به خشـم آورده؛ )ولی( خداوند، کسـانی از آنها را که ایمان آورده و 

کارهای شایسته انجام داده اند، وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است«.
 ایـن مثـال جالب و زیبا کـه توصیفی از تورات و مثالی از انجیل دارد، درباره  یـاران واقعی پیامبر اکرم
اسـت و از یک  سـو، آنچه را حکایت می کند که یاران پیامبر اکرم مّتصف به آن بوده اند و از سـوی دیگر، 
به کسـانی که می خواهند مسـلمان حقیقی و یاور واقعی پیامبر اکرم و اهل بیت باشـند، می آموزد که 
ِیـِل َکَزْرع«، َمَثل پیـروان صادق و ُمخلص  جِ

ْ
ُهـْم ِف ااِلن

ُ
َو َمَثل بایـد چه صفت ها و ویژگی هایی داشـته باشـند. »
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پیامبر اکرم اسـت. در کتاب آسـمانی مسـیحیان، انجیل، َمَثل مزرعه و زراعتی است که این ویژگی های 
پنج گانه را دارد:

َج َشْطَئُه«: »َشَطَأ« در عربی دو معنا دارد: نخست، به جوانه هایی گفته می شود که کنار گیاهان یا  ْخَر
َ
1. »ا

درختان می روید و کم کم رشد می کند و مستقل می شود. همچنین، به نوزادان حیوانات گفته می شود که بر اثر 
زاد و ولد زیاد می شوند.1بنابراین، »َشَطأ« به معنای زایندگی، بالندگی، فزایندگی، گستردگی و مانند آن است.

نخسـتین ویژگی تشـبیه یاران پیامبر اکرم به زراعت، این است که تنها و محدود نیستند، بلکه جوانه 
می زنند و زاینده هستند. به  عبارت  دیگر، عقیم و نازا نسیتند، بلکه همواره در حال تولید و تکثیر هستند.

آَزَرُه«: »آزر و موازرت«، به   معنای حمایت و تقوّیت است. »وزیر« را به  دلیل اینکه از »شاه« حمایت 
َ

2. »ف
می کنـد و او را تقوّیـت می کنـد وزیر می نامند. امام علی وزیر پیامبـر اکرم بود؛ زیرا حامی آن حضرت 

بود و در راه تقوّیت دین اسالم تالش فراوانی کرد.
زراعتی که نام برده شـد، نه  تنها رشـد و بالندگی و زایندگی دارد و جوانه می زند، بلکه همواره از جوانه ها 

حمایت می کند و مانع ها را از سر راهش برمی دارد، نیازهایش را برآورده می کند و تقویتش می کند.
«: ویژگی سـّوم مزرعه این اسـت که جوانه های حمایت  شده، کم کم محکم می شوند و در  َ

ظ
َ
اْسـَتْغل

َ
3. »ف

سایه حمایت و تقوّیت مزرعه استحکام می یابند.
4. »فَاْسـتوی َعلی ُسـوِقِه«: حمایت از جوانه ها و تقوّیتشـان تا آنجا که احسـاس اسـتقالل کنند و روی 
پای خود بایسـتند، ادامه پیدا می کند. هنگامی  که دوران وابسـتگی به  سـر بیاید، خودشـان جوانه می زنند و 
جوانه هایشـان نیز به  همان شـکل سـابق مراحل سـه گانه  »حمایت«، »اسـتحکام« و »استقالل« را سپری 

می کنند.
اَر«: تولید، رشد و تکثیر این مزرعه  با برکت به  قدری زیاد و چشم گیر 

ّ
ُکف

ْ
 ِبِهُم ال

َ
راَع ِلَیِغیظ

ُ
5. »ُیْعِجُب الّز

اسـت که کشـاورزان را در حیرت فرو می برد؛ به گونه ای که از تعّجب، انگشت بر دهان می گذارند؛ زیرا برخی 
از درختان و گیاهان در مّدت کوتاهی سراسر باغ را پوشانده اند و در مقابل، کافران در خشم فرو می روند.

«.2خداونـد متعال فقط به آن گروه  ً
 َعِظیما

ً
ْجـرا

َ
ُنـْم َمْغِفـَرًة َو ا ـوا الّصاحِلـاِت ِمْ

ُ
ِذیـَن آَمُنـوا َو َعِمل

َّ
»َوَعـَد اهَّلُل ال

از یاران و اصحاب پیامبر عظیم الشـأن وعده بخشـش و اجر بزرگ داده اسـت که نخسـت ایمان بیاورند 
و اعتقادات خود را اصالح کنند؛ سـپس اعمال و کردار شایسـته داشـته باشـند؛ نه به  همه یاران و اصحاب آن 
 حضرت. کلمه »منهم«، به اصطالح ادبای عرب »تبعیضیه« است و فقط برخی از اصحاب پیامبر مکّرم

1. ر.ک: لغتنامه لسان العرب، ج1، ص100.
2. فتح، آیه29.
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را شامل می شود که صفاتشان در آیه آمده است و نه همه اصحابشان. طبق این آیه شریف، برخی از اصحاب 
پیامبر گرامی به مزرعه ای زاینده و بالنده تشـبیه شـده اند و به  دلیل ایمان و عمل صالحشـان، خداوند به 

آنها بشارت »مغفرت« و »اجر عظیم« داده است.1
همچنین، شـأن نزول آیه  فوق، مصداق بارز نوآوری اسـت که آثار فراوانی داشـت؛ مانند داسـتان صلح 
حدیبّیه و نوآوری پیامبر اکرم در برخورد با مشرکان و حرکت بدون سالح و با لباس احرام به  سمت مّکه 

و در هم  شکستن همه تصّورهای مشرکان که همان »فتح المبین« است.
ْنُفِسـِهْم«.2بر اسـاس مضامین این آیه 

َ
 َما ِبأ

ْ
وا ُر ُر َمـا ِبَقْوٍم َحـیّتَ ُیَغّیِ  قـرآن کریـم می فرمایـد: »ِإّنَ اهَّلَل اَل ُیَغّیِ

می توان گفت که سـّنت پروردگار در این اسـت که سرنوشـت دنیا و آخرت دگرگون نمی شود؛ مگر با پویایی، 
تغییر و نوآوری انسان ها. 

ْیِه آباَءنا 
َ
َفْینا َعل

ْ
ل

َ
ِبُع ما أ  َنّتَ

ْ
وا َبل

ُ
 اهَّلُل قال

َ
ْنـَزل

َ
ِبُعوا ما أ

َ
ُم اّت ُ  لَ

َ
همچنیـن، در آیـه ای دیگر می فرماید: »َو ِإذا قیل

َتُدوَن؛ و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی   َو ال َیْ
ً
وَن َشْیئا

ُ
ْو کاَن آباُؤُهْم ال َیْعِقل

َ
 َو ل

َ
أ

کنیـد، می گوینـد نه؛ بلکـه از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. اگر پدرانشـان چیزی را 
درک نمی کرده و به راه ثواب نمی رفته اند، آیا باز هم در خور پیروی هستند؟«3

از منظر قرآن کریم، نواندیشی و نوآوری در اندیشه برای اصالح گذشته، اصلی مسلّم و ضروری است؛ زیرا 
قرآن تقلید از باورهای باطل و کهنه پدران را بسـیار نکوهش کرده اسـت و انسـان ها را به خردورزی و یافتن 
راه هدایت دعوت می کند. قرآن انسـان ها را به نواندیشـی در مسـیر هدایت دعوت می کند تا هم خردهایشان 
را بیدار کند، هم راه های تازه ای فراروی آنها بگشـاید. بر همین اسـاس، در آیات زیادی به  فکر، علم، عقل، 
تدبّر، حکمت، نور و امثال آن تأکید شده است و انسان های هدایت شده را مردگانی زنده  شده می داند و برای 

آنان نور هدایت گر قرار داده است.
وِر  مـاِت ِإَل الّنُ

ُ
ل

ُ
ِرُجُهْم ِمـَن الّظ ـالِم َو ُیحنْ  الّسَ

َ
َبَع ِرْضواَنـُه ُسـُبل

َ
دی ِبـِه اهَّلُل َمـِن اّت قـرآن کریـم می فرماید: »َیْ

دِیْم ِإل ِصراٍط ُمْسَتقمٍی؛ خداوند به  برکت آن، کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند، به راه های  ِبِإْذِنِه َو َیْ
سـالمت، هدایت می کند و به فرمان خود از تاریکی ها به سـوی روشـنایی می بردو آنها را به  سـوی راه راست 

رهبری می کند«.4

1.  مکارم شیرازی، ناصر، مثال های زیبای قرآن، ص218.
2. رعد، آیه11.

3. بقره، آیه170.

4. مائده، آیه16.
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اِس َکَمن  ِش ِبـِه ِف الّنَ ُه ُنوًرا مَیْ
َ
َنا ل

ْ
ْحَیْیَنـاُه َو َجَعل

َ
َو َمـن َکاَن َمْیًتا َفأ

َ
همچنیـن، در جایـی دیگر می فرماید: »أ

وَن؛ آیا کسی که مرده بود، سپس 
ُ
 َیْعَمل

ْ
یَن َما َکاُنوا َکاِفِر

ْ
َن ِلل ّیِ ا َکَذِلَک ُز ْنَ اِرٍج ّمِ ْیَس ِبحنَ

َ
َماِت ل

ُ
ل

ُ
ُه ِف الّظ

ُ
َثل ّمَ

او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با کمک آن در میان مردم راه برود، همانند کسـی اسـت که در 
ظلمت ها باشـد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران، اعمال )زشـتی( که انجام می دادند، تزیین شـده 

است«.1
 َحْسـُبَنا 

ْ
وا

ُ
ُسـوِل َقال  اهَّلُل َو ِإَل الّرَ

َ
نَزل

َ
 ِإَل َما أ

ْ
ْوا

َ
ْم َتَعال ُ  لَ

َ
قـرآن کریـم در آیه 104 مائده می فرماید: »َو ِإَذا ِقیل

َتُدوَن؛ و چون به آنان گفته شـود به  سـوی آنچه  ُموَن َشـْیًئا َو اَل َیْ
َ
ْو َکاَن آَباُؤُهْم اَل َیْعل

َ
َول

َ
ْیِه آَباءَنا أ

َ
َما َوَجْدَنا َعل

خدا نازل کرده است و به  سوی پیامبرش بیایید، می گویند؛ آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم ما را بس است. 
آیا حّتی اگر پدرانشان چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند؟«2

ْم َلْ ُتنِذْرُهْم اَل ُیْؤِمُنوَن؛ در حقیقت کسانی را که کفر ورزیده اند چه 
َ
ْم أ نَذْرَتُ

َ
أ

َ
ْم أ ْیِ

َ
 َسَواٌء َعل

ْ
وا ِذیَن َکَفُر

َّ
»ِإّنَ ال

بیمشان بدهی و چه بیمشان ندهی، برایشان یک سان است و ایمان نخواهند آورد«.3
بنابراین، نواندیشـی و پویایی فکری، جوهره تفّکر دینی اسـت و ایسـتایی و جمود، نشانه کفر است. قرآن 
کریـم بـرای دانش، پژوهش، تولید علم، فهم عمیق و اسـتنباط ارزش بسـیار زیادی قائل اسـت و مؤمنان را 
مکلّف کرده اسـت تا پیوسـته نیاز علمی و فکری خود را با تفّقه در دین به  دسـت آورند؛ از این رو، می فرماید: 
 َقْوَمُهْم 

ْ
وا یـِن َو ِلُینـِذُر  ِف الّدِ

ْ
ُهـوا

َ
َیَتَفّق ِ

ّ
ـْم َطآِئَفـٌة ل ْنُ ِ ِفْرَقـٍة ّمِ

ّ
ـْواَل َنَفـَر ِمـن ُکل

َ
ـًة َفل

َ
 َکآّف

ْ
وا ْؤِمُنـوَن ِلَینِفـُر »َو َمـا َکاَن امْلُ

وَن؛ و شایسـته نیسـت مؤمنان همگی ]بـرای جهاد[ کوچ کنند. پس، چرا از هر  ُهـْم َیْحـَذُر
َّ
َعل

َ
ـْم ل ْیِ

َ
 ِإل

ْ
ِإَذا َرَجُعـوا

فرقه ای از آنان دسـته ای کوچ نمی کنند تا ]دسـته ای بمانند و[ در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به 
سوی آنان بازگشتند، بیم دهند؟ باشد که آنان ]از کیفر الهی[ بترسند«.4

 در شـریعت اسـالم بر درک عمیق و صحیح دین تأکید زیادی می شـود. آنان که نمی دانند باید از آنان که 
ْکِر   الّذِ

َ
ْهل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل

َ
می دانند بپرسند؛ زیرا سؤال کردن، خود، ارزش است؛ قرآن کریم در این مورد می فرماید: »َفاْسأ

ُموَن«.5همچنین، خداوند در آیه 83 سـوره نسـاء دسـتور داده اسـت تا در صورت ناتوانی در حّل 
َ
ِإن ُکنُمْ اَل َتْعل

مسـئله، نزد کسـانی بروید که توانایی اسـتنباط )پویایی، توانایی فکری و علمی( دارند. در حقیقت، دعوت به 

1. انعام، آیه122.
2. مائده، آیه104.

3. بقره، آیه6.
4. توبه، آیه122.

5. نحل، آیه43؛ انبیاء، آیه7.

فــــروغ مسجـــــــــــد577



فکر، نقد، اندیشـه و خردورزی در قرآن، دعوت به نوآوری، پویایی فکری، شـکوفایی ذهنی و علمی، کشـف، 
فهم، ادراک مجهوالت و معلوم  کردن نادانسته هاست.

در قـرآن کریـم مصداق هـای متعـّددی از نوآوری برای شناسـاندن و آمـوزش  دادن به مسـلمانان آمده 
اسـت. در آیه 31 سـوره مائده، خداوند نحوه دفن جسـد هابیل را به  واسـطه یک کالغ به  قابیل آموزش داده 
ْن 

َ
 َعَجـْزُت أ

َ
ـیت أ

َ
ْیل  یـا َو

َ
خیـِه قـال

َ
َة أ

َ
َیـُه َکْیـَف ُیـواری َسـْوأ ْرِض ِلُیِر

َ
 َیْبَحـُث ِف اْل

ً
و می فرمایـد: »َفَبَعـَث اهَّلُل ُغرابـا

؛ سـپس خداوند زاغی را فرسـتاد که در زمین  اِدمین ْصَبَح ِمَن الّنَ
َ
خی َفأ

َ
َة أ

َ
َی َسـْوأ واِر

ُ
ُغراِب َفأ

ْ
 هَذا ال

َ
ُکوَن ِمْثل

َ
أ

جسـتجو )و کندوکاو( می کرد تا به او نشـان دهد چگونه جسـد برادر خود را دفن کند. او گفت: وای بر من! آیا 
من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟! سرانجام )از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان، 

از کار خود( پشیمان شد«.
همچنین خداوند در سوره  انبیاء، آیه 57 و 58، نوآوری و ابتکار ابراهیم را در بیدار کردن فطرت بت پرستان 
بیـان می کنـد و نقشـه او را مبنـی  بر شکسـتن بت ها و قراردادن تبـر بر دوش بت بزرگ، ابتـکاری مؤثّر بیان 
ْم  ُ  َکِبیًرا لَّ

َ
ُهـْم ُجَذاًذا ِإاّل

َ
یَن* َفَجَعل وا ُمْدِبِر

ُّ
ن ُتَول

َ
ْصَناَمُکم َبْعَد أ

َ
ِکیـَدّنَ أ

َ
می کنـد؛ آنجا که می فرماید: »َو َتاهَّلِل َل

ْیِه َیْرِجُعوَن؛ به  خدا سـوگند، در غیاب شـما، نقشـه ای برای نابودی بت هایتان می کشـم. سـرانجام، 
َ
ُهْم ِإل

َّ
َعل

َ
ل

ابراهیم قهرمان )با اسـتفاده از فرصتی مناسـب(، همه آنها را، جز بت بزرگ آنها، قطعه  قطعه کرد؛ شـاید سراغ 
او بیایند )تا او حقایق را بازگو کند(«.

خداوند در سـوره  کهف، آیه92، نوآوری ذوالقرنین را بیان می کند که با سـاخت سـّد، مانع یأجوج  و مأجوج 
می شود و آن را رحمتی از سوی خود می داند.

یکـی دیگـر از نمونه های بارز نوآوری و خالقّیت، کشـتی حضرت نوح اسـت. پروردگاردر قرآن کریم 
ٍل یا ُبـیَنَّ اْرَکْب َمَعنا َو ال َتُکْن َمَع  بـاِل َو نادی ُنوٌح اْبَنُه َو کاَن ف َمْعِز ـْم ف َمـْوٍج َکاحْلجِ ـری ِبِ ْ ج

َ
می فرمایـد: »َو ِهـَی ت

ین؛ آن کشـتی، آنها را از میان أمواجی همچون کوه ها حرکت می داد؛ )در این هنگام،( نوح، فرزندش  کاِفر
ْ
ال

را که در گوشه ای بود صدا زد و گفت: پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش!«.1
در پرتـو همیـن آموزه های نورانی قـرآن کریم بود که در موارد متعّددی پیامبر و مسـلمانان، با ابتکار 
عمل و خالقّیت خود، نوآوری های بزرگی کردند و تمّدن اسالمی را شکل دادند؛ از جمله حفر خندق در جنگ 
احزاب، تشکیل شورای مشورتی در جنگ اُُحد و بسیاری از احکام و ِحَکم که ائّمه معصومان بیان کرده اند. 
در واقع، هدف اصلی پیامبر اکرم از بعثت در فضای سنگین جاهلّیت و همه معارفی که آن پیامبر اّمی برای 

1. هود، آیه42.
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بشر آورد، نوآوری در جهت شکوفایی استعدادها و توسعه ماّدی و معنوی زندگی انسان ها بود.
انقالب اسالمی ایران نیز برگرفته از همین الگو است و نوآوری هایش حاصل تفّکر اسالمی است؛ اکنون 
آنچه در نظام مردم ساالر دینی یا  در راهبردها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشاهده 
می کنیـم، از آثـار این نوآوری ها در عرصه های گوناگون اسـت. توفیق های نظام مقّدس جمهوری اسـالمی 
ایران در برابر توطئه های سـنگین دشـمنان، هشـت سـال دفاع مقّدس و... نیز در پرتوی همین خودباوری و 

نوآوری های برگرفته از آموزه های دینی و قرآنی است.

ب( روایات 

مشـابه آنچه در آیات قرآن مشـاهده شـد، در روایات و البّته با تفصیل و تبییِن به مراتب افزون تر در مورد 
نوآوری، خالقّیت و شکوفایی، عوامل مؤثّر بر آن، شاخص ها، الزام ها و بایدها و نبایدهای آن، مطالب فراوانی 

آمده است. در اینجا، فقط به نمونه هایی از روایات متناسب با موضوع بحث اشاره می کنیم.
ُه؛ همه خوبی ها را با عقل  َ

 ل
َ

ْن اَل َعْقل َعْقِل  َو اَل ِدیَن مِلَ
ْ
ُه  ِبال

ُّ
ْیُر ُکل ا ُیْدَرُک  احْلنَ َ َ

پیامبـر اکـرم فرمودند: »ِإّن
می توان به  دست آورد«.1

َجاِرِب؛ عقل غریزه ای اسـت که با علم و تجربه  ـِم  َو الّتَ
ْ
ِعل

ْ
یـُد ِبال یَزٌة َتِز   َغِر

ُ
َعْقـل

ْ
امـام علـی فرمودند: »ال

رشد می کند«.2
ْنَساُن  ِبَعْقِلِه؛ انسان با عقلش، انسان است«.3  امام علی می فرمایند: »اْلِ

ِفْکُر ِمْرآٌة َصاِفَیٌة؛ فکر آینه ای بدون زنگار است«.4
ْ
همچنین آن حضرت فرمودند: »ال

ِتِه؛ کسـی که چشـم اندیشـه اش را بیدار  َغ  ُکْنَه  ِهَّ
َ
ْسـَهَر َعْینَ  ِفْکَرِتِه  َبل

َ
امیرالمؤمنین می فرمایند: »َمْن  أ

بدارد، به  نهایت مطلوبش خواهد رسید«.5
َتـاٌج ِفَیـا ِإَل َمْعِرَفـٍة؛ ای  ْنـَت ُمْ

َ
 َو أ

َ
!  َمـا ِمـْن  َحَرَکـٍة ِإاّل

ُ
مـوالی مّتقیـان، امام علـی فرمودند: »َیـا ُکَمْیـل

کمیل! هیچ  حرکتی نیست، مگر آنکه تو در آن محتاج شناخت هستی«.6
َ ؛ نظر فراوان در علم، عقل را روشـن 

َعْقل
ْ
ِم  َیْفَتُح  ال

ْ
ِعل

ْ
َظِر ِف  ال امیرمؤمنان، امام علی فرمودند: »َکْثَرُة الّنَ

1. بحاراالنوار، ج74، ص160.
2. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص53.

3. همان، ص49، ح295.
4. نهج البالغه، سّیدرضی، ص538.

5. غررالحکم، ص57.
6. بحاراألنوار، ج74، ص269.
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می کند«.1
؛ نظر فراوان در حکمت، عقل را بارور می کند«.2 َ

َعْقل
ْ
َقُح  ال

ْ
ِة َتل َ کْ َظِر ِف  احْلِ آن حضرت فرمودند: »َکْثَرُة الّنَ

َک  
َ
َ  َسـل

ُ
ِعَبِر ث

ْ
ْبَصـَر َو اْنَتَفَع ِبال

َ
ـَع  َفَفَکَر َو َبُصـَر َفأ َبِصیُر َمْن  َسِ

ْ
ـا ال َ

َ
در جایـی دیگـر امام علی فرمودند: »ِإّن

َهاِوی؛ اهل بینش کسی است که بشنود، بیاندیشد و ببیند و با بینش  ْرَعَة ِف امْلَ ُب ِفیِه الّصَ  َیَتَجّنَ
ً
 َواِضحا

ً
َجَددا

در آن درنگ کند، از رخدادها پند گیرد، بهره مند شود و خود را از پرتگاه ها نگاه دارد«.3 
یُن َکَما  َتِر

َ
ـوَب ل

ُ
ُقل

ْ
ـوِب ِإّنَ ال

ُ
ُقل

ْ
ٌء ِلل

َ
ِدیـَث  ِجال ُثوا َفِإَن  احْلَ

َ
ّد َ َ

َقـْوا َو ت
َ

وا َو َتال َکـُر پیامبـر اکـرم فرمودند: »َتَذا
ِدیُث؛ به  یاد هم آورید، با هم مباحثه کنید و درباره  مسـائل گوناگون سـخن بگویید؛  ُؤَها احْلَ

َ
ـْیُف ِجال یُن الّسَ َیِر

زیرا سـخن گفتن دل ها را صیقل می دهد. به راسـتی که دل ها زنگار می گیرد، چنان که شمشیر زنگار می گیرد 
و جالی دل ها، سخن گفتِن خوب است«.4

ُعوٌن َو َمْن َلْ 
ْ
ا َفُهَو َمل ُهَ پیامبر اسالم فرمودند: »َمِن اْسَتَوى َیْوَماُه َفُهَو َمْغُبوٌن َو َمْن َکاَن آِخُر َیْوَمْیِه َشّرَ

َیاِة؛ اگر  ُه  ِمَن احْلَ
َ
ْوُت  َخْیٌر ل ْقَرَب َفامْلَ

َ
ْقَصاِن أ ْقَرَب َو َمْن َکاَن ِإَل الّنُ

َ
ْقَصاِن أ َیاَدَة ِف َنْفِسـِه َکاَن ِإَل الّنُ َیْعِرِف الّزِ

کسـی دو روزش برابر باشـد، مغبون اسـت. اگر فردای کسی بدتر از امروزش باشد، ملعون است. اگر کسی در 
پی تدارک کاستی در عمل خود نباشد، کاستی در عقلش خواهد بود و اگر کسی در عمل و عقل کاستی داشته 

باشد، عدمش از وجودش بهتر است«.5
ْدِبیِر؛ محکم ترین دلیل بر کمال عقل، تدبیر  َعْقِل  ُحْسُن  الّتَ

ْ
 َغَزاَرِة ال

َ
 یَشْ ٍء َعیل

ُّ
َدل

َ
امام علی فرمودند: »أ

نیکو )سنجیده و حساب شده( است«.6

ضرورت های نوآوری و شکوفایی در تعلیم و تربیت در مسجد

اگر بخواهیم هر برنامه ای درسـت اجرا شـود و بازدهی مورد نظر را داشـته باشـد، طرح و برنامه ای برای 
تبیین و تشریح الگوها، هدف ها و شاخصه های فّعالّیت های امور الزم است تا در طول مسیر با سر در گمی و 
انحراف از مسیر اصلی مواجه نشویم. در غیر این  صورت، خالف مطلوب به  دست خواهد آمد. مسئله نوآوری 
و شـکوفایی در ابعاد گوناگون و در رشـته های مختلف نیازمند کارشـناس و متخّصص همان رشـته  اسـت تا 

1. قطب الّدین راوندی، الدعوات، ص221.
2. بحاراالنوار، ج75، ص247.

ح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج9، ص157. 3. شر
4. الکافی، ج1، ص41.

5. دیلمی، ارشادالقلوب، ج1، ص87.
6. غررالحکم، ص354، ح8080.
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با داشـتن تصویر درسـت از نوآوری و شـکوفایی، به مدّون  کردن شـاخصه ها، برنامه ریزی و طراحی پرداخته 
شود. به عنوان مثال، به  منظور نوآوری و شکوفایی برنامه آموزشی و تعلیم  و تربیت، نخست کارشناسان باید 
شـاخصه های نوآوری در این راسـتا را شناسـایی و الگویی درست ترسـیم کنند و سپس، مربّیان و معلّمان آن 

را دنبال کنند.
بنابرایـن، در نـوآوری و شـکوفایی در تعلیـم  و تربیت در مسـجد که بیشـتر به فّعالّیت هـای قرآنی و علوم 
دینی می پردازد، نیازمند طرح و برنامه ای هسـتیم که بیانگر شـاخصه های نوآوری و شـکوفایی باشد؛ اّما قبل 
از طراحی و برنامه ریزی در راسـتای تعلیم  و تربیت در مسـجد، ضروری است شاخصه های نوآوری مطلوب و 

مورد نظر مقام معّظم رهبری شناسایی شود تا به نتیجه  مؤثرتر و مفیدتر برسیم. 

م رهبری
ّ

شاخصه های نوآوری از منظر مقام معظ

نـوآوری مطلـوب و مّدنظـر رهبر معّظم انقالب مختصاتی دارد که بـه نتایج مفید و مؤثّری منتهی و 
مانع برداشت های غلط می شود. پاره ای از شاخصه های نوآوری مطلوب عبارت است از:

1. نوآوری در عرصه  فکری و فلسـفی باید در مسـیر دین مبین اسـالم باشـد و درسـت مقابل بدعت ها، 
تحریف ها، خرافه ها و تحّجرگرایی ها قد علم کند.

2. نوآوری مطلوب نه  تنها هنجارشـکن و ساختارشـکن نیسـت، بلکه در جایگاه هنجار مطرح می شـود تا 
اسالم و انقالب را زنده و پویا نگه دارد.

3. نوآوری مطلوب در چارچوب اصول، سّنت ها و ارزش ها صورت می گیرد.
4. نوآوری در روش و شیوه های اجرایی بر اساس تجربه ها صورت می گیرد تا راه میان بر برای رسیدن به 

مقصود باشد، نه اینکه بیراهه باشد.
5. نوآوری مؤثّر باید در راسـتای نوآوری های گذشـته و مکّمل آن باشد. چنانچه اصل انقالب و جمهوری 

اسالمی نوآوری به حساب می آید و سایر نوآوری ها باید مکّمل آن باشد.

مخاطبان اصلی نوآوری و شکوفایی

به  نظر می رسد سه طیف مخاطب اصلی و مجری نوآوری باشند:
1. مربّیان، معلّمان و متولّیان مسجدها؛

2. مسئوالن و مدیران عالی جامعه؛
3. نخبگان و خواّص.
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هر یک از گروه های اجتماعی ذکرشده نیز می توانند در )حداقل( سه حوزه نوآوری داشته باشند:
1. حوزه  فردی؛

2. حوزه  مدیریتی و تحت امر؛
3. حوزه  اجتماعی و ملّی.

بنابراین، مسجد در جایگاه کانون تعلیم  و تربیت، در هر یک از حوزه هایی که در ادامه به آن اشاره خواهیم 
کرد می تواند نوآوری داشته باشد:

الف( در حوزه  فردی

در فرهنگ اسالم، مسجد نهادی مقّدس و کانون تربیت است و بیشترین نقش خودسازی و جامعه سازی 
مورد نظر اسالم را برعهده دارد. در حوزه های ذکرشده، مسجد می تواند در این موردها نوآوری داشته باشد: 

1. نوآوری در برقراری ارتباط با خالق و تقّرب  جستن به او؛ 
2. نـوآوری در شـیوه های تعامـل مفید و وحدت آفریـن افراد جامعه و محکم کننده  پایه هـای اتّحاد ملّی و 

انسجام اسالمی؛
3. نوآوری در چگونگی تهذیب نفس و خودسازی.

ب( در حوزه  مدیریتی

مربّیان و متولّیان مسـجدها، در حوزه  مدیریتی تحت امر خود و در راسـتای تعلیم  و تربیت در مسـجد، در 
این امور سه گانه می توانند نوآوری داشته باشند: 

1. نوآوری در برنامه ریزی؛
2. نوآوری در ساختار، تشکیالت هیئت ها و دسته ها که احیاکننده  و حافظ دست آوردهای فرهنگ اسالم 

است؛ 
3. نوآوری در روش های اجرایی  شـدن برنامه ها و طرح ها، به  گونه ای که سـّدی بر بهانه جویی دشـمن و 

مّتهم  کردن اسالم به خرافات باشد. 

ی
ّ
ج( حوزه  اجتماعی و مل

گرچه نوآوری در سـطح کالن این حوزه به متصّدیان و نخبگان عالی رتبه  کشـور مربوط می شـود، اّما هر 
کس باید در حوزه  کاری خود به این امر توّجه داشـته باشـد. در این  راسـتا، مسـجد، رسانه ای سّنتی است و در 
اّطالع رسـانی چهـره  به  چهره و آگاهی دادن و به  صحنه  کشـاندن مردم نقش مهم خـودش را دارد؛ بنابراین، 
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سخنوران مسجد، می توانند راهکارهای نوآوری را در یکی از موارد زیر ارائه دهند: 
1. نوآوری در حیطه  زندگی و کار؛ 

2. نوآوری در سطح محلّی و منطقه ای؛
3. نوآوری در سطح شهری و کشوری.

مسجد، کانون نوآوری و شکوفایی در تعلیم  و تربیت 

یکی از مکان های مؤثّر و مفید برای نوآوری و شـکوفایی در حوزه  اجتماعی، در سـطح محلّی، منطقه ای 
یا شـهری، مسـجد اسـت؛ زیرا در طول تاریخـ   از صدر اسـالم تاکنون ـ   مسـجد کانون آموزش علوم دینی و 
به  ویژه علوم قرآنی بوده اسـت؛ ولی این آموزش ها تاکنون به  صورت سـّنتی بوده اسـت و آن  گونه که شایسته 
بود، مورد توّجه قرار نگرفته و برای آن برنامه ریزی نشده است تا جّذابیت و کارآیی خوبی برای اقشار مختلف 

جامعه، به  ویژه برای جوانان، داشته باشد.
بیشـتر وقت هـا اصـول، هدف هـا، رویکردها، کلّیـات آموزش هـا و فّعالّیت هـای قرآنی مفـروض گرفته 
می شود؛ در نتیجه نوآوری ها فقط معطوف به عوامل و اجزای فرعی شده و ظاهرسازی می شود. برای مثال، 
رنگ آمیزی، نقاشی و تنّوع در زینت مسجد بیشتر مورد توّجه قرار می گیرد. گرچه این امر نیکو و بجاست، اّما 

هیچ گاه به درجه  اهّمیت آموزش و تعلیم  و تربیت در مسجد نمی رسد.
نوآوری در تعلیم  و تربیت نیازمند آن است که:

1. از جدیدترین ابزارهای آموزشی استفاده شود؛
2 . متن های درسـی و مواد آموزشـی که قرار اسـت در مسجد تعلیم داده شود، کارشناسی شود و مطابق با 

نیازهای دانش آموزان مسجدی تدوین گردد؛
3. سـبک و شـیوه  آموزش باید به روز باشـد و از شـیوه های قدیمی  پرهیز شـود که تاکنون بازدهی موّفقی 

نداشته است.

اهدف اصلی تعلیم  و تربیت در مسجد

بررسـی هدف های تعلیم  و تربیت نشـان می دهد که مهم ترین نیازهای هر جامعه، تعلیم  و تربیت افرادی 
است که با اتّکا به نیروی اراده و تعّقل خویش، منطقی بیندیشند و به  جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای 
دیگران، در زمینه  اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی و... خود، مولّد دانش و فّناوری برای زندگی در عصر طالیی 
باشـند. در طـول تاریـخ، کانون تربیت چنین افرادی در اسـالم، مسـجد بوده اسـت. با توّجه  بـه فراگیر بودن 
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دین مقّدس اسـالم و دخیل  بودن آن در ابعاد گوناگون زندگی انسـان، مسـئله تعلیم  و تربیت در مسـجد نیز 
ابعاد فراوانی به خود می گیرد. هدف اصلی از تعلیم  و تربیت در مسـجد، آموزش انسـان ها در همه  زمینه های 
سیاسـی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و... اسـت. در صدر اسـالم، مسـجد کارکردهای فراوانی در زمینه های 
مختلفی داشته است؛ اّما امروز به  دلیل به  وجودآمدن کانون ها و مراکز جدید، بسیاری از کارکردهای مسجد 
در این مکان ها انجام می شود و به مسجد در جایگاِه مکانی برای عبادت و تقّرب  جستن به  خدای تعالی نگاه 
می کننـد؛ در حالی  که در فرهنگ اسـالم، مسـجد نقش به سـزایی  در متحّول  کـردن بنیادهای زندگی افراد 
داشـته اسـت. بنابراین، مسـجد می تواند در تحّول عقیدتی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی و رفتاری افراد جامعه 

مؤثّر باشد.
گرچـه بـا ایجـاد کانون های فرهنگی این مقوله کم رنگ شـده اسـت؛ اّما حداقل آموزش هـای قرآنی نیز 
همانند سابق در مساجد ادامه دارد. نوآوری در شیوه آموزش های قرآنی، اولوّیت ویژه ای دارد؛ زیرا در اسالم، 
مسجد از همان نخست، محّل آموزش برترین کتاب الهی، یعنی قرآن بوده است. از این رو، باید برای شکوفا 
شـدن هر چه  بیشـتر تعلیم قرآن، ترویج فرهنگ قرآن خوانی در مسـجد و گسـترش آن در سطح کلّی جامعه 
چاره اندیشـی کرد. البّته باید این نکته را بیان کرد که مراد از قرآن خوانی، فقط روخوانی صرف و بهره  نبردن 
از معنا و فهم عمیق این کتاب مقّدس نیست، بلکه هدف نهایی، فهمیدن قرآن و پیاده کردن معارف تربیتی 

آن کتاب مقّدس در زندگی است. در این باره باید به چند چیز توّجه شود:
1. توّجه به فرهنگ آموزش قرآن

امروزه در دنیا، به  خصوص در کشورهای پیشرو، نگاه به مقوله  آموزش، نگاه به رویدادی فرهنگی است. 
توّجه به فرهنگ آموزش قرآن در کشـورهای مشـرق زمین، نیازی اساسـی اسـت؛ زیرا این کشورها، از جمله 
ایران، بسیاری از رفتارها و حّتی افکار خود را از فرهنگ، ادبیات، عرفان و ادیان خود به دست می آورند. عدم 

توّجه به فرهنگ سازی در امر آموزش و یادگیری، باعث می شود تعلیم  و تربیت عمیق نباشد.

2. قرآن خوانی مقّدم بر قرآن دانی

 به این مثال توّجه کنید: فرض کنید شـما کودک خود را برای یادگیری نماز به مسـجد یا کانون فرهنگی 
می فرستید؛ او در مّدت کوتاهی با صحیح خوانی، فصیح خوانی، تلّفظ حروف خاّص عربی، ترجمه  عبارت های 
نماز، آداب، شرایط و احکام عملی نماز آشنا می شود؛ اّما کودک، در آموزش ها، به این مسئله نمی رسد که باید 
در طول زندگی نماز بخواند. هر ساله اعتبارات زیادی صرف آموزش قرآن به بزرگسال، معلّمان و... می شود. 

با کمی دّقت متوّجه می شویم که این نوع آموزش ها از اساس زائد است و سود چندانی ندارد.
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آموزش روخوانی قرآن، هدف کالس اّول تا سّوم ابتدایی است؛ در حالی  که آموزش عالی برای دانشجویان 
دوره هـای کاردانـی، کارشناسـی و کارشناسی ارشـد یک واحد پیش نیـاز آموزش روخوانی برگـزار می کند یا 
آموزش  و پرورش همه سـاله دوره های متعّددی برای فرهنگیان برگزار می کند؛ اّما همانند گذشـته مشـکل 
به قّوت خود باقی اسـت. مشـکل در نداشـتن قواعد قرآنی نیسـت، بلکه در این اسـت که افراد در اصل، قرآن 
نمی خوانند و اینکه قرآن  خواندن روزانه، در طول زندگی، به  صورت فرهنگ و رفتار در نیامده اسـت. همه  ما 
نماز می خوانیم؛ زیرا از همان دوران کودکی که چشم خود را باز کردیم، دیدیم پدر و مادرمان نماز می خوانند 
یا پدر و مادر خود را مشغول خوردن سحری دیدیم، در حالی  که رادیو دعای سحر را زمزمه می کرد؛ در نتیجه، 
همه   روزه گیر شـدیم. اّما کودکان چندبار ما را مشـغول خواندن قرآن دیده اند؟ آنچه متولّیان، برنامه ریزان و 
مجریان باید به آن توّجه کنند، همین مطلب اسـت. اجرای طرح تالوت نور در مسـجدها، یکی از طرح های 

موّفق است که باید بیشتر مورد توّجه و تعمیم قرار گیرد. 

ع کنیم  3. از مسجد شرو

اگر نمازگزاران مسـجد، در سراسـر کشور، روزی یک صفحه قرآن بخوانند، در فهم آیات ساده و پرکاربرد 
آن کوشش و تّدبر کنند، امام جماعت انجام همه روزه  این کار را نهادینه کند و از قاریان برجسته در مسجدها 
دعوت شـود تا قرآن را با صدای دلنشـین زمزمه کنند و بقّیه  نمازگزاران نیز او را همراهی کنند، به طور قطع 

آثار و برکات قرآن شامل حال حاضران خواهد شد.
قـرآن را نباید برای ختم کردن، نکته برداری و اسـتفاده در سـخنرانی ها بخوانیـم، بلکه باید برای دل خود 
بخوانیـم و مانند کسـی که برای یافتن داروی درد خود بـه داروخانه می رود، دنبال دوای دردهایمان در قرآن 
ـوِب َو 

ُ
ُقل

ْ
ِبیـُع ال ـُه َر

َ
ُقـْرآَن َفِإّن

ْ
ُمـوا ال

َّ
باشـیم؛ زیـرا هدایت، ثمره  قرآن اسـت و قرآن در این مـورد می فرماید: »َتَعل

ُدوِر؛ قرآن را بیاموزید، زیرا قرآن بهار دل هاسـت. از نور قرآن شـفا بجویید؛ زیرا  ُه ِشـَفاُء الّصُ
َ
اْسَتْشـُفوا ِبُنوِرِه َفِإّن

که شفای سینه ها است«.1
آمـوزش روخوانـی و روان خوانـی صـرف یا کالس حفظ قـرآن و آموزش قرائـت، به  تنهایـی، نمی تواند 
پاسـخگوی نیازهـای مختلـف دانش آموزان و فراگیران باشـد. شـاید یکی از رمزهای جاودانگـی و جّذابیت 
مجلس های عزاداری حضرت سّیدالّشـهدا یا مراسـم شـب های احیاء، همین تنّوع برنامه ها و فّعالّیت ها 

باشد که باید در آموزش قرآن و تعلیم  و تربیت در مسجد نیز به آن توّجه کرد. 

1. آمدی، تمیمی، غررالحکم و دررالکلم، ص112.
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4. فّعالّیت های فوق برنامه باید مکّمل برنامه  درسی قرآن باشد

دانش آموزان در حالی در مسابقه های قرآنی و معارف اسالمی شرکت می کنند که محتوای پیش بینی شده  
مسابقه را در مدرسه آموزش نمی بینند. در مقابل، محتوای کتاب های درسی قرآن، دینی و سایر کتاب ها کمتر 
در مسابقه ها می آید؛ کتاب هایی که پژوهشگران دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، با دّقت فراوان 
و متناسـب با نیازها و عالئق دانش آموزان، طراحی کرده اند. برای مثال، مسـابقه های قرائت و حفظ قرآن که 
یک فّعالّیت قرآنی تخّصصی  اسـت، هیچ گاه جزء هدف های کالن آموزش  و پرورش نبوده اسـت. در مقابل، 
کسـب مهارت روخوانی و روان خوانی قرآن از هدف های اصلی آموزش قرآن در دوره  ابتدایی اسـت. بنابراین 
بسـیار شایسته اسـت که مربّیان قرآن آموز مساجد به  جای برگزاری مسابقه های قرائت و حفظ، مسابقه های 
روخوانی )برای کالس های اّول تا سـّوم( و روان خوانی )برای کالس های چهارم و پنجم( برگزار کنند یا در 
دوره راهنمایی به مسابقه های روان خوانی )ترتیل آموزشی( و درک و فهم آیات و عبارت های قرآنی اهّمیت 

داده شود.

5. مهارت آموزی به  جای قاعده  آموزش

علّت مهجورّیت قرآن در جامعه این نیسـت که افراد با قواعد روخوانی و روان خوانی آشـنا نیسـتند، بلکه 
اشـکال این اسـت که در اصل، افراد با قرآن مأنوس نیسـتند. یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، توّجه به 
مهارت آمـوزی به  جای قاعده آموزی اسـت. در جلسـه های موّفق و معتبر قـرآن، روش حاکم، مهارت آموزی 
است. استاد در صدر جلسه می نشیند و افرادی که در حلقه انس با قرآن نشسته اند، هر یک چند آیه می خوانند 
و اسـتاد اشـکال های آنان را موردی و تلگرافی برطرف می کند؛ اّما در مدارس و کالس ها، قواعِد قرآن محوِر 
آموزش اسـت. در این کالس ها معلّم ارتباط یک سـویه دارد و به طور معمول، متکلّم  وحده می شـود و آنچه 

بیش  از همه مورد غفلت قرار می گیرد، کم خواندن قرآن است.

6. اجرای کامل برنامه درسی قرآن 

مهم تریـن عامـل در موّفـق  نبودن برنامه ها و طرح ها، از جمله برنامه درسـی قرآن در آموزش  و پرورش و 
به  ویژه در دوره ابتدایی، اجرا نکردن کامل برنامه های پیش بینی شده است. در برنامه درسی قرآن، سه عامل 

مهم که در ادامه می گوییم باید به صورت هم عرض اجرا شود تا هدف ها محّقق شود:
1. معلّمان و مربّیان قرآن آموز مساجد، باید با ابعاد و اجزاء برنامه درسی قرآن آشنا شوند و مهارت الزم را 
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در آموزش قرآن به  دست آورند؛
2. باید وسایل آموزشی )ازقبیل لوح آموزشی، نوار آموزش قرآن معلّم و دانش آموز، کتاب راهنمای تدریس 

معلّم و ضبط صوت( فراهم باشد تا آموزش با اختالل رو به  رو نشود؛
3. به نقش خانواده در آموزش توّجه شود؛ زیرا بیش از یک  پنجم آموزش بر عهده خانواده است. 

7. خانواده و زمینه های الزم آموزش قرآن

مواردی که خانواده ها باید توّجه کنند تا زمینه های الزم برای آموزش قرآن فراهم شود، در مقّدمه هر یک 
از کتاب های درسی دانش آموزان آمده است. خوب است معلّمان در آموزش خانواده به این شیوه  عمل کنند:

پدر و مادر به مدرسه دعوت شوند و در کالس درس قران حضور یابند؛ 
 نمونه ای از روش آموزش قرآن با حضور دانش آموزان برای خانواده ها اجرا شود تا آنها با تالوت 

و ریزه کاری های آموزش آشنا شوند؛
 موارد گفته  شده در مقّدمه  کتاب برای آنها بازگو شود؛

 با خانواده ها میثاق شـفاهی بسـته شـود که روزی یک صفحه قرآن بخوانند تا این فرهنگ به 
کودکان آنها منتقل شود.

8. فراگیرکردن قرآن خوانی 

مربّیان و معلّمان مسجدها، حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیما، نهضت قرآن  آموزی، سازمان تبلیغات 
اسالمی، مرکز توسعه و ترویج فّعالّیت های قرآنی و وزارت آموزش  و پرورش باید به این نکته توّجه کنند که 
متأّسفانه روند فّعالّیت های قرآنی به  جای عمومی  شدن به  سوی تخّصصی  شدن حرکت می کند و شاهد این 
مسئله هستیم که روز به  روز ارتباط عموم مردم با قرآن کمتر می شود. البّته این مطلب به معنای کنار گذاشتن 
فّعالّیت های تخّصصی نیسـت، بلکه باید توّجه شـود تا فّعالّیت های تخّصصی روز به  روز سـاده تر و عمومی تر 
شـود. به  خصوص مراکزی که در این زمینه مسـئولّیت اصلی و مستقیم را دارند، باید در هدف ها و روش های 

خود تجدیدنظر کنند.

یش نیازهای زمینه ساز نوآوری و شکوفایی تعلیم  و تربیت در مسجد

پیش نیازهای مهّمی وجود دارد که زمینه ساز نوآوری و شکوفایی تعلیم  و تربیت در مسجد است، به عنوان 
نمونه به موارد زیر توّجه نمائید: 
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 ترویج فرهنگ کتاب خوانی بین افراد جامعه، با کمک مسجدها؛ 
 برگزاری کالس های احکام، اخالق و قرآن به شیوه  نو و جّذاب؛ 

 برگزاری کالس های هنری برای جوانان، در مسجد؛
 برگزاری کالس های آموزش رایانه برای استفاده از علوم اسالمی؛ 

 برگزاری کالس های روش تحقیق، تبلیغ، سخنرانی و مّداحی؛
 پخش سی دی های مذهبی بین جوانان و کودکان؛ 

 برگزاری نماز جماعت دانش آموزان؛ 
 فراخوانی والدین دانش آموزان و کمک گرفتن از آنان در امرآموزش؛

 تأسیس و بازسازی کتابخانه های مسجدها، متنّوع کردن کتاب های موجود در مسجدها مطابق 
با سطح فکری اقشار مختلف جامعه؛

 ارتباط دوسویه  مسجدها با سایر کانون های فرهنگی؛ 
 دعوت دانش آموزان مدارس و آموزشگاه ها به مسجد در مناسبت ها و عیدهای اسالمی؛

 امکان دسترسی آسان مردم به امکانات فرهنگی مسجد؛
 زیباسازی مسجدها.

راهکارهای عملی در اجرای طرح نوآوری و شکوفایی تعلیم و تربیت در مسجد

آنچه در تحّقق نوآوری و شـکوفایی تعلیم  و تربیت در مسـجد درخور توّجه اسـت، داشتن برنامه های نو در 
قالب شـیوه های اجرایی جدید و در سـطح کالن مسـجدهای کشـور و همچنین، تالش برای شـکوفاکردن 
تالش های گذشـته اسـت که به مقّدمات زیادی نیاز دارد و نبودن بسـترها، امکان تحّقق آن را از ذهن دور 

می کند.
بنا بر سـخنان رهبر معّظم انقالب، یکی از مقّدمه های الزم برای تحّقق نوآوری، بسترسـازی برای 
نوآوری اسـت که امامان جمعه و جماعت می توانند نقش بسـیار مهّمی در اجرای آن داشـته باشـند. به عنوان 

نمونه، برخی از این نقش ها در ادامه بیان می شود:
1. امامـان جمعـه و جماعـت باید در صحنه  سیاسـی و اجتماعی کشـور فضای آرام روانـی ایجاد کنند و از 

تنش ها و چالش های ساختگی و حاشیه ای بپرهیزند که جز اتالف وقت هیچ دردی را دوا نمی کند.
2. کشـاندن همه  مردم به صحنه  نوآوری و شـکوفایی، به ویژه تعلیم  و تربیت در مسـجد امری ضروری 
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است؛ امیدواریم با عزم ملّی و اراده  جمعی، در اجزای مختلف آموزشی و در مساجد فضای نوآوری حاکم گردد.
3. هماهنگ کردن مسئوالن، مدیران و نخبگان تا نوآوری مطلوب در فضای جامعه گسترش یابد.

4. اجرایی کـردن نـگاه فراجناحی حزب ها و تشـّکل ها به موضوع نوآوری و اجتنـاب از مصادره  آن به نفع 
گروه یا جناحی خاّص.

5. شناسایی نقصان و کاستی های موجود در سیستم ها و روش های تعلیم  و تربیت که تاکنون وجود داشته 
است و بن بست ها و کمبودها در معرض دید عموم قرار گیرد تا برای رفع آنها چاره جویی شود.

6. تدبیـر علمـی و عقلـی در ارائـه  نوآوری ها و فراخوانی مدیـِر مدبّر و موّفق در سیسـتم تعلیم  و تربیت در 
مساجد.

7. پرهیز از بلندپروازی ها جهت عملیاتی کردن طرح ها.
8. شناسـایی تناسـب نوآوری ها با ظرفّیت ها و امکانات موجود مساجد مختلف کشور و متناسب  بودن آنها 

با سطح فکری اهالی آن منطقه.
9. تالش شود تا نوآوری بر اساس مطالبات عمومی جامعه باشد و به  دور از افزایش نیازها و غیر واقعی کردن 

آنها باشد.
10. تکریم و تجلیل از افکار و طرح های نو، به ویژه طرح هایی که از سوی جوانان ارائه می شود.

11. تالش برای فراگیرکردن نوآوری.
 از یک نگاه، همه  جامعه مخاطب رهبر معّظم انقالب هسـتند و هر کس باید به اندازه  توان خود، در 
جهت رسیدن به نقطه  مطلوب، تالش کند. گرچه نخبگان جامعه بیش از دیگران مورد خطاب قرار می گیرند.

آسیب شناسی نوآوری و شکوفایی در نظام تعلیم  و تربیت مسجد

ممکن است نوآوری و شکوفایی واقعی، در نظام تعلیم  و تربیت مسجد، با مانع هایی مواجه شود که توّجه 
 نکردن به آنها موجب انحراف یا سطحی  نگری می شود. از این رو، الزم است با نگاهی آسیب شناسانه مانع ها 

را شناسایی کنیم و برای رفع آنها بکوشیم. در ادامه به برخی از این مانع ها اشاره می کنیم:
1. جزئی  نگری به جای کالن  نگری: مشـغول  شـدن به امور فرعی و اشـتغال ذهن به مسائل جزئی سبب 

می شود مسائل و هدف های اصلی تعلیم  و تربیت فراموش شود و به نتیجه ای مطلوب نرسیم.
2. بخشـی  نگری و مصادره به مطلوب: سـوق دادن نوآوری ها به حوزه های خاّص، حّتی در صورت نتیجه 
 بخش  بودن، سـبب رشـد ناهمگون می شـود و در نتیجه اثرهایی معکوس به دنبال خواهد داشت. گرچه این 
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راهبرد باید از سوی همه  مسئوالن و نخبگان دنبال شود، اّما باید مراقب باشیم در نظام تعلیم  و تربیت مسجد 
که هوّیت مسلمانان در آن شکل می گیرد، با رشدی ناموزون و بی قواره مواجه نشویم. 

3. نوآوری نباید با غرض های سیاسی همراه باشد و به منفعت های جناحی آلوده شود. 
4. افـراط و تفریـط: برخـورد افراطـی بـا مقوله  نوآوری بـه  معنای برهـم زدن همه  سـاختارها، برنامه ها و 
شیوه های قبلی و مرسوم است. تعجیل و شتاب زدگی در این راهبرد امکان دارد به همان اندازه مخاطره آمیز 

و منفی باشد که تفریط و مقاومت در برابر هرگونه ابتکار و خالقّیت، مخاطره آمیز است.
5. عدم شـناخت مرز بین نوآوری و بدعت: اگر شـناخت درسـتی از نوآوری، به ویژه در بخش تعلیم احکام 
و اخالق و الگودادن به جوان ها، وجود نداشـته باشـد، ممکن اسـت نوآوری به بدعت و الگودهی ناسـازگار با 

اصول اسالم منجر شود. 

نتیجه  سخن

مسـاجد در میان مسـلمانان از جایگاه ویژه و واالیی برخوردار هسـتند. به یقین می توان اذعان داشت، بعد 
از کعبه معّظمه که خانه خدا و قبله آمال و آرزوهای مسـلمانان اسـت، مسـجد از منظر مکانی، مقّدس ترین 
مکان اسـت. این اهّمیت و قداسـت از آغاز بنای آن به وسـیله پیامبر اکرم به عنوان آموزه ای ماندگار به 

همه مسلمانان آموخته شده است. 
آنچه که به این مکان مقّدس شـأنّیت و جایگاه ویژه در میان مسـلمانان بخشـیده اسـت، نقش و زمینه ای 
است که مساجد توانسته اند در ایجاد نوآوری و شکوفایی علوم، فنون و کارکردهای متنّوع تربیتی و آموزشی 
مطابـق بـا مقتضّیات زمان و مکان در جوامع اسـالمی ایجاد نمایند. بدون تردید، بسـیاری از کارکردهایی را 
که ابتدا در مسـجد نوآوری شـده و در طی سـالیان بعد به شکوفایی رسـیده اند، برای تبیین دقیق مّدعا یادآور 

می شویم:
اّولین حلقه های درسـی که در نهایت موجب تشـکیل مدرسه گردید، در مساجد ایجاد شد. در بحث کتاب 
و کتابخوانی، اّولین کتاب، یعنی قرآن کریم، ابتدا در مسـجد قرار گرفت و سـپس دیگر کتب احادیث و بدین 
ترتیب، شکل گیری اّولیه کتابخانه ها از مسجد شروع شد. اّولین دانشگاه های بزرگ اسالمی در مساجد رشد 
و گسـترش یافته اند. اّولین کانون و مرکز فرهنگی در مسـجد و توّسـط پیامبر اسـالم ایجاد شـد. در بُعد 
اّطالع رسـانی، مناره ها و مأذنه ها که نماد اّطالع رسـانی بوده اند، در مساجد به وجود آمده اند. اّولین نشست ها 
و معاهدات سیاسی و گفت وگو بین نمایندگان طوایف و قبایل مختلف با رسول گرامی اسالم در مسجد 
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تشکیل می شد. بستر نوآوری، شکوفایی و اوج قالب ها و سبک های مختلف هنر و معماری اسالمی، مساجد 
بوده و ده ها نمونه دیگر در زمینه های مختلف که نقش بسیار مهم مساجد در ابداع، و نوآوری و بالندگی آنها 

انکارناپذیر است.
به هر حال، مسـاجد ضمن اینکه از جایگاه و منزلت باالیی در میان مسـلمان برخوردار هسـتند، نسبت به 
دیگر اماکن، مراکز و پایگاه ها از ظرفّیت، توان و پتانسیل باالیی برخوردار بوده و از تجربّیات چند قرن گذشته 

در زمینه نوآوری نیز بهره مند هستند.
در حال حاضر، نیز مساجد دارای فّعالّیت های گسترده در زمینه های مختلف، به ویژه در بعد تعلیم و تربیت 
اسـت. هر قدر این فّعالّیت ها و کارکردها از تنّوع بیشـتری برخوردار گردد، به طور مسـلّم از زمینه جّذابیت و 
اقبال بیشـتری برخوردار شـده و از اسـتقبال گسـترده تری از سوی تمامی اقشـار جامعه، به ویژه قشر نوجوان 
و جـوان مواجـه خواهد شـد و نتیجه ای که از این مهم عاید می گـردد، افزایش اعتقادات مذهبی و دین باوری 

در سطح جامعه است و وصول و دست یابی به اهداف عالی نظام و منوّیات مقام معّظم رهبری است.
با توّجه  به آنچه در مورد شـاخصه ها، الزامات و آسـیب های نوآوری بیان شـد، این نکته روشن می شود که 
برای تحّقق راهبرد نوآوری و شـکوفایی تعلیم  و تربیت در مسـجد، قبل از هر چیز، باید رفتارهای شـخصی و 
اخالق کاری متولّیان فرهنگی مسـجد و مسـجدی ها اصالح شـود. بی تردید، برخی ویژگی ها وجود دارد که 
از مقّدمه های ضروری پیشـرفت جامعه هستند؛ مانند: مسئولّیت پذیری، نظم، قانون پذیری، اعتماد به  نفس، 
داشتن روحّیه  کار و تالش و هم اندیشی با نخبگان و مردم. این ویژگی ها نخست، باید در روحّیه  و شخصّیت 
معلّمـان، متولّیـان و مربّیـان مسـجدها بروز کند تا بتـوان راهبردهای اساسـی و کالن را در این نهاد مقّدس 

عملی کرد.
بـرای افزایـش بهره منـدی از پایگاه مسـجد در ایجاد و تقوّیت و تثبیت و بسـط زیرسـاخت های فرهنگ 
اصیل اسـالمی، شایسـته اسـت متولّیان فرهنگی مساجد مانند گذشته در روش تعلیم  و تربیت یا در طّراحی و 
برنامه ریزی در امور مسـجدها به  صورت جّذاب و محوری، نوآوری را سـرلوحه کارشـان قرار دهند. آموزش  و 
پرورش و نهادهایی غیر از مسـجدها، چه در کشـورهای اسـالمی و چه غیراسـالمی، به  روز می شود؛ ولی در 
روش تعلیـم  و تربیـت یـا در طّراحـی و برنامه ریزی این مکان تربیتی با آن قدمت زیـاد، هیچ نوآوری صورت 
نمی گیـرد. بنابرایـن، احیـاء زمینه ها و بسـترهای نوآوری در مسـجد، به عنوان بزرگ تریـن کانون نوآوری و 
شکوفایی در تعلیم و تربیت، امری ضروری است. از این رو، بر مسئوالن فرهنگی کشور و عموم افراد جامعه، 
پژوهشـگران، محّققان و اندیشـمندان اسـالمی به عنوان نگهبانان و حافظان مکتب رهایی بخش اسـالم، 
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فـرض اسـت کـه ضمن کنکاش و تحقیـق در امور مربوط به مسـاجد و فّعالّیت های آن، بـا ارائه راهکارهای 
اصولی و مناسـب برای ارتقاء و افزایش کّمی و کیفی آن گام برداشـته و با فرهنگ سـازی، بسـترهای الزم را 
برای تحّقق این اهداف فراهم نمایند و تمامی ابعاد و کارکردهای مساجد را با شیوه ای نوین کاربردی نمایند. 
نوجوانان و جوانان ما به طور طبیعی، به کارهای نو و افکار جدید عالقمند هسـتند. آنان شـیفته مطالب و 
مقاالت تازه و سـبک های نوین روزگار خود هسـتند و به سخنان جدید با کمال دّقت گوش می دهند و درباره 
مطالب نو با عالقه فراوان گفت وگو می کنند. بنابراین، مسجدهای ما باید متحّول شوند و پاسخ گوی نیازهای 
روز جوانان باشند. مسجدها باید به امکانات و ابزارهای آموزشی و اّطالع رسانی روز دنیا، مانند کامپیوتر، انواع 
سایت های مذهبی و فرهنگی، برنامه های آموزشی در رشته های مختلف و... مجّهز شوند و جاذبه های جدید 

و کافی را برای جذب نوجوانان و جوانان به خود داشته باشند. 
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نقش مسجد در امنیت اجتماع محّله اى
محّمد عارفی

چکیده

نوشتار حاضر، پژوهشی توصیفی )Descriptive( است که در آن، عالوه بر مطالعه اسناد و مدارک و منابع 
کتابخانه ای، برای جمع آوری اّطالعات از شـیوه مصاحبه با اسـاتید حوزه و دانشـگاه بهره گیری شـده است. 
نگارنده، در صدد تبیین نقش مسجد در امنیت اجتماع محلّه ای است. بدین منظور، ابتدا به اصل اِبشار )تأیید 
اعمال منطقی مطابق با دستورات الهی( و اِنذار )رّد اعمال غیرمنطقِی مخالف با دستورات الهی( اشاره نموده، 
سـپس به نقش تربیتی و امنیتی مسـاجد محلّه ای، به عنوان خرده نظام های اُرگانیستی و اجتماعی در از میان 

بردن احساس سرخوردگی اجتماعی افراد و کنترل کنش های نابهنجار در محاّلت شهری پرداخته است.

واژگان کلیدى: 

امنیت اجتماعی، آسیب اجتماعی، خرده نظام اُرگانیستی، َسرخوردگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، مفاسد 
اجتماعی.
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مقّدمه

بـه یقیـن، یافتـن راه حّل برای همه مشـکالت اجتماعی، از توان دولت ها خارج اسـت. نگرش سیاسـی و 
امنیتی به مسائل اجتماعی نیز روش الپوشانی1را تجویز نموده و به تخریب بیشتر جامعه می انجامد. در چنین 
مواردی، مراکز علمی و پژوهشـی، نهادهای مدنی مردمی، به ویژه مسـاجد در جامعه اسـالمی هستند که در 
کنار مردم و دولت ها یا حّتی پیشاپیش آنان به چاره جویی برمی خیزند. مسجد، پایگاه تبلیغ دین اسالم است 
و بسـیاری از آثار اجتماعی، نظیر اخالص و درسـت کاری، سـامان دهی زندگی و نظم و تقوی بر آن مترتّب 
است. افرادی که بیشتر در مسجد حاضر می شوند، کمتر حقوق دیگران را ضایع نموده، زندگی خود را با نظم 

بیشتری توأم می سازند و آثار و رفتار دینی در زندگی اجتماعی آنان نیز به چشم می خورد.
از سوی دیگر، نقصان ارزش های دینی سبب بروز بی نظمی ها و آشوب های اجتماعی می گردد. مشکالتی 
که بدین وسـیله به فرد منتقل می شـود، به خانواده وی نیز سـرایت می کند. سـپس، این درگیری و تشـّنج به 
محّل کار نیز تسّری می یابد. این دور باطل به طور مرتّب تکرار می شود و در نهایت، نابسامانی فرد و خانواده 
را در پی خواهد داشت و عدم امنیت در ساختار کلی جامعه به ویژه در سطح محلّه ای را افزایش می دهد. هدف 
از انجام این تحقیق، بیان اهّمیت تشـکیل سـتادهای حفاظت اجتماعی در مساجد، به ویژه مساجد محلّه ای و 
اداره آن در قالب تشـّکل های مردمی برای پیشـگیری از بروز و گسترش جرایم و آسیب های اجتماعی است. 
به  طور کلی، هدف این پژوهش، بیان نقش دین در کاهش آسیب پذیری اجتماعی و ارتقای سطح ارزش های 
اخالقی و انسانی و باال رفتن ضریب امنیت و مشارکت های مردمی و مسئولّیت های اجتماعی برای کاهش 
مفاسد اجتماعی و اخالقی، در سطوح محلّه ای و شهری و توّجه به نقش امنیتی مسجد در شناخت مناطق و 
محاّلت فقرآلود و برقراری عدالت اجتماعی در میان اقشـار مختلف جامعه، در راسـتای افزایش هر چه بیشتر 

امنیت اجتماعی محلّه های شهری است.
در این نوشـتار مختصر، با اشـاره به اصل ابشـار و انذار )تأیید اعمال منطقی مطابق با دسـتورات الهی و رّد 
و انـکار اعمـال غیرمنطقی(، به نقش تربیتی و امنیتی مسـاجد محلّه ای، به عنـوان خرده نظام  اجتماعی در از 
میان بردن احساس سرخوردگی اجتماعی افراد و کنترل کنش های نابهنجار در محاّلت شهری می پردازیم.

کارکرد اجتماعی مساجد

مسـجد، بـه عنـوان یک مکان، از دو جلوه متفاوت برخوردار اسـت. به عبارت دیگـر، دوگونه رفتار در این 

1 . الپوشـانی کردن، در تداول عوام، به فریب و تردسـتی، چیزی را مسـتور کردن معنی می دهد. همچنین به مفهوم عیب کسـی را به حیلتی پوشـیدن 
کبر، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه »الپوشـانی کردن«. یا با زبردسـتی و حیله عیب یا خطای کسـی را پنهان کردن اسـت؛ دهخدا، علی ا
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مکان ویژه متجلّی می گردد که در امر تعلیم و تربیت و جهت دهی رفتارهای فردی و جمعی افراد بسیار مؤثّر 
اسـت. در جلوه ظاهری مسـاجد، رفتارها و اعمال و روابط پسـندیده دینی و مذهبی و مقبول شـرع و دین رخ 
می نماید. در حالی که در جلوه پنهانی مساجد، رفتارهای شخصی، غیرجمعی و کنترلی رخ می دهد. هنگامی 
کـه انسـان ها بـه صورت جمعی در حال برگزاری مناسـک و انجـام فرایض دینی هسـتند، رفتارهای جمعی 

مقبول و عمومی ظاهر می گردد.
هنگامـی کـه افـراد بـه صورت غیرجمعی و به صورت فردی در مسـجد ظاهر می شـوند، خـود به خود به 
محاسـبه، کنترل و بررسـی رفتارهای شـخصی و فردی خود می پردازند. ویژگی مساجد به عنوان مکان های 
مقّدس در مقابل سـایر اماکن در این اسـت که مسـجد از نظر ماهّیت، عالوه بر این که محلّی برای تجّمع و 
همبسـتگی جمعی اسـت، به طـور مکانی و موقعّیتی، خود بـه خود فرد را به درون خـود ارجاع می دهد. بدین 
ترتیـب، فـرد آنچـه را که در جمع از طرح آن پرهیز می نمود، در حالت انفـرادی به طرح آن می پردازد. گفتنی 
است که طرح موضوعات و مسائل رفتاری و فکری، بیشتر حالت اصالح کنندگی، ترمیمی و کنترلی دارد. بر 
این اساس، می توان پذیرفت که هم حضور جمعی و هم حضور فردی در مساجد، می تواند رفتارهای مطلوب 
فردی و جمعی را در فرد برانگیزاند و این در حالی است که سایر اماکن، ممکن است تنها یکی از این حاالت 

تأثیری را بر جای گذارند.
بـه عنـوان مثـال، حضور در مدرسـه، از نظر ماهّیتی و به لحاظ موقعّیتی که دارد، حضوری جمعی اسـت و 
اثرات احتمالی آن تنها با حضور جمع، معنادار می گردد. به عبارت کلّی، مدرسه جایی نیست که افراد بخواهند 
به  طور انفرادی در آنجا حاضر شوند و به فّعالّیت بپردازند. بدین ترتیب، برای مساجد نیز می توان نقشی دوگانه 
قائل شـد. نقش نخسـت، کمک به اصالح و انجام رفتارهای جمعی افراد اسـت؛ چرا که افرادی که در مساجد 
گردهم می آیند، از طریق دین و آیین ها و مناسک جمعی به یکدیگر مّتصل می گردند. به این دلیل که عقاید 
مذهبی، درونی است و نیاز به انجام آیین ها و شرکت در مناسک را در پی دارد. افراد، با حضور در این مراسم و 
انجام فّعالّیت های عبادی، هوّیت جمعی خود را سامان می بخشند. اگر به رابطه میان دین و مذهب و ماهّیت 
روابط و نهادهای اجتماعی توّجه کنیم، در این صورت، کارکرد اصلی دین، تنظیم نیازها و کنش های انسانی 
از طریق جلب اعتماد به امور مقّدس و اتّصال افراد از طریق آیین ها و مناسـک جمعی به گروه خواهد بود. به 
هر حال، مساجد می توانند به ایجاد و تقوّیت رفتارهای مقبول، کمک کنند. رفتارهایی که ممکن است انجام 
آن در جامعه معمول باشـد یا ممکن اسـت در مسـجد پسندیده و مقبول نباشد. از این رو، کارکرد مهم مساجد، 

ایجاد تمایز میان رفتارهای بطن جامعه با رفتارهای داخل مسجد است.

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 596



به عبارت دیگر، برای ظهور و تجلّی برخی رفتارها، ناگزیر به موقعّیت مکانی به  نام مسجد،  نیاز است.1

مساجد و تعاون اجتماعی

مساجد، پایگاه عمومی مسلمانان و محّل حضور اقشار مختلف اجتماع به شمار می آیند. از این رو، مسجد، 
جایگاه مناسـبی برای تعاون اجتماعی مسـلمانان و مشارکت آنان در برطرف نمودن نارسایی ها و آسیب های 

اجتماعی است. 
گفتگـو در مـورد مشـکالت اجتماعـی و چاره اندیشـی برای رفع آنهـا، هنگامی به نتیجه نهایی می رسـد 
که اقداماتی عملی را نیز به همراه داشـته باشـد. مسـجد، پایگاه عمومی مسـلمانان و محّل حضور قشـرهای 
گوناگون اسـت. از این رو، جایگاه مناسـبی برای تعاون اجتماعی مسـلمانان و مشـارکت آنان در راستای رفع 

نارسایی های اجتماعی محسوب می شود.
در صـدر اسـالم توّجهی همه جانبه به تهیدسـتان و محرومان در مسـجد به عمل می آمـد که باید الگوی 

مساجد در این عصر قرار گیرد. نمونه هایی از این توّجه عبارت بود از:
الـف( کمـک مالـی: مسـجد، تنها محـّل خواندن نماز نبود، بلکـه جایگاهی بـرای دادن صدقه و کمک به 
مسـتمندان نیز به شـمار می آمد. داسـتان معروف و تاریخی امام علی که در حال رکوع، انگشتر خویش را 

به مستمندی بخشید، در مسجد به وقوع پیوست.
مسـجد، باید باعث برطرف کردن اندوه های دنیوی، افسـردگی، و پناه گاه مسلمانان باشد.2در روایت آمده 

است که پیامبر در مسجد با تهیدستان هم غذا می شد و با آنان افطار می کرد.3 
امـام رضـا در گفتـاری نورانـی، یکـی از فوایـد و آثار سـازنده نماز جماعـت را ـ که به طـور معمول در 
مسـجد برپا می شـود ـ همیاری و تعاون مسـلمانان بر »بِّر و تقوا« بیان نموده اسـت. امام رضا می فرماید: 
 ...

ً
 َمْشـُهودا

ً
 َمْکُشـوفا

ً
 َظاِهرا

َ
ِعَباَدُة هَّلِلَِّ ِإاّل

ْ
ُم َو ال

َ
ْسـال ْوِحیُد َو اْلِ ُص َو الّتَ

َ
ْخال  َیُکـوَن اْلِ

َّ
َماَعـُة ِلَئـال َ ـِت احْلج

َ
ـا ُجِعل َ

َ
»ِإّن

ْجـِر َعـْن َکِثیـٍر ِمـْن َمَعـاِص اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل؛ ]نمـاز[ جماعت، مقّرر شـده اسـت  ْقـَوی َو الّزَ ِبـّرِ َو الّتَ
ْ
 ال

َ
َسـاَعَدِة َعـیل امْلُ

تا اخالص، توحید، اسـالم و پرسـتش خدا همگی ظاهر، آشـکار و مشـهود باشـند...، همچنین، مساعدت در 
نیکوکاری و تقوا و جلوگیری از بسیاری از نافرمانی های خداوند عزیز و جلیل با حضور در نماز جماعت محّقق 

می شود«.4

1. سجادى، سّیدمهدى، مسجد و تعلیم و تربیت، ص247.
2 . وسائل  الشیعه، ج5، ص263.

3 . مستدرک الوسائل، ج3، ص38؛ بحاراالنوار، ج80، ص350.
4 . وسائل الشیعه، ج5، ص372، باب 1 از ابواب صالة الجماعه، روایت 9.
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این سـخن امام رضا، باب علمی اسـت که صدها باب علم دیگر از آن به روی انسـان گشوده می شود. 
کارهایی مانند جمع آوری کمک برای نیازمندان، پرداخت وام، اعطای خدمات درمانی، اقدامات برای تسهیل 
ازدواج زوج های جوان، برنامه ریزی برای عیادت و سرکشی از بیماران و...، همگی از مصادیق تعاون بَر »بِّر و 
تقوا« اسـت. اهل مسـجد، باید فقر را از میان خویش برچینند. با این همه، مساجد امروز، سنگینی این رسالت 
را کمتر بر دوش خود حس می کنند. در مسـاجد، کمک به تهیدسـتان فراموش شـده است یا حداقل به سمت 
و سوی نادرستی کشیده شده است. تهیدستانی که نقاب تعّفف بر چهره زده اند و در هاله ای از شرم و نجابت، 
فقر را بی نیازی جلوه می دهند، مسـتحّقان واقعی کمک ها در مسـاجد هسـتند؛ اّما ایسـتادن و سرافکندگی و 
ذلّت را روبه روی جمعّیت تمرین کردن کاری ناشایسـت اسـت که متأّسـفانه امروز رواج پیدا کرده است که با 

مرام اهل مسجد و حرمت خانه خدا سازگار نیست. 
ب( اسـکان مسـتمندان: اهل ُصّفه، گروهی از مهاجرین و انصار بودند که از تهیدسـتی، منزل و سـرپناه 
نداشـتند. پیامبر اینان را در صّفه مسـجدالّنبی )سـایبانی در آن مسـجد( جای داد. مسجد، در جایگاه 
اصیـل خـود، یک الگوی ارزش گذاری اسـت؛ به عبارت دیگر، ارزش های فراموش شـده دوباره در مسـاجد 

مطرح می گردد. 
از دیگر نقش های اجتماعی مساجد، می توان به کارکرد مسجد در پرورش نیروهای متعّهد اشاره نمود که 
حکومت اسـالمی به آنها نیاز دارد؛ زیرا مسـجد، بار هدایت فکری و تربیتی نیروهای جامعه را بر دوش دارد. 
در سایه رفت و آمد افراد به مساجد، اخالق، آداب و خط مشی آنان تا حدود زیادی هویدا می گردد که این خود 

در روابط افراد با یکدیگر سازنده و مؤثّر است.
حاکمّیت اسالمی نیز می تواند از این رهگذر، نیروهای متعّهد مورد نیاز خود را برای تحّقق فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر شناسـایی کند. در این راسـتا، در سـایه تجّمع و انسـجامی که مؤمنان در مساجد ایجاد 
می کنند، می توان بهترین تشّکل مردمی را برای مبارزه با منکرات و مفاسد و آسیب های اجتماعی پی ریزی 

نمود.

مساجد و برقرارى عدالت اجتماعی

برقراری امنیت و رفاه اجتماعی در جامعه، دامنه وسـیعی از فّعالّیت ها و برنامه های پیشـگیرانه، حمایتی و 
امنیتی و خدمات اجتماعی خاّص را شـامل می گردد که تحت نظارت و کمک دولت ها و نهادها و گروه های 
مردمی نظیر مسـاجد، کانون های اجتماعی ـ فرهنگی، به  منظور حفظ سـالمت تمامی افراد جامعه، صورت 
گرفتـه و از دو رویکـرد در جهت گیـری عـاّم و خاّص برخوردار اسـت. در رویکرد عاّم، بـرای برقراری امنیت 
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اجتماعی با محورّیت قرار دادن سـالمت و با تأکید بر اصول پیشـگیری از ارتکاب جرم برای ارتقای کیفّیت 
زندگی آحاد مردم و مشـارکت همه جانبه آنان، برنامه های ارتقایی پی ریزی و مورد اجرا گذارده می شـود. در 
رویکـرد خـاّص، ارائه خدمات اجتماعی بـه افرادی خاّص، به خصوص افرادی که در معرض خطر بیشـتری 
نسـبت بـه آحاد دیگر جامعه هسـتند، در سـطح خرد )محلّـه ای( مّدنظر قـرار می گیرد. در این راسـتا، اصول 

راهنمایی برای تحّقق امنیت اجتماعی به شرح ذیل مّدنظر هستند:
1. تأکید بر سالمت و سالمت محوری جامعه و ارتقای مستمر کیفّیت زندگی آحاد جامعه؛

2. تأکید بر ارائه خدامت امنیتی، عالوه بر ارائه خدمات حمایتی؛
3. محور قرار دادن آسیب های اجتماعی و جرائم در مقابل افراد آسیب دیده و پیشگیری از بروز آنها؛

4. بهبود و شـناخت علمی و سیسـتماتیک آسـیب اجتماعی و انجام برنامه های اجرایی پیشگیرانه در این 
خصوص؛

5. تأکید بر تسهیل شرایط مشارکت و رقابت مردم با نهادهای مرکزی نظیر مساجد و تکایا در برنامه های 
امنیتی به  ویژه امنیت محلّه ای.

ستادهاى حفاظت اجتماعی مساجد و برقرارى امنیت اجتماعی

همان گونه که مسـاجد از صدر اسـالم تاکنون به عنوان مردمی ترین پایگاه اعتقادی و اجتماعی و مرکز 
نشـر فرهنگ اسـالم مطرح بوده اند، امروز نیز در مبارزه با تهاجم فرهنگی و تقوّیت فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر پیش قدم هسـتند. با تشـکیل سـتادهای حفاظت اجتماعی در مساجد، به ویژه مساجد محلّه ای و 
اداره آنها در قالب تشّکل های مردمی و سازمان یافته، کارکرد امنیتی و پیشگیرانه مساجد از بروز و گسترش 
جرائم و آسیب های اجتماعی پررنگ تر شده و به همان نسبت، امنیت اجتماعی افراد جامعه به ویژه در سطح 

محلّه ای افزایش می یابد.
با تشکیل هسته های ستاد حفاظت اجتماعی، به عنوان نهاد حفاظت اجتماعی صددرصد مردمی در بیش 
از یکصد هزار محلّه کشـور، برقراری امنیت اجتماعی در سـطوح شـهری و محلّه ای هر چه بیشـتر تضمین 

می گردد.
در حقیقت، ستاد حفاظت اجتماعی عهده دار نقش کشف و پیشگیری از وقوع جرم و در نهایت، حفاظت از 
امنیت و نیازهای اجتماعی جامعه توّسط خود شهروندان است. به عبارت دیگر، این ستادها به عنوان سیستم 
دفاعی هر محلّه در برابر بزهکاران و مجرمان فّعالّیت می نمایند. با راه اندازی چنین هسـته های اجتماعی در 
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محاّلت و اماکن عمومی، آسیب های اجتماعی هر محلّه، شناسایی و تحّرکات مجرمان و بزهکاران اجتماعی 
محاّلت، زیر ذّره بین اعضای مردمی ستاد قرار می گیرد. در اغلب کشورهای پیشرفته، امور امنیتی و حفاظت 
اجتماعی، به تشـّکل های مردمی و یا بخش های خصوصی نظیر کارآگاهان غیررسـمی واگذار می گردد. به 

عبارت دیگر، این چنین تفّکری از سال ها پیش در جوامع توسعه یافته در حال اجرا بوده است.
امروز، حفاظت از محیط زیسـت با تخریب کنندگان طبیعت و محیط زیسـت به مقابله می پردازد. حفاظت 
اجتماعی نیز نقش مبارزه با بزهکاران و خاطیان اجتماعی را بر عهده داشـته و از آلوده شـدن جامعه به جرم و 
بزه و ناامنی جلوگیری می کند. در کشـورهای اسـالمی، از جمله ایران، هسته های ستاد حفاظت اجتماعی در 

مساجد و یا کتابخانه های محلّه ای تشکیل می یابد.
با تشـکیل سـتاد حفاظت اجتماعی در مسـاجد محاّلت، حقوق و آزادی های شهروندان تضمین شده و با 
جلوگیری از تعّرض های نابجا به زنان، دختران، پسـران و جوانان، امنیت گروه های سـّنی و جنسـی مختلف 

تأمین می گردد.

نقش دین و مساجد در کاهش آسیب پذیرى اجتماعی

عنصر عظیم اجتماعی دین، کارکردهای ارزشمندی در تحّرک و شادابی اجتماعی در عرصه های مختلف 
داشته و عامل مهّمی در سالمت جامعه و کاهش آسیب پذیری اجتماعی محسوب می گردد. از  این رو، بدیهی 
اسـت کـه تقوّیـت آن در جامعه، به ویژه در سـطح محلّی و محلّـه ای، به ارتقای سـطح ارزش های اخالقی و 
انسانی و سلوک اجتماعی و باال رفتن ضریب امنیت و مشارکت های مردمی و مسئولّیت های اجتماعی منجر 
می گردد و کاهش مفاسـد اجتماعی و اخالقی و بسـیاری از جرایم را نیز در پی دارد. این کارکرد ارزشـمند و 
منحصر به فرد عنصر دین، آن را در میان سـرمایه های اجتماعی متفّوق سـاخته و بر این اسـاس، باید در صدر 
کاالهای عمومی در نظام برنامه ریزی کشور قرار گیرد. با نگاهی اجمالی به برخی کشورها، از جمله جمهوری 
ترکیـه می تـوان مشـاهده کـرد که آنهـا نیز برخالف تمایالت شـان در پرداختـن به مباحث دینـی، به لحاظ 
کارکردها و تأثیرات عمیق دین بر بهبود و سـالمت زندگی فردی و اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی، به 
انجام سرمایه گذاری های کالنی در این بخش مبادرت نموده اند. مسجد، محلّی است که مشکالت اجتماعی 
با امید و وحدت در آن مطرح شـده و ارضای نیازهای جسـمی و روحی در سـطوح تصمیم گیری با نّیت خیر در 
آن منعقد می گردد. در مسـاجد، می توان شـاهد بازگشـت تمامی طبقات و اقشـار مختلف جامعه بود. کدورت 
طبیعی افراد جامعه در آب زالل مسـاجد شست وشـو داده شـده و حّب و بغض های بیهوده و مظاهر دنیوی به 
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فراموشـی سـپرده می شـوند. اگر مسـجد، نقش آفرینی خود در تهذیب روح اجتماع را به درستی انجام ندهد، 
شـّدت مشـکالت و اضطراب های تمّدن به ظاهر ماشـینی، جامعه را درهم ریخته و انحرافات و آسـیب های 
بسیار اجتماعی در جامعه بروز می نماید. از این رو، مساجد با برخورداری از کارکرد امنیتی خود، نقش بسزایی 
در مهـار و از میـان بردن آسـیب های اجتماعی، به ویژه در سـطح محلّه ای ایفا نمـوده و بدین ترتیب، موجب 
برقراری امنیت در محلّه ها و شـهرها می شـوند. با حضور در مسـاجد به عنوان مراکز عبادی اسـالم، در اصل 
ظهور یک واکنش و رفتار و نه بر حسب لزوم در کیفّیت آن است. نقش امنیتی مساجد، نقش تکمیلی و تربیتی 

برای ایجاد و تقوّیت رفتارهای مطلوب و نه فقط نقش تثبیت رفتارهایی است که در مساجد رخ می دهند.1
مساجد، حافظ و پاسدار جهان اسالم  هستند. در جهان اسالم، شهرهایی که از دیوارهایی بلند و مستحکم، 
مانند سـایر شـهرهای جهان برخوردار باشـند، بسـیار اندک هستند. در جهان، دژهای اسـتواری برپاست که 
ضخامت و درازای برخی از آنها به دیوار معروف چین می رسـد و برج هایی بلند و مسـتحکم، مانند برج های 
مستقر در شهرهای اروپایی وجود دارند. این موضوع در حالی است که در جهان اسالم، تعداد دژها و دیوارها 
بسـیار اندک اسـت؛ زیرا در تمامی شـهرها و محاّلت اسالمی، مساجد به عنوان دژهای اسالم و مراکز مدافع 
امنیت اجتماعی و ایمان، قدرت برتر آن به شـمار می آید. در گذشـته، اّمت های مسـلمان، تنها به فضل دین 

اسالم و وجود مساجد متعّدد از فتنه های کوبنده و ویرانگر و آسیب های اجتماعی در امان مانده اند. 

نقش مساجد در کنترل کنش هاى نابهنجار محاّلت شهرى 

 به راستی آیا هنجارها در حال دگرگونی است؟
آیا بی هنجاری در حال گسترش است؟

آیا به سوی فروپاشی اجتماعی پیش می رویم؟
بی تردید، یافتن راه حّل برای مشـکالت اجتماعی، فقط از طریق دولت ها، خارج توان آنها اسـت. سیاسـی 
و امنیتی دیدن مسـایل اجتماعی نیز که روش الپوشـانی را تجویز می کند، به تخریب بیشـتر می انجامد. در 
این میان، مراکز علمی و پژوهشی، نهادهای مدنی و به ویژه مساجد در جامعه اسالمی و رسانه های همگانی 
هستند که در کنار مردم و دولت ها یا حّتی پیشاپیش آنان به چاره جویی برمی خیزند. بی هنجاری یا نابهنجاری 
)Anomy( متضّمن فقدان، گسسـت، شکسـت یا تعارض هنجارهای اجتماعی اسـت. این اصطالح از منظر 

1. سّجادى، سّیدمهدى، مسجد و تعلیم و تربیت، ص31.
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دورکیم، مبّین حالتی نابهنجار است که در نتیجه  گذار جامعه از انسجام مکانیکی به ارگانیک رخ می دهد. به 
عبارت دیگر، بسـط تقسـیم کار، اگرچه زمینه ساز نیل جامعه به انسـجام ارگانیک می گردد؛ اّما سبقت گرفتن 
رشد اقتصادی بر اصول و تنظیمات اخالقی در فرآیند تفکیک پذیری ساخت های اجتماعی و تخّصصی شدن 
وظایف کارکردی، علل بروز آسیب های نابهنجار را فراهم می آورد. در چنین شرایطی، احساس َسرخوردگی 
اجتماعـی و همچنیـن نبـود پیوندهای جمعی، فـرد را وادار می کند تـا کنش های نابهنجـاری را از خود بروز 
دهـد و با گذشـتن از نظم اجتماعی، درصدد ارضای تمایالت خویـش برآید. البّته انجام این اعمال نیز چیزی 
از بی معنایـی و احسـاس آشـفتگی درونی فرد نابهنجـار نمی کاهد؛ اّما با این حال، نظـم عمومی را مخدوش 

می نماید. 
این مفهوم، از نظر مرتن، نارسـایی فشـارهای سـاختی جامعه، در هم نوایی با ارزش های فرهنگی و دینی 
بازگشـته و بروز انحراف را ناگزیر می سـازد. به عبارت دیگر، اگر افراد برای نیل به اهداف مطلوب فرهنگی و 
دینی، نتوانند از ابزار مناسـب اجتماعی بهره گیرند، ناچار به تأکید یک سـویه به اهداف سـاختی یا ارزش های 
فرهنگی و دینی بسنده می کنند و یا به جای چنین تأکیدی، راه انزوا و طغیان در پیش گرفته، و در نهایت سر 
از انحرافـات اجتماعـی در می آورنـد. از آنجا که بحران ها و انحرافات اجتماعـی، محصول عدم تراز مبادالت 
داده ـ سـتانده خـرده نظام هـای اجتماعی بوده و تنش های اجتماعی، از ناتوانـی خرده نظام های اجتماعی در 
ایفـای کارکردهـای سـاختی آنها حکایت دارد، از ایـن رو، اگر خرده نظام های اقتصادی و سیاسـی جامعه ای 
نتوانند پول، قدرت، نفوذ و تعّهد ایجاد کند و یا خرده نظام های ارگانیستی شخصّیتی، اجتماعی و رفتاری، از 
تولیـد نقـش به تعلّق، هنجـار و ارزش ناتوان گردند، بدین ترتیب، بروز بحران ها و تنش های اجتماعی حتمی 
اسـت. در چنین وضعّیتی نقش تربیتی و امنیتی کانون های عبادی اسـالم )مسـاجد( محلّه ای به عنوان خرده 
نظام های ارگانیسـتی و اجتماعی در رفع احسـاس َسرخوردگی اجتماعی و برقراری ارتباطات گروهی، فرد یا 
افراد جامعه )به ویژه در سطح محلّه ای( را وامی دارد تا به کنترل کنش های نابهنجار خود پرداخته و با رعایت 
نظـم اجتماعـی، از ارضـای تمایـالت خویش که برخالف مصالح اجتماعی آنان اسـت، پرهیـز نمایند. نقش 
امنیتی مساجد با نقش تربیتی این مراکز در ارتباط متقابل هستند. منظور از نقش تربیتی مساجد، نقشی است 
که این نهادهای مقّدس در زمینه های روحی ایفا می نمایند. آنگاه که مؤمن به مسجد وارد می شود، در فضای 
آکنده از قداست و طهارت، کانونی ساده و عاری از پیرایه های ماّدی، ولی انباشته از جلوه های معنوی و الهی، 
قرار می گیرد. با آنکه گناه در همه جا نکوهیده و زشـت اسـت، اّما در مسـجد قباحتی دو چندان دارد؛ ازاین رو، 
مؤمن باید تالش و کوشـش بیشـتری در جهت آلوده نشـدن به گناه، به زبان نیاوردن سخنان ظالمانه، تجاوز 
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نکردن به حقوق دیگران، عدم ارتکاب به جرائم و آسیب های اجتماعی در چنین اماکن مقّدسی به عمل آورد. 
در حقیقت، مراقبت بر به کار بسـتن چنین اموری، خود نوعی تمرین انجام کارهای خیر و دوری از بدی ها و 

برقراری امنیت در اجتماع است. ازاین رو، حضور در مسجد، تمرین توّجه به خداست. 
آزمون مبارزه با نفس، ترک گناهان و دوری از فّعالّیت های خالف )جرائم( اسـت. به واسـطه برخورداری 
مسـاجد از روحّیـه گروهی، آثار سـازنده و تربیتی حضور در مسـاجد، به تدریج به دیگـر اعمال فرد و عملکرد 
سایر افراد نیز سرایت می کند. در مکتب تربیتی اسالم، انزواطلبی و جمع گریزی به عنوان یک بیماری روحی 
در فرد، مطرح شـده اسـت. در مقابل، اجتماعی بودن و جمع گرایی ـ در حّد معقول آن ـ نشـانه سـالمت روح و 
روان آدمی و تعادل فکری فرد به شـمار می آید. افزون بر آنچه گذشـت، به طور معمول، مساجد، جایگاه طرح 
مشـکالت و نارسـایی های اجتماعی هسـتند. به  طور طبیعی، حضور در چنین اماکنی، روح تعّهد و دردمندی 

را در افراد می دمد.
پرورش این خوی پسـندیده در اشـخاص، خود نوعی مبارزه با روحّیه بی تعّهدی و بی تفاوتی اسـت؛ یعنی 
روحّیه ای که هرگاه در افراد جامعه، به ویژه نسل جوان پیدا شود، آسیب های اساسی بر پیکره آن جامعه وارد 

می گردد.

مساجد و عدم تضییع حقوق شهروندان 

از آنجایی که دین مبین اسـالم برای تمام شـئون زندگی انسـان برنامه و هدف دارد، مساجد نیز به عنوان 
سامان دهندگان رفتار دینی مردم و در قالب نظم رفتاری در حیات اجتماعی مطرح می گردند. مساجد، پایگاه 
تبلیغ دین اسـالم بوده و بسـیاری از آثار اجتماعی، نظیر اخالص و درسـتکاری، سـامان دهی زندگی و نظم 
و تقـوی بـر آنها مترتّب اسـت. افرادی که بیشـتر به مسـاجد رفت وآمد دارند، اثرات مثبت مسـجد در تمامی 
رفتارشان در مراحل زندگی مشهود است. چنین افرادی کمتر حقوق دیگران را ضایع می کنند و زندگی شان 
با نظم و توّجه بیشـتری همراه اسـت و آثار رفتار دینی و مسـجدی آنان در زندگی اجتماعی آنها نیز به چشـم 
می خورد. از دیگر سـو، نقصان ارزش های دینی، سـبب بروز بی نظمی ها و آشـوب های اجتماعی و در نهایت، 
عدم برخورداری شـهروندان از امنیت اجتماعی می گردد. مشـکالتی که بدین وسـیله به فرد منتقل می شود، 
به خانواده  وی منتقل شـده و این درگیری و تشـّنج به محّل کار فرد نیز تسـّری می یابد. این دور باطل، به طور 
مرتّب تکرار شـده و سـرانجام، نابسـامانی فرد و خانواده  وی را به دنبال خواهد داشـت و عدم  امنیت در کل 

جامعه را گسترش می دهد.
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اشخاصی که پیوسته به مساجد آمد وشد دارند، با اهل ایمان و نمازگزاران و افراد منّظم و متعّبد در معاشرت 
و رفت وآمد هستند. ایمان و تعّهد عملی چنین افرادی در معرض دید همگان قرار می گیرد و این جمعّیت، در 
روند داد و ستدهای اقتصادی، خانوادگی و روابط اجتماعی، رفتار آنان مالک اعتبار و اطمینان قرار می گیرد.

لود نقش امنیتی مساجد در شناخت مناطق فقرآ

افزایش بحران در جهان سـّوم، اکولوژیسـت ها را در تحقیق بر روی موضوعاتی مانند فقر، جرم و جنایت، 
اعتیاد به مواّد مخّدر و ناآرامی های اجتماعی مصّمم تر ساخته است. در مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، اغلب 
بر این مطلب که عامل فقر، بیش از سایر عوامل در پیدایش و تشدید مسائل و آسیب های اجتماعی شهرها و 
محاّلت شـهری مؤثّر اسـت، تأکید می گردد. از این رو، نقش امنیتی مساجد شهری، در زمینه شناخت مناطق 
فقرآلـود محلّـه ای و شـهری، میزان درآمد خانـواده و برقراری عدالت اجتماعی در میان اقشـار مختلف مردم 

بسیار اهّمیت دارد.

نقش تربیتی مساجد و اصل ابشار و انذار 

وجه تمایز انسـان با دیگر موجودات خلقت در این اسـت که انسـان، موجودی متفّکر و دارای قّوه اندیشـه 
و تعّقل اسـت. هر شـخص، در اجتماع و طول زندگی روزمّره، به افعال و اعمالی مبادرت می نماید که ناشـی 
از تراوشـات فکـری و ذهنی وی اسـت. ممکن اسـت هـر فعلی که انجام می گیرد، در راسـتای دسـتورات و 
فرمان های دینی و اعتقادی نباشـد. گاهی ممکن اسـت برخی از این اعمال در تناقض با دین باشـند؛ در این 
جاست که مساجد به عنوان کانون های محوری دین اسالم، در تأیید اعمال منطبق با دستورات الهی و رّد و 

انکار اعمال غیرمنطبق با دستورات الهی ایفای نقش می نمایند.

نتیجه سخن

از آنجا که اسالم دین جامعی است، حامل پیام و دستور برای تمام شئونات و مسائل زندگی انسان است. 
بنابرایـن، بهتریـن مـکان برای دریافت و پذیرش این دسـتورات، کانون های عبادی دین اسـالم )مسـاجد( 
هسـتند؛ همچنـان که یکـی از خصوصّیات بارز دین اسـالم که توّسـط پیامبر اکرم ابـالغ گردید، اصل 
بشارت و انذار است. بشارت در واقع تأیید و تشویق اعمال است که فرد یا افراد جامعه در راستای دین اسالم 
و دستورات الهی مطابق با قوانین زندگی اجتماعی، به انجام آن مبادرت می نمایند. در مقابل، انذار )ترسانیدن 
و هشدار دادن( به انکار و نهی فرد یا افراد جامعه از انجام اعمال خالف و معصّیت زا و جرایم اطالق می گیرد.
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تجربه نشان داده که تأمین امنیت اجتماعی و اخالقی در عصر ارتباطات و دهکده جهانی، با اتّکاء به قّوه 
قهرّیه و از عهده دولت ها )نیروی انتظامی( خارج اسـت و مشـارکت مردم، به ویژه کانون های عبادت اسـالم 

)مساجد( در این امر ضروری است.
مسـاجد، بـا تقوّیـت روحّیه دینداری افراد مسـجدی، تأثیر به سـزایی  بر دیگر افراد و به تبع آن در سـطح 
گسترده اجتماع دارند. تأکید بسیار دین اسالم بر رعایت حقّ الّناس بر هیچ  کس پوشیده نیست؛ تا جایی که در 
بین مردم عوام، این گفته رایج است که خداوند از حّق خود می گذرد؛ ولی از حّق مردم نمی گذرد. کسانی که 
به مسـاجد رفت و آمد دارند، با معارف عالی اسـالم اعّم از آیات و احادیثی که بر رعایت حقوق اجتماعی تأکید 

دارد، بیشتر از دیگران آشنا شده، در نتیجه، در رعایت حقّ الّناس بیشتر می کوشند.
همچنین، مسـاجد بـا تقوّیت نفس لواّمه1زمینه کنترل اجتماعی2و مبارزه بـا انحرافات اجتماعی را فراهم 
می سـازند. ناگفته روشـن اسـت که کنترل اجتماعی به دو صورت رسـمی و غیررسـمی صورت گیرد. کنترل 
غیررسمی شامل تمام امر و نهی هایی است که بر فرد اِعمال می شود تا بتواند با هنجارهای اجتماعی گروهی 

سازگار شود و این امر بر عهده خانواده و مساجد است.
اگـر مسـاجد و ائّمـه جماعـات و همه مردم، خود را در مقابل تخلّفات دیگر افراد، مسـئول دانسـته و آن را 
تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانند، جامعه از بسـیاری از آفت ها و پلیدی ها زدوده می شـود. البّته در این میان، 
نهاد مقّدس مسـجد، یکی از نهادهایی اسـت که در از بین بردن فرصت های بزهکاری تأثیر به سـزایی  دارد و 
عالوه بر این که حجم کاری دستگاه های رسمی مبارزه با بزهکاری )پلیس و نیروی انتظامی و...( را کاهش 

می دهد،   ُُموجب هدایت رفتار و تربیت افراد جامعه در انطباق با هنجارهای پذیرفته شده نیز می شود. 
نقش امام جماعت، به عنوان یکی از ارکان و عوامل تأثیرگذار در امور مسجد و جذب و نگهداری مردم، به 
ویژه اقشـار جوان، دارای اهّمیت زیادی اسـت. در این زمینه، ایجاد ارتباط عاطفی، گذاشتن وقت کافی برای 
جوانان، مورد پذیرش مردم و جوانان بودن، داشتن تقوا و فضایل اخالقی و عدالت، رعایت نظافت و تمیزی، 
نظم و انضباط داشـتن، سـعه صدر و بردباری، آسـان گیری و عمل به گفته ها، مواردی هسـتند که رعایت آن 
از طـرف امـام جماعـت، در جـذب و هدایت جوانان مؤثّر اسـت. وجود تعامل و همکاری بیـن امام جماعت و 

اَمِة؛ نه! سـوگند  ّوَ
َ
ْفِس الّل ْقِسـُم ِبالّنَ

ُ
ْقِسـُم ِبَیْوِم اْلِقیاَمِة*َو ال أ

ُ
1 . نفس لّوامه، یعنی مالمت کننده؛ در آیاتی از سـوره قیامت خداوند متعال می فرماید: »ال أ

به روز رسـتاخیز و باز هم نه! سـوگند به وجدان سرزنشـگر! نفس لّوامه، یعنی نفسـی که بسـیار انسـان را سـرزنش می نماید. نفس انسـان در این مرتبه، 
گـر انسـان دچـار انحـراف و افـراط و تفریـط گـردد، این )نفس( آدمی از درون او را سـرزنش می کند تا دوباره به سـوى  بیشـتر گرایـش بـه خیـر و نیکـی دارد و ا

نیکـی و خیـر بازگردد. 
2 . کنترل اجتماعی، شامل فرآیندی است که جریان تأثیرگذاری بر رفتار جامعه را بر عهده دارد تا هم نوایی با هنجارهای گروه صورت گیرد.
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کالنتری ها و مراکز نیروی انتظامی، در هدایت و تربیت دینی افراد جامعه نقش به سـزایی  دارد. در پرتو این 
همکاری و همیاری است که امنیت و آرامش در محلّه و شهرک و شهر و کشور حاکم خواهد شد.
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نقش مسجد در توسعه محّله اى
بابک نگهدارى

چکیده

نوشـتار حاضـر، یـک پژوهش توصیفـی )Descriptive( بوده که در صدد تبیین نقش مسـجد در توسـعه 
محلّه ای است. نگارنده، عالوه بر مطالعه اسناد، مدارک و منابع کتابخانه ای، از روش مصاحبه با اساتید حوزه 
و دانشـگاه نیز برای جمع آوری اّطالعات اسـتفاده کرده اسـت. نگارنده، با استفاده از الگوی توسعه درون زای 
برونگر، به عنوان مبنای برنامه ریزی توسـعه شـهری، توسـعه محلّه ای از طریق پژوهش در گذشته تاریخی، 
مذهبی و بومی نمودن ویژگی های سـاختاری محلّی را مورد بحث قرار داده اسـت. در ادامه، نقش مسـاجد 
بـه  عنـوان محور فّعالّیت های تبلیغی و مهم ترین وسـیله ارتباط جمعی و همچنین نقش مسـاجد محاّلت در 
اسـتفاده از ابزارهای فّناوری اّطالعات و ارتباطات در راسـتای توسـعه محلّه ای را بررسـی و تبیین نموده و 
در نهایت، آسیب شناسـی عدم توزیع مناسـب مسـاجد در شـهرها و محاّلت و بروز توسعه نیافتگی شهری و 

محلّه ای را بیان نموده است.

واژگان کلیدى: 

سـرمایه های اجتماعی، توسـعه فراگیر، توسـعه محلّی، توسـعه درون زای برونگر، توسـعه نیافتگی، تنّوع 
فرهنگی.
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اشاره

یکی از مهمّ ّّّترین رویکردهای توسعه، توّجه به سرمایه های اجتماعی و تقوّیت شاخص های کّمی و کیفی 
و به کارگیری آن در توسـعه کشـور اسـت. این رویکرد، نه تنها از قابلّیت زمینه سـازی برای رشـد و گسترش 
سـرمایه های اجتماعی برخوردار اسـت، بلکه معتقد است تقوّیت سـرمایه های اجتماعی، نقش مهم و حیاتی 
در ابعاد مختلف توسـعه جامعه داشـته و نگاه تقلیل گرایانه و صرف، به معیارها و جنبه هایی از رشـد را کاهش 
خواهد داد و زمینه سـاز توسـعه ای فراگیر، متوازن و پایدار خواهد شـد. چنین رویکردی، ضمن توّجه به محیط 
پر شـتاب و متالطم اطراف، به بازشناسـی زیرساخت ها و زیربناهای فکری و فرهنگی خود پرداخته و اساس 
توسعه را بر پایه بنیان معرفتی و نظام فکری خود پی ریزی می نماید و ضمن استفاده از تجارب سایر جوامع، 

از نگاه کلیشه ای، اقتباسی و تقلیل گرایانه اجتناب می کند. 
عنصر دین، به ویژه دین اسـالم و تجلّی گاه آن که همانا »مسـجد« است، از جمله مهمّ ترین سرمایه های 
اجتماعی محسـوب می گردد که همواره از نقش تعیین کننده در توسـعه جوامع، به ویژه در طول تاریخ انقالب 
اسـالمی برخوردار بوده اسـت. در حال حاضر، به دلیل اینکه مردم نسـبت به مزّیت های فرهنگی، مذهبی، 
اعتقادی و تاریخی خود، دچار فراموشـی شـده اند، برای مشـارکت در توسـعه، دسـت خود را تهی می بینند و 
سهمی از توسعه را مطالبه می کنند؛ در صورتی  که اگر آنها به ظرفّیت ها و استعدادهای بالقّوه و متنّوع تاریخی، 
مذهبی و فرهنگی خود پی ببرند و بدانند که برای تسـریع جریان توسـعه، به ویژه در سطح توسعه محلّه ای، از 
چنین سرمایه های مهّمی برای عرضه برخوردارند، خواهان ایفای نقش مثبت در توسعه خواهند شد. در این 
نوشـتار مختصر، با اسـتفاده از الگوی توسعه درون زای برونگر، به عنوان مبنای برنامه ریزی توسعه محلّه ای 
و شـهری، به بررسـی نقش مسـاجد به  عنوان محور فّعالّیت های تبلیغی و مهم ترین وسـیله ارتباط جمعی، 
در اسـتفاده از ابزارهای فّناوری اّطالعات و ارتباطات در توسـعه محلّه ای و سـایر مباحث مرتبط با این مقوله 

می پردازیم.

رابطه دین و نهادهاى اجتماعی 

جامعه شناسان و انسان شناسان در قرون گذشته، از انسان به عنوان هوموارکتوس )انسان مستوی القامه( 
و هوموفابریگوس )انسـان ابزارسـاز( و هوموپولیتیکوس )انسان سیاسـت َورز( سخن می گفتند. این در حالی 
اسـت که امروز، از انسـان با عنوان هومورلیجیوسـوس )انسـان دین َورز( نیز سـخن به میان می آید؛ چرا که 
بـر طبـق جدیدترین پژوهش های جامعه شـناختی، چه در آفریقای جنوبی و مکزیک )که به نسـبت توسـعه 
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نیافته اند( و چه در آمریکا که پیشرفته ترین جامعه بشری )از نظر فرهنگ ماّدی( است، بیش از نودوپنج درصد 
انسـان ها، به وجود خداوند ایمان دارند. این واقعّیت، نظریه ای را که مّدعی بود با پیشـرفت و توسعه اجتماعی 
و افزایش رفاه ماّدی، دین و اندیشه دینی انحطاط یافته و در واقع، این دو در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، 
ابطـال می کنـد. دین، کهن ترین، نافذترین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی بشـر اسـت. شـاید نماد علم، تحّول 
 آفرین تر و فرهنگ و تمّدن سـازتر از دین باشـد؛ ولی می  توان اذعان داشـت که دین، به علم و توسـعه، بیشتر 
از علم و توسـعه به دین، مدد رسـانده اسـت. به عبارت کلّی تر، هرگاه بشر اندیشه ورز با انگیزه های صالح یا از 
سر تحّیر به تأّمل در محیط اجتماعی خویش پرداخته است، ناخواسته، خود را با شاخص ترین پدیده اجتماعی 
تأثیرگذار در حیات انسان ها، یعنی دین مواجه دیده است، از این رو، سابقه اندیشه های اجتماعی در خصوص 
دین، به قدمت اندیشـه ورزی های اجتماعی بشـر است که از گذشـته های دور توّسط فالسفه و متکلّمین هر 
عصـر صورت گرفته اسـت. هنگامی که افالطون، طـرح اتوپیای1خویش از یک جامعه ایده آل را ارائه می داد 
یا ارسـطو از سـهم ارزش های اخالقی در حیات اجتماعی سـخن می گفت یا هنگامی که آگوسـتین در کتاب 
»شهر خدا«، تصویری آرمانی از نظام دنیوی همسان با نظم ازلی عرضه می نمود و فارابی انواع مدینه فاضله 
و رذیله را بر اساس میزان پایبندی مردمانش به تعالیم الهی معّرفی می نمود و ابن خلدون نقش دین و عصبّیت 
قبیله ای را در فراز و فرود حکومت ها تحلیل می نمود و جان کانون تالش می نمود تا الگویی از جامعه مسیحی 
مـورد نظـر خـود را در ژنو بیـان کند و به  طور کلی، هر زمان که فیلسـوف یا متکلّمی دربـاره اجتماع یا آرمان 
اجتماعی مورد نظر خود سـخن می گفته، در واقع، همه آنها بی آنکه تصریح یا تفکیک نمایند، درباره نقش و 
حضور اجتماعی دین، سـخن می گفته اند. از آنجایی که دین، به عنوان امر الهی، برای سـعادت انسـان آمده 
اسـت، بر هر دو افق فردی و اجتماعی سـایه  افکند. به مفهوم دیگر، دین برای امور اجتماعی، بیشـتر از امور 
فردی اهّمیت قائل است؛ چرا که در تفّکر اسالمی، حیثّیت اجتماعی نسبت به حیثّیت فردی اقوی است؛ حّتی 
در اسـتنباط احکام اسـالمی، وقتی چیزی به مصلحت عاّم باشـد، بر اموری که جنبه فردی دارد، ترجیح پیدا 
می کند. همان گونه که در دو اثر گرانبهای مرحوم عاّلمه طباطبائی، یعنی »جامعه و تاریخ« و »المیزان« نیز 
لحاظ گردیده اسـت، در تفّکر اسـالمی، نگاه به جامعه بر مصالح فردی اولوّیت دارد. اهّمیت موضوع دین در 
جامعه، نه به خودی خود، بلکه به تبع تأثیراتی اسـت که بر حیات اجتماعی دارد یا از آن تأثیر پذیرفته اسـت. 
هنجارها و رفتارهای دینی افراد در سطح ُخرد، حیات اجتماعی جامعه در سطح کالن را متأثّر می سازد. ادیان، 
عالوه بر تأثیرات باواسطه از طریق پیروی های فردی، دارای آثار و تبعات مستقیم بر محیط اجتماعی خویش 

کجاآباد« بوده و از لحاظ لغوی به  مفهوم »المکان« یا »آرمان شـهر«  1 . اصل واژه اتوپیا )utopia( یونانی اسـت و معنی آن »جایی که وجود ندارد« یا »نا
 wikipedia.org. :است. این واژه در فلسفه اسالمی به مفهوم »مدینه فاضله« اشاره دارد. دانشنامه آزاد ویکی پدیا
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هستند؛ چرا که خود را صاحب نقش و رسالت اجتماعی می شناساند.

توسعه و رابطه آن با زندگی اجتماعی

سابقه مبحث توسعه، به عنوان موضوعی مشّخص، به پس از جنگ جهانی دّوم بازمی گردد. در این دوره، 
به طور عمده، دوگونه نظرّیه های مربوط به توسـعه، با عنوان توسـعه اقتصادی و نوسـازی ظاهر می شـود. 
طرفداران نظرّیه نخسـت به طور عمده، از مفاهیم علم اقتصاد و طرفداران نظرّیه نوسـازی، بیشـتر از مفاهیم 
جامعه شناسـی سـود می جوینـد. بعـد از آن، توّجـه بـه چارچوب های نمادی و سـاختاری الزم برای توسـعه 

اقتصادی، به مفهومی بیشتر کیفی و جامعه شناختی تغییر یافت. 
با گسترش فضای مفهومی توسعه، از واقعّیتی اقتصادی به واقعّیتی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 
سـبب گردید تا توسـعه، موضوع تحلیل جامعه شـناختی کالن )که مّدعی شـناخت واقعّیت های اجتماعی در 

قالب یک نظام و با نگرش کلّی است( قرار گیرد.
 به دلیل این تلّقی از توسـعه، مکتب نوسـازی شـکل گرفت. توسـعه، با استفاده از مفاهیم جامعه شناسی و 
تالش پیشـگامان این علم، مانند دورکیم، وبر، مارکس، تونیس که وارث سـّنت بررسی جوامع کالن بودند و 
مکاتب شکل گرفته بر اساس کارهای آنان، از جمله مکتب کارکردی ـ ساختی معنی شده و مورد بررسی قرار 
گرفت. از آنجا که رشـد مسـتمر درآمد سـرانه )که توسعه جوامع با آن سنجیده می شد(، مّتکی بر ساختار ویژه 
اقتصادی و در نتیجه، ساختار ویژه جامعه بود، توسعه بیشتر در رابطه تنگاتنگ با نوع خاّصی از سازمان جامعه 
و تغییرات سـاختاری مورد بررسـی قرار گرفت و به تدریج، شـاخص های غیراقتصادی توسعه، تدوین گردید. 
در ابتدا، محّققین بر این باور بودند که توسـعه، تنها در گسـتره واحد اجتماعی کالن به نام »دولت ـ ملّت« یا 
»جامعه« محّقق است؛ اّما با گذشت زمان، این مسئله آشکار گردید که توسعه، نوعی تغییر تاریخی است که 
در محدوده کلّیه واحدهای اجتماعی، اعّم از دولت، ملّت، جامعه، شـهر و محلّه رخ می دهد. مفهوم توسـعه، با 

ارجاع به زندگی اجتماعی در مجموعه ای از جوامع، تعریف می گردد.
 توسـعه )نوسـازی(، به عنوان یک روند شناخته می شـود؛ روندی تجّمعی که نتیجه تعامل مجموعه ای از 
عوامل اسـت . این روند )توسـعه(، با شـکل گیری ساختار مشـّخص و تولید دوباره آن، مالزمه دارد.  از این رو، 
مستلزم نوعی تغییر اجتماعی   ـ تغییری در ساختار جامعه و به تعبیر تاریخی ـ است. برخالف تنّوع ساخت هایی 
که این تغییر در آنها رخ می دهد، سـاختاری که توسـعه با آن مالزمت دارد، سـاختاری واحد اسـت.  از این رو، 
در ایـن چارچوب هـای مفهومـی، به طور معمول از دوتایی هایی نظیر سـّنتی و مدرن، قبل از سـرمایه داری و 
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سرمایه داری، توسعه نیافته و توسعه یافته و خرد و کالن برای طبقه بندی ساخت ها استفاده می گردد که یک 
طرف آن، با سلب طرف دیگر تعریف می شود.

رویکردهاى توسعه

مهم تریـن رویکـرد توسـعه، توّجه بـه سـرمایه های اجتماعی و تقوّیت شـاخص های کّمـی و کیفی و به 
کارگیری آن در توسعه کشور است.

این رویکرد، نه تنها از قابلّیت زمینه سـازی برای رشـد و گسترش سـرمایه های اجتماعی برخوردار است، 
بلکه معتقد اسـت که تقوّیت سـرمایه های اجتماعی، نقش مهّمی در ابعاد مختلف توسـعه کشور داشته و نگاه 
تقلیل گرایانه و صرف را به معیارها و جنبه هایی از رشـد، کاهش خواهد داد. همچنین، زمینه سـاز توسـعه ای 
فراگیر، متوزان و پایدار خواهد شد. این رویکرد، ضمن توّجه به محیط پرشتاب و متالطم اطراف، به بازشناسی 
زیرسـاخت ها و زیربناهـای فکری و فرهنگی خود پرداخته و اسـاس توسـعه را بر پایه بنیـان معرفتی و نظام 
فکری خود پی ریزی می نماید و ضمن استفاده از تجارب سایرین، از نگاه کلیشه ای، اقتباسی و تقلیل گرایانه 
اجتناب می نماید. عنصر دین، به ویژه دین اسـالم و تجلّی گاه آن که همانا مسـاجد هستند، از جمله مهم ترین 
سرمایه های اجتماعی محسوب می گردند که همواره از نقش تعیین کننده در توسعه و تحّوالت، در صحنه های 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... به ویژه در طول تاریخ انقالب اسالمی برخوردار بوده اند.

مساجد و هوّیت توسعه شهرهاى اسالمی 

مسـجد در اسـالم، تنها معبد نیسـت؛ زیرا به طور اساسی، عبادت در اسـالم، فقط به دعا و نیایش و انجام 
امـور ویـژه دینـی محدود نمی گـردد. عبادت، هر عمل و حّقی اسـت که آدمی نه برای نفـع فردی خود، بلکه 
برای خلق انجام می دهد و همین کار برای خلق  ـ که در اسـالم از آن به عنوان »برای خدا« تلّقی می گرددـ 
نمونه ای از ظهور توسـعه در جوامع اسـالمی اسـت. به بیانی دیگر، مسـجد در اسالم، کانون عبادت است؛ اّما 
عبادتی که دامنه تعریف و توسـعه آن، چگونگی و چیسـتی کلّیه امور مربوط به زندگی اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی جهان اسالم را در برگرفته و گزاره های دینی را مفهوم و عینّیت می بخشد.
بر اسـاس همین گسـتردگی مفهوم عبادت در اسـالم اسـت که مسـجِد پیامبر، برای کارکردی چندگانه 

اختصاص یافته و سّنت بهره برداری چند منظوره را بنیان نهاده شد.
نکته ظریف و پرمعنایی که تنها در شناسـنامه مسـجد نهفته است و دیگر معابد، فاقد آن شاخصه مهم اند، 
پیوند دیانت و سیاسـت در تاروپود و در سـاختار پیکره مسـجد اسـت؛ زیرا که تولّد مسـجد با ظهور و طلوع 
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خورشـید حکومت اسـالمی آمیخته و همراه بوده و نظام مهندسـی آن نشـأت گرفته از تعالیم عالی و مفاهیم 
هدفـدار و بلنـد آسـمانی و فرهنـگ و ادبیات وحیانی اسـت. از آنجایـی که بقاء و دوام فرهنـگ دینی جوامع، 
عـالوه بر بسـتگی آن به وجود قوانین متقن و وحیانی، همواره مسـتلزم وجود کانـون فّعالّیت های اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسـی و... بوده اسـت، اسـالم در راستای شکل بندی چنین سـتادی که بیشتر مبتنی بر مرام نامه 
الهی و توحیدی اسـت، مسـجد را پایه گذاری می نماید؛ به طوری که در طول تاریخ اسـالم، شاهد فّعالّیت ها و 
تأثیرگذاری آن در حرکت های اسـالمی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی بوده و خواهیم بود. 
هوّیت شـهرهای اسـالمی به واسـطه بنای مسـاجد دارای بلندی گنبدها و مناره ها و آوای دلنشـین اذان، از 
دیگر شـهرهای غیراسـالمی متمایز اسـت و به طور اساسی، اطالق شهر اسـالمی به شهرهای فاقد مسجد، 
وجه تسـمیه ای در اسـالم به خود اختصاص نمی دهد. مساجد در اسالم که همزاد با هجرت، فرصت تاریخی 
می یابد، نخسـتین طرح و بنایی هسـتند که با مشـارکت مردم، در جامعه مدینه الّنبی به مورد اجرا گذارده شد. 
در کالم دل نواز پیشـوایان معصوم اسـالم ، از مسـجد با عناوین زیبا و دل نشـینی تمجید شده است که به 

چند مورد اشاره می شود:
1. مسـجد، خانه مؤمنان پرهیزکاران: در روایتی از پیامبر اکرم نقل شـده است که حضرت فرموده اند: 
»امَلْسـِجُد َبْیـت کل ُمؤِمـن؛ مسـجد، خانـه  هـر مؤمنی اسـت«.1 آن حضرت در حدیثی دیگر مسـاجد را خانه 
ساِجُد ُبُیوَتُه َفَقْد  قِین َو َمْن کاَنِت امْلَ ّتَ ساِجَد ُبُیوُت امْلُ پارسایان و پرهیزکاران دانسته اند و فرموده اند: »ِاّنَ امْلَ
ة؛ مسـاجد، خانه پارسـایان اسـت و هر کس خانه اش  ّنَ َ  الّصراِط ِاَل احْلج

َ
واِز َعیل َ ِة َو احْلج ْحَ وِح َو الّرَ ُه ِبالّرَ

َ
َخَمَ اهَّلُل ل

مسجد باشد، خداوند کار او را با رحمت و شادی قرار داده، اجازه عبور از صراط به سوی بهشت را به او خواهد 
داد«.2

2. مسـجد، باغی از باغ های بهشـت: مسـجد در فرهنگ اهل بیت، مهمان خانه خدا در زمین، جایگاه 
نـزول خیـرات و بـرکات آسـمانی، خانه آگاهی و عبادت، عشـق و محّبـت، صفا و صمیمّیـت، ایثار و رحمت، 

تجلّی گاه بهشت در زمین و تفریح گاه موّحدان است.3 
ِة َفارَتعوا؛  ّنَ َ یاِض احلج رُت ِبِر ابی هریره در روایتی از پیامبر اکرم نقل کرده که آن حضرت فرمودند: »إذا َمَر
: امَلسـاِجُد؛ هرگاه از باغ های بهشـت گذر کردید، ]در آن[ گردش 

َ
ِة؟ قال ّنَ َ یاُض احلج  اهَّلِل و ما ِر

َ
ُقلُت: یا َرسـول

1. کترالعمال، ج7، ص650 و مستدرک الوسائل، ج3، ص359، 554.
2 . کنزالعمال، ج7، ص659، حدیث 20785.

3 . سنن ترمذی، کتاب دعوات، ج3، ص8.
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کنید. گفتم: ای پیامبر خدا! باغ های بهشت چه هستند؟ فرمود: مسجدها«.1
ْسـَواِق اْلِخَرِة ِقَراَها 

َ
َسـاِجُد ُسوٌق ِمْن أ 3. مسـجد، بازاری از بازاهای آخرت: رسـول اکرم فرمودند: »امْلَ

ـُة؛ مسـاجد، بـازاری از بازارهای آخرت اسـت، پذیرایی آن، مغفرت و هدیه آن، بهشـت  ّنَ َ ـا احْلج َفُتَ ْ ُ
ْغِفـَرُة َو ت امْلَ

اسـت«؛2 یعنی همان گونه که بازار محّل خرید و فروش و مبادله کاال و متاع های دنیوی اسـت، مسـجد نیز 
محّل کسـب امور معنوی و اسـبابی اسـت که در سـرای آخرت دارای کاربرد و تأثیر اسـت. از سـوی دیگر، از 
آنجا که بیشـترین اهتمام انسـان مؤمن متوّجه تهیه و تأمین اسـبابی است که در سرای آخرت بدان نیاز دارد، 
شـوق و انس وی به بازار آخرت )مسـجد( به مراتب بیش از عالقه او به بازارهای دنیاسـت و در جانب مقابل، 
آنان که دنیا و حرص بر متاع آن را وجه هّمت خویش قرار داده اند، به طور معمول با سـودجویی و سـودگرایی 
انس بیشتری دارند. از این رو، می بینیم که مؤمنان در هنگام رفتن به مساجد سعی می کنند بر دیگران پیشی 
بگیرند و به هنگام خروج، دیرتر از همه مسجد را ترک گویند، و در مقابل، اهل دنیا پیش از همه به بازار رفته 

و پس از همه خارج می شوند.
 4. مسـجد، بهترین مکان ها: رسـول خدا فرمودند: »َخیُر البقاع امَلسـاجُد؛ بهترین مکان ها، مسـجد 

است«.3زیرا، مساجد خانه خدا،4انوار الهی،5جایگاه پیامبران6 است.
بر اساس آموزه های اصیل اسالمی، مساجد از نظر مکانی، مرغوب ترین قطعه زمین، محبوب ترین نقاط 
هر شـهر، خانه مؤمنان و پرهیزکاران و باغی از باغ های بهشـت و بازاری از بازارهای آخرت، تعریف شـده و 
مسـلمانان نسـبت به سـاخت آن در هر شهر و دیاری تشـویق گردیده اند و ائّمه معصومان نیز پاداش های 
بزرگی برای این کار ذکر نموده  اند. با تتّبع در روایات، درمی یابیم که وعده ها و پاداش های الهی برای بانیان 

مسجد بسیار است؛ برای اختصار به چند مورد که برجسته تر از سایر پاداش ها است، اشاره می کنیم:
1. مقام »ولّی اهلل« برای سازندگان مساجد

»هر کس در این دنیا مسـجدی بسـازد، خداوند متعال به هر وجبی یا ذراعی از آن، شـهری در بهشـت از 
طال و نقره و دّر و یاقوت و زمّرد و زبرجد و مروارید برای او بنا می کند که بزرگی آن به اندازه پیمودن مسافت 
چهل هزار سال راه باشد و در هر شهری هزار هزار قصر، در هر قصری چهل هزار هزار خانه و در هر خانه ای 

1 . ترمذی، سنن الترمذى: ج5 ص532، ح3509، کنزالعّمال: ج7، ص651 ، ح20739.
2. مستدرک الوسائل، ج٣، ص٣٦١؛ بحاراالنوار، ج٨١، ص٤.

3 . کنزالعمال، ج7، ص652، حدیث 20748.
4. وسائل الشیعه، ج1، ص268.

5. مستدرک الوسائل، ج3، ص447.
6. همان، ص313 و 359.
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چهـل هـزار هـزار اتاق، و در هر اتاقی چهل هزار هزار تخت و بر هر تختی همسـری از حوریان و در هر اتاقی 
چهل هزار هزار خادم و چهل هزار هزار کنیز و در هر اتاقی چهل هزار هزار سـفره گسـترده و بر هر سـفره ای 
چهل هزار هزار ظرف و در هر ظرفی چهل هزار هزار نوع از انواع طعام وجود دارد و خداوند به »دوست خود« 
)در حدیث به صورت »یعطی اهلل لولیه« آمده است(، چنان توان و نیرویی می دهد که بتواند از همه همسران 

و خوردنی ها و آشامیدنی ها بهره ببرد«.1

2. خانه  بهشتی، پاداش مسجدسازان

نة؛ هر کسـی برای   ف احلج
ً
یـاء و ال سعة بـین اهَّلل له بیتا یـد بـه ر  ال یر

ً
پیامبـر اکـرم: »مـن بـین هَّلل مسـجدا

خدا مسـجدی را بسـازد و آن را برای ریا و خودنمایی به کار نبرد، خدای تعالی در بهشـت، خانه ای برای او بنا 
می کند«.2

ِة،  ّنَ َ  ِف احلج
ً
ُه َبیتا

َ
 َبیَن اهَّللُ  ل

ً
ابوعبیده حّذاء می گوید: از امام صادق  شنیدم که می فرمود: »َمن َبین َمسِجدا

َک،  ُه: ُجِعلُت ِفدا
َ
؛ َفُقلـُت ل

ً
حجاٍر َمسـِجدا

َ
یُت ِبأ َة و َقد َسـّوَ

َ
یِق َمّک ـّرَ ب أبوَعبـِداهَّلل ف َطر َ

َ
 أبـو ُعَبیـَدَة: ف

َ
قـال

: َنَعم؛ هر کس مسـجدی برپا کند، خداوند در بهشـت برایش خانه ای بر 
َ

َنرجو أن َیکوَن هذا ِمن ذِلَک، َفقال
پا خواهد کرد. ابوعبیده می گوید: امام صادق در مسـیر مّکه بر من گذشـت، در حالی که من با سـنگ ها، 
مسجدی را فراهم کرده بودم. به حضرت گفتم: فدایت شوم! آیا امیدوار باشیم که این ]کاِر من[، از آن جمله 

است؟ فرمود: آری«.3 

3. مسجدسازی، مانع نزول عذاب الهی 

آبادگران مسـاجد نزد خداوند چنان محبوبند که خداوند نه تنها آنها را از آفات و امراضی که می خواهد بر 
قومی فرود آورد، دور می کند، بلکه به احترام آنان، کیفر و مجازات بندگان گناهکار را به تأخیر می اندازد.

هـِل ااَلرِض صرَفـت عن َعّمار املسـاجد؛ 
َ
َ ا َ
ـماِء عـیل رسـول خـدا: »إّنَ اهَّلل تعـال، اذا انـزل عاهـًة ِمَن الّسَ

خداوند وقتی مرضی را از آسمان بر مردم فرود آورد، آن را از بانیان مساجد دور می گرداند«. 4
 الرض ِبعذاٍب 

ُ
راد أن ُیصیَب أهل

َ
، اذا ا

ّ
امام صادق به نقل از امام علی می فرماید: »إّن اهَّلل عّز و جل

ون باالسحاِر ال نزلت عذاب؛ خداوند متعال آنگاه  ون مساجدی و یستغفر ون ِفَّ و َیعُمر
ّ
ذین یتحا

ّ
: لوال ال

ُ
یقول

1. مستدرک الوسائل، ج3، ص363؛ عقاب االعمال، ص50.
2. همان، ص655.

3. تهذیب األحکام، ج3، ص264، ح748؛ من ال یحضره الفقیه، ج1، ص235، ح704.
4. نهج الفصاحه، حدیث682.
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کـه بخواهـد اهل زمین را به کیفر اعمال بدشـان عـذاب نماید، می فرماید: به احترام آنـان که به خاطر من با 
یکدیگر دوسـتی و محّبت می ورزند و مسـاجدم را آباد می نمایند و سـحرگاهان به استغفار می پردازند، عذاب 

خود را بر آنان نازل نمی کنم«.1

4. آبادگران مساجد، همسایگان خداوند

پرداختن به ساخت یا آباد کردن مسجد برای مسلمانان از اهّمیت ویژه ای برخوردار است. در کالمی زیبا 
وجل یوم القیامه: این  از رسـول خدا، چنین افرادی همسـایگان پروردگار نامیده شـده اند: »قول اهَّلل عز
ئکه: و من ینبغی ان یکون جارک؟ فیقول: ُعّمار مسجدی؛ در روز قیامت خداوند متعال  جیراین؟ فتقول املال
می فرماید: همسایگان من کجایند؟ مالئکه می گویند: پروردگارا! چه کسی شایستگی همسایگی تو را دارد؟ 

خداوند در پاسخ می فرماید: آبادگران مساجدم«. 2
به هرحال، وعده ها و پاداش های الهی برای بانیان مسـجد، و توّجه شـریعت اسالم به این مراکز توحیدی 
اجتماعـی، موجب عالقه و نشـاط وصف نشـدنی در مسـلمانان نسـبت به بنای این مکان مقـّدس در جوامع 
اسـالمی گردید. به طوری که محورّیت ایجاد و توسـعه شـهری را همواره مسـاجد رقم می زدند. تاریخ نشان 
می دهد که عملیات سـاختمانی شـهرهای نوسـاز، ابتدا با سـاختمان مسـاجد آغاز می گردید و شهرهایی که 
به دسـت سـپاه اسالم گشـوده می شد و مسـلمانان در آن مسـتقر می گردیدند، اّولین اقدام شان بنای مسجد 
و آموزشـگاه بـود و اغلـب از بنایی قدیمی مرکز شـهر برای ایجاد مسـاجد اسـتفاده می نمودنـد. به  طور کلّی، 
شـهرهای اسـالمی از نظر حقوقی در آغاز از یک ویژگی مهم داشـتند و آن اینکه به عنوان وجه تمایز آنها از 
روستاها، دارای مسجد جامع و منبر بودند. طی قرون اّولیه در هر شهری تنها یک مسجد جامع وجود داشت 
که نماز جمعه در آن برگزار می گردید؛ اّما به تدریج با افزایش شهرنشینان، شهرهای بزرگ دارای چند مسجد 

جامع شده و حّتی برخی از روستاهای پرجمعّیت از مسجد جامع و منبر برخوردار گردیدند.
مسـجد جامع در شـهرهای اسـالمی، همواره در قلب و مرکز شهر جای داشت و موقعّیت و جایگاه مسجد 
جامع در مرکز شهر و اهّمیت آن، اساس طّراحی شهری به شمار می رفت. اّولین نقطه ای که طّراحی می شد، 
مسـجد جامـع شـهرها بـود و بر اسـاس آن، محلّه های شـهری را طّراحی می کردنـد و آنگاه بـه خیابان ها و 

گذرگاه ها و کوچه ها می پرداختند.
مدینة  الّرسـول، نخسـتین الگوی این طراحی بود؛ زیرا مسـجدالّنبی اّولین بنایی بود که در وسـط شـهر 

1 . ثواب االعمال، ص178.
2 . کنزالعمال، ج7، ص578، ح20339.
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طّراحی شد و بعد از آن، محلّه های مهاجران )که بیشتر، قطاع ها و فضاهای باز محلّه های انصار بودند که به 
مهاجران هدیه می شد و یا این که زمین های خشک و بدون مالک که رسول خدا آنها را میان مهاجرین 
تقسـیم می نمود( طّراحی می شـد. بقّیه شـهرهای نوبنیاد اسـالمی که بعد از شهر مدینه ساخته شدند، همه از 
این قاعده پیروی می کردند؛ مثل: شـهرهای کوفه، بصره، فسـطاط و قیروان. از آن پس، پیروی از این شـیوه 
در طّراحی شهری به صورت سّنتی متداول درآمده و شهرهایی مانند واسط، بغداد، فاس و... به همین ترتیب 
طّراحی و ساخته شدند. بعد از آنکه رسول اکرم خانه خود را در مجاورت مسجد بنا نمود، این کار وی بعدها 

به هنگام تأسیس شهرها و محاّلت جدید به صورت سّنتی درآمد که از آن پیروی می شد.

نقش مراکز مذهبی و مساجد در نیل به توسعه 

پیش از پیشـرفت های صنعتی و عصر الکترونیک، از جمله مهم ترین وسـایل تفاهم و ایجاد ارتباط میان 
مـردم، گفتـار بـود. به سـخنانی که دارای اصـول و قواعد ویژه ای بـود در تنظیم آنها ذوق و سـلیقه ای به کار 
می رفـت و در مجالـس عمومـی برای ایجاد انگیزه ای نسـبت به یـک عمل ایراد می شـد، »خطابه« اطالق 
می گردید و چون عاّمه مردم بیشتر از طریق گفتار و نه نوشتار اقناع می شدند، به مجامع عمومی چون مراکز 
مذهبی و مساجد و میادین محاّلت و شهر آمده و به سخنان خطیبان گوش فرامی دادند. در جوامع کنونی نیز 
کرسی سخنرانی و منابر هم چنان از اهّمیت بسزایی برخوردار است. پیشوایان دینی و واعظان مساجد و مراکز 
مذهبی به تبیین مصالح کشـور و اصالح امور دینی و دنیوی مردم می پردازند. سـخنواران توانا و چیره دسـت 
با سخنان مهّیج خود، گاهی گروهی از مردم را به انجام کارهایی سخت، نظیر گذشتن از جان و مال و فرزند 
فرامی خوانند؛ زیرا هنر سـخنور در این گونه امور آن اسـت که در روح و قلب مردم نفوذ کرده و آنان را با طیب 

خاطر به مقصود خود رهنمون سازد.1
در شـالوده نظام اسـالمی، مسجد که بنیانی اعتقادی و عبادی و محّل آمدوشد مداوم مسلمانان در اوقات 
پنج گانه است، محور فّعالّیت های تبلیغی و مهم ترین وسیله ارتباط جمعی آنان قرار می گیرد؛ در نتیجه، مسیر 

تحّول و تطّور و توسعه مطلوب اجتماعی از سطح محلّه ای، تأّملی را فراروی مسلمین می گشاید.
در جوامع اسـالمی، مسـاجد در تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی مسـلمانان حضور فّعال دارند و 
نقش محوری ایفا می نمایند. مسـلمانان که برای انجام فرایض دینی هر روز به مسـاجد رفت وآمد می کنند، 
ضمـن ادای فریضـه نمـاز، با قرار گرفتن در این اجتمـاع در خالل صحبت با یکدیگر از اخبار جامعه نیز با خبر 
شـده و در جریان مسـائل روز قرار می گیرند. همچنین، وجود منبر در مسـجد که از آن به عنوان یک رسـانه 

کبر، منبر و خطابه در صدر اسالم، ماهنامه مسجد، ش6، ص28. 1. مینایی، علی ا
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عمومی در اسالم نام برده می شود، نقش مهّمی در نشر افکار ایفا می نماید؛ به گونه ای که سخنران با استفاده 
از آن به نشـر عقاید اسـالمی و انتقال مسـائل مهم جامعه به مردم می پردازد. هرچند ممکن است چنین تلّقی 
گردد که با وجود وسایل ارتباط جمعی پیشرفته امروزی، این نقش مساجد اهّمیت قبلی خود را از دست داده 
اسـت؛ اّما به دلیل پراکندگی مسـاجد در جوامع اسـالمی و گسـترش آنها در تمامی نقاط شهری و محاّلت از 
یک سو و حرمت و قداست و معنوّیت خاّص آن در نزد مسلمانان از سوی دیگر، سبب شده است تا این مراکز 

نقش مهم و غیرقابل انکاری در کارکرد رسانه ای و توسعه ارتباطات ایفا نمایند.
در ایران، منبر و خطابه همواره از برترین وسایل ارتباط جمعی محسوب شده و می شوند. خطیبان مذهبی 
و سیاسـی در مسـاجد و مجالس وعظ، زمام افکار مردم را در دسـت گرفته و بر روی منابر، سرنوشـت مردم را 
رقـم می زدنـد. در چنین جوامعی هنوز رادیو، تلویزیون و صدها وسـیله ارتباط جمعی نتوانسـته اند جای منابر 
را پـر کننـد و گاهـی خـود این ابزار نیز در اختیار خطیبان درآمده و به نفوذ و کارآیی خطابه آنان، هرچه بیشـتر 

افزوده می شود.
با این حال، چندی اسـت که مقوله شـکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در 
ـ  سـازمانی قرار گرفته است. واقعّیت امر  حال توسـعه و عقب مانده، بسـیار مورد توّجه محافل گوناگون فکری 
این اسـت که کشـورهای توسعه یافته با دسترسی به سـرمایه کافی، فّناوری های نوین ارتباطی ـ اّطالعاتی، 
منابع انسانی غنی و مدیریت پیشرفته و متخّصص، سهم قابل توّجهی از بازار فّناوری ها را به خود اختصاص 
داده اند و این در حالی است که کشورهای عقب مانده، همچنان گرفتار بحث های اّولیه، نگاه غیرسیستماتیک 
بـه موضـوع و در برخـی مواقـع فقـر مـاّدی هسـتند. موضـوع مقاله حاضـر در مورد این مسـئله اسـت که با 
چـه برنامه ریزی هـا و سیاسـت گذاری هایی در زمینـه آمـوزش کاربردی فـردیـ  اجتماعـی در به کارگیری 
فّناوری های نوین ارتباطی ـ اّطالعاتی و گسترش استفاده از این امکان در عرصه های مختلف جامعه، به ویژه 
جوامع محلّه ای می توان این شـکاف دیجیتالی را کاهش داده و در جهت دسـت یابی به توسـعه همه جانبه، 

گام های اساسی برداشت. 
در ابتدا پرداختن به این موضوع ضروری اسـت که فّناوری های اّطالعات و ارتباطات تنها شـامل اینترنت 
نیست، بلکه پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی ـ ماهواره ای و دیگر امکانات دیجیتالی را نیز در برمی گیرد. 
در خصـوص توسـعه آموزش در جامعه و در دسـترس قرار دادن فّناوری های نویـن ارتباطی ـ اّطالعاتی باید 
اذعان داشت که این مشکل، تنها مشکل کشور ایران و کالن شهری چون تهران نبوده و حّتی در کشورهای 
بسـیار پیشـرفته نیز مشـهود است. انسـان ها از یک ِسـّنی تمایل چندانی به یادگیری مطالب و عناوین جدید 
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ندارند. به ویژه اگر به آن زمینه خاّص، نیاز نداشـته و یا حداقل احسـاس نیاز نکنند. از این رو، فاصله و شـکافی 
میان نسل ها ایجاد می گردد، یعنی نسلی که با کامپیوتر به میزان زیاد فّعالّیت نموده و نسل دیگری که حّتی 
ممکـن اسـت بـا وجود برخورداری از سـواد باال، به طـور کامل از این قبیل امکانات دور بوده و به اندازه نسـل 
قبل، توانایی اسـتفاده از این ابزار را ندارد. در حقیقت، این همان بحثی اسـت که تحت عنوان سـواد رقومی 
در دنیا مطرح شـده اسـت؛ یعنی اگر در گذشته، درصد بی سـوادی و تحّوالتش را در کشورهای مختلف مورد 
بررسـی قرار می دادیم، آن زمان مبحث جدید بی سـوادان رقومی و معّرفی این افراد به عنوان افراد بیگانه با 
ابـزار دیجیتـال مطرح نبوده اسـت. در حال حاضر، این موضوع، نه تنها در ایـران، بلکه در تمامی نقاط جهان 

مطرح است.
در حـال حاضـر، در کشـورهایی چـون نـروژ و ژاپـن، دولت هـا بـا تخصیـص بودجه هایـی مشـّخص، 
برنامه ریزی هایی در راستای کاهش شکاف سواد رقومی در جامعه آغاز کرده اند. به عنوان مثال، در بلژیک، در 
ساندویچ فروشی ها، دستگاه های اینترنت در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا از این طریق هنگام صرف غذا 
بتوانند در آخرین لحظات جعبه پسـت الکترونیک خود را نیز بازبینی نمایند. طبیعی اسـت در چنین وضعّیتی، 
افراد سالخورده ای که در چنین محیطی به صرف غذا مبادرت می نمایند، زمانی که می بینند مردم از اینترنت 
استفاده می نمایند، احساس می کنند که چیزی هست که آنها نمی دانند و اگر در چنین جایی نمی بودند، شاید 

چنین احساسی نیز نداشتند؛ چرا که در اصل حرفه اصلی این افراد به این موضوع ارتباطی ندارد.
به طور کلّی، می توان گفت که برای دسـت یافتن به توسـعه، برخورداری صرف از سـخت افزارهایی نظیر 
اینترنـت کافـی نیسـت. این قبیل ابزارهـا، زمانی می توانند مؤثّر باشـند که در یک جامعه عقالنّیت، توسـعه 
یافته باشـد. در حال حاضر، خودباوری یکی از ابزارهای کلیدی توسـعه، به ویژه در کشـورهای در حال توسعه 
محسـوب می گردد. به عبارت دیگر، هر جامعه ای که عّزت نفس خود را از دسـت دهد، اگر از تمامی امکانات 
اقتصادی نیز برخوردار باشـد، به توسـعه دسـت نمی یابد، در مقابل، هرگاه بتوان این امکانات را در راسـتای 
خودبـاوری، عقالنّیـت و تبدیـل خالقّیـت و نوآوری به ارزش بـه کار گرفت، این اتّفاق می افتـد.  از این رو، در 
کشـورهای اسـالمی، از جمله کشور ایران، مسـاجد می توانند در ساعت غیرعبادی و پرداختن به فریضه نماز 
به طور عملی برای به کارگیری چنین امکاناتی قابل استفاده باشند؛ چرا که عالوه بر حضور و مشارکت مردم 
در سـطح محلّه ای، توسـعه ای نیز در زمینه اّطالع رسـانی و ارتباطات به وقوع می پیوندد. در چنین حالتی به 
واسطه مرجعّیت داشتن مساجد برای اقشار مختلف جامعه اعّم از باسواد، کم سواد، بی سواد و پیر و جوان، کلّیه 
اقشـار مختلف جامعه، به ویژه در سـطح محلّه ای به استفاده از فّناوری های نوین اّطالعاتی ـ ارتباطی گرایش 
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می یابند که این خود به افزایش اندوخته های دینی و علمی افراد و در نتیجه، بر توسـعه محلّه ای در راسـتای 
نیل به توسعه پایدار منتهی می گردد. از جمله اقداماتی که در راستای گسترش فّناوری های نوین اّطالعاتی ـ 

ارتباطی در سطح محلّه ای در کالن شهری چون تهران قابل انجام است، می توان موارد زیر را نام برد.
1. راه اندازی ایستگاه مطبوعات در مساجد؛

2. بـا راه انـدازی چنین ایسـتگاه هایی در مسـاجد محلّه های شـهری، می توان شـاهد روی آوردن اقشـار 
مختلف جامعه برای کسب اّطالعات و اخبار در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
خانوادگی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی، هنری و... به مساجد و افزایش سطح آگاهی و در نتیجه دست یابی به 

توسعه محلّه ای خواهیم بود.
3 . آموزش و خدمات رایانه ای در مساجد؛

4. با وجود معّرفی رایانه به عنوان ابزار برای اّطالع رسانی سریع و آموزشی علوم و یافته های جدید و انتقال 
اّطالعات از یک سـو و عدم برخورداری افراد و گروه های مختلف از توان خرید یا اسـتفاده از این پدیده نوین 
از سـوی دیگر، سـبب می گردد تا مسـاجد با به خدمت گرفتن رایانه ها، خدمات فرهنگی، آموزشـی، مذهبی، 

هنری و اجتماعی و... را در اختیار مردم قرار دهند.
5. نمایش فیلم های آموزشی در مساجد؛

6. استفاده از برنامه های مثبت ماهواره ای در مساجد؛
7. راه اندازی حداقل یک خط اینترنت در هر مسجد محلّه.

از جمله مهم ترین مزایای اسـتفاده از ابزارهای فّناوری اّطالعات و ارتباطات در مسـاجد محلّه می توان به 
موارد زیر اشاره نمود:

1. جذب اقشـار مختلف جامعه، به ویژه قشـر تحصیل کرده و قرار گرفتن آنان در کنار کودکان، نوجوانان، 
جوانـان و افراد بزرگسـال و تحت آموزش قرار گرفتن این افراد توّسـط افـراد تحصیل کرده که در نهایت، به 

ایجاد پل ارتباطی میان اجتماع و مساجد منتهی می گردد.
2. غنی سـازی اوقـات فراغت اقشـار مختلف جامعـه در چارچوب ارزش های دینی و در راسـتای افزایش 

آگاهی از اّطالعات در زمینه های مختلف؛
3. افزایش انگیزه های حضور مردم در مسـاجد و عالقه بیشـتر اقشـار جامعه در راسـتای برطرف نمودن 
مسائل و مشکالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، مذهبی، اخالقی و... موجود در محاّلت شهری؛

4. برقراری امکان حضور فرهیختگان، اساتید، محّققان و دانشجویان در مساجد محلّی در راستای ارتقای 
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سطح فرهنگ دینی و توسعه محلّه؛
5. آشـنایی با کارکردهای مسـاجد کشـورهای اسالمی در راسـتای اداره هر چه بیشتر و بهتر امور محلّه و 

نیل به توسعه محلّه ای؛
6. ایجاد فرهنگ گفتمان و تبادل اّطالعات فرهنگی، مذهبی، علمی و... در مساجد محلّی که خود موجب 

تقوّیت کالن فرهنگ و مشارکت و تعامل نگری فرهنگ دینی و در نهایت، توسعه محلّه ای خواهد گردید.

مساجد، محورّیت ایجاد و توسعه شهرى و محّله اى

با افزایش جمعّیت و توسعه شهرهای بزرگ و در نتیجه، پدید آمدن شهرهای تازه تأسیس با محاّلت جدید 
به دور از مسجد جامع موجب شد تا اهالی محاّلت مختلف جهت انجام فرایض خود به بنای مسجد جدیدی 
در محّل خود مبادرت نمایند؛ زیرا همان گونه که از قبل نیز به آن اشاره گردید، محورّیت ایجاد و توسعه شهری 
را همواره مسـاجد رقم می زدند. افزایش تعداد مسـاجد در محاّلت مختلف شـهرهای گوناگون، در وهله اّول 
به توسـعه محلّه ای و وهله دّوم، به توسـعه شهری و ازدیاد جمعّیت منجر گردید. از مهم ترین فاکتورهایی که 

سبب افزایش تعداد مساجد در محاّلت شدند، می توان موارد زیر را نام برد:
1 . فضیلت وقف و باقیات الّصالحات در فرهنگ اسالمی

فضیلـت ارزشـمند وقف، یعنی به جای گذاشـتن باقیات الّصالحات از خود، عالوه بـر تأثیرگذاری بر رفتار 
فردی، باعث تاثیرگذاری رفتار جمعی و عملکردهای مثبت در جامعه می شود. به طور کلّی، پرونده اعمال هر 
انسانی با مرگ او بسته می شود و ثبت و ضبط اعمال خاتمه می یابد، مگر اعمالی که دارای آثار عاّمه مستمر 

باشند که جزء باقیات الّصالحات خواهند بود.
ْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناِتِه َبْعَد َمْوِتِه،  َحُق امْلُ

ْ
ا َیل  در روایتی از پیامبراسالم نقل شده که فرمودند: »ِإّنَ ِمَّ

ْو 
َ
ْجَراُه أ

َ
ًرا أ ْو َنْ

َ
ـِبیِل َبَنـاُه أ ْو َبْیًتا اِلْبِن الّسَ

َ
ْو َمْسـِجًدا َبَناُه أ

َ
َثـُه أ ـا َتَرَکـُه َو ُمْصَحًفـا َوّرَ ـًدا َصاحِلً

َ
َمـُه َو َنَشـَرُه َو َول

َّ
ًمـا َعل

ْ
ِعل

َحُقُه ِمْن َبْعِد َمْوِتِه؛ چند چیز است که بعد از مرگ مؤمن پاداش 
ْ
ِتِه َو َحَیاِتِه َیل ْخَرَجَها ِمْن َماِلِه ِف ِصّحَ

َ
َصَدَقًة أ

آنها به او می رسـد؛ علمی که از خود به یادگار گذاشـته باشـد، فرزند صالحی که جانشـین خوبی برای او باشد، 
قرآنی که به ارث گذاشـته باشـد، مسـجدی که سـاخته باشد، منزلی که برای مسـافران در راه مانده بنا کرده، 

نهری که آن را جاری ساخته است و صدقه ای که در حال حیات و زندگی خود انجام داده باشد«.1
در برداشـت عمومـی، باقیـات الّصالحـات به آن دسـته از اعمال نیکویـی اطالق می گردد کـه دارای اثر 
فیزیکـی و اجتماعـی طوالنـی مّدت بـوده و مردم در زندگی خـود به نوعی از آن منتفع می گردند. بر اسـاس 

1 . نهج الفصاحة، ص183، ح906؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص88.
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چنین تلّقی اسـت که باقیات الّصالحات، بیشـتر در امور عمرانی و فرهنگی، به ویژه در احداث مسـاجد تجلّی 
یافته و دولت مردان و افراد متمّکن را بدان ترغیب نموده اسـت. در نهایت، این نگرش معنوی، سـبقت در امر 

مسجدسازی، افزایش تعداد مساجد و توسعه محلّه ای و شهری را به همراه داشته است.

2. عدم پیش بینی فضاى توسعه در بناى مسجد

گاهی کمبود امکانات ماّدی و محدودّیت مکانی و گاهی عدم آینده نگری، سـبب می شـد که مسـاجد در 
مسـاحت های کوچک تری احداث گردند. بعدها که در اثر افزایش جمعّیت، نیاز به مسـاجد بزرگ تر احسـاس 
گردیـد و بـه علّـت عدم امکان توسـعه آن، ناگزیـر از زمین بزرگ تری برای احداث مسـجد دیگری اسـتفاده 
می کردنـد. بنابرایـن، مسـاجد کوچک در ظاهـر کاربری خود را از دسـت می دادند؛ اّما بنا به وظیفه شـرعی، 

همچنان نگهداری شده و برای اجتماعات کوچک تر مورد بهره برداری قرار می گرفتند.

3.  روحّیه راحت طلبی

خصیصه راحت طلبی انسـان، همواره وی را به عبادت در نزدیک ترین معابد و مسـاجد ترغیب نموده و در 
صورت احسـاس بُعد مسـافت، برای رسیدن به فیض نماز جماعت و حضور پنج گانه در مساجد، ایجاد مسجد 
در نزدیک ترین محّل سـکونت را در رأس برنامه های اجتماعی خود قرار داده اسـت. از این طریق با احداث 

مساجد متعّدد در محاّلت مختلف، توسعه محلّه ای و شهری به وقوع می پیوست.

4 . اختالفات قومی و منطقه اى

زندگـی اقـوام مختلف در شـهرها، که اغلب در انجام اعمال عبـادی دارای روش های مختلفی نیز بودند، 
موجـب احـداث مسـجدی جداگانـه برای آنها می شـد تا برحسـب اعتقادات و سـنن خود، مراسـم عبادی را 
بهتـر برگزار نمایند. گاهی در سـکونت گاه های شـهری برخـالف هم کیش بودِن جمعّیتی، افتراق سـالیق، 
رقابت های محلّی، اختالفات قومی و قبیله ای، پیدایش مسـاجد جدید و سـپس توسـعه محلّه ای و شهری را 

به دنبال  داشته است.

ت
ّ

آسیب شناسی عدم توزیع مناسب مساجد در شهرها و محال

عدم رعایت اصول مسـلّم شهرسـازی در گذشـته، به ویژه در بنای مسـاجد، آثار منفی فرهنگی ـ اجتماعی 
خود را امروز به روشنی آشکار می سازد؛ به گونه ای که، اغلب در محلّی از محاّلت شهری با توّرم مساجد و در 
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محلّه ای دیگر با نبود یا کمبود آن مواجه  هستیم. شهر بزرگ تهران، خود نمونه بارز چنین وضعّیت اسفباری 
اسـت. تعداد زیاد مسـاجد در محاّلت قدیمی و جنوب شـهر و نبود یا کمبود مساجد در محاّلت جدید و شمال 
شـهر، به طور کامل مشـهود است؛ البّته، چه بسا که عدم انتخاب محّل مرغوب و حواشی خیابان برای احداث 
مساجد، چنین نمودی را به وجود آورده است. اگر فرد غریبه ای از داخل و یا خارج از کشور در طی مسیر خود 
از ابتدا تا انتهای خیابان ولی عصر که از خیابان های اصلی و محوری شهر تهران است، به اطراف دّقت نماید، 
چه تصویری از امّ القرای جهان اسالم، به لوح تفّکرش نقش می بندد. اگر همان فرد، برای ادای فریضه نماز 
اراده نماید و به طور احتمالی در اثر حواس پرتی متوّجه مهدّیه تهران نشـود، بدون پرس وجو به  کجا می تواند 

مراجعه کند؟
پیامد چنین وضعّیتی، آثار آشـکاری اسـت که در بررسـی محاّلت گوناگون شـهر تهران، اعّم از محاّلت 
قدیمی و نوساز به دست آمد و آن این که هرچه به سمت محاّلت قدیمی تر پیش می رویم، محاّلت از غنای 
فرهنگی ، اجتماعی و اسالمی بیشتری برخوردار است و مساجد، به خوبی به ایفای نقش در شناساندن جایگاه 
محلّه در سـاختار بافت کالن شـهر تهران پرداخته اند؛ در مقابل، هر چه از محاّلت جدید گذر می کنیم با فقر 

فرهنگی ، اجتماعی و قرابت با فرهنگ بیگانه و توسعه مفاهیم غیراقتصادی آن مواجه می شویم.
علّت عمده توسـعه نیافتگی، به ویژه در سـطح محلّه ای را باید در انتخاب الگوی توسـعه جستجو نمود. در 
گذشـته، الگوی توسـعه درون زا بود و این در حالی اسـت که در دوران اخیر، الگوی توسـعه برون زا مورد توّجه 

قرار گرفته است.
در الگوی برون زا، کلّیه ویژگی های ملّی و محلّی به عنوان مانع تلّقی می شود و باید از سر راه برداشته شوند 
تا بستر برای استقرار الگوی برون زا آماده گردد. بنابراین، عمده سرمایه ها صرف مقابله با مزّیت های تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی کشور می شود. به دلیل اینکه فرهنگ، پدیده ای پویا بوده، هر از چند گاهی ترمیم خود را 
آغاز نموده و آن چه مصنوع و پیوندی است را به هم می ریزد؛ همانند نهنگی که یک فرد ساکن دریا، به زعم 
خود آن را جزیره ای امن تّصور نماید و با خیالی آسوده، اجاقش را بر روی آن روشن نماید؛ اّما به یک حرکت 
نهنگ، همه چیز درهم می ریزد.  از این رو، بیشـترین سـرمایه ها صرف مقابله با مزّیت های تاریخی، فرهنگی 
و مذهبی کشور می گردد؛ در حالی که الگوی توسعه درون زا، چنین مزّیت هایی به عنوان سرمایه هایی تلّقی 
می گردند که باید در توسـعه پایدار، به ویژه در سـطح محلّه ای نقش مثبت خود را ایفا نموده و به عوض آنکه 
مردم مناطق و محاّلت، سهم خود را از توسعه مطالبه کنند، نقش خود در توسعه را جستجو می کنند. بنابراین، 
راه حل این است که الگوی توسعه شهری را، به ویژه بر مبنای توسعه محلّه ای قرار دهیم. در این راستا، باید 
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در گذشته تاریخی ـ مذهبی خود پژوهش کرده و با توّجه به ویژگی های ساختاری هر محلّه، آنها را بومی کرد 
تا بتوان توسعه ای مبتنی بر مزّیت های تاریخی، فرهنگی و مذهبی برنامه ریزی نمود.

نتیجه گیرى

انسان های روی کره خاکی، برای رفع نیازهای اّولیه و مشترک زیستی خود در مناطق جغرافیایی و اقلیمی 
متفاوت، دست به اقدامات گوناگونی زده اند که باعث ایجاد نیازهای ثانوّیه متنّوعی گردیده است.

این نیازهای ثانوّیه، در برخی مواقع، اهّمیتی فراتر از نیازهای اّولیه به خود گرفته است. تالش های متنّوع 
و ابداعی بشـر برای تأمین نیازهای اّولیه و مشـترک در سـرزمین های مختلفع سرمنشـأ ایجاد تنّوع فرهنگی 
گردیده اسـت. بنابراین، شـناخت تنّوع فرهنگی در حقیقت شـناخت ابداع و ابتکارات بشـر در طول تاریخ و 
ظرفّیت های متفاوت مناطق است که ما از آن به  عنوان مزّیت های تاریخی، فرهنگی و مذهبی یاد می کنیم و 
از سرمایه های جاودانه بشر محسوب می گردند. چنانچه این مزّیت ها، به خوبی شناخته و به کار گرفته شوند، 
رشد و توسعه بشری را به همراه خواهند آورد. متأّسفانه در طول یک ونیم قرن گذشته، از این موضوع غفلت 
شـده اسـت و به  لحاظ تقلید از فرهنگ مدرن، مردم در جوامع مختلف، به ویژه جوامع محلّه ای، سـرمایه های 
اصلی خود را به فراموشـی سـپرده اند؛ در صورتی که در نهضت بازگشـت به خویشتن، چنانچه مردم هر شهر، 
منطقـه و محلّـه ای از زاویـه مزّیت هـای تاریخی، فرهنگی و مذهبی خود بتوانند وارد میدان توسـعه شـوند، 
سـرمایه های مهّمی را برای عرضه خواهند داشـت. در حال حاضر، چون مردم نسبت به مزّیت های تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی خود دچار فراموشی شده اند، برای مشارکت در توسعه دست خود را تهی می بینند و سهمی 
از توسـعه را مطالبـه می کننـد؛ در صورتی کـه اگر آنها به ظرفّیت ها و اسـتعدادهای بالقـّوه و متنّوع تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی خود پی ببرند و بدانند که برای تسـریع جریان توسـعه، به ویژه در سـطح توسـعه محلّه ای، 
سرمایه های مهّمی برای عرضه دارند، خواهان ایفای نقش مثبت در توسعه خواهند شد. در شهرها و محاّلت 

اسالمی مساجد، اصلی ترین منبع چنین سرمایه هایی به شمار می آیند.
نکته آخر اینکه، بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش، می توان اذعان داشت که در حقیقت، چنانچه تنّوع 
فرهنگی که ما از آن به عنوان مزّیت های فرهنگی، مذهبی، عقیدتی و تاریخی یاد می کنیم و از سرمایه های 
جاودانه بشـری اسـت، به خوبی شناسـایی و به کار گرفته شـوند، رشـد و توسـعه جوامع، از جوامع محلّه ای تا 

جوامع شهری را در پی خواهد داشت. 
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نقش حیاتی و حمایتی مسجد در مسئله 
قانون گرایی و قانون پذیری آحاد جامعه

حسین اسالم پور

چکیده

 مسـئله قانـون و اهمّیـت قانون گرایـی، به اندازه سـّن تاریخ بشـر قدمـت دارد. انسـان های اّولیه، پس از 
تشـکیل اجتماعـات کوچـک و پایه ریزی اجتماعات بزرگ، متّوجه این امر مهم شـدند کـه افراد یک اجتماع 
باید از برخی محدودّیت ها و مقّررات وضعی، پیروی کنند تا آزادی برای همه به یک اندازه به دست آید. این 
نوشتار، اهمّیت و نقش مسجد و تربیت مسجدی را در قانون گرایی آحاد جامعه بررسی می کند. بدین منظور، 
نگارنـده ابتـدا برخـی از مفاهیم نظری و بنیادیِن بحث، مانند تعریف قانون، تاریخچه قانون شـکنی و اهّمیت 
آن، ویژگی حقوقی و قانونی مسـجد طراز اسـالمی و سـایر مفاهیم جانبی را بیان می کند. سپس، برای تبیین 
بحث، به اثرگذاری اعمال عبادی و مناسک اعتقادی مسجد بر کنترل درونی انسان و نفس لّوامه اشاره کرده 
اسـت. در نهایت نگارنده، برخی از آموزه های ُپرارزش مسـجدی، مانند اعتکاف، اعتراف به گناه، اسـتغفار و 
توبه را در قالب عواملی برای افزایش سـطح قانونگرایی و قانون پذیری فردی تشـریح نموده است. نتایج این 
تحقیق بیانگر آن اسـت که با عنایت بیشـتر به آموزه های مسـجدی، به دلیل مقبولّیت رفتارهای مسـجدی 
از نظر اعتقادی و اجتماعی، افراد از قانون گریزی و تهاجم فرهنگی در امان خواهند بود. بنابراین، مسـجد با 
بهبود سـطح تقّید افراد به موازین شـرعی، باعث امنیت فردی و اجتماعی می شود که نتیجه آن، قانون گرایی 

و قانون پذیری آحاد جامعه است. 

واژگان کلیدی: 

قانون، قانون گرایی، قانون پذیری، مسجد طراز اسالمی.
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سؤال های تحقیق

1. آیا مسجد و آموزه هایی که در مسجد مفهوم پیدا می کند، بر قانون پذیری افراد تأثیر می گذارد؟
2. نقش مسجد در افزایش کنترل درونی افراد برای دوری از خطا و جرم و قانون گرایی آنها چیست؟ 

3. مسجد، در کاهش جرایم و بزهکاری و هر گونه خطاکاری یا ارتکاب گناه، چه نقشی دارد؟

 فرضیه های تحقیق

 فّعالّیت های مسـجدی و آموزه های اسـالمِی قابل انجام در مسـجد، به دلیل مقبولّیت جامع از 
جملـه، وجهه شـرعی و جمعی، نوعی تمریـن رفتارها قانون گرایانه و هنجارپذیری اسـت و باعث 

قانون گرایی بیشتر در افراد جامعه می شود.
 مسـجد، با آموزه هایی که ارائه می کند، باعث تحریک و ترغیب نفس سـرزنش گر انسـان شده، 

وی را از قانون گریزی منع می کند.
 با توّجه به فّعالّیت های فرهنگی مسجدی، بسیاری از جرایم اخالقی و گناهان مربوط به تهاجم 
فرهنگی مورد نظر دشمنان اسالم، کاهش یافته، امنیت اجتماعی و قانون گرایی آحاد جامعه بیشتر 

می شود.

مقّدمه

قانون و تمکین به آن، یکی از موضوعات مهّم جامعه شناسـی اسـت. باید باور کنیم که قانون یک برکت 
است. حّتی وضع کنندگان قانون، خودشان هم به پیروی از قانون مکلّف هستند. جوامع اسالمی باید بیشتر از 
سایر جوامع قانون گرا و قانون پذیر باشند. در واقع، انسان ها برای زندگی فردی و اجتماعی، به قانون نیاز دارند. 
دیـن کامـل اسـالم هم با تأکید بر این نیاز اجتماعی، تمهیـدات تعالی این جنبه از زندگی فردی و اجتماعی را 
فراهم نموده است. مسجد، به عنوان مظهر و نماد دین اسالم و به منزله یک نهاد مدنی،1 اعتقادی و مذهبی 
در قانون گرایـی و قانون پذیری اثرگذار اسـت. این نوشـتار در پی آن اسـت تا پس از تعریـف قانون و مفاهیم 
مرتبط، نقش مسجد را در قانون گرای و قانون پذیری افراد بیان نماید. به همین منظور، نگارنده با رویکردی 
توصیفـی و بـا بهره گیـری از آیـات و روایـات، به تبیین تأثیر مسـجد و تربیت مسـجدی در کاهش مصادیق 
قانون گریـزی ماننـد: خطا، گناه، بزه و... پرداخته اسـت. نگارنده بر این عقیده اسـت که اگر آموزه هایی مانند 
توبه و استغفار و اعتکاف و اعتراف به گناه در فضای سرشار از معنوّیت مسجد، نمود پیدا می کند، به این دلیل 

1. Civil Society. 
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است که مسجد نقش حمایتی در افزایش قانون گرایی افراد دارد. وقتی افراد مسجدی با انجام مناسک دینی 
در قالب نماز جماعت، دعا خواندن، گوش فرا دادن به منابر وعظ و... )به خصوص به صورت دسـته جمعی(، 
به درجات معنوی تربیت دینی ـ مسجدی نایل می شوند، دیگر وجود شریف خود را با قانون گریزی به گناه و 
جرائم آلوده نمی کنند. آنان خود را همانند همان لحظاتی که در مسجد هستند، در پیشگاه خدا و در خانه خدا 
حاضر می بینند و بسـیار قانون مدار و قانون پذیر خواهند بود. برای ورود به بحث، ابتدا به بررسـی واژه قانون 

پرداخته  می شود.

بحث واژگانی و اصطالحی قانون 

 »قانون« واژه ای عربی و به معنای »اصل« است. برخی می گویند: »قانون« معّرب کانون1یونانی است 
و عربی نیسـت؛ اّما در عربی به کار رفته اسـت. قانون، امری کلی اسـت که بر همه جزئیات منطبق می گردد 
و احکاِم جزئیات، از آن شـناخته می شـوند. این واژه به معنای قاعده، رسـم و دسـتور نیز آمده اسـت.2 قانون، 
مسـیری اسـت که توّسط حکومت یا جامعه برای رشـد انسان و جامعه تعیین می شود. قانون، در زبان فرانسه 
به »loi« و در زبان انگلیسی به »law« ترجمه می شود.3 قانوِن هر چیزی، راه و طریق سنجش آن است... .4

قانون پذیری و قانون گرایی

»قانون گرایی«،5به گرایش فرد یا جامعه به قانون اشاره دارد. اصل قانون گرایی، پدیده ای است که ادیان 
الهی و رهبران دینی، پیام آور اصلی آن هسـت. یکی از اهداف همه انبیاء بر قراری قسـط و عدالت بیان شـده 
است.6 قانون گرایی، یعنی حفظ و اجرای قوانین به طور عادالنه و رعایت حقوق همه افراد. بنابراین، جامعه ای 
قانون گرا خواهد بود که در آن، قوانین رعایت شـود و همه مردم در برابر اجرای قوانین مسـاوی و رهبران آن 

قانون  پذیرترین انسان ها باشند.7
 »قانون پذیری«، به میزان حاکمّیت قانون بر رفتار فرد یا اجتماع تأکید دارد. حاکمّیت قانون، یعنی وجود 

1 -Canon.
کبر، لغت نامه دهخدا، ج38، ذیل واژه »قانون«. 2. دهخدا، علی ا

 www.wikipedia.org :3. دانشنامه ویکی پدیا، به آدرس
4. ابن منظور، محّمدبن مکرم، لسان العرب، ج11، ص328.

5. legal positivism.
6. ر. ک به: حدید، آیه24.

7. ر. ک به: انصاری، علیرضا، قانون گرایی در سیره معصومان، فرهنگ کوثر، ش25، ص35-28.
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زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه.1
قانون پذیری به معنای پذیرش آگاهانه، داوطلبانه و ارادی اغلب قریب به اتّفاق مردم از قوانین و مقّررات 
موجود جامعه و عمل به آنهاست. اگر توده مردم با بینش و آگاهی خود، به این نتیجه رسیده باشند که رعایت 
قوانیـن و مقـّررات هـم به نفـع خود آنها و هم به نفع جامعه اسـت، می توان گفت کـه قانون پذیری در جامعه 

فراگیر شده است.

اّولین قانون و اّولین قانون  شکن

 اّولین قانون، از همان زمان خلقت، قانونی بود که از طرف خداوند وضع شد. این قانون، مربوط به ماجرای 
میـوه ممنوعـه یـا همان گندمی اسـت که خداونـد حضرت آدم و حـّوا را از خوردن آن منع کـرد. قرآن در 
با هِذِه   َحْیُث ِشـْئُتما َو ال َتْقَر

ً
َة َو ُکال ِمْنا َرَغدا ّنَ َ ْوُجـَک احْلج ْنَت َو َز

َ
نا یا آَدُم اْسـُکْن أ

ْ
ایـن مـورد می فرماید: »َو ُقل

امِلین ؛ و گفتیم: ای آدم، خود و همسـرت در این باغ سـکونت بگیر]ید[؛ و از هر کجای 
َ

ـَجَرَة َفَتُکونا ِمَن الّظ
َ

الّش
آن بخواهید فراوان بخورید؛ و]لی [ به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود«.2

 این دسـتور الهی، یک قانون بود که باید از سـوی حضرت آدم و حّوا رعایت می شـد و رعایت نشـدن 
آن، تاوانی داشـت و آن تاوان، این بود که از بهشـت رانده شـد. البّته خداوند نصیحت های مهّمی برای آدم و 

همسرش مطرح کرد که برخی از آنها به شرح زیر است: 
ِة  ّنَ َ ا ِمَن احْلج

ُ
ک ِرَجّنَ ْوِجَک َفال ُیحنْ َک َو ِلَز

َ
نا یا آَدُم ِإّنَ هذا َعُدّوٌ ل

ْ
اّولین نصیحت آن است که می فرماید: »َفُقل

َک ال َتْظَمُؤا فیا َو ال َتْضحی؛ پس گفتیم: ای آدم! در حقیقت، 
َ
ّن
َ
وَع فیا َو ال َتْعری * َو أ ُ ج

َ
 ت

َ
اّل

َ
َک أ

َ
َفَتْشق*  ِإّنَ ل

این ]ابلیس [ دشمن تو و همسر توست؛ مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج و زحت خواهید افتاد؛ زیرا 
تو در بهشت )در آسایشی و( گرسنه و برهنه نخواهی  شد و در آنجا تشنه نمی شوی و آفتاب  آزارت نمی دهد«. 3
 َحْیُث 

ً
َة َو ُکال ِمْنا َرَغدا ّنَ َ ْوُجَک احْلج ْنَت َو َز

َ
نا یا آَدُم اْسُکْن أ

ْ
نصیحت دّوم این بود که خداوند فرمود: »َو ُقل

امِلین ؛ و گفتیم ای آدم! تو با همسـرت در بهشـت سـکونت کن و 
َ

ـَجَرَة َفَتُکونا ِمَن الّظ
َ

با هِذِه الّش ِشـْئُتما َو ال َتْقَر
از )نعمت های( آن، از هر جا می خواهید در کمال فراوانی بخورید؛ )ولی( به این درخت نزدیک نشـوید که از 

ستمکاران خواهید شد«.4

1. جعفری لنگرودی محّمد، ترمینولوژی حقوق، ص517. 
یه35.

ُ
2. بقره، آ

3. طه، آیات117- 119.
4. بقره، آیه35.
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برخالف این نصحیت ها و تأکید خداوند بر رعایت این قانون، سـرانجام در اثر وسوسـه های شیطانی، آدم 
و حّوا فریب خوردند و از فرمان پروردگارشـان نافرمانی کردند و گرفتار شـدند.1 بر اسـاس آیات مطرح شـده، 
اّولین قانون و اّولین قانون شـکنی، در بدو خلقت شـکل گرفت. به عبارت دیگر، قانون و قانون شکنان، همزاد 

بوده اند.2

اهّمیت قانون مداری در اسالم و سیره نبوی

 بی تردیـد، یکـی از مهم تریـن عوامـل موّفقّیت پیامبر اکرم در گسـترش فرهنگ و تمّدن اسـالمی، 
قانون پذیـری ایشـان بـود. همچنین، محوری ترین اصول در سـیره آن حضرت نیز تعّبد بـه قوانین الهی بود. 
پاسـداری از حریـم قانـون و مجازات متجاوزاِن حریم قانون، با رعایـت عدل و انصاف و حقّ محوری، جایگاه 
مهّمی در دین اسالم دارد. رسول گرامی نیز توّجه خاّصی نسبت به این امر داشتند. قانون، جایگاه بسیار 
باالیی در سـیره آن حضرت داشـت؛ به گونه ای که در برابر هر نوع بدرفتاری که به شـخص ایشـان می شـد، 
نهایـت گذشـت و اغمـاض را به خـرج می دادند، اّما در مورد کسـانی که به حریم قانون تجـاوز می کردند، به 
هیچ وجـه گذشـت و اغمـاض نمی کردند و نسـبت به مجـازات قانون شـکنان و اجرای قانـون در مورد آنان، 
لحظه ای درنگ نمی کردند. رسول اکرم بدون مسامحه، اّما با رعایت عدل و انصاف، قانون الهی را اجرا 
می کردند؛ چرا که قانون حافظ امنیت و کیان جامعه اسـت و نمی توان آن را بازیچه قرار داد و جامعه را فدای 

فرد نمود.3

کارکرد حقوقی و نقش قانون گرایِی مسجد طراز اسالمی

یکی مهم ترین مفاهیم مرتبط با قانون و قانون پذیری، قضاوت و دادرسـی اسـت. در صدر اسـالم، مسجد 
بـه عنـوان دادگاه قضـاوت مطرح بود و از ابتدا، در جامعه مسـلمانان، صدور رأی به طریق حکمّیت از وظایف 

حاکم به شمار می آمد.
 حضرت علی اّیام معینی از هفته را در مسـجد جامع می نشسـتند تا بین مردم قضاوت نمایند و در پرتو 
عدالت اسـالمی، به حّل و فصل اختالفات و منازعات مردم بپردازند.4پیامبر اسـالم، بیشـتر اختالفات را 

1. طه، آیه121.
2 -بابایی، علی، برگزیده تفسیر نمونه، ج1، ص65-64.

3. ر. ک به: نوری، محّمدموسی، قانون مداری در سیره نبوی، معرفت، ش86، ص33-23.
4. الولی، محّمد طه، المساجد فی االسالم، ص162.
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در مسـجد حّل و فصل می کردند و مسـجد، یک دادگسـتری به تمام معنا بود و عموم کارهای دادخواهی در 
آنجا صورت می پذیرفت. حّتی پیامبر اسالم در مسجد، قوانین حقوقی وضع کردند و برای مسجد و منبر، 
شأن ویژه حقوقی قائل شدند که از جمله آنها، مراسم سوگندخوردن بود. پیامبر، مراسم سوگندخوردن را 
کنار منبر، معمول سـاختند و فرمودند: »هر کس در کنار منبرم دروغ گوید، هر چند برای یک چوبه مسـواک 
باشد، جایگاهش در آتش خواهد بود«.1بنابراین، انجام این گونه امور، در مسجد، پیش از تشکیل دادگاه های 
معمولی، رایج بود. این موارد همگی به نقش مسـجد در ایجاد و حمایت از رویکرد قانون گرایی در مسـلمانان 

داللت دارد.2

نقش مسجد در قضاوت و توسعه قانونمندی

بر طبق آیاتی از قرآن کریم، خداوند به پیامبر اسـالم دسـتور می دهد تا قضاوت و عدالت را برپا کند؛ 
زیرا اسالم، دین عدل گستر جهانی است و همواره پیامبران را به این دستور مهّم، امر فرموده است. در نتیجه، 
آنان ناگزیر به داشتن محکمه ای برای اجرای امر الهی بودند و »مسجد« نخستین محکمه ای بود که پیامبر 
گرامـی در آن بـه قضاوت می نشسـتند. بدین ترتیب، نخسـتین قاضی در اسـالم، وجود مبارک حضرت 

محّمد بودند. 
یکـی از دالیلـی که پیامبر اعظم مسـجد را جایگاه قضاوت قرار دادنـد، این بود که همه  افراد در همه 
سـطوح، شـاهد اقامه  عدل و اجرای احکام الهی باشـند و به آن روی آورند که این موضوع، تهذیب نفوس را 
موجب خواهد شـد.3از سـوی دیگر، چون در سـرزمین های اسـالمی، آیین دادرسـی بر مبنای اصول و قواعد 
اسالمی بود، تشکیالت خاّص و مکان ممتازی جز مسجد برای قضاوت وجود نداشت. »همچنین، در مسجد 
کوفـه جایی به نام »دّکةالقضاء« وجود داشـت که حضـرت علی در آنجا به قضاوت می پرداختند«.4بدین 
ترتیب، مبانی نظری اجرای قانون و اشاعه قانون گرایی، از صدر اسالم در مسجدها آغاز گردید و سپس نقش 

حمایتی مسجد از قانون پذیری افراد به همه ابعاد زندگی تسّری یافت.

نقش غیرمستقیم اعمال عبادی مسجد در قانون پذیری 

 مسجد، محّل عبادت و بندگی در آستان پروردگار جهانیان است. در مسجد، اعمال عبادی متعّددی شامل 

1. محّمدبن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص236.
 ،2. برومنـد اعلـم، عبـاس، درآمـدی بـر جایـگاه مسـجد در تمـّدن اسـالمی )منبـع الکترونیکـی(، مؤّسسـه تحقیقـات و نشـر معـارف اهـل البیـت

ص26-25.
3. عبدالوّهاب، حموده، ره آورد مسجد در فرهنگ اسالمی، ترجمه اسفندیاری مهدی، ص115.

4. نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص458.
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ذکر، تسبیح، دعا، نماز و... انجام می گیرد که به نوبه خود در قانون گرا شدن افراد مؤثّر هستند.
از مهم تریـن اعمـال عبـادی مسـجد، اقامـه نمـاز به صورت فردی یا جماعت اسـت که بیشـتر از سـایر 

فّعالّیت های عبادی در مساجد انجام می گیرد. نماز، باالترین فریادها و کارخانه انسان سازی است.1 
نکته بسـیار مهم این اسـت که عبادت فقط نماز نیسـت؛ بلکه هر فّعالّیتی که در مسـیر خالق یکتا باشـد، 
عبادت محسـوب می شـود. مسجد، محّل عبادت است و عبادت، مفهومی اعّم از نماز دارد. بنابراین، مسجد، 
محلّی فراتر از این است که فقط محّل انجام مناسک و افعال خاّص مذهبی باشد. در روایات، از جهاد و تعلّم، 
به عبادت تعبیر شده است. پس، معلوم می شود که هر گونه فّعالّیت دینی و اجتماعی که با صبغه الهی در مسیر 

تعالی نام خدا قرار گیرد، عبادت است.
ـُه َو َسـعی  ف   ْن ُیْذَکـَر فَیـا اْسُ

َ
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهَّلِل أ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
قـرآن کریـم در ایـن مـورد می فرمایـد: »َو َمـْن أ

ْم ِف اْلِخَرِة َعذاٌب َعظمٌی؛ کیسـت  ُ ٌی َو لَ ْنیا ِخْز
ُ

ْم ِف الّد ُ  خاِئفـینَ لَ
َ
وهـا ِإاّل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ـْم أ ُ

َ
ولِئـَک مـا کاَن ل

ُ
َخراِبـا أ

سـتمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مسـاجد او جلوگیری کرد و در ویرانی آنها سـعی نمود؟! شایسـته 
نیسـت که آنان جز با ترس و وحشـت، وارد این )کانون های عبادت( شـوند. بهره آنها در دنیا )فقط( رسـوایی 

است و در سرای دیگر، عذاب عظیم )الهی(!«2
با توّجه به مضمون با ارزش این آیه می توان گفت که اگر مساجد، »یذکر فیه اسم اهلل«3هستند، بی شک، 
گسترش نام خدا از این محّل، تنها با برگزاری مناسک دینی، محّقق نخواهد شد. از این رو، باور داشتن به این 

آیه شریف و انحصار قائل شدن مسجد برای انجام عبادات، چیزی جز یک تناقض نیست. 
 بـا ایـن وجـود، در مورد نماز می توان گفت که تعالیم و مفاهیم زیادی در آن نهفته اسـت که همانند دیگر 
اعمال عبادی در قانونمند شـدن افراد و جلوگیری از فحشـا و منکر در هر درجه و سـطح مؤثّر اسـت.4رعایت 
قانونمندی و عدالت در انتخاب امام جماعت، مراعات حقوق دیگران و توّجه به غصبی نبودن مکان و لباس 
نمازگزار، همراه بودن نماز با والیت معصوم و توّجه به معاد و حساب و کتاب و عقاب اعمال و...5 که در اذکار 
نماز به آن اشـاره می شـوند، آموزه هایی هسـتند که به قانون گرایی و قانون پذیری آحاد جامعه تأکید و اشـاره 

دارند.

1. الموسوی الخمینی، روح اهَّلل، صحیفه نور، ج 12، ص393-392.
2. بقره، آیه114.
3. همان، آیه11.

4 -عنکبوت، آیه45.
5. بابائیان، عباس،400 نکته از تفسیر نور، ص140-139.
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 پای بندی عملی به فریضه با ارزش نماز جماعت و پیروی همه مأموم ها از امام جماعت مسجد در هنگام 
نماز جماعت، قانون گرایی و قانونمند بودن را به صورت غیرمستقیم به افراد آموزش می هد. کم یا زیاد کردن 
یک ُرکن در نماز، باعث باطل شدن آن می شود. در هنگام اقامه نماز جماعت،  تبعّیت از امام جماعت مسجد، 
چنان مهم است که زیاد کردن عمدی یک ُرکن )مانند سجده یا رکوع( نماز مأموم را باطل نمی کند؛ به عنوان 
مثال،  اگر کسی به گمان اینکه امام جماعت سر از رکوع برداشته، از حالت رکوع خارج شود و متوّجه شود که 
امام جماعت هنوز در حال رکوع باقی مانده است،  باید دوباره به رکوع بازگردد.1 این نکته بیانگر آن است که 
متابعت از امام جماعت بر همه چیز اولویت دارد. چنین فردی به صورت عملی می آموزد که قوانین جمعی بر 

قوانین فردی ارجح است و باید در جامعه به قوانین مختلف پای بند باشد.
صی که مورد خود مسـجد و طرز سـاختن آن و احکام  به طور خالصه می توان گفت که همه قوانین مشـخّ
مربوط به استفاده کنندگان و گردانندگان امور مساجد و برخی مقوله های دیگر، مانند عدم حضور مشرکان در 
مسجد، احکام اقامه نماز جماعت در مسجد، احکام خاّص وقف در مساجد، دستورات پاک نگه داشتن مسجد 
و... که در نصوص قرآنی و روایی و سـیره مطرح هسـتند، همگی به قانون گرایی و قانونمندی افراد جامعه و 

مسئوالن امر داللت و تأکید دارد.2 

نقش حیاتی مسجد در کنترل درونی و قانون پذیری فردی

 نقش اخالق و وجدان در جلوگیری از نابسـامانی های اجتماعی و فردی و برتری آن بر عوامل بازدارنده 
بیرونـی بـر هیچ کس پوشـیده نیسـت. کنترل های درونی، جایـگاه خاّصی در جلوگیری از وقـوع جرم دارند. 
کنترل درونی، شامل کنترلی است که در قالب آن، خوِد فرد، عالقه دارد با هنجارهای اجتماعی، هم نوایی و 
هماهنگی پیدا کند و اگر کسی او را کنترل نکند، وی خود را با هنجارها هم نوا می کند. اسالم، تأکید بسیاری 

بر خویشتن داری و کنترل درونی دارد. 
ا َواِعٌظ َو َزاِجٌر َلْ َیُکْن  ـُه ِمْنَ

َ
 َنْفِسـِه َحیّتَ َیُکوَن ل

َ
ُه َمْن َلْ ُیَعْن َعیل

َ
ّن
َ
ُموا أ

َ
حضـرت علی می فرمایند: »ِاْعل

ُه ِمْن َغْیِرَها اَل َزاِجٌر َو اَل َواِعٌظ؛ یعنی، بدانید که هر که از سوی خویشتن یاری نشود، به گونه ای که از درون، 
َ
ل

پنددهنده  و بازدارنده ای برای خود نداشـته باشـد،  از سوی دیگران برای او بازدارنده ای نخواهد بود«.3مسجد 

1. ایـن در حالـی اسـت کـه در نمـاز ُفـرادا، کوچک تریـن تغییـر در یکـی از ارکان نمـاز، موجـب بطـالن آن خواهـد شـد. ر ک: مـکارم شـیرازی ناصـر، رسـاله 
توضیـح المسـائل، احـکام نمـاز جماعـت، ص239 و240.

2. مرکز رسیدگی به امور مساجد، ماهنامه مسجد، ش163، ص51-43.
3. دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، خ90، ص108 - 109.
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می تواند کنترل درونی را به بهترین شیوه در فرد ایجاد و تقویت کند. مساجد، با تقوّیت روحّیه دین داری افراد، 
تأثیری انکارنشـدنی بر افراد و به تبع آن، جامعه دارند. کسـانی که به مسـاجد رفت و آمد دارند، با احادیثی که 
بر رعایت حقوق اجتماعی تأکید دارد، بیشـتر از دیگر مردم آشـنا شـده، در نتیجه، در رعایت حقّ الّناس و سایر 

قوانین اجتماعی بیشتر می کوشند.

تشریح حدود الهی در مسجد و تأثیر آن بر قانون پذیری 

»حدود« جمع »حّد«، به معنی فاصله بین دو چیز اسـت. در آیات متعّددی از قرآن کریم به حدود الهی یا 
حدود خدا اشاره شده است.1در واقع، منظور از مرزهای خدا، احکام حالل و حرام خدا یا حّد بین حّق و باطل، 
معروف و منکر، زیبایی و زشتی، ظلمت و نور یا به طور کلی انسانّیت و غیرانسانّیت است.2 این حدود، در مورد 
رفتارهای فردی و اجتماعی، مانند روزه و اعتکاف، نکاح و طالق، جنگ و جهاد، ارث و...، مرزهایی را مطرح 
نموده اسـت. بر همین اسـاس، هر گونه اِعمال تغییر در این حدود یا عدم رعایت این مرزها، قانون شـکنی یا 

قانون گریزی محسوب می شود.3
 انجام اعمال عبادی در مسجد و شرکت در سخنرانی ها یا جلسات مذهبی و برنامه های فرهنگی مسجد، 
فرصتی گرانبها برای افراد و گروه ها ایجاد می کند تا آنها با موازین شـرعی یا حدود الهی آشـنا شـوند. آموزش 
نکات مهّم اعتقادی و تشریح حّد و مرز الهی، در واقع، تبیین، تشریح، تفسیر و آموزش قوانین اسالمی است. 
در جامعـه اسـالمی، این قوانین، خود معیار وضع قوانین وضعی دیگر هسـتند. با آمـوزش حدود الهی به نماز 
گزاران و افرد اهل مسجد و توسعه فرهنگ اسالمی، میزان تمکین به قانون و گرایش به قانون در افراد بیشتر 

خواهد شد و آحاد جامعه با شناخت بیشتر، قانون را می پذیرند.

تأثیر مسجد بر نفس لّوامه در راستای قانون پذیری فردی

نفس انسـان، حالت های مختلفی دارد. با شـناخت حاالت نفس انسـان، این موضوع روشـن می شود که 
چگونه می توان از این حاالت در راه تعالی و کمال فردی و اجتماعی بهره جسـت. مهمّ ترین حاالت نفسـانی 

انسان، از منظر آیات قرآن کریم عبارت اند از: 
حالـت ملهمـه: در ایـن حالـت، نفـس، قـدرت الهام گیـری از خداونـد متعـال را دارد. قـرآن در این مورد 

1. ر.ک به: بقره، آیات229 و230 و187؛ طالق، آیه1؛ توبه، آیه97.
http://www.ido.ir :2. ر.ک به: ولی نژاد، نوراهَّلل، حدود اهَّلل یا مرزهای الهی در جامعه، سازمان تبلیغات اسالمی، قابل دسترس در آدرس

3. مائده، آیه8؛ ر.ک به: جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج5، ص59.
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َمها ُفُجوَرها َو َتْقواها؛ سـوگند به روح ]نَْفس[ آدمی و آن کس که آن را  َ لْ
َ
اها* َفأ می فرماید: »َو َنْفٍس َو ما َسـّوَ

آفرید و موزون ساخت؛ سپس، شّر و خیرش ]پلیدکاری و پرهیزگاری اش[ را به او الهام کرد«.1
حالـت مطمئّنـه: در ایـن حالـت، نفس دارای آرامش و اطمینان اسـت. قـرآن در این مورد می فرماید: »یا 

یت؛ تو ای نفس  ـًة* َفاْدُخـیل  ف  ِعبادی* َو اْدُخـیل  َجّنَ ـِک راِضَیـًة َمْرِضّیَ ّبِ ـُة* اْرِجعـی  ِإل  َر ْطَمِئّنَ ْفـُس امْلُ ـا الّنَ ُتَ ّیَ
َ
أ

مطمئّنه! در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او ]خدا[ از تو خشنود است، به سوی پروردگارت باز گرد و در 
سلک بندگان )خاّص( من در آی و در بهشت من داخل شو«.2

اَرٌة  ّمَ
َ
ْفـَس َل حالـت اّمـاره: در ایـن حالـت، نفس به بدی امر می کند. قرآن در ایـن مورد می فرماید: »ِإّنَ الّنَ

؛ نفِس )سرکش( بسیار به بدی ها امر می کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند«.3 ّبِ  ما َرِحَم َر
َ
وِء ِإاّل ِبالّسُ

در آیات دیگری از قرآن، به این نوع نفس اشـاره شـده اسـت؛ در جایی، از لفظ »هوی « برای این حالت 
َة ِهَی  ّنَ َ وی * َفِإّنَ احْلج َ ْفَس َعِن الْ ی الّنَ ِه َو َنَ ّبِ ا َمْن خاَف َمقاَم َر ّمَ

َ
نفس استفاده می کند؛ آنجا که می فرماید: »َو أ

وی؛ و آن کس که از مقام پروردگارش ترسـان باشـد و نفس را از هوا )و تمایالت نفسـانی( باز دارد، به طور 
ْ
أ امْلَ

قطع، بهشت جایگاه اوست «.4
َوْسواِس 

ْ
همچنین، قرآن در جایی دیگر با لفظ »وسواس « به شرارت این نوع نفس اشاره دارد: »ِمْن َشّرِ ال

اس؛ ]بگو به پروردگار پناه می برم[ از شّر وسوسه گر  ِة َو الّنَ ّنَ اِس* ِمَن احْلجِ ذی ُیَوْسِوُس ف  ُصُدوِر الّنَ
َّ
اِس* ال ّنَ احْلنَ

پنهان کار که در درون سینه انسان وسوسه می کند؛ خواه جن باشد یا از انسان «.5
 َتْنِزُع ِإَل َمْعِصَیٍة ِف َهوًى؛ نفس، پیوسـته 

ُ
ا ال َتزال َ حضرت علی در مورد نفس اّماره می فرمایند: »َو ِإّنَ

خواهان نافرمانی و معصیت است«.6
حالـت لّوامـه: در حالـت لّوامـه، نفس انسـان، وی را نسـبت به گناه سـرزنش می کند. قـرآن در این مورد 

اَمـة؛ و سـوگند بـه نفس مالمت گر )و سـرزنش کننده و وجدان بیدار که  ّوَ
َّ
ْفـِس الل ْقِسـُم ِبالّنَ

ُ
می فرمایـد: »َو ال أ

رستاخیز، حًق است(«. 7
در مباحث اخالقی، از این نفس )لّوامه( به وجدان بیدار یا وجدان اخالقی تعبیر شـده اسـت. همچنان که 

1. شمس، آیات7 و 8.
2. فجر، آیات30-27.

3. یوسف، آیه53. 
4. نازعات، آیات40 و 41.

5. ناس،  آیات 6-4.
6. دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، خ176، ص236 و237؛ همچنین ر.ک به: محّمدی ری شهری محّمد، میزان الحکمه، ج9، ص60.

7. قیامت، آیه2.
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 در بعضی از آیات نیز این تعبیر اسـتفاده شـده اسـت. به طوری که قرآن کریم در داسـتان حضرت ابراهیم
ون ؛ آنان به وجدان و فطرتشان  امِلُ

َ
ْنُمُ الّظ

َ
ُکْم أ

َ
وا ِإّن

ُ
ْنُفِسِهْم َفقال

َ
بعد از شکستن بت ها می فرماید: »َفَرَجُعوا ِإل  أ

بازگشتند و به ضمیرهای خود مراجعه کرده، گفتند حّقا که شما ظالم و ستمگر هستید«1. 
عاّلمه محّمدتقی جعفری، کتابی با عنوان »وجدان« نوشته که به نقد و تحلیل مطالب در مورد آن پرداخته 
اسـت. ایشـان در این کتاب، وجدان را چنین تعریف می کند: وجدان از نقطه نظرهای روان شناسـی حاالت 
پسـیکولوژیک2و اخالقی روان اسـت و وجود پدیده هـای روانی خودآگاه را طـرح می کند.3بنابراین، وجدان 

یکی از عوامل مهم برای تزکیه نفس و اخالق و توبه انسان از گناهی است که در گذشته انجام داده است.
جنبه انفعالی وجدان این اسـت که اگر بر وفق درک و میل آن رفتار کردیم، احسـاس  مسـّرت و شـادی 
می  نمایـد و موجـب انبسـاط و آرامش خاطر می  گـردد. اگر بر خالف میل و درک  آن عمل نمودیم، احسـاس 
شرمساری و خجلت کرده، با ضربات جانکاهی که بر روان و اعصاب ما وارد می  کند، ما را شکنجه می  دهد،؛ 
مهم تر اینکه وجدان اخالقی در مورد کارهای دیگران نیز دخالت می  نماید و در مورد افعال دیگران، به خوب 
بودن یا به بد بودن حکم می دهد. حّتی فرمان می دهد که نسبت به اشخاص با وجدان، احترام و عالقه نشان 

بدهیم و از افراد بی وجدان، نفرت داشته و از آنها دوری نمائیم.4
 با حضور در مساجد، ضمن تضعیف نفس اّماره و تقویت نفس لّوامه )که انسان را هنگام سرپیچی از قوانین 
و مقررات و اسـالمی سـرزنش می کند(، زمینه بهتری برای کنترل اجتماعی و مبارزه با انحرافات اجتماعی 
فراهم می شـود. مسـجد بـه عنوان کانونی دینی، با تقوّیـت برتری های اخالقی، حّس خدابـاوری را در افراد 
اهل مسجد بارور می کند و بدین ترتیب، افراد در همه حال، خدا را بر کارها و فّعالّیت های خود، ناظر و شاهد 
می بینند. در آن صورت، بدون اینکه کسـی بر رفتار و کردار آنها نظارت کند، وظایف خود را به بهترین شـکل 

انجام می دهند. 
 مسجد، با افزایش شناخت و آگاهی، تبیین، حفظ و گسترش ارزش ها و آرمان های اسالمی، تربیت عملی 
دینی و تربیت الگوها، یک نظام تربیتی منسـجم و قوام یافته ای را ایجاد می کند که بر شـاخصه های هوّیت 
دینـی تأثیـر می گـذارد و آنها را تقوّیـت می کند. این امر، کاهش خطاها و لغزش های اخالقی و تقلیل سـطح 

ارتکاب جرایم اجتماعی را به دنبال دارد. 5 

1. انبیاء، آیه64.
2  -Psychologic.

3. جعفری، محّمدتقی، وجدان ، نشر کرامت ، 1376ه. ش .
4. حّقانی زنجانی حسین، وجدان اخالقی، ماهنامه مکتب اسالم، ش9، ص40 -47.

5. ر.ک به: نگارش حمید، هوّیت دینی و انقطاع فرهنگی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ص26- 56.
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اعتراف به گناه در مسجد و قانونگرایی اخالقی

 »اعتراف«، یعنی خبر دادن به کسی از نام و حال و صفت خو       د و اقرار کردن به خطا و گناه خود.1اعتراف، 
به معنی بر زبان آوردن اشـتباه یا خطای خود و آن را به گردن گرفتن، به سـخن یا امری به صورت شـفاهی یا 

کتبی اقرار کردن است.2
 یکی از اموری که باعث تخفیف عذاب و بخشیدن گناه و افزایش نعمت می شود، اقرار به گناه، در پیشگاه 
خداوند متعال است که بیانگر خضوع و ناچیز شمردن خود در برابر حقّ تعالی است و اعتراف به نعمت های او 

که موجب افزایش آن خواهند شد. 
َقّرَ ِبـِه؛ به خدا 

َ
 َمـْن أ

َ
ْنـِب ِإاّل

َ
امـام محّمـد باقـر در مورد اعتراف به گناه فرمودنـد: »َو اهَّلِل َما َیْنُجـو ِمـَن الّذ

سوگند )هیچ کس( از گناه نجات نیابد )و رها نشود(، جز کسی که بدان اعتراف کند«.3
ْم  در آیات متعّددی از قرآن کریم به اعتراف )به گناه( اشاره شده است. آنجا که می فرماید: »َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِ

عیِر؛4پس به گناه خود اقرار می کنند و مرگ باد بر اهل جهّنم«. ْصحاِب الّسَ
َ
 ِل

ً
َفُسْحقا

وٍج   ِإل  ُخُر
ْ

ْحَیْیَتَنا اْثَنَتْینِ َفاْعَتَرْفنا ِبُذُنوِبنا َفَهل
َ
ِ َو أ َنا اْثَنَتْین َمّتَ

َ
نا أ ّبَ وا َر

ُ
در جایی دیگر قرآن می فرماید: »قال

ِمـْن َسـبیل ؛می گویند: پـروردگارا، دو بـار مـا را به مرگ رسـانیدی و دو بار ما را زنـده گردانیدی. به گناهانمان 
اعتراف کردیم؛ پس آیا راه بیرون شدنی ]از آتش [ هست؟«5

نکتـه بسـیار مهم این اسـت که بیـن آداب اعتراف به گنـاه، از منظر دین مبین اسـالم و ادیان دیگر مثل 
مسیحّیت بسیار تفاوت وجود دارد. در مسحّیت فرد گنهکار برای اعتراف به خطا باید نزد انسانی مثل خودش 
برود و با سرافکندگی پیش همنوع خود و با ذلّت، به گناهانش اعتراف کند. این در حالی است که، مسلمان در 
دین اسالم باید فقط به پیشگاه خداوند خالق هستی و سّتارالعیوب حاضر شود و به خطاهایش اعتراف نماید.

در مطالب قبلی، در بخش اّولین قانون و اّولین قانون  شـکنی به داسـتان حضرت آدم و حواّ اشـاره شد. 
این قانون شـکنی یا همان ترک اُولی، سـرانجام با اعتراف حضرت آدم و حّوا به خطای خود، از سـوی خدا 
بخشـیده شـد. این اعتراف، در مکانی گران سـنگ به نام خانه کعبه که اّولین و ارزشـمندترین مسجد یا خانه 

خداست، انجام شده بود.
امام صادق فرمودند: »وقتی حضرت آدم بر اثر ترک اُولی، از بهشـت رانده شـد، به سـرزمین مّکه 

کبر، لغت نامه دهخدا، ج2، ص2928. 1. دهخدا علی ا
2. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج1، ص461.

3. اصول کافی، ج4، ص157، روایت1، باب اعتراف به گناهان و پشیمانی از آنها.
4. ملک، آیه11.
5. غافر، آیه11.
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آمـد و بـه انجـام مراسـم حّج در منی و عرفات و مشـعر و مّکه پرداخت و پس از طـواف کعبه، به ملتزم )مکان 
مشّخصی در پشت کعبه است که گناهکاران، صورت یا سینه خود را به آن می چسبانند و مالزم آنجا می شوند 
و دعـا می کننـد( رفـت؛ جبرئیل بر او نازل شـد و بـه او گفت: به گناهان خود در این مـکان اقرار کن. حضرت 
آدم در آنجا ایسـتاد و عرض کرد: »پروردگارا! برای هر عمل کننده ای پاداشـی اسـت. من هم عمل کردم 
)و توبه نمودم و اطاعت از فرمانت کردم(، پاداشم چیست؟ خداوند به او وحی کرد: ای آدم! هر کس از ذّریه و 

فرزندان تو به این مکان بیایند و به گناه خود اقرار کنند، گناهانشان را می آمرزم«.1
در واقـع، اعتـراف کـردن به گناه، چه اینکه در وجود فـرد و در بطن وجدان اخالقی وی صورت گیرد و چه 
اینکه به صورت اقرار به گناه باشد، از زمینه های رسیدن به توبه نصوح است. توبه ای که زنگار گناه را از قلب 

فرد می زداید و وی را از تکرار گناه برحذر می دارد.
اگر موارد ارتکاب گناه را مورد بررسی قرار دهیم، متوّجه خواهیم شد که هر گناه در واقع، سرپیچی از یکی 
از قوانین الهی یا سّنت الهی یا نادیده گرفتن یک قاعده اجتماعی مسلّم است. این موارد، همان قانون شکنی 
و قانون گریزی فرد خاطی اسـت. به طور قطع، می توان گفت که تا یک قانون شـکنی از فردی سـر نزد، گناه 
مفهوم پیدا نمی کند؛ یعنی هر گناه، یک ظلِم صورت گرفته توّسـط یک فرد اسـت که نسـبت به خود یا نسبت 

به دیگران یا نسبت به خالق خویش انجام شده است.
از طرف دیگر، می دانیم که فرد خطاکار که به توفیق اعتراف نایل شـده اسـت، هیچ جایی را بهتر از خانه 
خـدا و محـّل عبادت خدا نمی داند و نمی شناسـد تا در آنجا به اقرار گناهـان خود بپردازد. گناهکار یا فردی که 
قانونی را زیر پا گذاشـته اسـت، در وهله اول با اقرار به گناه در مسـجد، دوباره فاصله خود را نسـبت به خالق 
کمتر کرده، به سرچشـمه قدرت و حاکمّیت جهان نزدیک می شـود. نکته مهم این اسـت فردی که با حضور 
در مسـجد و شـرکت در محافل معنوی به قانون شکنی های خود در پیشگاه الهی اقرار و به گناهانش اعتراف 
می کنـد، قـدرت درونی و معنوی بیشـتری بـرای کنترل خود به دسـت خواهد آورد. در واقـع، اعتراف کردن 
در هر زمان و مکانی، آثار یکسـانی ندارند؛ بلکه آثار تربیتی اعتراف به گناه در مسـجد در روح و وجدان فرد، 

ریشه دارتر و پایدارتر خواهد بود.

نقش مسجد در بهبود سطح قانوگرایی مجرمان و خطاکاران

همـه نقش های مسـجد در مقولـه قانون گرایی آحاد جامعـه، به مبحث پیش گیری ختم نمی شـود؛ بلکه 
اهمّیت و تأثیرگذاری مسجد حّتی در مرحله پس از ارتکاب جرایم نیز چنان قابل توّجه است که اهمّیت قانون 

1. بحاراالنوار، ج11، ص179.
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و قانون گرایـی را در فـرد بهبود می بخشـد تا این فرد بار دیگر به سـمت ارتکاب جرم یـا بزه قدم برندارد. افرد 
گناهکاری که پس از ارتکاب انواع خطا، به ندای فطری نفس لّوامه خود یا به کمک قوانین دیگر )که از سوی 
حکومت وضع شـده اسـت( به سمت وجدان بیدار خود حرکت می کنند با توفیِق انجام آموزه های ارزشمندی 
مانند »استغفار« و »توبه«، مسیر بازگشت خود را به سهولت پیدا می کنند. برای روشن شدن بحث، در ادامه 

به توضیح این دو واژه اشاره می شود. 
»اسـتغفار«، بـه معنی »آمـرزش خواسـتن«، »غفران طلبیـدن«، »توبه کـردن«، »مغفـرت طلبیدن« 
اسـت.1مغفرت نیز در لغت به مفهوم آمرزش، عفو و بخشـش گناهان، بخشـایش سـّیئات کسـی وآمرزش 

گناهان است.2در قرآن، سوره توبه، آیه 114 به واژه استغفار اشاره شده است.3
توبه از »توب« به معنای »بازگشت« و »رجوع« است. توبه، از سوی بنده به مفهوم بازگشت از معصیت و 
خطا و پشیمانی است.4همچنین، منظور از اصطالح »توبه شکستن«، برگشت به گناه و مرتکب شدن به هر 
گناهی )که فرد در گذشته مرتکب نمی شد( است و نیز به معنای شکستن عهد و میثاق است.5توبه، زمینه ساز 
تبدیل بدی ها و گناهان به حسـنات اسـت.6اهمّیت توبه تا به آنجاسـت که در قرآن سوره ای به نام توبه وجود 

دارد که حاوی مضامین عالی و قهرآمیزی در مورد مشرکان است.
اسـتغفار و توبه از آموزه های عبادی خاّص مسـجد اسـت و انسان موّحد، دریافته است که بعد از سرپیچی 
از دسـتورات الهی، باید به خانه خداوند یا همان مسـجد برگردد و تالش کند تا به مقام توبه نایل گردد. این 
دستورات نادیده انگاشته شده، شاید جنبه درونی و فردی داشته باشد یا یک خطای اجتماعی محسوب شود 
و دارای تبعات گسـترده اجتماعی باشـد. بر اسـاس این آموزه ها، به دلیل رحمت و حکمت الهی، راه اصالح و 
تعالی فردی بر روی کسی بسته نیست و هر کسی در شرایط الزم، مشمول رحمت و محّبت الهی خواهد شد. 
، َو َمْن اُءْعِطَی 

َ
َقُبول

ْ
َبَة َلْ ُیْحَرِم ال ْو حضرت علی در مورد توبه و استغفار می  فرمایند: »...َمْن اُءْعِطَی الّتَ

ْغِفَرَة...؛ کسـی را که توفیق توبه دهند، از پذیرفته شـدن توبه محروم نماند و کسـی را که  ااِلْسـِتْغَفاَر َلْ ُیْحَرِم امْلَ

کبر، لغت نامه دهخدا، ج1، ص2168.   1. دهخدا، علی ا
2. همان، ج14، ص )سریالی( 21213.

ّواٌه َحلیٌم؛ و اسـتغفار ابراهیم براى پدرش 
َ َ
 ِمْنـُه ِإّنَ ِإْبراهیَم أل

َ
أ ـُه َعـُدّوٌ هَّلِلِّ َتَبّرَ ّنَ

َ
ـَن َلـُه أ  َعـْن َمْوِعـَدٍة َوَعَدهـا ِإّیـاُه َفَلّماَتَبّیَ

ّ
بیـِه ِإال

َ
3 . »َو مـا کاَن اْسـِتْغفاُر ِإْبراهیـَم أِل

]سرپرسـتش کـه در آن زمـان، عمویـش آزر بـود[، فقـط بـه خاطـر وعـده اى بـود کـه بـه او داده بـود )تـا وى را بـه سـوى ایمـان جـذب کنـد(؛ اّمـا هنگامی که 
بـراى او روشـن شـد وى دشـمن خداسـت، از او بیـزارى جسـت. بـه یقیـن، ابراهیم دلسـوز و بردبار بود؛ توبـه، آیه114.

کبر، فرهنگ قرآن، ج9، ص70. 4. هاشمی رفسنجانی ا
5. دهخدا، همان مشخصات، ج5، ص7079

 َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحًا 
َ
6. خداوند در آیاتی از سوره فرقان، پس از نکوهش گناهکاران و اشاره به عذاب نمودن آنها، چنین می فرماید: »ِإاّل

ئاِتِهْم َحَسـناٍت َو کاَن اهَّلُل َغُفـورًا َرحیـم؛ مگـر کسـی کـه توبـه کنـد و ایمان آورد و کار شایسـته کند. پس خداوند بدی هایشـان را به  ُل اهَّلُل َسـّیِ ْولِئـَک ُیَبـّدِ
ُ
َفأ

نیکی هـا تبدیـل می کند و خـدا همواره آمرزنده مهربان اسـت؛  فرقان، آیه70.
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به او توفیق استغفار دهند، از آمرزش محروم نماند...«.1 
، َرُجـٍل اَءْذَنَب ُذُنوبا َفُهَو  ْینِ

َ
ْنیا ِإال ِلَرُجل

ُ
همچنیـن، آن حضـرت در جایی دیگر می فرمایند: »...ال َخْیـَر ِف الّد

ْیراِت...؛ در این جهان خیری نیست، مگر برای دو کس کسی که گناهی  َبِة َو َرُجٍل ُیساِرُع ِف احْلنَ ْو َیَتداَرُکها ِبالّتَ
می کند و به توبه جبرانش می نماید و کسی که برای کارهای خیر می شتابد«.2

در آیـات متعـّددی از قـرآن کریـم بـه توبه پذیر بودن و مهربان بودن پروردگار اشـاره شـده اسـت در این 
ـیئاِت«.3تأکید قرآن در  َبَة َعْن ِعبـاِدِه َو یْعُفوا َعـِن الّسَ ْو  الّتَ

ُ
ـِذی یْقَبـل

َّ
خصـوص قـرآن کریم می فرماید: »ُهَو ال

این مورد به حّدی است که حّتی ترک کنندگان توبه را ظالم خطاب نموده و این گونه افراد را مستحّق هالکت 
و عذاب دردناک دانسته است.4

توّجه به توبه و بازگشت مجرمان از دو جنبه قابل بررسی است: 
الـف( جنبـه توّجه به اجرای قوانیـن موضوعه که از طریق مبادی قضایی کشـور، در خصوص فرد اعمال 
می شـود. البّته، روشـن اسـت که این قوانین، بر مبنای شـارع مقّدس اسالم و قوانین الهی و بر حسب تفّقه در 

منابع اصلی و فرعی فقهی دین استخراج و تشریح شده اند. 
ب( جنبه دیگر این اسـت که افراد مجرم یا خطاکار، پس برخورد بیرونی توّسـط مبادی قانونی و قضایی، 
در نهایت به وجدان بیدار خود رجوع می کنند و پس از حضور در محافل مذهبی و شرکت در خلوتگاه مسجد، 

اُنس دوباره خود را با مبدأ هستی برقرار می کنند. 
توّجه به مسـجد و به یاد خانه خدا افتادن، پس  لغرش و قانون شـکنی امری تازه نیسـت. انسـان معتقد به 
خداوند می داند که پس ارتکاب خطا باید به خانه صاحبخانه این جهان هستی برود، راه توبه را جستجو کند. 
این احساس و ندای فطری در وجود مسلمانان نهادینه شده است. در زمان  صدر اسالم ، مسلمانانی  که  دچار 
لغزش  و خطا می شدند و خود را نیازمند به  لطف  و احسان  خاّص  خداوند می دانستند، به  مسجد پناه  می آوردند؛ 
زیرا این  جایگاه  مقّدس  را جلوه گاه  رحمت  خاّص  خداوند مهربان  می دانسـتند.5 ابوسـعید ابی الخیر این مطلب 

را در قالب رباعی چنین سروده است:
باز آی؛ باز آی؛ هر آنچه هستی باز آی 

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی

1. دشتی محمد، ترجمه نهج البالغه، ح135، ص468 و  469.
2. همان، ح94، ص458 و 459.

3. شوری، آیه25.
4. ر. ک به: بابائیان، عّباس، 400 نکته از تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، ص351 تا 352.

5. نوبهار، رحیم، سیماى مسجد، ص37.
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این درگه ما، درگه نومیدی نیست                  
صد بار اگر توبه شکستی، باز آی.1

رابطـه  عاطفـی کـه با راز و نیاز بین انسـان و خداوند برقرار می شـود، روح و روان آدمی را تقوّیت می کند و 
موجب آرامش وی می گردد. مسـجد خانه خداسـت و صاحب خانه با آمرزش گناهان و خطاهای میهمانش از 
ْرِض َو َمْن 

َ
ا ُبُیـوُت اهَّلِل ِف اْل َ َسـاِجِد َفِإّنَ ْیُکـْم ِبِإْتَیاِن امْلَ

َ
وی پذیرایـی می کنـد. امام صادق می فرمایند: »َعل

اِرِه... ؛ بر شـما باد که به مسـجدها بیایید؛ آنها خانه های خدا در  ّوَ َرُه اهَّلُل ِمْن ُذُنوِبِه َو ُکِتَب ِمْن ُز  َطّهَ
ً
را َتاَها ُمَتَطّهِ

َ
أ

زمیـن هسـتند و هـر کس پاکیزه به مسـجد بیاید، خداوند گناهانش را پاک می گردانـد و نام او در زمره  زائران 
خود می نویسد«. 2

 چه بسـیار هسـتند افرادی که با حضور در مسـجد و توبه واقعی، مسـیر کلّی زندگی خود را تغییر دادند و 
مسیر هدایت و طریق الهی را یافتند. بنابراین، می توان گفت که مسجد، مهم ترین محّل ندبه و انابه به درگاه 
الهی محسوب می شود در قانون گرایی افراد مجرم و خطاکار، پس از اشتباه و جبران آن نقش بااهّمیتی دارد.

مقبولّیت رفتارها در مسجد و اثر آن بر قانون گرایی

در باور و فرهنگ مردم مسـلمان و حّتی همه ادیان، مسـجد مکانی مقّدس اسـت. ُعلما نیز دارای درجه 
معنوی هستند. بنابراین، وقتی که سخنان و مواضع آنان، در مسجد شنیده می شود، صحیح قلمداد می شود. 
جامعه مدنی ایران، به عنوان یک فضای مسـتقل از دولت و دسـتگاه حاکم، چه در دوران سـلطنت قاجاریه و 
چه در رژیم پهلوی، در مساجد، بازار، حسینّیه ها و... تجلّی پیداکرده است. این گونه مراکز، گوشه ای از شبکه 

وسیع مردمی بودند که رفتارهای مقبول عاّمه در آنجا انجام می شد. 
مسـجد، به عنوان یک مکان مقّدس و عبادی، از دو جلوه رفتاری برخوردار اسـت. یکی تأثیر آن بر رفتار 
فـردی اسـت و دیگـری تأثیـر بر رفتار جمعـی. این دو جنبه از آثار مسـجد با هم متفاوت هسـتند؛ ولی بر هم 
تأثیـر متقابـل دارند. وقتی مراسـم های فراگیری مانند آیین عبادی ماه مبـارک رمضان و محرم و صفر و... با 
سـبک های تأیید شـده، در مسـاجد و تکایا اجرا می شود، جنبه جمعی آن به اوج خود می رسد. به عبارت دیگر، 
دو گونه رفتار می تواند در این مکان گرانقدر، از فرد یا جمع شـرکت کننده متجلّی شـود. رفتارهای جمعی آن 

بر جهت دهی به رفتارهای فردی بسیار مؤثّرتر است.
با توجه به مطالب مطرح شده، می توان گفت که مسجد دارای دو بُعد کلّی است:

1. از رباعّیات مشهور ابوسعید ابی الخیر؛ الزم به یادآوری است که در برخی از چاپ ها، حرف »ی« از فعل »باز آی« حذف شده است.
2. کافی، ج2، ص477، ح7؛ بحاراالنوار، ج80، ص384.

641 فــــروغ مسجـــــــــــد



»بُعـد ظاهـری« مسـجد که بـه رفتارها و اعمال و روابط پسـندیده دینی مورد قبول و مناسـک مذهبی و 
مراسم ها مربوط می شود که همه افراد به صورت جمعی آن را انجام می دهند.

»بُعد باطنی« مسجد که به تأثیر رفتارهای جمعی بر رفتارهای شخصی و کنترل فردی مربوط می شود. 
هنگامی که انسـان ها به  صورت دسـته جمعی و به عنوان قطره ای گم شـده در دریای خروشـان اجتماع، 
در حـال برگـزاری مناسـک و انجام فرایض دینی هسـتند، رفتارهـای جمعی مقبول عاّمه، نمایان می شـود. 
همچنین، زمانی که انسـان به صورت غیرجمعی یا فردی در مسـجد ظاهر می شـود، خود به خود، به محاسبه 
و بررسـی رفتارهای شـخصی خود می پردازد. ویژگی مسـجد در مقابل دیگر مکان ها این اسـت که از جنبه 

ماهّیتی، عالوه بر اینکه محلّی برای تجّمع و رفتارهای جمعی است، فرد را به درون خود ارجاع می دهد. 
بدین ترتیب، آنچه عمل شایسـته محسـوب می شـود همان چیزی اسـت که از جمع سـر می زند و مورد 
تأیید آنهاست. همچنین آنچه عمل ناپسند محسوب می شود، همان چیزی است که جمع از انجام آن پرهیز 
می کند. بر همین اسـاس، می توان گفت که چنین فردی در حالت انفرادی نیز آن اعمال ناشایسـت یا خالف 

قانون را ترک می کند. این روند تهذیب کردار، در اصالح و ترمیم رفتارها بسیار مؤثّر است.
بنابراین، به طور خالصه می توان گفت که حضور منّظم در مساجد، ایجاد معرفت افراد نسبت به رفتارهای 
پسندیده و مورد قبول عاّمه و رفتارهای ناپسند مورد انزجار جامعه را موجب می شود. این معرفت، قانون گرایی 

فرد و در مجموع قانونمندی جامعه را به همراه دارد. 

اهّمیت مساجد در برابر تهاجم فرهنگی و کاهش قانون گریزی

آن سـخن معـروف و ُپـر ارزش امام خمینـی که با درک حقایق کارکردهای مسـجد همراه بود، امروز 
بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. ایشان به صراحت فرمودند: »مساجد سنگر مبارزه اند؛ از این رو، دشمن، سعی 

در خراب نمودن آنها دارد«.1 
با بررسی دقیق فّعالّیت های دولت های غربی، متوّجه این موضوع می شویم از سوی دشمنان اسالم، یک 
تهاجم یا شبیخون فرهنگی همه مسلمان، به ویژه نوجوانان و جوانان جوامع اسالمی را هدف قرار داده است. 
آنان حّتی با تقوّیت و فرهنگ سازی برای برخی معابد غیر از مسجد و جذب برخی مسلمانان ضعیف االیمان 
به معابد یا ادیان دیگر، در پی اسـتحاله کارکردهای قانون گرای مسـاجد هسـتند. این امر، یکی از مهم ترین 

موضوعاتی است که متأّسفانه بیشتر فّعاالن فرهنگی و عموم مسلمانان از آن غافل  شده اند. 
دشـمن، قصد دارد با اجرای برنامه های خود، مسـلمانان را از مسـجد گریزان سازد تا روح قانون گریزی را 

1. صحیفه نور، ج 1، ص186.
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در آنان ایجاد و تقویت کند. در همین راسـتا، دشـمنان به اقدامات گسـترده دست می زنند. این اقدامات، خود 
تمهیداتی برای الاُبالی گری و قانون گریزی را برای عّده ای از افراد فراهم می کند.

»اشـاعه روح بی بندوباری و بی دینی در بین جوانان و ایجاد شـّک در آنها نسـبت به اصول دین اسـالم، 
انتشـار ُکتب ضّد اخالق و اسـالم، تأسـیس مراکز خوش گذرانی و عیش ونوش، فراهم ساختن امکانات الزم 
برای فساد و بی دینی و بسیاری از فّعالّیت های مشابه دیگر، تنها گوشه هایی از اقدامات دشمنان مسجد برای 

به دام  انداختن مسلمانان است«.1
بـر این  اسـاس، الزم اسـت که همه مسـلمانان تالش کنند تـا کارکردهای قانون گرایـی و قانون مدارانه 
مسـاجد را تقوّیت نمایند؛ زیرا دشـمن می خواهد با توانمندسازی معابد ادیان دیگر، به غیر از اسالم و مساجد، 
این خانه های خدا، مسجدگریزی و دوری و بیزاری از مساجد را در بین مسلمانان تقوّیت نماید. این موضوع 
در حالی اسـت که می دانیم مسـجد، برای نوجوانان و جوانان و همه گروه های شرکت کننده، دوستانی خوب، 
محتوایی دینی و اخالقی و در نهایت، تفّکر و تعّقل در انجام افعال را به ارمغان می آورد. در حالی که، قربانیان 
تهاجم فرهنگی همیشـه اسـیر نتایجی مانند دوستان ناباب، یک زندگی با محتوای شرک آلود و ضّد اخالق و 

در نهایت، تخدیر و مستی خواهند بود.
به طـور خالصـه می تـوان گفت که هر نوع توّجه به مسـجد و شـرکت در فّعالّیت های مسـجدی و انجام 
مناسـک و فرایض در مسـاجد، موجب بیمه شـدن افراد در برابر تهاجم فرهنگی می شـود و مهم ترین عامل 
قانون گریزی و عدم قانومندی حذف خواهد شـد. روشـن اسـت که نتیجه این امر، بهبود میزان قانونمندی 

آحاد جامعه خواهد بود.

کاهش بزهکاری و قانون گریزی با تربیت مسجدی

»بزه«، در مفهوم کلی به معنی هر فعلی است که خالف قانون باشد. به عبارت دیگر، بزه، به سرکشی فرد 
در برابر اراده اجتماع که به وسـیله مقّررات و قوانین تعیین شـده است، گفته می شود.2بزهکار، یعنی آن کسی 
که عملی خالف قانون انجام داده و همچنین به مفهوم مجرم، بزه مند و گناهکار اسـت.3 کجروی و تخّطی 
از هنجارها، همواره در طول تاریخ بشـر وجود داشـته اسـت. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارها در 
جوامع کوچک و ابتدایی به ندرت اتّفاق می افتد و اقوام و قبایل، بر حسب سّنت ها و عرف جامعه از هنجارهای 

1. ر. ک به: مسترهمفر، خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی، ترجمه محسن مؤیدی، ص96.
2. ر.ک به: عالی زاده، مریم، بررسی عوامل مؤّثر در بزهکاری نوجوانان و جوانان، طوبی، ش25، ص70.

3. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج2، ص961.
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اجتماعـی تبعّیـت می کردنـد؛ اّمـا در جوامع امـروز با توّجه به تحّرک اجتماعی و جغرافیایی شـدید، انسـجام 
فرهنگی کم شده است و توافق اخالقی به ندرت مشاهده می شود. گزارش رسانه های جمعی و پژوهش های 
علمی نشان می دهد که شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه در شهرها، به ویژه شهرهای 

بزرگ با وجود پیشرفت فّناوری و صنعت، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش هم یافته است.
یکی از عوامل بزه، تربیت نامناسب یا فقدان و ضعف تربیت  دینی است. افرادی با مسجد و در کنار مسجد 
به تربیت و تعالی دینی رسیده اند و فاصله خود را با خدا و خانه خدا بسیار نزدیک کردند، به راحتی هنجارشکنی 
نمی کنند و به هر نوع قوانین احترام می گذارند. تربیت یافتن افراد در هر سـّن و موقعّیت در متن فّعالّیت های 
فرهنگی و اعتقادی مسـجد، قوی ترین عاملی اسـت که امروز اندیشـمندان فرهنگی از آن به عنوان درمان و 

کنترل بزهکاری در جامعه یاد می کنند. 
نکته مهم این است که کنترل درونی، زمانی رخ می دهد که جریان جامعه پذیری به طور کامل موّفق بوده 
باشـد. در ایـن صـورت فرد، هنجارها و ارزش هـای اجتماعی را درونی کرده، حّتـی در خلوت خود نیز آنچه را 
جامعه ترجیح می دهد، انجام می دهد. فردی که به طور کامل، اجتماعی شده است، چنانچه به شکستن یک 
هنجار یا زیرپانهادنی قانونی، وسوسه شود، وجدان اجتماعی او مانع از این کار وی می شود و فرد، داوطلبانه از 
انجام آن خودداری می کند. با توّجه به مطالب بیان شـده، می توان گفت که مسـجد و مسـجدگرایی با تقوّیت 
ایمان و حّس انسان دوسـتی در فرد، موجب تربیت مذهبی وی شـده و در نهایت بزه و بزهکاری را در سـطح 

اجتماع کاهش می دهد. بنابراین، سطح قانونمندی و قانون گرایی آحاد جامعه افزایش می یابد.

کارکرد آموزشی مسجد و نقش آن در قانون گرایی 

یکی از کارکردهای مهم مساجد، کارکرد آموزشی یا تعلیم و تربیت است.1 این آموزش به معنای گسترده، 
به مفهوم فراگیری همه آموزه های اسـالمی اسـت. مسـاجد محّل آموزش احکام و فقه هسـتد. در یک نگاه 
سـطحی، رابطه بین فقه مدار بودن و قانون گرا بودن در رابطه با نهاد مسـجد مشـخص می شـود. فقه همانند 
قانون، مجموعه ای از بایدها و نبایدهاسـت و در واقع خود، قانون دین اسـت که بر اسـاس منابع اسـتخراج 
می شـود.2 بنابراین، کسـانی که دستورات دینی را اجرا می کنند و به مسجد رفت و آمد دارند، راحت تر به قانون 
تمکیـن می کننـد. بـه دلیل اینکه این افراد در مسـجد رعایت و احتـرام به قانون را آمـوزش دیده اند. یکی از 

1. مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد طراز اسالمی، ماهنامه مسجد، ش162، ص13.
2. ر.ک بـه: محّمـدی، ابوالحسـن، مبانـی اسـتنباط حقـوق اسـالمی، ص7؛ صـدر، سـّید محّمدباقـر، علـم اصـول، ترجمـه نصـرا... حکمـت، ص 29؛ 

مطّهـری مرتضـی، کّلیـات علـوم اسـالمی، ج3، ص14.
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راه های ایجاد جامعه قانون مدار، آشنایی با قوانین است. مسجد مکانی مناسب برای این نوع آموزش است تا 
ضمن آشنا کردن مردم با قوانین، اهّمیت رعایت آنها را نیز از نظر آموزه های اسالمی و از جنبه شارع مقّدس 

اسالم مطرح  شود.

اعتکاف در مسجد، تمرین رفتارهای قانون گرایی

»اعتکاف«، مصدر باب افتعال از ریشه »عکف«، به معنی پیوستگی بر چیزی داشتن و حبس کردن است. 
مفهـوم اعتـکاف از نظر لغوی، درنگ کردن و ادامه دادن اسـت. از نظـر اصطالحی، اعتکاف، به معنی درنگ 
کردن در مسجد جامع )یعنی مسجدی که روزانه در آن حداقل یک بار نماز جماعت بخوانند( به قصد عبادت 

است. اعتکاف، به مفهوم خود را بازداشتن و گوشه نشین شدن در مسجد است.1 
یکی از آیین های عبادی مسـلمانان که در مسـجد صورت می پذیرد، »اعتکاف« و خلوت کردن با خداوند 
است. اعتکاف، تأثیر به سزایی  در ریشه کن کردن گناهان انسان دارد. گناهانی که هر کدام نوعی عصیانگری 

از مسیر قوانین الهی یا اجتماعی محسوب می شود.
 در مورد پیشینه  اعتکاف همین بس که پیامبر گرامی اسالم برای پرورش روح، قبل از رسالت به این 
امـر می پرداختنـد؛ بـه این صورت که مّدتی را در غار حرا واقع در جبل الّنـور، یکی از کوه های مّکه، به عبادت 

به سر می بردند. 
حضرت علی در این مورد می فرمایند: »پیامبر چند ماه از سـال را در غار حرا می گذراند؛ تنها من 

او را می دیدم و کسی جز من او را نمی دید«.2
پس از رسـالت و بعثت هم، آن حضرت به اعتکاف اهمّیت می دادند؛ با این تفاوت که این بار »مسـجد« 

جایگاه این عمل عبادی بود.
ُه 

َ
َبْت ل ْسـِجِد َو ُضِر َواِخُراْعَتَکَف ِف امْلَ

َ
َعْشـُر اْل

ْ
 اهَّلل ِإَذا َکاَن ال

ُ
امام صادق می فرمایند: »َو َکاَن َرُسـول

ْئَزَر َو َطَوى ِفَراَشـه؛ رسـول خدا در ده روز آخر ماه رمضان، در مسـجد معتکف می شدند  َرامْلِ َّ َ
ٌة ِمْنَشـْعٍر َو ش ُقّبَ

و بـرای آن حضـرت خیمـه ای معّین برپا می کردند و ایشـان در این ده روز بسـتر خویـش را برمی چیدند و به 
اعتکاف مشغول بودند«.3

الزم به ذکر اسـت که سـّنت  حسـنه اعتکاف، پس از پیروزی انقالب اسـالمی احیاء گردید. این سّنت، در 

1. دهخدا، همان مشّخصات، ج2، ص2919 تا2920.
2. دشتی، همان مشّخصات، خ192، ص399.

3 -  شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج2، ص184 ح2087. باب االعتکاف.
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طول تاریخ اسـالم و ادیان آسـمانی، طرفداران و عامالنی داشـته و در بالد اسالمی به طور عموم و شهرهای 
شیعه و مراکز حوزوی به طور خاّص مورد توّجه بوده است. معتکفان  »اّیام البیض « ماه رجب و در برخی موارد، 

دهه آخر ماه رمضان را در اعتکاف به سر می بردند.
به عبارت دیگر، این عبادت، قبل از پیروزی انقالب اسالمی، حالت فراگیر نداشته است. در چند سال اخیر، 
در میان جمع کثیری از خواهران و برادران دینی، از اقشـار گوناگون اجتماعی، به ویژه دانشـجویان و طاّلب 
و نوجوانان و جوانان مرسـوم گردیده اسـت. امروز شـاهد آن هستم که بسیاری از مساجد شهرها و روستاها و 

محاّلت پذیرای مهمانان خدا و معتکفان در اّیام البیض هستند. 
نکته بسـیار مهم این اسـت که اشـتغال انسـان به کار و زندگی روزمّره و مسؤلّیت های اجتماعی، غفلت از 
خود و غفلت از خدای جهانیان را به دنبال دارد. همین غفلت اسـت که زمینه گناه یا هر نوع قانون شـکنی را 
فراهم می کند؛ همین غفلت اسـت که بسـتر الزم برای سقوط از ارزش های انسانی و اخالقی را در فرد ایجاد 
کرده، آن را تقویت می کند و وی را به ورطه پستی و حیوانی می کشاند. بسیاری از جرایمی که مجرمان انجام 
می دهند، ناشـی از غفلتی اسـت که در آنها پیدا می شـود. این غفلت، موجب نادیده انگاشتن قانون می شود و 

فرد برای اهداف خود، قانون شکنی می کند. 
بر اسـاس مطالب مطرح شـده می توان نتیجه گرفت که شرکت کردن در اعتکاف موجب این می شود که 
فرد، رفتار نیک را تمرین کند و با شرکت در جمعی که همگی دارای یک هدف هستند و به رفتارهای مقبول، 
مشغول هستند، قانونمند بودن و قانون گرایی را تمرین کند تا پس از اتمام این رفتار و این مّدت، در قانونمند 
بـودن در سـایر امـور زندگی، موّفق تر باشـد. در واقع، می توان گفت که اعتکاف موجـب بهبود قانونمندی در 

فرد می شود. 

نقش حمایتی مسجد در قانون پذیری فردی و کاهش هزینه امنیت اجتماعی

امنیـت در لغـت بـه معنی »ایمنـی«، »جای امن«، »بی خوفی«، »در امان بودن« اسـت.1به زبان سـاده، 
امنیـت، یعنـی دور بـودن از خطراتـی که علیـه منافع ماّدی )جان، مـال، سـرزمین و...( و ارزش های معنوی 
)دین، فرهنگ، اعتقادات و...( انسان ها وجود دارد. امنیت، یک مفهوم آشنا و قابل شناخت برای تمام جوامع 
بشـری اسـت. از جوامـع اّولیه، مانند قبایـل کوچک، گرفته تـا امپراتوری های بزرگ جهان باسـتان و دولت 
شهرهای یونان، با واژه امنیت آشنا بوده اند. به همین دلیل، امروز نیز تالش برای رسیدن به »وضعیت امن« 

1. دهخدا، همان مشّخصات، ج3، ص3376 تا 3377. 
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و یا »Secure Situation« اّولویت نخسـت سیاسـت های واحدهای سیاسـی مختلف را تشـکیل داده است و 
راه هـای تأمین آن از جایگاه خاّصی در سیاسـت گذاری های امنیتـی دولت ها در قالب امنیت اجتماعی و ملّی 
برخودار اسـت. اسـاس جسـت وجوی امنیت را می توان در انگیزه ها و کشش های انسان ها دنبال کرد؛ به این 
معنی که جسـتجوی امنیت از مهم ترین کشـش ها و انگیزه های انسانی بوده که با جوهر هستی انسان پیوند 
ناگسسـتنی دارد. البّتـه مفهـوم امنیت یک امر ذهنی1و یک امر نسبی2بسـیار گسـترده و دارای ابعادی مانند 
امنیت بین المللی، امنیت ملّی، امنیت سیاسـی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فردی و... اسـت و 
ابعـاد مرتبـط بـه قانونمندی و قانون گرایی، به طـور کلّی، در دو بُعد امنیت اجتماعـی و امنیت فردی گنجانده 

می شوند. 
مسـجد و فّعالّیت های مذهبی می توانند با ابزارهایی، مانند سـتایش، نکوهش و خشـم اخالقی، بر رفتار 
فـرد اثـر بگذارند. بخش زیادی از کنترل افراد، از راه کنترل رسـمی صورت می گیرد. این کنترل، با ابزارهای 
بیرونی و قانون مدارانه انجام می شـود. البّته، عوامل بازدارنده بیرونی، مثل اجرای حدود و زندان، ضمن تأثیر 
مهّمی در حفظ سـالمت اجتماعی جامعه دارد؛ اّما باید گفت که پیش گیری، بهتر از درمان اسـت و مجازات 
زندان، هزینه سنگینی را بر دولت  تحمیل می کند. بنابراین، همراه با کنترل بیرونی، کنترل درونی که همان 
اثرگذاری بر انگیزه های درونی فرد اسـت، توصیه می شـود. کنترل های درونی، ویژگی های خاّصی دارند؛  از 
جملـه اینکـه برخالف کنترل های بیرونی،  نیازمند هزینه های هنگفت نیسـتند و در زمانی که امکان ایجاد یا 

اعمال کنترل های بیرونی نیست، همچنان کارایی خود را دارند.
بر اساس مفهوم روایتی از امام علی، تأثیرات رفتاری که حضور در مسجد بر جای می گذارد، می تواند 
ُه َعن ِردی 

ُ
و کِلَمًة َتـُرّد

َ
جامعـه را از فسـاد و گناه پاک کند؛ آنجا که در قسـمتی از یک روایـت می فرمایند: »...ا

و حیاًء...؛ یا کلماتی می شـنود که او )فرد اهل مسـجد( را از فسـاد و گناه باز می دارد یا به 
َ
و یتُرک َذنبا خشـیًة ا

َ
ا

خاطر ترس )از پروردگار( یا حیا و آبرو، گناهی را ترک می کند«.3 
مهم تریـن دسـتاورد رعایـت قانون، »امنیت اجتماعی«4 اسـت. در واقع، امنیـت اجتماعی، حالت فراغت 
همگانی از هر گونه تهدید اسـت. کاهش نظارت گسـترده و کنترل رسـمی در سـطح اجتماعی بر ابعاد کالن 
اقتصادی مؤثّر است و با کاهش هزینه هایی که دولت ها صرف نظارت بر نیروهای اجرایی یا مردمی می کنند، 

1. Subjective.
2. Relative. 

3. حّر عاملی، وسایل الشیعه، ج3، ص470.
4. Social security.
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صرفه جویـی را بـه همراه دارد. بنابراین، افراد اهل مسـجدع با اتّکا بر اخـالق مذهبی و دینی و بدون ترس از 
نیروهای انتظامی و زندان و مانند آنها، خودشان به تأمین امنیت اجتماعی مبادرت می ورزند که این موضوع 

در سطح کالن، بسیاری از هزینه های امنیتی را کاهش می دهد.

نتیجه سخن

مسـجد و فّعالّیت های مذهبی و مسـجدی، با تّکیه بر قوانین شـرعی، روح قانون گرایی را در افراد تقوّیت 
می کنـد و توسـعه می دهد؛ زیرا آموزه هایی مانند نماز جماعـت و دعا کردن، گوش فرادادن به منابر وعظ و... 
توبه و اسـتغفار و اعتکاف و اعتراف به گناه، در فضای معنوّیت مسـجد نمود پیدا می کند و افراد مسـجدی با 
وجود تربیت مسـجدی، کرامت نفس خود را پایمال نکرده، روح شـریف انسـانی خود را با قانون گریزی، به 
گنـاه و جرایـم، آلوده نمی کنند. بـرای ایجاد جامعه ای قانون مدار و قانون پذیر بایـد به نقش حیاتی و حمایتی 
مساجد توّجه بیشتری شود. این توّجه باعث می شود که بسیاری از جرایم اخالقی و گناهان مربوط به تهاجم 
فرهنگی کاهش یافته، امنیت اجتماعی و قانون گرایی بیشـتر شـود. متولّیان فرهنگی و اجرایی مسـاجد، به 
خصوص امام جماعت مسجد باید با رویکردی کاربردی به تشریح حدود الهی و موازین اسالمی بپردازند و با 
آموزش این حدود و تشریح فلسفه و تبیین آثار فردی و اجتماعی آموزه هایی مانند، نماز جماعت، مراسم های 
مذهبی دسـته جمعی، اسـتغفار، توبه، اعتکاف، اعتراف به گناه و... در قانون گرایی و قانون پذیری آحاد جامعه 

نقش خود را به درستی ایفا نمایند. 

648مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1



منابع و مآخذ 

یم، ترجمه آیت اهلل مكارم شیرازی، قم، اسوه، چاپ اول، 1387. قرآن کر

ابن منظور محّمدبن مكرم، لسان العرب، دارالفكر، دار صار، بیروت، ج11، ص328.. 1

باعّیات.. 2 ابوسعید ابی الخیر، مجموعه ر

الموسـوی الخمینـی روح اهلل، صحیفـه نـور، مؤّسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی ، ج1و12، تهـران، . 3

1385

انصاری علیرضا، قانونگرایی در سیره معصومان، فرهنگ کوثر، ش25، فروردین 1378.. 4

انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چ4، ج1 و2، 1386.. 5

بابائیان عّباس، 400 نكته از تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، چ2، تابستان 1388.. 6

برومنـد اعلـم عبـاس، درآمـدی بـر جایـگاه مسـجد در تمـّدن اسـامی، مؤّسسـه تحقیقـات و نشـر معـارف . 7

الكترونیكـی(. )منبـع   ،1385  ،اهل البیـت

جعفری لنگرودی محّمد، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ22، ١٣٨٨.. 8

مه محّمدتقی، وجدان ، انتشارات  اسامی ، تهران ، نشر کرامت ، چاپ  دوم ، 1376 ه. ش.  . 9
ّ

جعفری عا

یـر نظـر مكارم شـیرازی ناصـر( تهران، انتشـارات دارالكتب . 10 یسـندگان، تفسـیر نمونـه، )ز جمعـی از فضـا و نو

االسـامّیه، ج5، چ6، 1368.

حـر العاملـی، محّمدحسـن، وسائل الشـیعه، موسسـه آل البیـت الحیـاء التـراث، قم، انتشـارات مهر، چاپ . 11

دوم، ج3، 1414هـ.ق.

حّقانی زنجانی حسین، وجدان اخاقی، ماهنامه مكتب اسام، ش9، سال 1376.. 12

حمـوده، عبدالّوهـاب، ره آورد مسـجد در فرهنـگ اسـامی، ترجمـه:  مهـدی اسـفندیاری، مجموعـه  . 13

مقـاالت کارکـرد مسـاجد، تهـران، رسـانش، چـاپ اّول، تابسـتان 1384 هــ.ش.

دشتی محّمد، ترجمه نهج الباغه، مؤّسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چ9، 1382،. 14

یسـندگان، دانشـگاه تهـران، ج1 و2 و 5 و . 15 کبـر، لغت نامـه دهخـدا، بـا همـكاری گروهـی از نو دهخـدا علی ا

37، چ2، 1377.

صدر سید محّمدباقر، علم اصول، ترجمه: نصرا... حكمت، انتشارات امیر کبیر، چ2، 1364.. 16

طه الولی، المسجد فی االسام، دارالعلم للمابین، بیروت، 1409 هـ.ق.. 17

یم، بررسی عوامل مؤّثر در بزهكاری نوجوانان و جوانان، طوبی، ش25، آذر1386.. 18 عالی زاده، مر

649 فــــروغ مسجـــــــــــد



یـه )شـیخ صـدوق(، مـن ال یحضـره الفقیه، مؤّسسـه االعلمـی المطبوعات، چ1، . 19 علی بن حسـین، ابن بابو

ج2، سال1406هـ.

یـر نظـر مـكارم شـیرازی ناصـر، دارالكتـب االسـامّیه، ج 1، . 20 یـده تفسـیر نمونـه، ز علی بابایـی، احمـد، برگز

.1382

کلینی ابوجعفر محّمدبن یعقوب، اصول کافی، انتشارات ولّی عصر، تهران، ج2و 4، 1375.. 21

مجلسی عّامه محّمدباقر، بحاراالنوار، انتشارات اسامّیه، ج11و80، سال 1362.. 22

محّمدی ری شهری، محّمد، میزان الحكمه، قم، مرکز النشر، چ1، ج9، 1362.. 23

محّمدبن سـعد، الطبقـات الكبـری، ترجمـه: محمـود مهـدوی دامغانـی، تهـران فرهنـگ و اندیشـه، بـی تـا، . 24

ج1، 1388.

محّمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسامی، انتشارات دانشگاه تهران، چ24، 1385.. 25

یور 91.. 26 مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد طراز اسامی، ماهنامه مسجد، ش162، شهر

ـــــــــــــــــــــــــ، احكام فقهی مستفاد از آیات در باب مساجد، ماهنامه مسجد، ش163، مهر و آبان 1392.. 27

ّیـدی، . 28 مسـتر همفـر، خاطـرات همفـر جاسـوس انگلیسـی در ممالـک اسـامی، ترجمـه: محسـن مؤ

کبیـر، تهـران، 1386. انتشـارات امیـر 

یور . 29 یـات علـوم اسـامی، ج3 )اصـول فقـه، فقـه(، انتشـارات صـدرا، چ23، شـهر
ّ
مطّهـری مرتضـی، کل

.1382

مكارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، انتشارات امام علّی ابن ابی طالب، چ31، 1389. . 30

انقطـاع فرهنگـی، نمایندگـی ولـّی فقیـه در سـپاه، مرکـز تحقیقـات . 31 ّیـت دینـی و  نـگارش حمیـد، هو

.1380 اسـامی،

ف، 1377هـ.ش.. 32
ّ
نوبهار رحیم، سیماى مسجد، قم، نشر مؤل

نـوری، محّمدموسـی، قانون مـداری در سـیره نبـوی، معرفـت، مؤّسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام . 33

سـیزدهم، ش86، 1383. سـال  قـم،   ،خمینـی

نـوری، مهـدی، تحلیـل جامعه شـناختی مسـجد، مجموعـه  مقـاالت کارکـرد مسـاجد، تهـران، رسـانش، . 34

چـاپ اّول، تابسـتان 1384 هــ.ش.

ولی نـژاد، نـوراهلل، حـدود اهلل یـا مرزهـای الهـی در جامعـه، سـازمان تبلیغـات اسـامی، فروردیـن 1388، . 35

.http://www.ido.ir :قابـل دسـترس در آدرس

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 650



36 ..www.wikipedia.org :یكی پدیا، به آدرس و

کبـر، فرهنـگ قـرآن، مؤّسسـه بوسـتان کتـاب، )بـا همـكاری محّققـان فرهنـگ و . 37 هاشـمی رفسـنجانی، ا

معـارف قـرآن(، ج9، چـاپ دوم، 1386.

651 فــــروغ مسجـــــــــــد



مسجد و بهداشت روان
جعفر حیدری

چکیده 

در ایـن تحقیـق توصیفـی کتابخانه ای، نگارنده به بررسـی و تبیین رابطه  کّمی و کیفی بهداشـت روان با 
مسـجد می پردازد و از منظر روان شناسـی، با اسـتفاده از آیات و روایات، نقش مسـجد در بهداشت روان افراد 
را بررسـی می کند. تحقیق حاضر در یک مقّدمه و سـه بخش تنظیم شـده اسـت. در مقّدمه، تعریف بهداشت 
عمومی، بهداشت روانی، ضرورت آن در عصر کنونی برای فرد و جامعه و رابطه مسجد با بهداشت روان بیان 
شـده اسـت. در بخش اّول، از دیدگاه آیات و روایات، روابط سه گانه بررسی می شود؛ یعنی ارتباط با خویشتن، 
بـا خداونـد و بـا هم نوعان و جامعـه. در بخش دّوم، پنج عامل مهم از اصول بهداشـت روانی مطرح می شـود 
که در مقایسـه با عوامل دیگر، ارتباط بیشـتری با مسـجد دارند و فراهم  شدن زمینه  بهداشت روانی را موجب 
می شوند که عبارت اند از: مناجات با خداوند، دوست داشتن خود و دیگران، نظم و سازماندهی در زندگی فردی 
و اجتماعی، وحدت و تعاون و توّکل که همه  این عوامل، زیرمجموعه  یکی از روابط سه گانه و از مصداق های 
آن به  شمار می روند. بخش سّوم، به آسیب های بهداشت روانی در مسجد اختصاص داده می شود. مهم ترین 
مصادیق آن، که در قرآن و روایات به عنوان مکروهات و محّرمات مسـجد آمده ، بررسـی می شـود. در یک 
جمع بندی، بیان خواهد شـد که همه آنها در مفهومی کلّی با هم مشـترک هسـتند و همه  اختالل در یکی از 

روابط سه گانه را موجب می شوند و بهداشت روانی را در مسجد در معرض آسیب قرار می دهند.

کلیدواژه ها: 

بهداشـت، بهداشـت عمومی، بهداشـت روانی، ارتباط با خویشـتن، ارتباط با خداوند، ارتباط با هم نوعان و 
جامعه، عوامل بهداشت روانی در مسجد، آسیب های بهداشت روانی در مسجد. 
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کّلیات و مفاهیم
مقّدمه

انسان، موجودی اجتماعی است که از نظر فطری به رابطه  با دیگران نیاز دارد؛ ارتباطی که از هنگام تولّد تا 
آخرین لحظه  حیات ادامه می یابد. ارتباط با دیگران آثار سودمند بسیاری دارد؛ از جمله  شکوفایی استعدادهای 
درونی، رشـد و تکامل انسـان را موجب می گردد و آرامش و نشـاط روحی را برای انسـان به ارمغان می آورد. 
بنابراین، نداشـتن ارتباط با دیگران و یا مناسـب  نبودن ارتباطات در زندگی، اختالالت روحی و روانی و حّتی 
بیماری های جسـمی را به  دنبال دارد. در عصر حاضر که روابط انسـانی دچار اختالل شـده اسـت، مشـاهده 
می کنیـم کـه بیشـتر افـراد جامعه به  نوعی دچار مشـکالت روحی و عدم تعادل روانی هسـتند و از اضطراب، 
نگرانی و افسـردگی رنج می برند؛ این در حالی اسـت  که اگر نیاز طبیعی انسـان، به گونه ای مطلوب تأمین و 

اصالح گردد، سالمت فکر و بهداشت روان در فرد و جامعه را موجب می شود.
در این نوشتار می کوشیم تا از منظر آیات و روایات، انواع روابط انسانی را بررسی و نقش بسیار مهم مسجد 

را در تحّقق مطلوب و صحیح این ارتباطات بیان کنیم.1

سؤاالت تحقیق 

سؤال اصلی

1. مسجد چه نقشی در بهداشت روانی فرد و جامعه دارد؟
سؤال های فرعی

2. مهم ترین عوامل بهداشت روانی در مسجد کدام اند؟
3. آسیب های بهداشت روانی در مسجد کدام اند؟

فرضیه های تحقیق

1- مسـجد، مهم ترین پایگاه عبادی و اجتماعی مسـلمانان اسـت که با توّجه به کارکردها و ابعاد مختلف 
آن، می تواند در عصر حاضر، که انسان بی هوّیت شده است و با وجود پیشرفت عظیم فّناوری، آرامش ندارد، 

در ایجاد بهداشت روانی فرد و جامعه نقش مهّمی به  عهده داشته باشد.
2- بر اسـاس آیات و روایات، شـرکت در اجتماعات مسـجد از عوامل مهّم آرامش روحی و بهداشت روان 

کنـون فقـط دو مقالـه کوتـاه در ایـن  بـاره نوشـته شـده اسـت کـه تـا حـدودی بـه ایـن موضـوع پرداخته انـد: مسـجد و آرامـش، سـایت مرکـز تحقیقاتـی  1. تا
جواداالئّمـه؛ نقـش مسـجد در سـالمت روانـی جامعـه، فـروغ مسـجد، ج5، ص209.
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اسـت؛ از ایـن رو، تشـویق افراد به حضور در مسـجد در تأمین بهداشـت روانـی آنان، به  ویژه بـرای جوانان و 
نوجوانان، بسیار مؤثّر است؛ حّتی اگر این حضور، به صورت مستمر نباشد.

3- پرهیز از محّرمات و مکروهات مسـجد، زمینه سـاز بهداشـت روانی افراد مسـجدی اسـت؛ زیرا ترک 
مکروهات و محّرمات را در سایر امور زندگی نیز باعث می گردد.

4- تشـویق والدین برای رفت وآمد جوانان و نوجوانان به مسـجد، ایجاد زمینه های جّذاب در مسجد و نیز 
پرهیز نمودن اولیای مسـجد از رفتاری که گریز افراد از مسـجد را موجب می گردد، زمینه ساز بهداشت روانی 

اهل مسجد می شود.

اهمّیت و ضرورت بهداشت روانی

بهداشت روان در زندگی فردی و اجتماعی انسان، نقش بسیار مهّمی دارد؛ زیرا اگر فرد و جامعه از سالمت 
فکر و روان برخوردار نباشند، نمی توانند در روابط خود با دیگران و حّتی با خویشتن، تعامل منطقی و مناسبی 
برقـرار کننـد. اگـر در زندگی خود یا دیگران کمی دّقت کنیم، درمی یابیم که بیشـتر مشـکالت روحی و حّتی 
جسـمی ما به نحوه  دیدگاه و تعاملی مربوط می شـود که در روابط روزمّره  خود داریم. روان شناسـان معتقدند 
که بیماری های روانی در اصل ناشـی از مشـکالت ارتباط نامناسـب اسـت. بنابراین، اصالح روابط انسـانی، 

مهم ترین عامل نشاط و سالمت فکر و روان انسان است.
اگـر انسـان، از نعمـت روان سـالم و متعادل بهره مند نباشـد، در هیـچ کاری موّفق نمی شـود و هیچ وقت 
به آسـایش و سـعادت انسـانی نمی رسد. داشـتن سـالمت فکر و روان، طعم زندگی و لّذت حیات را به انسان 
می چشاند و او را در مسیر هدف خلقت قرار می دهد؛ یعنی آرامش روحی و نَْفس مطمئّنه در دنیا و رسیدن به 

آرامش وجدان در آخرت.1

مفهوم شناسی
1- بهداشت در لغت

بهداشـت در لغت به  معنای »نیکو نگاه داشـتن« و »نگهداری تندرسـتی« اسـت که در زبان عربی به آن 
»حفظ  الّصّحة« می گویند. »بهداشـت روانی« بخشـی از بهداشـت عمومی اسـت که در باره  حفظ سـالمت 

روانی انسان بحث می کند.2 

1. شعراء، آیه89.
کبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص493. 2. معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص392؛ دهخدا، علی ا
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2- بهداشت در اصطالح

در اصطالح دانشـمندان علم روان شناسـی، تعاریف زیادی برای بهداشت روانی ذکر شده است که نیازی 
به مطرح کردن همه  آنها نیست و به ذکر چند مورد بسنده می شود:

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سالمتی فکر و بهداشت روانی را این چنین تعریف کرده اند: 
 »قابلّیـت ارتبـاط موزون و هماهنگ با دیگـران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حّل تضادها و 

تمایالت شخصی به  طور منطقی و عادالنه و مناسب«.1
 »بهداشـت روانی، علمی اسـت برای بهزیسـتی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه تا 

مدرسه، دانشگاه، محیط کار، مسجد و نظایر آن را در برمی گیرد«.2

3- موضوع بهداشت روان

 موضوع علم بهداشـت روان، انسـان اسـت. این علم، رواِن انسان را از نظر سالمت افکار و رفتار، ارزش ها 
و تکامل معنوی و ماّدی بررسی می کند تا دریابد که چه چیزی درخور انسان است. 

بخش اّول: نقش مسجد در بهداشت روان

ارتباط، یکی از قدیمی ترین و در عین  حال یکی از عالی ترین دسـتاوردهای بشـر اسـت که میان دو یا چند 
نفر اتّفاق می افتد. همه ما در هر شبانه روز، در مکان های متفاوت، به دالیل گوناگون، با افراد مختلفی ارتباط 
برقرار می کنیم؛ مانند: روابط خانوادگی، شـغلی و روابطی برای بیان اختالف عقاید که هر یک از آنها در سـه 
سطح کالمی، غیرکالمی و ترکیبی رخ می دهد. هیچ ارتباطی رخ نمی دهد، مگر به  دلیل احساس نیاز شدید 
انسان به تعامل اجتماعی؛ زیرا انسان، موجودی اجتماعی است و از لوازم ضروری اجتماعی  بودن وی، ارتباط 
با دیگران اسـت. رشـد شـخصّیت و بهداشت روانی و جسمی، با توانایی برقراری ارتباط، رابطه دارد و هر فرد، 

بدون تعامل با انسان های دیگر، انسان کاملی نخواهد شد. 
از منظر آیات و روایات، برای انسان سه نوع ارتباط قابل تصّور است: ارتباط با خویشتن، ارتباط با خداوند، 

ارتباط با همنوع. 
َبِع َکِلَماٍت؛  ْر

َ
ُه ِف أ

َّ
ْیَر ُکل َک احْلنَ

َ
ُع ل ْجَ

َ
 ِإَل آَدم: َیا آَدُم ِإیّنِ أ

َّ
ْوَحی اهَّلُل َعّزَ َو َجـل

َ
امـام صـادق فرمودند: »أ

1. میالنی فر، بهروز، بهداشت روانی، ص3.
2. همـان، ص3. مؤّلـف بعـد از مطالعـه ده تعریـف از دانشـمندان بنـام روان شناسـی، پـس از جمع بنـدی، تعریـف مذکـور را بـرای بهداشـت روانـی ارائـه 

نمـوده اسـت.
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یِت ِل َفَتْعُبُدیِن َو اَل 
َّ
ا ال ّمَ

َ
اِس. َفأ َک َو َواِحَدٌة ِفیَما َبْییِن َو َبْیَنَک َو َواِحَدٌة ِفیَما َبْیَنَک َو َبْینَ الّنَ

َ
َواِحَدٌة ِل َو َواِحٌد ل

ْیَک 
َ
یِت ِفیَما َبْییِن َو َبْیَنَک َفَعل

َّ
ا ال ّمَ

َ
ْیِه َو أ

َ
ْحَوَج َما َتُکوُن ِإل

َ
یَک ِبَعَمِلَک أ َجاِز

ُ
َک َفأ

َ
یِت ل

َّ
ا ال ّمَ

َ
 َو أ

ً
ُتْشِرُک ِب َشْیئا

اِس َما َتْریَض ِلَنْفِسَک؛ خداوند تبارک و تعالی  اِس، َفَتْریَض ِللّنَ یِت َبْیَنَک َو َبْینَ الّنَ
َّ
ا ال ّمَ

َ
َجاَبُة َو أ َّ اْلِ َ

َعاُء َو َعیل
ُ

الّد
بـه حضـرت آدم وحـی کرد: ای آدم، من تمام خوبی ها را در چهار کالم برای تو جمع می کنم. یکی مربوط 
به من، یکی مربوط به تو و یکی در رابطه  بین من و تو و دیگری در رابطه  بین تو و مردم اسـت. آنچه مربوط 
به من اسـت این اسـت که مرا بپرسـتی و با من چیزی را شریک قرار ندهی و آنچه مربوط به توست این است 
که تو را در مقابل رفتارت جزا می دهم، در آن وقتی که به جزای عملت بیشترین نیاز را داری و آنچه میان من 
و توست آن است که بر تو باد دعا کردن و بر من اجابت نمودن و آنچه بین تو و مردم است آن است که برای 

مردم آن  را بخواهی که برای خود می خواهی«.1 
 در این روایت، به  طور کلّی، سه نوع ارتباط مطرح شده است که به توضیح آن می پردازیم:

1- ارتباط با خویشتن

اگـر مـا بخواهیم به رابطه  انسـان با خودش قائل شـویم، بایـد نوعی تعّدد وجوه و ابعاد را در وجود انسـان 
بپذیریم. در این  صورت، مقصود از رابطه انسان با خود، روابطی است که میان ابعاد وجودی وی برقرار می شود 
و یکی از آشکارترین ابعاد وجودی انسان که از یکدیگر متمایز می شود، نَْفس و بدن اوست. به  عبارت  دیگر، 
رابطه  انسـان با خودش به این معناسـت که خود را بشناسـد؛ ارزش ها و اسـتعدادهای بالقّوه و خدادای خود را 

تشخیص دهد؛ فلسفه وجودی خود را بررسی کند تا به قدر واقعی گوهِر وجود خویش واقف گردد.

وایات وابط انسان با خود از منظر آیات و ر ر
هـر کـس با تأّمل در خویشـتن درمی یابد که درون خـود روابطی با خود دارد. بنابرایـن، اصل وجود رابطه 
بـا خـود، نیازمند اثبات نیسـت؛ ولـی برای آنکه هم تصـّوری واضح تر پدید آید و هم تصدیـق به  وجود رابطه 

مطمئن تر باشد، چند نمونه از آیات و روایات را ذکر می کنیم که به این موضوع مربوط هستند: 
روابط انسان با خود، به  طور کلّی به دو دسته تقسیم می شود:

الف( روابط شناختی؛
 ب( روابط عملی.

»روابط شـناختی« که به معرفت انسـان از خویشـتن و داوری های او درباره  خودش مربوط می شـود، در 

1. آستان قدس رضوی، سفینةالبحار، ج1، ص15.
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ادبیات به آن »معرفة الّنفس« می گویند.
 َنْفِسِه َبصیَرٌة؛ بلکه، انسان از وضع خود آگاه است«.1

َ
ْنساُن َعیل قرآن کریم در این مورد می فرماید: »َبِل اْلِ

 ُعُیوَب 
َ

َهـل ْن َیحجْ
َ
ـْرِء َجْهـاًل أ ـْرِء َمعرَفـة ان َیْعـِرُف َنْفَسـه َو َکـیَف ِبامْلَ حضـرت علـی می فرماینـد: »َکـیَف ِبامْلَ

َنْفِسـه؛ در دانـش انسـان، همیـن بس که خود را بشناسـد و در نادانی وی همین بس کـه از عیوب خود ناآگاه 
باشد«.2 

رابطـه عملی انسـان با خویشـتن، همه  فّعالّیت هـای او را در برمی گیرد؛ یعنی انسـان در رابطه با محیط و 
دیگران، در حقیقت، به رابطه با خودش تحّقق می بخشد و در واقع، هر چه با دیگران می کند، به خود می کند. 

ْم ُمْقَتِصٌد؛ انسان با آنچه انجام می دهد یا  ْم ظاِلٌم ِلَنْفِسِه َو ِمْنُ ْنُ ِ
َ

قرآن کریم در این مورد می فرماید: »ف
بر خود ستم می کند یا احسان می ورزد«.3

ها؛ اگر نیکی کنید به خود 
َ
ُتْ َفل

ْ
َسأ

َ
ْنُفِسُکْم َو ِإْن أ

َ
ْحَسْنُمْ ِل

َ
ْحَسْنُمْ أ

َ
خداوند در جایی دیگر می فرماید: »ِإْن أ

نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید«.4
 شناخت خود و ارتباط با خویشتن، در واقع، مقّدمه ای برای شناخت و ارتباط با خداوند متعال است؛ چنان که 
ّبُه؛ کسـی که خود را بشناسـد، به  تحقیق خدای خود را  در روایت آمده اسـت: »َمْن َعَرَف َنْفَسـُه َفَقْد َعَرَف َر
شناخته است«.5 به  بیان  دیگر، هر کس قدر و منزلت خود را دریابد، به  مقدار شناخت خود، از شناخت خداوند 

بهره مند می گردد؛ یعنی شناخت خود و شناخت خداوند نه در طوِل هم، بلکه در عرِض هم هستند.

2- ارتباط با خداوند

هـر انسـانی، نیازمند به ارتباط با خداوند اسـت. بدون ارتباط با خداوند نمی تـوان به یک زندگی مطلوب و 
آرام رسـید. بخشـی از این ارتباط به  صورت تکوینی برای انسـان و همه  موجودات وجود دارد؛ یعنی انسـان و 
همه  موجودات عالم با خداوند متعال ارتباطی خاّص دارند. به عالوه، ارتباط دیگری نیز وجود دارد که انسـان 
می تواند با خالق خود داشته باشد و از آن بهره مند گردد. در این نوع از ارتباط، فرد باید همواره به فکر خداوند 
ُکْرُکْم؛  ْذ

َ
یِن أ و ُکُر باشـد؛ به  گونه ای که حضور خداوند را در قلب خود احسـاس کند. قرآن کریم می فرماید: »َفاْذ

1. قیامت، آیه14.
2. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، فصل 56.

3. فاطر، آیه32.
4. اسراء، آیه7.

5. مجلسی، بحار االنوار، ج2، ص23.
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مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«.1
سرچشمه  همه خوبی ها، خیرها، زیبایی ها و روشنایی ها خداست و ریشه  همه  بدی ها، شرارت ها، زشتی ها 
و تاریکی ها غفلت از خداست.2هر شخص، قوم و ملّتی به  اندازه  اتّصال به خدای متعال، از او رحمت و برکت 
می گیـرد و بـه  انـدازه دوری از خداوند از نعمت هـا و موهبت های خدای تعالی محـروم می گردد.3قرآن کریم 

وُب؛ فقط با یاد خداوند، دل ها آرام می گیرد«.4 
ُ
ُقل

ْ
اَل ِبِذْکِر اهَّلِل َتْطَمِئنُّ ال

َ
می فرماید: »أ

طبق بیان قرآن و روایات، مهم ترین دلیل وجود مسـجد، ذکر و یاد خداوند اسـت که در این مورد به چند 
آیه و روایت اشاره می شود:

اَرٌة َو ال َبْیٌع  ِهِیْم ِتج
ْ
 ال ُتل

ٌ
ُغُدّوِ َو اْلصاِل*ِرجال

ْ
ُه ِفیا ِبال

َ
ُح ل ُه ُیَسّبِ ْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر ِفَیا اْسُ

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
»ِف ُبُیوٍت أ

ْکـِر اهَّلِل؛ در خانه هایـی کـه خدا رخصت داده اسـت که ]قدر و منزلِت[ آنجـا رفعت یابد و نامش در آنها یاد  َعـْن ِذ
شـود؛ در آن خانه ها هر بامداد و شـامگاه او را نیایش می کنند. پاک مردانی که هیچ کسـب و تجارتی آنان را از 

یاد خدا غافل نمی گرداند«. 5
بر اساس آیه بیان شده، یکی از ویژگی های مسجد این است که مکان ذکر و تسبیح خداوند متعال است. 
؛ مسـاجد، مکان هایی هسـتند که در  ً

قرآن کریم در جایی دیگر می فرماید: »َمسـاِجُد ُیْذَکُر ِفَیا اْسـُم اهَّلِل َکِثیرا
آن نام خداوند، فراوان ذکر می شود«.6در روایات نیز آمده است که: »ُبنیْت امَلساِجد ِلِذْکراهَّلل َو الَصالة؛ همانا 

مساجد برای ذکر و یاد خداوند و نماز ساخته شده اند«.7 

3- ارتباط با هم نوعان و جامعه

ارتباط با دیگران یکی از مهم ترین بخش های زندگی هر فرد است؛ مثل: ارتباط با افراد خانواده و بستگان 
یا ارتباط با مدرسـه و دانشـگاه. مسـئله مهم این اسـت که چگونگی این ارتباط، حاصل برآیند دو ارتباط قبلی 
است؛ یعنی اگر کسی با به کارگیری اصول بهداشت روانی به جایگاه ارزشی وجودش پی ببرد و ضمن آشنایی 
از خصوصّیـات مثبـت و محدودّیت هـای خویش، در ارتباط با خود موّفق شـود، می توانـد در ارتباط با خدا نیز 
رابطه ای آگاهانه و عاشـقانه داشـته باشـد. به  طور قطع، چنین فردی در ارتباط با جامعه نیز موّفق اسـت و از 

1. بقره، آیه152.
2. همان، آیه124.

3. نساء، آیه79.
4. رعد، آیه28.

5. نور، آیات36 و 37. 
6. حّج، آیات39 و 40.

7. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص3.
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آرامش روانی مطلوبی برخوردار خواهد بود. ارتباط با دیگران از چند جنبه ضروری است:
الف( بر اساس بینش اسالمی، یکی از وظایف انسان مؤمن ارتباط با مردم است.

وا  ْیُکْم َو ِإْن ِغْبُمْ َحّنُ
َ
ْ َمَعَها َبَکْوا َعل َطًة ِإْن ِمّمُ

َ
ال ـاَس ُمنَ  امـام صادق در روایتی می فرمایند: »َخاِلُطوا الّنَ

ْیُکْم؛ با مردم بیامیزید، در اجتماعشان شرکت و آنها را در کارها یاری کنید و از جامعه منزوی نشوید«.1
َ
ِإل

ب( فرد مسلمان در رابطه  با دیگران وظیفه هایی بر عهده دارد:
 َعْن َرْعّیته؛ همه،  نگهبان و مسئول یکدیگر هستید«.2 

ُ
ُکْم َمسؤول

ّ
ُکْم راْع و ْکل

ّ
»ُکل

همه باید در انجام این مسئولّیت ها تالش کنند و پشتیبان یکدیگر باشند.
اس؛ شـما بهترین اّمتی هسـتید که برای مردم پدیدار  ْخِرَجْت ِللّنَ

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
قرآن کریم می فرماید: »ُکْنُمْ َخْیَر أ

شده اید«.3
در اسالم، همه افراد جامعه در برابر یکدیگر حّق و حقوقی دارند که امام سّجاد در رساله  حقوق، آنها را 
ِد َو 

َ
َول

ْ
ِة ال

َ
ْنِزل َواِلِد َو َصِغیَرُهْم ِبَ

ْ
ِة ال

َ
ْنِزل بیان فرموده اند. ایشان درباره معاشرت با دیگران می فرمایند: »َکِبیَرُهْم ِبَ

خ؛ پیران را به  منزله پدر خود، کوچک ترها را به  منزله فرزندان خود و میانساالن را به  منزله  
َ
ِة اْل

َ
ْنِزل ْوَسَطُهْم ِبَ

َ
أ

برادران خود تصّور کن«.4
مسـجد، یکی از بهترین مکان ها برای برقراری روابط سـالم و سـازنده  است که در بهداشت روانی انسان 
نقـش اساسـی دارد. حضور منّظم و مسـتمر افراد در مسـجد برای اقامـه  نماز، بین آنها ارتباطـی قلبی برقرار 

می کند؛ زیرا همه با هم در برابر یک معبود سجده می کنند و از او یاری می جویند.
بسـیاری از ما نمی دانیم چگونه با افراد دیگر ارتباط برقرار کنیم. به همین دلیل، در روابط خود با دیگران 
دچار مشکل می شویم. بسیاری از افراد، همواره علّت اصلی این رابطه ناموّفق را شیوه رفتار دیگری می دانند؛ 
حال آنکه در بسیاری از موارد، مشکل از خود فرد است. اگر ما هنر برقراری ارتباط با دیگران را بیاموزیم و از 
راز و رمز آن آگاهی یابیم، ارتباط بهتری با دیگران خواهیم داشـت و در نتیجه، ما و دیگران، بهداشـت روانی 

مطلوب تری خواهیم داشت. در برقراری ارتباط موّفق، چهار عامل مهم وجود دارد:
الف( مدارا و سازش با دیگران

یکی از خصوصّیات مهم اخالقی که در سـیره  نبوی و ائّمه  معصوم به آن توصیه شـده اسـت و در 
برقراری ارتباط با دیگران نقش بسیار مهّمی دارد، مدارا نمودن و سازش با دیگران است؛ یعنی انسان در رفتار 

1. محّدث نوری، مستدرک الوسائل، ج8، ص314؛ عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج 12، ص13.
2. مجلسی، بحاراالنوار، ج72، ص38.

3. آل عمران، آیه110.
4. مجلسی، بحاراالنوار، ج 68، ص230.
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و گفتار خود، انعطاف پذیر و نرم خو باشد. در این زمینه، به یک آیه و چند روایت اشاره می شود: 
ُه َقْواًل 

َ
ُه َطغی*َفُقوال ل

َ
خداوند به حضرت موسـی در برخورد با فرعون می فرماید: »اْذَهبا ِإل ِفْرَعْوَن ِإّن

ش؛ ای موسـی، با برادرت به  سـوی فرعون بروید که طغیان کرده اسـت. با او به نرمی  ْو َیحنْ
َ
ُر أ

َ
ُه َیَتَذّک

َّ
َعل

َ
 ل

ً
نا ّیِ

َ
ل

سخن گویید؛ شاید پند گیرد یا بترسد«.1 
َفَراِئِض؛ خداوند مرا به سازش با 

ْ
َداِء ال

َ
یِن ِبأ َمَر

َ
اِس َکَما أ َداَراِة الّنَ ّبِ  ِبُ یِن  َر َمَر

َ
پیامبر اکرم می فرمایند: »أ

مردم توصیه کرده است؛ همان  طور که به ادای واجبات سفارش کرده است«.2
مَیاِن؛ نرمی و سـازش با مردم، نصف  ـاِس ِنْصـُف اْلِ آن حضـرت در روایـت دیگـر می فرمایند: »ُمـَداَراُة الّنَ

ایمان است«.3

وتنی ب( تواضع و فر
یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد رابطه  موّفق، فروتنی در برابر دیگران اسـت. خداوند، نبّی اکرم را 
؛ ای پیامبر مؤمنانی را که از تو پیروی  ْؤِمِنـینَ َبَعـَک ِمَن امْلُ

َ
ِن اّت بـه تواضـع امر می کند: »َواْخِفْض َجَناَحَک مِلَ

می کنند دور خود جمع کن و پر و بال لطف و رحمت و تواضع را برای ایشان بُگستران«.4 
پیامبر اکرم در جای دیگری فرمودند: »هرگاه تواضع کنندگان اّمت مرا دیدید، شـما هم در برابر آنان 

تواضع کنید و در برابر متکّبران تکّبر کنید تا ذلّت آنان را باعث شود«.5
مسـجد در پرورش خوی فروتنی افراد نقش مهّمی دارد؛ زیرا مسـجد، جایگاه حضور اقشـار گوناگون از 
جمله ضعیفان و مستمندان است و به طور معمول، آنهایی که با فقیران جامعه همنشینی دارند از منش های 

تکّبرآمیز به دور هستند. 

ج( احترام به شخصّیت افراد 
 خود دوسـتی، فطری اسـت و هر کس به  طور غریزی به خودش احترام می گذارد و برای خودش ارزش 
ویژه ای قائل اسـت؛ از این رو، کسـی در برقراری ارتباط خوب موّفق تر اسـت که به دیگران نیز احترام بگذارد 
که نتیجه آن چیزی نیسـت، جز احترام متقابل و برقراری رابطه  دوسـتانه. سـیره  معصومان نیز چنین بوده 

1. طه، آیه44.
2. العاملی، الحر، وسائل الشیعه، ج12، ص202.

3. همان.
4. شعراء، آیه215.

5. فیض کاشانی، محّجةالبیضاء، ج3، ص346.
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اسـت و آنها در برخورد با افراد و حّتی مخالفان خود با احترام رفتار می کردند. این روش آنان، در بسـیاری از 
موارد، آگاهی طرف مقابل و هدایت او را موجب می شد. وقتی جوان، نوجوان یا کودکی به مسجد می آید، اگر 
همه اهل مسـجد )اعّم از امام جماعت، مؤمنان، خادم و سـایر افراد( به او احترام بگذارند، او احسـاس بزرگی 
و شـخصّیت می کند. با چنین کاری نه  تنها زمینه جذب او به مسـجد را فراهم آورده ایم، بلکه زمینه  مناسـبی 
بـرای آرامـش مجموعه افراد حاضر در مسـجد ایجاد کرده ایم. امام باقـر می فرمایند: »کودکانی را که در 
نماز جماعت شـرکت می کنند از صف نماز جماعت خارج نکنید؛ بلکه آنان را )در میان بزرگسـاالن( پراکنده 

سازید«.1

د( ابراز محّبت صادقانه
یکی از نیازهای روانی انسـان، نیاز به محّبت اسـت. این نیاز ابتدا با کمک پدر و مادر و سـپس در تعامل با 
برادر، خواهر، خویشان، همساالن و دیگران که فرد با آنها ارتباط دارد، تأمین می گردد. در آموزه های اسالمی، 
به دوسـتی با برادران دینی سـفارش زیادی شـده اسـت؛ تا  حّدی  که دوسـت  داشـتن برادران دینی جزء دیِن 
انسـان شـمرده شده است.2همچنین، سفارش شده است که محّبت خود را به برادر دینی مان ابراز کنیم.3 اگر 
ابراز محّبت و دوسـتی با دیگران همراه با عمل انسـان باشـد، تأثیر آن بیشتر خواهد بود؛ برای مثال، با سالم، 

دست دادن و چهره ای متبّسم با دیگران رو به رو شویم و هنگام مشکالت به دیگران کمک کنیم.
یکی از مهم ترین آثار محّبت، تقوّیت بهداشـت روانی برای افراد اسـت و سـیره ائّمه معصوم که اُسـوه 
و اُلگوی4ما هسـتند، چنین بوده اسـت. وقتی کودکان و نوجوانان به مسجد می آمدند، پیامبر اکرم از آنان 
استقبال می کردند و به آنها احترام می گذاشتند. روزی، آن حضرت با اینکه بر باالی منبر نشسته بودند و برای 
مردم سـخن می گفتند؛ همین  که دیدند امام حسـن و امام حسـین وارد مسجد شدند، از منبر پایین آمدند و 

به استقبال آن دو بزرگوار رفتند.5
اگر امام جماعت، خادم و نمازگزاران مسـجد به گونه ای رفتار کنند که چهار ویژگی مطرح شـده را رعایت 
کننـد، یعنـی در گفتـار و رفتار اهل مدارا باشـند و به همگان احترام بگذارند و بـا محّبت با دیگران رفتار کنند، 

مسجد به مکانی مناسب برای آرامش و آسایش روحی افراد تبدیل خواهد شد.

1. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج2، ص380.
2. شیخ صدوق، خصال، ح1467.
3. راوندی، نوادر، ص12، ح509.

4. ممتحنه، آیه4.
5. سجستانی ابی داوود، سنن ابی داوود، باب 225.
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بخش دوم: مهم ترین عوامل بهداشت روانی در مسجد

برای تبیین تأثیر مسـجد و نقش آن در فراهم شـدن ارتباطات مناسـب و در نتیجه بهداشـت روانی، باید 
عوامل مهم بهداشت روانی در مسجد را توضیح دهیم:

1- مناجات با خداوند 

 یکی از مهم ترین عوامل بهداشت روانی، راز و نیاز با خداوند بی نیاز است. از دیدگاه بسیاری از روان شناسان 
و جامعه شناسان، نیایش، نگرش مثبت به زندگی و کاهش ناهنجاری ها را موجب می گردد. هر کسی دست کم 
برای لحظه هایی، در این جهان پرازدحام، احساس غربت می کند. گاهی اوقات، هیچ همدمی نمی تواند غربت 
آدمی را برطرف کند؛ مگر نیایش با آفریدگار مهربان. در هیچ  یک از فّعالّیت های روانی انسان، پدیده ای وجود 
ندارد که از نیایش عمیق تر باشـد. نیایش، هوش و عقل آدمی را می شـوراند و این شـورش، چنان عظیم است 
که نه  تنها درون ما را از آلودگی ها پاک می کند، بلکه در حالت نیایش، احساس می کنیم روح ما که با گسترش 

بر همه هستی، روزگار هجرانش سر آمده، با ورود به جذبه  کمال الهی به آرامش نهایی رسیده است.1
خداوند متعال، در قرآن مجید، با مهرآمیزترین سـخنان، انسـان ها را به نیایش دعوت کرده اسـت: »َو ِإذا 
ُهـْم َیْرُشـُدون؛ 

َّ
َعل

َ
ُیْؤِمُنـوا ب ل

ْ
َیْسـَتجیُبوا ل َو ل

ْ
اِع ِإذا َدعـاِن َفل

َ
جیـُب َدْعـَوَة الـّد

ُ
یـٌب أ َک ِعبـادی َعـیّنِ َفـِإیّنِ َقر

َ
ل

َ
َسـأ

چون بندگان من از تو درباره  من بپرسند، ]بگو[ همانا من ]به آنها[ نزدیکم و دعای دعاکننده را وقتی که مرا 
بخواند پاسخ می دهم. پس آنها نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند؛ باشد که راه یابند«.2

 با بررسـی سـیره عملی پیامبر اکرم و ائّمه معصوم می بینیم که آنان به نیایش و رازونیاز با خداوند 
اهتمام ویژه ای داشته اند و پیروان خود را نیز به ارتباط مستمر با خداوند سفارش می کردند. راز و نیاز با خداوند 

مصداق های فراوانی دارد؛ مثل نماز، دعا، اعتکاف و... . در این  مورد، چند روایت ذکر می کنیم: 
پیامبر اکرم  در روایتی می فرمایند: »هر گاه به مسـجد وارد می شـوید ننشـینید؛ مگر آنکه دو رکعت 
نماز بگزارید و بعد از آن، خداوند را بخوانید و بر پیامبر او و خاندانش درود بفرستید؛ به درگاه خداوند دعا کنید 

و نیاز خود را از او بخواهید«.3
پیامبر اکرم در هنگام رویارویی با سختی ها به نماز پناه می برد.4

امام صادق می فرمایند: »هرگاه حاجتی از خداوند دارم، هنگام ظهر برای دعا به مسجد می روم«.5 

1. نیایش امام حسین در صحرای عرفان، ص70.
2. بقره، آیه186.

3. مرکز رسیدگی به امور مساجد، فرهنگ مسجد، ص144.
4. مجلسی، بحاراالنوار، ج8، ص116.

5. همان، ج47، ص347.
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امام صادق در شـبی از شـب های قدر با آنکه به  شـّدت بیمار بود، دستور داد وی را به مسجد ببرند تا در 
خانه خدا به دعا و عبادت بپردازد.1

حضـرت علـی در موقّیعت هـای مهم و دشـوار به نماز پناه می برد و این آیه را تـالوت می فرمودند: »َو 
الة؛ از شکیبایی و نماز یاری بجوئید«.2  ْبِر َو الّصَ اْسَتعیُنوا ِبالّصَ

امام صادق به اصحابش سـفارش می فرمودند: »چرا در هنگام غم و اندوه وضو نمی گیرید، به مسـجد 
نمی روید و برای رفع اندوه، دو رکعت نماز نمی خوانید؟! مگر نشنیده اید که خداوند فرموده است: »از شکیبایی 

و روزه و نماز یاری بجوئید«.3 
رابطـه  عاطفـی کـه با راز و نیاز بین انسـان و خداوند برقرار می شـود، روح و روان آدمی را تقوّیت می کند و 
موجب آرامش وی می گردد. مسـجد، زیارتگاه انسـان با خداسـت. کسی که به مسـجد می رود زائر و مهمان 
خداسـت. خداونـد از زائـر خود، به بهتریـن وجه پذیرایی می کند. امام صادق می فرمایند: »بر شـما باد که 
به مسجدها بیایید؛ آنها خانه های خدا در زمین هستند و هر کس پاکیزه به مسجد بیاید، خداوند گناهانش را 

پاک می گرداند و نام او در زمره  زائران خود می نویسد«.4
در روایت دیگری چنین آمده اسـت: »خوشـا به حال بنده ای که در خانه  خود وضو می گیرد و سـپس مرا 
در خانـه ام زیـارت می کند؛ بی گمان، زیارت شـونده زائر خود را بزرگ می شـمارد و او را مـورد لطف خود قرار 

می دهد«.5
ارتبـاط بـا خداونـد مهربان، در هر مکان و زمان، آرامش و بهداشـت روان انسـان را موجـب می گردد؛ اّما 
بهترین و مؤثّرترین مکان برای ارتباط صمیمانه، عاشـقانه و آگاهانه، خانه  دوسـت، یعنی مسـجد، است ؛ زیرا 

مسجد یک مرکز ویژه  برای ارتباط انسان با خداست.

2- دوست داشتن خود و دیگران

یکی دیگر از عوامل بهداشـت روانی، دوسـت  داشـتن خود و داشتن نگرش مثبت به خود و دیگران است. 
کسـی که خود را دوسـت نداشـته باشـد، نمی تواند دیگران را دوسـت بدارد و نگرش مثبتی به دیگران داشته 

باشد. بنابراین، یکی از نیازهای روانی انسان، نیاز به محّبت است که همواره به آن نیاز دارد.

1. عاملی، الحر، وسائل الشیعه، ج5، ص53، ح87.
2. بقره، آیه153.

3. مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص192.
4. شیخ کلینی، کافی، ج2، ص477، ح7.

5. عاملی، حّر، وسائل  الّشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، ح5.
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اِء  ْمآِن ِإَل امْلَ
َ

ُب الّظ
ْ
ْؤِمِن َکَما َیْسُکُن َقل َیْسُکُن ِإَل امْلُ

َ
ْؤِمَن ل در روایتی از پیامبر نقل شده است: »ِإّنَ امْلُ

َباِرد؛ به درسـتی که انسـان مؤمن با برادر مؤمنش آرامش می یابد؛ چنان که قلب تشـنه با آب خنک آرامش 
ْ
ال

می یابد«.1
در دین اسالم، بر مسئله  دوستی و محّبت تأکید فراوان شده است و دوستی با مؤمنان از ضروریات ایمان 
شـمرده می شـود؛ چنان که نبّی اکرم فرمودند: »به بهشـت وارد نخواهید شد، مگر اینکه ایمان بیاورید و 

ایمان نخواهید آورد، مگر آنکه یکدیگر را دوست بدارید«.2
آن حضـرت در جایـی دیگـر فرمودند: »خدای تبـارک  و تعالی می فرماید: محبوب تریـن بندگان نزد من 
کسـانی هسـتند که برای من با یکدیگر دوستی می کنند، دل هایشـان به مساجد پیوسته است و سحرگاهان 

به استغفار مشغول اند«.3
هر انسـانی دوسـت دارد مورد احترام و محّبت قرار گیرد و مؤثّرترین عاملی که موجب دوسـتی می شـود، 
محّبت به دیگران و هم نوعان اسـت؛ به  خصوص محّبت به مؤمنان. مسـجد جایگاه تجّمع انسان های صالح 
است. از این رو، هر مسلمان باید دوستان صمیمی و برادران ایمانی خود را از میان مسجدیان برگزیند. به  دلیل 
صفات نیکی که در قرآن و احادیث در مقام اهل مسجد ذکر شده است، نباید نقش مسجد، کم اهمّیت تلّقی 
شود؛ زیرا نقش دوست خوب در سعادت انسان، نقشی ممتاز است و مسجد سرشار از انسان های نیک است. 

3- نظم و سازمان دهی در زندگی

 سّومین نقش مسجد در ایجاد بهداشت روانی، برقراری نظم و هماهنگی در زندگی است. نظم، از نیازهای 
روانی انسـان اسـت و هر کسـی میل دارد زندگی خصوصی و جمعی خود را بر اسـاس نظمی مشّخص تنظیم 
کند. بی نظمی، بر خالف »طبیعت انسـان« اسـت. جهان هسـتی، بر اسـاس نظم اسـتوار است. همه  چیز در 
جهان، هماهنگ است و تخلّف و انحراف از نظم، اختالل و آشفتگی را موجب می گردد. پیروی از نظم هستی، 
آرامش، اعتدال و سالمت را به دنبال دارد. به  همین  دلیل، هر کسی از بی نظمی و آشفتگی رویگردان است؛ 
زیـرا بی نظمـی، پریشـانی روان انسـان را موجب می گردد. در قـرآن و روایات معصومان  بر مسـئله نظم، 

تأکیدی زیادی شده است. در این  خصوص، یک آیه و چند روایت ذکر می شود:
واِت؛ بر 

َ
ل  الّصَ

َ
خداوند متعال در قرآن به اقامه نماز در وقت خاّصش سـفارش فرموده اسـت: »حاِفُظوا َعیل

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص280.
2. قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، ج1، ص74-93، ح270.

3. طبرسی رضی الّدین، مکارم اخالق، ج2، ص375.
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اوقات نمازها مراقبت کنید«.1 
حضـرت علـی در آخریـن وصّیت به فرزندانش، بعـد از امر به رعایت تقوا و پرهیـزکاری، می فرمایند: 
ْمِرُکْم؛ شـما همه  فرزندان و هر کس که 

َ
َغـُه ِکَتـاِب ِبَتْقـَوی اهَّلِل َو َنْظـِم أ

َ
ْهـیِل َو َمـْن َبل

َ
ـِدی َو أ

ْ
یـَع ُول ـا َو َجِ َ

ُ
وِصیک

ُ
»أ

نامه ام به او می رسد را به ترس از خدا و نظم در کارها سفارش می کنم«.2
آن حضرت در روایتی دیگر می فرمایند: »انسـان مؤمن باید اوقات شـبانه روز خود را به سـه بخش تقسیم 
کند: بخشـی از آن را برای مناجات با خداوند، بخشـی را برای تأمین معاش و اصالح زندگی و بخش سـّوم را 

برای بهره بردن از لّذت های حالل قرار دهد«.3
ن یکون زمانکم اربَع سـاعاٍت: سـاعٌة ملناجاِة اهَّلل و سـاعٌة المرار 

َ
 امام کاظم می فرمایند: »إجتدوا ف ا

کـم ف الباطـِن و سـاعٌة 
َ
لصـوَن ل معـاٍش و سـاعٌة مِلعاشـرِة االخـواِن و الُثّقـات الذیـِن َیعرفوَنکـم ُعیوَبکـم و َیحن

وَن عـیل الثـالِث سـاعاٍت...؛ بکوشـید تا فرصت های  ٍم و بـذِه السـاعِة تقـدر لـوُن فیـا للّذاتِکـم ف غیـر مـّرَ تن
بیداری خویشـتن را به چند بخش تقسـیم کنید و از آنها برای سـاختن دنیا و آخرت خود با کار و تالش بهره 

گیرید:
الف( بخشی را برای راز و نیاز با خدا و رابطه عاشقانه با او؛

ب( بخشی را برای کار و تالش و تأمین هزینه زندگی و ساختن اقتصاد سالم و پاینده؛
ج( بخشـی را برای همراهی و همنشـینی با انسـان های مورد اعتماد؛ با کسانی که اندیشه و عملکرد شما 
را آگاهانه و خالصانه مورد نقد قرار می دهند و کاسـتی ها را می گویند و در نهان و آشـکار به شـما اخالص و 

صفا می ورزند.
د( آخریـن بخـش را نیـز برای تفریح و لّذت های سـالم قرار دهید که این بخش به شـما نشـاط و طراوت 

می بخشد و شما را برای انجام وظایف و عمل به برنامه روزانه نیز نیرو و توان می دهد«.4
درباره نظم در مسجد، روایاتی وارده شده است که به یک مورد اشاره می شود:

ِقیُمـوا ُصُفوَفُکْم َو اْمَسـُحوا 
َ
ـاُس أ ا الّنَ َ ّیُ

َ
 امـام صـادق در روایتی به نقـل از پیامبر می فرمایند: »َیـا أ

یِف...؛ صف هایتان  ْ
ُکْم ِمْن َخل َرا

َ
اَل َو ِإیّنِ أ

َ
وِبُکْم أ

ُ
اِلُفوا َفُیَخاِلَف اهَّلُل َبْینَ ُقل نَ ُ

 َو اَل ت
ٌ

ل
َ
 َیُکوَن ِفیُکْم َخل

َّ
ِکِبُکْم ِلَئال َنا ِبَ

را منّظم کنید و شانه ها را به هم مّتصل کنید تا میان شما فاصله ای نباشد. نامنّظم نایستید، در غیر این صورت، 

1. بقره، آیه238.
2. دشتی، محّمد، نهج البالغه، خ157، ص499.

3. نهج البالغه، فیض االسالم، ص1241.
4. حّرانی، حسین بن شعبه، تحف العقول، ص394.
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خداوند دل هایتان را با هم ناهماهنگ خواهد کرد...«.1
شـاید این سـخن پیامبر که در احادیث فراوان دیگری نیز مکّرر بیان شـده اسـت،2به نکته ای روانی 
اشـاره دارد که همان تأثیر نظم و انضباط، در وحدت و هماهنگی اسـت. بپا داشـتن نماز در صف هایی منّظم 
و آراسـته و با شـانه های به هم  پیوسته که بیشـتر اوقات در مسجد و به جماعت برگزار می شود، عالوه  برآنکه 
شـیاطین را افسـرده و ناامیـد می کنـد، دل های مؤمنان نمازگزار را با یکدیگر مهربـان می کند و به آنان رنگ 

وحدت و همدلی می بخشد.3

4- وحدت و همدلی

همدلی و وحدت، از مهم ترین عوامل بهداشـت روانی اسـت که بسـیاری از مشکالت را حّل می کند؛ زیرا 
یکی از پایه های اساسـی حّل مشـکالت روحی انسـان، همدلی و تعاون اسـت. اگر دو یا چند نفر با یکدیگر 
همدل و هم نظر شـوند، می توانند با آرامش بیشـتری با یکدیگر زندگی کنند. پایه همه ادیان الهی، بر وحدت 
اسـتوار اسـت. دین مقّدس اسالم، بیش از دیگر دین ها به مسـئله وحدت سفارش کرده است؛ چنان که قرآن 

ُقوا؛ به ریسمان الهی چنگ زنید و متفّرق نشوید«. 4   َو ال َتَفّرَ
ً
یعا می فرماید: »َو اْعَتِصُموا حببِل اهَّلِل َجِ

َفْت؛ افراد بشـر به  هنگام تناسـب فکری، با 
َ
ُفوَس  ِإَذا َتَناَسـَبْت  اْئَتل حضـرت علـی می فرمایند: »ِإَن  الّنُ

هم الفت پیدا می کنند«.5
َقاُطَع؛ با یکدیگر رفت وآمد  َداُبَر َو الّتَ ُکْم َو الّتَ ا َباُذِل َو ِإّیَ َواُصِل َو الّتَ ْیُکْم ِبالّتَ

َ
در روایت دیگر آمده است: »َعل

کنید و با هم سخاوتمند باشید و از جدایی و پشت  کردن به یکدیگر بپرهیزید«.6
ْخَری؛ انسان های مؤمن همانند دو دست 

ُ
ا ِباْل  ِإْحَداُهَ

ُ
َیَدْیِن ُیْغَسل

ْ
ْؤِمَناِن َکال پیامبر می فرمایند: »امْلُ

هستند که در شستشو، هر دو به یکدیگر نیاز دارند«.7
یکی از برکت های حضور در مسـجد، همکاری اسـت که از عوامل وحدت آفرین و استحکام بخش جامعه 
بـه  شـمار مـی رود و در نمـاز جماعت، بیش از سـایر عبادت ها، به  چشـم می خورد. در نمـاز جماعت، مراعات 

1. عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص472، از ابواب صالة الجماعة، روایت4؛ همان منبع، ج 8، ص424.
2. عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص472، ابواب صالة الجماعة. 

3. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص251. 
4. آل عمران، آیه103.

5. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص434، ح9714.
6. محّدث نوری، مستدرک الوسائل، ج9، ص49؛ مجلسی، بحاراألنوار، ج 42، ص256.

7. همان، ج9، ص49.
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 حقوق دیگران، یاری رسـاندن به آنها و رسـیدگی به مشـکالت برادران دینی مطرح می شود. امام صادق
می فرمایند: »به هم بپیوندید و به هم نیکی و مهربانی کنید«.1

5- توّکل

توّکل، یکی دیگر از عوامل بهداشت روانی جامعه است. توّکل، یعنی اعتماد به خداوند و واگذاری کارها به 
او؛ البّته در کنار تالش و حرکت انسان. تّکیه  کردن بر آنچه ناپایدار است به انسان احساس ناپایداری می دهد 
و آن که بر زمین سست ایستاده است، نمی تواند گام های استوار بردارد. کسی که پشتوانه ای همچون خداوند 
دانا و توانا دارد، به راحتی دچار مشـکل روحی نمی شـود و احساس بی پناهی نمی کند. توصیه  قرآن به مؤمنان 
این اسـت که بر خداوند توّکل کنند و از او یاری بخواهند تا همواره در آرامش به سـر ببرند. توّکل بر خداوند 
سبب افزایش مقاومت انسان در برابر مشکالت و پرورش روحّیه  خودباوری و اعتمادبه نفس انسان می شود؛ 
 اهَّلِل َفُهَو َحْسـُبه؛ کسـی که بر خداوند اعتماد کند، خداوند برای 

َ
 َعیل

ْ
ل

َ
چنان که خداوند می فرماید: »َو َمْن َیَتَوّک

او کافی است«.2
خداوند متعال، نصرت مؤمنان را حّقی بر عهده  خود قرار داده اسـت؛3از این رو، اگر ما به او توّکل و اعتماد 
کنیم، همواره ما را یاری خواهد کرد و این، آرامش روحی و روانی ما را موجب خواهد شد. البّته، چنان که اشاره 
شـد، توّکل باید با تالش و حرکت انسـان همراه باشـد. بنابراین، در روایت، توّکِل بدون تالش مذّمت شـده 
اسـت. حضرت علی از گروهی که در عین برخورداری از سـالمت جسـمی، به  جای تالش و طلب معاش، 
در گوشـه ای از مسـجد نشسـته بودند، پرسیدند: »شما چه کسانی هسـتید؟ جواب دادند ما توّکل کنندگان بر 

خدائیم. حضرت فرمودند: شما سربار اجتماع هستید که از دسترنج دیگران روزی می خورید«.4
ِهـْم ُهـْم ِف  ـْم َو اهَّلُل ِف َحَواِئجِ ِتِ

َ
َهـا ُهـْم ِف َصال

ُ
ْهل

َ
ُفـوٌظ أ َهـا... َمْ

ُ
ْهل

َ
پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »...َمْیُمـوٌن أ

ـْم؛ اهالـی مسـجد مبارکنـد؛ آنها محفوظ هسـتند؛ وقتی اهل مسـجد در حال نماز  َمَسـاِجِدِهْم َو اهَّلُل ِمـْن َوَراِئِ
خواندن هستند، خداوند نیازهای آنان را برآورده می کند و ُمْشرف بر آنهاست«.5

 در پایان این بخش، باید گفت که عوامل بهداشـت روانی در مسـجد، مصادیق زیادی دارد که بخشـی از 
مهم ترین آنها بیان شد؛ اّما به  طور کلّی می توان گفت بسیاری از اعمال مستحّبی مسجد از عوامل بهداشت 

1. شیخ کلینی، اصول کافی، ج3، ص2690. 
2. طالق، آیه3.

3. همان.
4. محّدث نوری، مستدرک  الوسائل، ج11، ص220، ح12798.

5. همان.
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روانی هستند که برخی از آنها مربوط به امام جماعت و برخی دیگر مربوط به آن دسته از مأمومین است که به 
مسـجد رفت وآمد دارند؛ به عنوان مثال: خواندن بعضی دعاها هنگام ورود به مسـجد و خروج از آن؛1پوشیدن 
لباس پاکیزه و شایسته؛2خوشبوکردن خود3و مسجد؛4روشن  کردن چراغ در مسجد؛5نظافت مسجد6و نظافت 
پاها و کفش ها قبل از ورود به مسجد؛7خواندن نمازهای یومّیه در مسجد؛ فاصله نیانداختن بین کسانی که در 
صف نماز جماعت ایسـتاده اند؛ رعایت نظم در صف های نماز جماعت؛ خواندن نماز جماعت برای کسـی که 
قبل از برپایی نماز جماعت نمازش را ُفرادا خوانده اسـت. همه  این موارد8در یک هدف با هم اشـتراک دارند و 
آن اینکه همگی آنها بی شـّک در فراهم آوردن بهداشـت روانی افراد در مسـجد مؤثّر هستند؛ زیرا ذکر خدا در 
دعاهای مسـجد، توّجه و ارتباط بیشـتر انسـان با خداوند را موجب می گردد. در نتیجه، بهداشـت روان انسان 
تأمین می شـود. همچنین، پوشـیدن لباس پاکیزه و خوشـبو، عالوه بر ایجاد جّذابّیت، آرامش روانی انسـان را 
به  دنبال دارد و شرکت در نماز جماعت و رعایت نظم در صفوف، اتّحاد و همبستگی افراد را موجب می شود. 

بخش سّوم: آسیب های بهداشت روانی در مسجد

هدف از آسیب  شناسی بهداشت روانی مسجد دو چیز است:
1. شناخت آسیب ها و پیشگیری از وقوع آنها در مسجد؛

2. راهکارهای برطرف کردن آسیب ها.
در این بخش، در پی این هسـتیم تا مهم ترین آسـیب های بهداشـت روانی در مسجد را بیان کنیم. اگرچه 
در ضمن بحث از آسـیب های بهداشـت روانی در مسـجد، بسـیاری از راهکارها نیز روشن می گردد؛ اّما چون 
هر دو قسمت به تفصیل بیشتری نیاز دارد و تحقیق مستقلی را می طلبد، فقط به قسمت نخست می پردازیم.

 چنان که در بخش نخست بیان شد، پایه  بهداشت روانی در انسان، تنظیم و متعادل نمودن ارتباط انسان 
با خود، خداوند و هم نوعان است؛ اّما آنچه بهداشت روانی در مسجد را در معرض آسیب قرار می دهد، عوامل 
فراوانی اسـت که در منابع اسـالمی بیش از شـصت مورد آن با عنوان مکروهات و محّرمات مسجد ذکر شده 

1. شیخ کلینی، اصول کافی، ج3، ص309. ح2.
2. همان، ج6، ص489، ح7.

3. همان، ص517، ح5.
4. متقی، هندی، کنزل  العّمال، ج7، ص658، ح20781.

5. محدث نوری، مستدرک  الوسائل، ج3، ص385.
6. عاملی، حّر، وسائل الّشیعه، ح5، ص239.

7. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج3، ص255، ح29.
8. مرکز رسیدگی به امور مساجد، فرهنگ مسجد، ص239.
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اسـت. همه این موارد، در یک نکته مشـترک هسـتند و آن نکته این اسـت که همه  آنها به  نوعی در ارتباطات 
سـه گانه و آرامش روحی و روانی انسـان اختالل ایجاد می کنند. یکی از خصوصّیات مهم مسـجد، سـکوت و 
فضای آرام بخش آن است که ویژگی ظاهری و معنوی آن، با ورود به مسجد احساس می شود. بنابراین، هر 

امری که فضای آرام بخش مسجد را برهم زند، مصداق آسیب بهداشت روانی مسجد خواهد بود. 
عالوه  بر این ویژگی، در اسالم، بر بهداشت فردی و اجتماعی و حضور با طهارت در مسجد تأکید زیادی 
شـده اسـت. همه  این دسـتورها با بهداشـت روان انسـان ارتباط محکمی دارد و عدم رعایت آنها به بهداشت 
روانی او آسـیب می رسـاند. اسـالم، پیوند طهارت ظاهر و باطن را ناگسستنی می داند و برای بهداشت مسجد 
حکم هـای زیـادی وضع کرده اسـت. آدمی در محیطی پاکیزه قدرت و زیبایی الهـی را نیکوتر می بیند و روح 
خویش را راحت تر به زالل طهارت باطنی می سـپارد. مسـجدی که همواره تمیز و معّطر اسـت، برای انسـان 
جّذاب تر است. در چنین مکانی، نمازگزار بهتر می تواند به عبادت با خدای خود بپردازد و با خالق خود، ارتباط 

بهتری داشته باشد.
بـا جمع بنـدی کلّـی آیات و روایاتی کـه درباره  مکروهات و محّرمات مسـجد بیان شـد، می توان حکمِت 

حرمت و کراهت این امور را در چند مورد خالصه نمود:
1. انجام برخی از این امور، غفلت از یاد خداوند را موجب می شود و با هدف حضور در مسجد، منافات دارد؛ 
زیرا مسـجد خانه یاد خداسـت.1به همین  دلیل، روایات به ما دسـتور می دهند نباید در مسـجد درباره مسـائل 
مـاّدی و دنیوی،2مثـل خریـد و فروش3صحبت کرد؛ زیـرا فراموش  کردن خدا و اخالل در کارکرد مسـجد را 

باعث می شود. 
2. انجـام برخـی از ایـن امور، آزار و اذّیت دیگران و ضایع  کردن حقوق آنها را موجب می شـود؛ در روایات، 
انجام اموری مانند: بلند سخن  گفتن،4حضور یافتن با دهان بدبو،5غصب  کردن جای دیگران،6 اعالن  نمودن 

گمشده7و... در مسجد نهی شده است.
3. بعضی از امور نهی شده، مواردی هستند که تصویری ناخوشایند و همراه با غم و اندوه از مسجد در ذهن 

1. بقره، آیه114.
2. عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص214.

3. همان، ص233.
4. همدانی، مصباح الفقیه، ج2، ص707.

5. شیخ کلینی، اصول کافی، ج6، ص374.
6. بهائی، محّمد بن حسین عاملی، العروة الوثقی، ج1، فصل فی مکان المصلی، ص574- 575.

7. عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص236.
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افراد می سازند؛ در روایات، انجام اموری مانند: نماز خواندن بر مّیت،1غسل دادن مّیت، گدایی کردن، اجرای 
حدود و قصاص2و... در مسـاجد نهی شـده اسـت. برگزاری مجلس ترحیم در مسجد نیز یکی از مصادیق بارز 
این امور اسـت که اکنون در جامعه ما مرسـوم اسـت. همه این  موارد، تنّفر و دوری افراد، به خصوص جوانان و 
نوجوانان، از مسجد به دنبال دارد؛ زیرا تصویری نامطلوب از مسجد در ذهن می سازند که بر بهداشت روحی 

و روانی افراد تأثیر منفی می گذارد.
4. برخی از این موارد که از محّرمات مسـجد اسـت، با طهارت و قداسـت معنوی مسـجد ناسـازگار اسـت 
و هتـک حرمـت و از بیـن رفتـن طهـارت مسـجد را موجب می گـردد؛ مثـل: ورود مشـرکان،3 نجس  کردن 
مسـجد،4به همراه بردن اشـیاء نجس،5 حضور در مسجد با حالت جنابت، حیض، نفاس.6 بدون تردید، رعایت  
نکردن آنها عالوه  بر این که سـبب هتک حرمت مسـجد می گردد، بر آرامش روحی و بهداشـت روانی انسان 

نیز تأثیر منفی می گذارد.

نتایج تحقیق

مسجد، کارکردها و ابعاد مختلفی دارد. یکی از مهم ترین آنها، نقش مسجد در بهداشت روانی انسان است 
که می توان دالیل زیر را برای آن بیان کرد: 

1. مسـجد، اّولین پایگاه و مرکز عبادی مسـلمانان و بهترین مکان برای ارتباط با خالق مهربان هسـتی 
است؛ زیرا همه شرایط برقراری ارتباط خوب و قوی در آن مهّیا است.

2. مسجد، مهم ترین محّل تجمع مسلمانان و سالم ترین مکان برای رفت وآمد و معاشرت با دیگران است؛ 
زیرا خانه خدا بر روی زمین7 اسـت و قداسـت معنوی خاّصی دارد. بنابراین، کسـانی که به مسـجد رفت وآمد 
بیشـتری می کنند، مورد لطف و توّجه ویژه خداوند هسـتند و یکی از مهم ترین برکت های آن، آرامش روح و 

بهداشت روان انسان است.
3. بنا بر اتّفاق نظر روان شناسان، یکی از عوامل مهم در تحّقق بهداشت روانی انسان، فضا و محیط است. 

1. شیخ کلینی، اصول کافی، ج3، ص182.
2. عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج3، ص507، باب 27.

3. محّدث نوری، مستدرک الوسائل، ج3، ص378 و 381. 
4. بهائی، محّمد بن حسین عاملی، العروة الوثقی، ج1، ص85.

5. عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص229، ح6410.
6. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج1، ص371، ح25.

7. شیخ صدوق، علل الشرایع، ص318، ح1.
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مسـجد بـه  دلیل دارا بودن سـکون و سـکوت خاّص معنـوی و برخورداری از عوامل دیگـری، مانند معماری 
هدفمند و کاربرد رنگ های آرامش بخش، در بهداشت روان انسان نقش مهّمی دارد.

4. بهداشـت روان انسـان، مانند بهداشت جسم، در معرض آسـیب های زیادی است که مهم ترین آنها در 
عصر حاضر عبارت اند از:

الف( عواملی مانند تزئین غیرضروری و صرف هزینه های هنگفت زیباسـازی مسـجد، در بیشـتر موارد، 
کاهـش معنوّیـت، غفلـت انسـان از توّجه به خـدا و یاد خداوند و اختـالل در ارتباط با خالق هسـتی را موجب 

می شود.
ب( رعایت بهداشـت ظاهری که مقّدمه بهداشـت معنوی و روحی در مسـجد اسـت، اهمّیت فراوانی دارد 
و آرامش روحی و روانی انسـان را موجب می شـود و عدم رعایت آن، بهداشـت جسـمی و روحی انسـان را در 

معرض آسیب قرار می دهد. 
نکته پایانی اینکه مسـجد می تواند در تقوّیت، اصالح و تنظیم روابط سـه گانه، نقشـی بسـیار مهم داشـته 
باشـد که نتیجه آن، تحّقق بهداشـت روان انسـان است. البّته، باید آسـیب ها را شناخت و برای برطرف کردن 

آن تالش نمود.
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دارالحدیث، 1377هـ.ش. 
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نقش مساجد در تأمین بهداشت روان انسان
حسین علوی مهر

چکیده

سـالمت روحی و زندگی فارغ از نگرانی و اضطراب، یکی از آرزوهای دیرینه انسـان و از نیازهای اساسـی 
وی است. با وجود پیشرفت های علمی گوناگون و چشم گیری که برای آرامش انسان، به ویژه در زمینه های 
روان پزشکی و روان درمانی، صورت گرفته است، همچنان صاحب نظران عرصه  بهداشت روان بر نیاز به دین 
تأکیدی فراوان دارند. شرکت در مراسم های دینی و حضور در مکان های مذهبی می تواند نقشی بسیار مؤثّر 
در تأمین بهداشـت روان انسـان داشـته باشد. این نوشتار، با نگاه به آیات و روایات، در صدد بیان نقش مسجد 
در تأمین بهداشـت روانی اسـت. همچنین، به راهکارهای معرفتی، عاطفی و رفتاری اشاره کوتاهی می شود. 
ارتبـاط وثیـق مسـجد با ایمان به خدا، ذکـر خدا، اعتقاد به قضا و قدر و رضایـت از زندگی، برخی از مهمّ ترین 
راهکارهای معرفتی است که در نقش آفرینی مسجد برای بهداشت روانی تأثیر دارد. همچنین، حضور انسان 
در مسـجد و اجـرای کارهایـی عاطفـی، مثل دعا خواندن و توبه  کـردن نیز تأثیری بسـزا در پاکی روح آدمی 
دارد. عـالوه  بـر آن، می توان به نقش مسـجد در ایجاد راهکارهای رفتـاری، مانند حجاب، ازدواج، کار، رابطه  

اجتماعی مناسب و آراستگی اجتماعی اشاره کرد.

واژگان کلیدی: 

مسجد، بهداشت روان انسان، راهکارهای ایجاد آرامش، پاداش رفتن به مسجد. 
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مقّدمه

مسـجد، مهمّ ترین مکان مذهبی اسـت که کارکردهای متعّددی در زمینه  بهداشـت روان دارد. تحقیقات 
نشـان می دهد که حضور در مسـجد می تواند در از بین  بردن برخی مشـکل ها، مانند احسـاس تنهایی، غم 
و اندوه، بسـیار مؤثّر باشـد. امید به زندگی و اسـتجابت دعا، احسـاس اعتماد و تکیه به خداوند، جلب محّبت 
خداوند با نیایش )به ویژه به  صورت دسـته جمعی( و تقوّیت خیرخواهی و نوع  دوسـتی به  وسیله  ارتباط با دیگر 

مسلمانان، از نتیجه های مثبت مسجد است. 
سالمت روح، آرامش خاطر و زندگی فارغ از نگرانی و گرفتاری از نیازهای اساسی بشر هستند. روان شناسان 
بـرای تأمیـن بهداشـت روانی افراد تالش می کنند که باورها، عواطف و رفتارهای نادرسـتی را بشناسـند که 
باعـث بیماری هـا و ناراحتی هـا می گردد. آنها در پی تغییر این عامل ها و یافتن قاعده هایی برای زیسـت بهتر 
هستند. یکی از بهترین راه ها برای این مقصود عمل به فرمان خالق روح انسان است؛ زیرا او نیازهای انسان 
و قوانین حاکم بر جهان را بهتر از هر کس دیگری می داند. بسـیاری از روان شناسـان به این نتیجه رسـیده اند 
کـه تنهـا روزنـه  امید برای رهایی از ناراحتی ها، ایمان به خدا و اعتقاد به قدرت مافوق انسـان اسـت.1معبد در 
ادیـان و به ویـژه مسـجد در اسـالم، بهترین مکان برای حفظ ایمان، اعتقاد به خـدا و ارتباط با مبدأ قدرتمند و 
مافوق انسـانی اسـت. بشر باید در راسـتای نیازهای ماّدی، برای نیازهای روحی و روانی خود نیز تالش کند. 
روح بشـر به نظام اخالقی، ایمان، اعتقاد و محّبت نیاز دارد. انسـان، محتاج تکیه گاهی اسـت که به او توّکل 
کند و از او کمک بخواهد. این موارد، به  منزله مواّد الزمی اسـت که برای روح ضروری اسـت و اگر تعادل آن 

به هم بخورد، دیگر هیچ چیز نمی تواند مایه  خوشی و آرامش شود.2
این مقاله در صدد ارائه تأثیرات مسـجد در تأمین بهداشـت روانی است. از مجموعه برخی آیات و روایات، 
درمی یابیم که مسجد می تواند در سه راهکار »شناختی«، »عاطفی« و »رفتاری« بر روح انسان تأثیر بگذارد 

که با توضیحی مختصر بدان اشاره می کنیم.

مبحث اّول: کّلیات )مفهوم شناسی(
مسجد

در لغت، »مسـجد« اسـم مکان یا زمان، مشـتق از »َسَجَد« است و مسـجد به مکانی می گویند که در آن، 
خداوند سجده و عبادت می شود.3 از این رو، مسجد، محّل حصول قرب الهی و مکان از بین بردن خودخواهی 

1. صانعی صفدر، آرامش روانی و مذاهب، ص6.
2. شهید مطّهری، حکمت ها و اندرزها، ص20.

3. ابن منظور، لسان العرب ماده سجد، ج 6، ص175.
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و تاریکی ها است و سزاوار است که انسان به مسجد روی آورد تا قرب الهی را تحصیل کند و از غیر خدا منقطع 
گردد و نْفس خود را از عیوب پاک کند.1

از نظر »شـرعی« نیز مسـجد به مکانی گفته می شـود که مخصوص نماز و عبادت خداوند است و ورود به 
آن شرایطی دارد که در کتاب های فقهی بیان شده است. مرحوم صاحب جواهر می نویسد: »و املراد باملسجد 
 املکان املوقوف عیل کافة املسلمین للصالة؛ مقصود از مسجد در اصطالح شرعی، مکانی است که برای 

ً
شرعا

اقامه  نماِز تمام مسلمانان وقف شده است«.2

بهداشت روان

در تعریف بهداشـت روانی چنین گفته شـده است: »استعداد روان برای هماهنگ و خوشایند بودن و مؤثّر 
کار کردن در موقعّیت های دشوار و انعطاف پذیر بودن و توانایی داشتن برای بازیابی تعادل خود«.3

طبق این تعریف، شخصی که بتواند با محیط خود )اعضای خانواده، همکاران، همسایگان و به طور کلّی 
اجتماع( خوب باشد، از نظر بهداشت روانی »به هنجار« خواهد بود. این شخص با تعادل روانِی رضایت بخشی 
رفتـار، تعارض هـای خـود را با دنیای بیرون و درون حـّل خواهد نمود و در مقابل ناکامی هـای اجتناب ناپذیر 

زندگی مقاومت خواهد کرد.4
منظور از تأثیر مسـجد در بهداشـت روان این اسـت که فرد با مهمّ ترین نماد دینی یعنی مسـجد، خود را 
هماهنـگ کنـد و تعارض هـای خـود را بـا دنیای بیـرون و درون حّل نمایـد و در مقابل ناکامی هـا، یأس ها و 

مشکالت اجتناب ناپذیر زندگی مقاومت نشان دهد و مسجد در روح او تأثیر بگذارد.

جایگاه مسجد

مسـجد مـکان یاد خدا،5خانه خـدا در زمین،6محّل توّجه به خدا،7جایگاه مطّهران و راسـتگویان،8منزلگاه 

1. مصطفوی، التحقق فی کلمات القرآن، ماده سجد، ج5، ص55.
2. نجفی، محّمدحسن، جواهرالکالم، ج14، ص69.

3. گنجی، حمزه، بهداشت روانی، ص10 )برگرفته از فرهنگ روان شناسی الروس(.
4. همان.

ْن ُیْذَکَر فیَها اْسُمُه«.
َ
5. بقره، آیه114؛ »َمساِجَداهَّلِل أ

ْرِض«.
َ ْ
َها ُبُیوُتا هَّلِل ِفی األ ُه َقاَل َعَلْیُکْم ِبِإْتَیاِن اْلَمَساِجِد َفِإّنَ ّنَ

َ
ٍد أ ُمَحّمَ َجْعَفِرْبن ِ اِدق ِ 6. وسائل الشیعه، ج1، ص380، ح6590؛ »َعِن الّصَ

یَن«. قیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکّلِ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلصیَن َلُهالّدِ
َ
7. اعراف، آیه29؛ »َوأ

8. بحاراالنوار، ج83، ص374.
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پیامبرانی، همچون حضرت ابراهیم و خضر،1مکانی برای کسـب دانش،2بازار آخرت،3خانه های پرهیزگاران 
و مؤمنان4 اسـت. این وصف های مسـجد، به خوبی ماهّیت مسـجد و جایگاه آن را برای ما روشن می سازد که 

دارای ماهّیت عبادی و مکانی برای پرهیزگاران و ارتباط معنوی بین بنده و معبود است.
همچنیـن، مسـجد از آغـاز پیدایـش نقشـی ویژه  در فرهنـگ و تمّدن اسـالمی، به ویـژه در تربیت دینی 

مسلمانان داشته است و یکی از مکا  ن های پر رونق تربیت فکری در سرزمین های اسالمی بوده است.

مبحث دّوم: مسجد، بهداشت روان و راهکارها

در میان مسلمانان، مسجد بهترین مکان برای عبادت و ذکر و تسبیح خداوند است. فضای مسجد، فضایی 
نورانی و الهی اسـت و بر همین اسـاس، بر روح انسان تأثیرگذار می گذارد. پیامبر اسالم می فرماید:»َمْن 
اَحـِة؛ هـر کس که مسـاجد را خانه خـودش قرار دهد، خداوند  ْوِح َو الّرَ ـُه ِبالـّرَ

َ
َسـاِجُد َبْیَتـُه َضِمـَن اهَّلُل ل َکاَنـِت امْلَ

آرامش روحی و روانی را برای او ضمانت می کند«.5
در روایتـی دیگـر پیامبـر اسـالم مسـجد را مایه آرامش اهـل آن معّرفـی می کنـد و می فرماید: »َما 
ـِکیَنُة َو  ُم الّسَ ْیِ

َ
ْت َعل

َ
ل  َتَنّزَ

َ
ْم ِإاّل وَن ِکَتاَب اهَّلِل َو َیَتَداَرُسـوَنُه َبْیَنُ

ُ
ِلٍس ِمْن َمَسـاِجِد اهَّلِل َتَعاَل َیْتل ْ َس َقْوٌم ِف َمج

َ
َجل

َکَرُهُم اهَّلُل ِفیَمْن ِعْنَدُه؛ گروهی در مسـجدی از مسـاجد الهی برای تالوت و آموزش قرآن  ُة َو َذ ْحَ ُم الّرَ َغِشـَیْتُ
نمی نشینند، مگر آنکه آرامش بر ایشان نازل و رحمت الهی شامل حال آنها شود«.6

هر دو روایت به خوبی نشـان می دهد که حضور در مسـجد، آسـایش روحی و روانی، سـکینه الهی را به 
همراه دارد.

راهکارهای ایجاد آرامش

در اینکه مسـجد، چگونه آرامش روح می آورد و روان انسـان را سـیراب می کند، راهکارهایی وجود دارد. 
حال، به مهمّ ترین راهکارهایی می پردازیم که برای کسب این آرامش وجود دارد:

َک َقاَل  ـْهَلِة...ُقْلُت َیُکـوُن َمْنِزَلـُه ُجِعْلـُت ِفَدا 1. بحاراالنـوار، ج100، ص334، ج97، ص436، ح7، بـاب مسجدالسـهلة و سائرالمسـاجد؛ »َمْسـِجِد الّسَ
ی ِفیِه َو ِفیِه َمْسـَکُن اْلَخِضر«.

َ
َقـْد َصّل  و َ

َّ
َو َمـا َبَعـَث اهَّلُل َنِبّیـًا ِإال ْحَمـن ِ َنَعـْم َکاَن ِفیـِه َمْنـِزُل ِإْدِریـَس َو َکاَن َمْنـِزَل ِإْبَراِهیـَم َخِلیـِل الّرَ

2. بحاراالنوار، ج77، ص86.
ِخـَرِة 

ْ
ْسـَواِق اآل

َ
3. مستدرک الوسـائل، ج3، ص361، ح15334، بـاب اسـتحباب االختـالف إلـی المسـجد؛ »َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل: اْلَمَسـاِجُد ُسـوٌق ِمـْن أ

ُة«. ِقَراَهـا اْلَمْغِفـَرُة َو ُتْحَفُتَهـا اْلَجّنَ
ِقین«. : اْلَمَساِجُد ُبُیوُت اْلُمّتَ ِبّیِ 4. مستدرک  الوسائل، ج3، ص362، ح 18، باب استحباب االختالف إلی المسجد؛ »َقاَل الّنَ

5. مستدرک الوسائل، ج3، ص363.
6. همان، ص363.
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1. راهکارهای معرفتی
منظـور از معرفـت، شـناخت خـود، خدا و نیز جهانی اسـت کـه در آن زندگی می کنیم. شـناخت صحیح و 
ارزشـیابی دقیق انسـان از رویدادهای زندگی، می تواند نقشی بسیار مهّم در سالمت روحی داشته باشد. دنیا، 
همیشه همراه با گرفتاری هاست؛ اّما این مشکالت به طور مستقیم انسان را ناراحت نمی کنند؛ بلکه طرز تفّکر 
و نحوه برخورد فرد با مشـکل اسـت که اهمّیت دارد و می تواند زندگی فرد را از مشـکل رها سازد. برای مثال، 
اگر فرد بیمار از خوردن برخی غذاها پرهیز کند یا داروهای تلخ و تند را بخورد، بهبود می یابد و چه بسا به جای 

ناراحت شدن از تلخی دارو، خوشحال هم باشد که بیماری را از خود دور کرده است.
ایـن همان شـناختی اسـت که می توانـد راه صحیح زندگی را به انسـان بیاموزد و نیز با تغییر شـناخت، از 
شناخت ماّدی به سوی اعتقاد به خداوند و شناختن این که جهان، فعل خداوند و ناشی از اراده اوست،1می توان 
بهداشت روانی افراد را تأمین کرد. رابطه و أنس فرد با مسجد، در بسیاری از مؤلّفه های معرفتی، مانند ایمان 

و اعتقاد صحیح، کسب دانش و غیره می تواند نقشی اساسی و تقوّیت کننده ایفا کند.

2. راهکارهای عاطفی
منظور از راهکارهای عاطفی، مؤلّفه هایی است که احساسات فرد را نشان می دهد؛ مانند ترس، وحشت، 
شـادی، غم و رضایت.2 گرایش های عاطفی افراد نیز همواره بر نگرش های شـناختی آنها مبتنی است. برای 
مثال، افراد با ایمان در آرامش روحی و روانی به سر می برند و همواره نوعی رضایت در آنان به چشم می خورد.3 

ارتباط با مسجد هم، می تواند نقشی مستقیم و اساسی در شادی، نشاط و امیدواری افراد داشته باشد.

3. راهکارهای رفتاری
منظور، رفتار و اعمالی است که افراد بر اساس نگرش های شناختی و عاطفی انجام می دهند؛ مثل بسیاری 
از وظایفـی ماننـد: اسـتعانت از نماز و صبر، اسـتفاده از روزی های پاک و حالل که خداونـد برای افراد مؤمن 

مقّرر می فرماید.4
با توّجه به عقاید انسان و احساسات صحیح عاطفی، ارتباط با مسجد در این گونه موارد تأثیری مثبت دارد. 

1. شجاعی، محّمدصادق، توّکل به خداوند، ص39.
2. آذربایجانی، مسعود و دیگران، روان شناختی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، ص137.

3. خوشبختی با نگرش دینی، ص91- 92.
4. آذربایجانی، مسعود و دیگران، روان شناختی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، ص141.
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کسب روزی پاک با وجود ارتباط با مسجد و آموزه هایی که در این باره وجود دارد، با کسب روزی از شیوه های 
دیگر متفاوت خواهد بود. همچنین، حضور زنان در مسـجد با لباسـی خاّص، نقشـی مهّم در شـخصّیت آنان 
دارد. به همین ترتیب، آراستگی مردان و لباس های نظیف و زیبا پوشیدن و استعمال بوی خوش و نیز روابط 

اجتماعی مناسب با افراد مسجدی، می تواند شخصّیت رفتاری انسان را زیباتر کند.

مبحث سّوم: تبیین راهکارهای سه گانه
الف( نقش مسجد در راهکارهای معرفتی

1. ایمان به خداوند
 مسـجد، نماد رابطه انسـان با خداسـت و حضور در آن نشـانه ای از ایمان به خداوند اسـت. رسول خدا

می فرماید: »وقتی مردی در رفت وآمد به مسجد مداومت دارد، گواه دهید که او فردی مؤمن است«.1
بنابراین، مداوم تر رفتن به مسـجد، نشـانه ایمان به خداسـت و افراد با ایمان روحی، مطمئن تر، اعصابی 
آرام تر و قلبی سـالم تر دارند؛ زیرا انسـان مؤمن همواره مورد لطف الهی قرار می گیرد و خداوند آرامش بر آنان 
ْم؛ او کسی  ْؤِمِنینَ ِلَیْزَداُدوا ِإمَیاًنا َمَع ِإمَیاِنِ وِب امْلُ

ُ
ِکیَنَة ِف ُقل  الّسَ

َ
ْنَزل

َ
ِذی أ

َّ
نازل می کند قرآن می فرماید: »ُهَو ال

است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمان شان بیفزاید«.2
اسـتاد مطّهری؛ می نویسـد: »آمار نشـان می دهد که همه بیماران روانی یا بیشـتر آنان در میان طبقه  ای 
هسـتند که از ایمان به خدا و اعتقاد خالص به مبدأ متعال بی بهره اند. منشـأ این بیماری های روانی احسـاس 
محرومّیت هـا و مصونّیت هـای اجتماعـی اسـت. ایمـان، حکـم داروی پیش گیـری را دارد. با وجـود ایمان، 

محرومّیت ها انسان را از پا در نمی آورد و تعادل او را محفوظ می دارد«.3

2. ذکر و یاد خدا در مسجد
مسجد، بهترین محّل برای ذکر خداست و ذکر، هم ذکر لفظی و هم ذکر معنوی را شامل می شود. خداوند 
یَن؛ هنگام عبادت در هر مسـجدی به  ُه الّدِ

َ
ِلِصینَ ل ِ َمْسـِجٍد َواْدُعوُه ُمنْ

ّ
ِقیُمـوا ُوُجوَهُکـْم ِعْنَد ُکل

َ
می فرمایـد: »أ

سوی او توّجه کنید، او را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید«. 4

ما یْعُمُر َمساِجَد  ّنَ اهَّلَل َیُقوُل ِإّنَ
َ
یَماِن أِل ِ

ْ
ُجَل َیْعَتاُد اْلَمَساِجَد َفاْشَهُدوا َلُه ِبال ْیُتُم الّرَ

َ
1. مستدرک الوسائل، ج3، ص362، ح3786؛ »َقاَل النبی: ِإَذا َرأ

اهَّلِل َمـْن آَمـَن ِباهَّلل «.
2. فتح، آیه4.

3. مطّهری، مرتضی، بیست گفتار، ص228.
4. اعراف، آیه29.
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خداوند متعال یکی از ویژگی های مسجد را ذکر و یاد خدا و نام خداوند معّرفی می کند: »َمَساِجُد ُیْذَکُر ِفیَها 
اْسـُم اهللِ َکثِیًرا؛ مسـاجدی که نام خدا در آن بسـیار برده می شود«.1همچنین، خداوند بزرگ ترین ظلم و ستم 
را ممانعت از ذکر نام خدا در مسـجد می داند.2مسـجد، خانه های نورانی خداوند است و خدا رخصت داده است 
که سـاخته شـوند و نامش در آنجا برده شـود و مردم بامدادان، عصرگاهان و شب هنگام خدا را در آنجا تسبیح 
می گویند.3به همین دلیل، رسول خدا فرمود: هر نشستی در مسجد بیهوده است، مگر اینکه برای سه کار 

باشد؛ خواندن قرآن، ذکر خدا، پرسش از علم.4
همچنین، در روایتی آمده اسـت که مردی از رسـول خدا پرسـید: بهترین اهل مسجد چه کسانی اند؟ 

حضرت فرمود: آنان که بیشترین ذکر را برای خدا بگویند.5
استاد مطّهری در این  باره می نویسد: »اگر بشر خیال کند که با رسیدن به ثروت و رفاه به مقام آسایش 
می رسـد و از اضطراب و ناراحتی و شـکایت بیرون می آید، اشـتباه کرده اسـت. فقط با یاد خداسـت که دل ها 
آرامش پیدا می کند. بسیاری از مکتب ها، تکیه روی دور ماندن انسان از اصل خود دارند. مکتب های دیگری 
هستند که تکیه انسان، روی درد انسان است برای خلق خدا، نه درد انسان برای خدا. دیگری می گوید: انسان 
و سّومی می گوید: خدا و انسان؛ در حالی که خدا و انسان از یکدیگر جدا نیست تا خدا نباشد، انسان هم نیست، 
تا آن درد، خدایی را که در انسان است نشناسد و تا انسان به سوی خدا نرود، درد انسانی او هم به جایی درمان 
نخواهد شـد. انسـانّیت، درد خداست؛ درد انسان از درد خدا ]داشتن[ است«.6بنابراین، چون مسجد محّل ذکر 

خدا، قرائت قرآن و نماز است ،بهترین مکان نیز برای آرامش دل خواهد بود.

3. علم و کسب دانش
یکی از کارکردها و نیز آثار بسیار مهم حضور در مسجد، »تعلیم و تعلّم« است. نادانی، بزرگ ترین دشمن 
انسـان اسـت. از این رو، اسـالم از همان آغاز بر علم و دانش تأکید نموده اسـت و نخسـتین آیاتی که بر پیامبر 
اسـالم نازل شـد، درباره قلم7بود. پیامبر اسـالم و امامان معصوم، تحصیل دانش را از مهمّ ترین 

1. حجّ، آیه40.
ِفیَها اْسُمُه َو َسعی  ِفی َخراِبه«. ْن ُیْذَکر َ

َ
ْن َمَنَع َمساِجَداهَّلِل أ ْظَلُم ِمّمَ

َ
2. بقره، آیه114؛ »َو َمْن أ

ُح لَُه فیها بِالُْغُدوِّ َواْلصاِل«. 3. نور، آیه 36؛ »فی  بُُیوٍت أَِذَن اهلُل أَْن ُتْرَفَعَو ُیْذَکَر فیَها اْسُمُه ُیَسبِّ
 ِ

ِکٌرهَّلِلَّ  و َذا
َ
ٍ
ّ

َثًة ِقـَراَءُة ُمَصل
َ

 َثال
َّ

 ُجُلوٍس ِفی اْلَمْسـِجِد َلْغٌو ِإال
ُ

ُکّل َبـاَذّرٍ
َ
4. وسائل الّشـیعه، ج4، ص17، 3808، بـاب اسـتحباب الجلـوس فـی المسـجد، »َیـا أ

ْو ُمَسـاِئٌل َعـْن ِعْلٍم«.
َ
َتَعاَلـی أ

ِ ِذْکرا«.
ْکَثُرُهْم هَّلِلَّ

َ
َقاَل أ ْهِل اْلَمْسِجِد،ف َ

َ
 َفَقاَل َمْن َخْیُر أ ِبّیِ 5. الکافی، ج2، ص498، ح8985، باب ذکراهَّلل عز و جل کثیرًا؛ »َجاَء َرُجٌل ِإَلی الّنَ

6. مطّهری، مرتضی، انسان کامل، ص96.
7. علق، آیه1 تا 5.
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ویژگی های هر مسلمان برشمرده و مسلمانان را بر دانش اندوزی تشویق می کردند. بر همین اساس، مسجد 
در آن دوره، مهمّ تریـن مرکـز اجتماعات علمی ـ آموزشـی بوده اسـت و این ویژگـی در قرن های متمادی به 

حیات خود ادامه داده است.
امام علی یکی از آثار هشت گانه  رفت و آمد به مسجد را دست یابی به علم و دانش نو و تازه می داند.1

روزی سـول خدادر مسـجد، دو گروه را مشـاهده کردند؛ گروهی به بحث های علمی می پرداخت و 
گروه دیگری به دعا و عبادت مشـغول بوند. از حضرت سـؤال کردند، ]کدام مجلس بهتر است[ فرمود: هر دو 
مجلس کار نیک انجام می دهند؛ اّما آن گروهی که دانش فرا می گیرند و به دیگران می آموزند، بافضیلت ترند 

و من برای یاد دادن مبعوث شده ام؛ سپس، به همان گروه پیوستند.2

مسجد و تعلیم قرآن

امـام صـادق تالوت و آموزش قرآن را مایه آرامش قلبی انسـان می داند و می فرماید: هیچ گروهی در 
مسـجد برای تالوت کتاب خدا و آموزش و تعلیم نمی نشـینند، مگر اینکه آرامش قلبی آنان را فرا می گیرد و 
فرشتگان آنان را در بر می گیرند.3پیامبر اسالم کسانی را که در مسجد به بحث و تعلیم قرآن می پردازند، 
میهمانـان خـدا می نامـد و می فرماید: تا زمانی که به مباحثه های علمی مشـغول هسـتند، فرشـتگان آنان را 

حمایت و حفاظت می کنند.4
این روایات یکی از مهمّ ترین کارکردها و آثار معرفتی مسجد را که تعلیم و تعلّم است، مطرح نموده تا افراد 
روح و فکر خود را تقوّیت و قلب خود با علم و دانش آرامش بخشند. بر همین اساس، یکی از زیرمجموعه های 

مهّم مساجد، کتابخانه و محّل مطالعه و درس و بحث بوده است.
»مارسـل بوازا« اسالم شناس سوئیسـی می نویسد: »تأسیس کتابخانه ها و شبستان و تاالر اجتماعات در 
مساجد این حقیقت را آشکار می سازد که مساجد در اسالم بدان گونه که بعضی پنداشته اند، منحصر برای نماز 

َصـاَب 
َ
ِمیُراْلُمْؤِمِنیـَن َیُقـوُل َمـِن اْخَتَلـَف ِإَلـی اْلَمَسـاِجِد أ

َ
1. مـن  ال یحضـره  الفقیـه، ج1، ص237، ح713، بـاب فضـل المسـاجد و حرمت هـا؛ کاَن أ

ـُه َعَلـی ُهًدى 
ُ
ْو َیْسـَمُع َکِلَمـًة َتُدّل

َ
ُه َعـْن َرًدى أ

ُ
ْو َکِلَمـًة َتـُرّد

َ
َرْحَمـًة ُمْنَتَظـَرًة أ و ْ

َ
ْو آَیـًة ُمْحَکَمـًة أ

َ
ْو ِعْلمـًا ُمْسـَتْطَرفًا أ

َ
 أ

َ
خـًا ُمْسـَتَفادًا ِفـی اهَّلِل َعـّزَ َو َجـّل

َ
َمـاِن أ

َ
ِإْحـَدى الّث

ْو َحَیـاًء«.
َ
ْو َیْتـُرُک َذْنبـًا َخْشـَیًة أ

َ
أ

ِء 
َ

ا َهُؤال ّمَ
َ
 اْلَمْجِلَسـیِن ِإَلی َخیـٍر أ

َ
ُلوَنُه َفَقاَل ِکال

َ
ُهـوَن َو َمْجِلـٌس یْدُعوَن اهَّلَل َو یْسـأ

َ
2. بحاراالنـوار، ج1، ص206؛ »َفـِإًذا ِفـی اْلَمْسـِجِد َمْجِلَسـاِن َمْجِلـٌس یَتَفّق

ْرِسـْلُت ُثـّمَ َقَعَد َمَعُهْم«.
ُ
ْعِلیِم أ ْفَضـُل ِبالّتَ

َ
ِء أ

َ
ُهـوَن اْلَجاِهـَل َهـُؤال ُمـوَن َو یَفّقِ

َ
ِء َفیَتَعّل

َ
ـا َهـُؤال ّمَ

َ
َفیْدُعـوَن اهَّلَل َو أ

َقاَل  ِبّیِ 3. عوالی الآللی، ج1، ص375، ح3788؛ مستدرک الوسائل، ج3، ص363، ح3788، باب استحباب االختالف إلی المسجد؛ »َعِن الّنَ
َلْت َعَلْیِه وحفتهم المالئکة«.  َتَنّزَ

َّ
َما َجَلَس َقْوٌم ِفی َمْجِلٍس ِمْن َمَسـاِجِداهَّلِل َتَعاَلی َیْتُلوَن ِکَتاَب اهَّلِل َو َیَتَداَرُسـوَنُه َبْیَنُهْم ِإال

4. مستدرک الوسـائل، ج3، ص363، ح3788، باب اسـتحباب االختالف إلی المسـجد؛ »َما َجَلَس َقْوٌم ِفی َبْیٍت ِمْن ُبُیوِت اهَّلِل َیْدُرُسـوَن ِکَتاَب اهَّلِل َو 
ی َیُخوُضـوا ِفی َحِدیٍث َغْیِره «. ْجِنَحِتَها َماَداُموا ِفیِه َحّتَ

َ
ِئَکـُة ِبأ

َ
ـْت َعَلْیِهـُم اْلَمال

َ
َظّل

َ
ْضَیـاَف اهَّلِل َتَعاَلـی َو أ

َ
 َکاُنـوا أ

َّ
َیَتَعاَطْوَنـُه َبْیَنُهـْم ِإال
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نیست، بلکه به طور یقین یکی از مراکز مهّم فرهنگی اسالم است«.1
حضور دانشـمندان اسـالمی در مساجد و وجود کتاب های مفید بدون تردید، در قرون متمادی پاسخ گوی 

پرسش های فراوانی بوده است که اقشار مختلف مردم در مسجد به دنبال پاسخ های آن بوده اند.

4. مسجد و کسب رضایت الهی
رضایت از آنچه خداوند برای انسـان مّقدر سـاخته است، موجب إلتیام سختی ها و مشکالت زندگی فرد و 
درمان بسـیاری از دردهای جسـمی و روحی است. امام حسین با وجود آن همه سختی های شدید زندگی 
)با این اندیشـه که در جسـت وجوی رضایت الهی هستم(، به هنگام شهادت فرمود: »الهی رضًا بقضائک«2و 

همه سختی ها را بر خود آسان کرد.
رضایـت الهی در زندگی در تأمین بهداشـت روانی افراد نقشـی مهّم دارد؛ زیـرا اگر حادثه ای پیش بیاید و 
خدای متعال مانع رخ دادن حادثه نشود، درمی یابیم که مصلحت در وقوع آن حادثه بوده است. اگر انسان به 
این حقیقت ایمان داشته باشد، به دنبالش»ُخلق توحیدی« هم پیدا می شود؛ یعنی انسان پس از وقوع حادثه 

 بد هم ناراضی نباشد و آن را ناشی از مصلحتی نامعلوم بداند که فقط خدا از آن آگاه است.3
رفت وآمد به مسجد، ارتباط با خدا و تفّکر درباره  او به اتّکاء به خدای بزرگ می انجامد. انسان درمی یابد که 
همه  قدرت ها و مکتب ها در دست خداست. حضور در مسجد به آدمی نشان می دهد در حقیقت مسّبب اصلی 

خداست و ناکامی ها و نامالیمت ها خواست خداوند و اقتضای طبیعی زندگی است. 
امام علی می فرماید: من، نشسـتن در مسـجد جامع را بهتر از نشستن در بهشت می دانم؛ زیرا نشستن 
در بهشـت رضایت نفس من اسـت؛ اّما نشسـتن در مسـجد جامع رضایت پروردگار من اسـت.4 این نشستن، 
اگر همراه با تفّکر و اندیشه به معبودی باشد که قادر بر همه چیز است، می تواند همه مشکل ها را آسان کند.

َزاَیـا؛ راضی بودن به قضای  ُن َعظـمَی الّرَ ّوِ َضا ِبَقَضـاِء اهَّلِل ُیَ لّرِ
َ
 امـام علـی در سـخنی دیگر می فرماید: »ا

الهی، سختی ها و مشکالت را آسان می کند«.5
ُبُه؛ هر کس به این نکته اعتقاد 

ْ
ْن َیُفوَتُه  اْسَتَراَح  َقل

َ
ُه ل

َ
َر اهَّلُل ل

َ
ّنَ َما َقّد

َ
امیر مؤمنان می فرماید: »َمْن َوِثَق ِبأ

1. مارسل بوازا، اسالم در جهان امروز، ص101 و 102.
2. سّیدبن طاووس، اللهوف، ص53.

3. مطّهری، مرّتضی، انسان و سرنوشت، ص98.
4. إرشادالقلوب، ج2، ص218؛ »الجلسة فی المسجد خیر لی من الجلسة فی الجنة فإن الجنة فیها رضًا نفسی و الجامع فیه رضًا ربی«.

5. غرر الحکم، ص103.
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داشته باشد که هر چه برای او مقّدر شده است از بین نمی رود، قلب او آرام می گیرد«.1

ب ( راهکارهای عاطفی

1. دعا و درخواست از خدا
انسـان عصِر حاضر، با وجود همه پیشـرفت ها و تسـلّط بر تکنولوژی ها و طبیعت، باز هم در وجود خویش 
احسـاس ضعف می کند و به هنگام سـختی ها و مشـکالت می خواهد به قدرتی ماوراء طبیعت پناه ببرد. این 
ضعف باعث احسـاس محرومّیت می شـود که می تواند بهداشـت روانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا اگر 

شخص احساس بیچارگی و تنهایی کند، زمینه بروز اضطراب ایجاد می شود.2
ادیان الهی، به ویژه اسـالم به این نیاز بشـر پاسـخ گفته اند و راه حلّی مناسـب پیشنهاد کرده است. اسالم، 
انسـان را بـه دعـا و أنـس با خداوند تشـویق می کند؛ زیـرا دعا و پیوند عاطفـی با خداوند، انسـان را از تنهایی 
می رهاند. به قول »آلکسیس کارل«، دعا پرواز روح است؛ دعا اظهار عبودّیت است و دعا کمال انسانّیت است. 

دعا برقرار شدن پیوند بنده با خدا است؛ پیوندی که قطع ناشدنی است.3

دعا و نیایش در مسجد

هر چند دعا و درخواست از خداوند مکان مند نیست، اّما در برخی مکان ها تأکید بیشتری بر آن شده است و 
امکان اجابت، افزون تر است. »مسجد« مکان ویژه عبادت و ارتباط با خدا است. از این رو، خداوند ما را دعوت 
ِقیُمـوا ُوُجوَهُکْم 

َ
می کنـد که به مسـجد برویم و با اخالص او را بخوانیـم. چنان که قرآن کریم می فرماید: »َو أ

یَن؛ در هر مسجدی به سوی او توّجه کنید و او را بخوانید و دین خود  ُه الّدِ
َ
ِلِصینَ ل ِ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُمنْ

ّ
ِعْنَد ُکل

را برای او خالص کنید«.4
خداونـد نیـز بـه افرادی که در مسـجد بیایند و با اخالص او را بخوانند، عنایتـی ویژه خواهد کرد؛ زیرا خود 
دعـوت کـرده اسـت و خود نیز پاسـخ میهمان را خواهد داد. امـام صادق ضمن اینکه مسـجد را خانه خدا 
ِة َو 

َ
ال وا ِفَیا ِمَن الّصَ ْکِثُر

َ
معّرفی می کند و می فرماید هر کس با طهارت به مسـجد برود، آمرزیده اسـت: »َفأ

1. همان.
2. شاملو، سعید، بهداشت روانی، ص232.

3. مطّهری، مرّتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص48.
4. اعراف، آیه29.
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َعاء؛ در آنها نماز و دعا زیاد بخوانید«.1
ُ

الّد
خداوند از مسجد و اهل آن محافظت می کند. مسجد از مکان های پر برکت و فرخنده روی زمین است.2به 
همین دلیل، شایسته است که انسان درخواست های خود را در مسجد از خداوند بخواهد و خداوند وعده داده 

است یاور و پشتیبان آنانی باشد که در مسجد هستند.3
امام صادق به افرادی که به مسـجد می روند، این امید را می دهد که به خانه باز نمی گردد، مگر اینکه 
دعاهای او به گونه ای به اجابت  رسـیده اسـت؛ بدین نحو که خداوند به برکت آن دعا او را به بهشـت می برد یا 

به سبب آن بالی دنیا را از او دور می کند.4

مسجد و نیایش دسته جمعی

تأکیـد اسـالم بـر ارزش گذاری نماز جماعت، حضـور در نمازهای جمعه و نماز بـاران و آوردن کودکان به 
مسـجد می تواند حاکی از این مسـأله باشـد که حضور در اماکن مقّدس و مسـاجد و شـرکت در مراسـم های 
جمعی، سـبب افزایش امید در مسـلمانان می شـود. در نیایش جمعی فرد، با هماهنگ کردن خود با محیط، 
لحظاتـی کشـمکش  درونـی و تضاّدهای روحی و روانی خویش را فراموش می کند؛ زیرا وضعّیت مسـلمانان 
و هم نوعـان خویـش را از نزدیک مشـاهده می کند و به کمک آنها بر اختـالالت روحی و روانی خویش فائق 

می آید.
سؤال: شاید کسی بپرسد آیا خداوند فقط در مسجد است که باید دعا را در مسجد و به صورت دسته جمعی 

برگزار کنیم؟ 
ْیَنما 

َ
جواب: در پاسخ می گوییم، گرچه خداوند مکان مند و زمان مند نیست و قرآن کریم فرموده است: »َفأ

ـوا َفـَثَّ َوْجـُه اهَّلل؛ هـر کجا روی آورید همان جا خدا اسـت«؛5 اّما تأکید کرده اسـت که من، برخی مکان ها یا 
ُّ
ُتَول

برخی حالت ها را بیشتر دوست دارم؛ برای مثال، خداوند جایگاه خاّصی به »مسجدالحرام« یا »مسجدالّنبی« 
یا »مسجد کوفه« نسبت به سایر اماکن داده است. همچنین، خداوند حالت جماعت را بهتر از ُفرادی می داند 

و به حالت گریه، خشوع، قطع امید از غیر خدا، اخالص و حالت دل شکستگی امتیازی خاّص داده است.

1. شیخ صدوق، امالی، ص358- 359.
2. این مضمونِ روایتی از امام صادق  است؛ ر.ک: امالی، ص358- 359.

3. بحاراالنوار، ج85، ص98، ح68.
4. شیخ طوسی، االمالی، ص46- 47، ح57.

5. بقره، آیه115.
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نقل شده است که شیخ الرئیس، ابوعلی سینا، برای ابوسعید ابوالخیر نوشت: »چه لزومی دارد مردم همه در 
ید؛  َوِر

ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
ْقَرُب ِإل

َ
ُن أ ْ َ

مسجد اجتماع کنند با اینکه خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است: »ن
ما از رگ گردن هم به او نزدیک تریم«.1هر جا که باشی اگر رابطه ات با خدا برقرار باشد نتیجه خواهی گرفت. 
وی در پاسخ نوشت: اگر چند چراغ در یک جا روشن باشد و یکی از آنها خاموش گردد، چراغ های دیگر روشن 
و محیط همچنان روشن است؛ اّما اگر همان چراغ ها هر کدام در یک اتاق باشد، اگر یکی از آنها خاموش شد، 
آن اتاق در تاریکی فرو خواهد رفت. انسـان ها نیز این گونه هسـتند«.2هر شخص دارای ظرفیتی خاّص است 

که می تواند به نحوی برای دیگران مفید باشد.

2ـ  امیدواری به فضل خداوند
یکی از چیزهایی که در تأمین بهداشـت روانی افراد اثر زیادی دارد، امیدواری اسـت؛ روح و روان انسـان 
به گونه  ای اسـت که با پدید آمدن مشـکلی یا ارتکاب عملی ناشایسـت و نامعقول از آینده خود ناامید می شود، 
خود را نمی بخشـد و قدرت جبران را از دسـت می دهد و از آمرزش مأیوس می گردد. امید به رحمت خداوند، 

می تواند به هنگام گرفتاری، به انسان کمک کند.
بنا به دیدگاه برخی از دانشمندان، از جمله »الزاروس« و »فولکمن« امیدواری موجب می شود که فرد: 

1. به خود اعتماد داشته باشد و بر اثر این اعتماد راهبردهای سازگاری خاّص خود را به کار گیرد؛
2. به دیگران اعتماد پیدا کند، همچنان که بیمار به پزشک معالج خود اعتماد پیدا می کند.

3. به خدا متوّجه شود و در اثر این توّجه قّوت قلب یابد.3
در فرهنگ اسـالم بر حفظ امیدواری و راه های کسـب آن تأکید شده است و ناامیدی و یأس، گناه شمرده 
می شـود. اسـالم، در همه برنامه ها و آموزه هایش روح امید و حرکت را در افراد می  دمد و از ایسـتایی و تنبلی 

و ناامیدی نهی می کند. اسالم، دست یابی به نتایج مطلوب را مرهون تالش و کوشش مضاعف می داند.

وحّیه امیدبخشی مسجد و ر

یکی از مهمّ ترین راهکارهای دست یابی به امیدواری، حضور در مساجد است. در روایات مربوط به حضور 
انسان در مسجد، ضمن دست یابی به فضیلت ها، آینده ای برای او در نظر گرفته می شود که روح امید و نشاط 

1. ق، آیه 15.
2. مطهری، مرتضی، داستان ها و پندها، ج9، ص58.

3. گنجی، حمزه، بهداشت روانی، ص84.
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را در انسـان زنده می کند. توّجه به آنها کمک می کند، آدمی یأس و افسـردگی را دور کند. حضور در مسـجد، 
باعث می شـود انسـان از زندگی احساس رضایت بکند و برای به دست آوردن زندگی سالم و بی نقص تالش 
بیشتری بکند. فرد با حضور در مسجد با صاحب خانه ای ارتباط برقرار می کند که او را محترم شمرده و در رفع 

نواقص او کوشا خواهد بود. برخی از نکات که با حضور در مسجد باعث امیدواری می شود عبارت است از:
1. حضـور در مسـجد بـه نوعـی زیارت خدا و خانه اوسـت و خداوند میهمان خود را محترم شـمرده و به او 

اکرام می کند؛1
2. گناهان شخص آمرزیده و نیکی های او افزایش می یابد؛2

3. مسـجد، مانند خانه  پادشـاه بزرگی اسـت که اگر حرمتش پاس داشـته شـود، عبادات کم را به زیادی 
می پذیرد و ثواب فراوان بر آن می دهد؛3

4. اگـر نمـاز بـا توّجه و یاد خدا باشـد، قبل از پایان نمـاز جماعت، خداوند او را می آمـرزد و بهترین جایگاه 
آخرت را به او عطا می کند؛4

5. خداوند ضمانت کرده است که نمازگزار را به بهشت ببرد؛5
6. دعای او مستجاب می شود و اگر دعا برای دفع بال کند، بال از او دور می شود؛6

7. آسایش روحی و جسمی می یابد؛7
8. با اهل ایمان دوست می شود تا در امر الهی از او استفاده کند؛

9. علم و دانشی نو و تازه پیدا می  کند؛
10. نشانه ای مستحکم و استوار در زندگی می یابد؛

11. سخنی می شنود که او را هدایت می کند؛
12. رحمتی که از جانب خداوند انتظار می کشد به دست می آورد؛

13. سخنی که او را از پستی و خواری و گمراهی باز دارد؛
14. در او روح خشیت و خداترسی و یا حیاء از برادران ایمانی پیدا می کند که باعث می شود گناه را ترک کند.8

1. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص318، ح2.
2. وسائل الشیعه، ج1،ص380.

3. مستدرک الوسائل، ج3، ص437، ح3946؛ بحاراالنوار، ج80، ص373، ح40.
4. بحاراالنوار، ج85، ص98 ح 68.

5. سنن ابی داود، ج1، ص559، ح 2494.
6. شیخ طوسی، االمالی، ص46- 47.

7. مستدرک الوسائل، ج3، ص 362.
8. التهذیب، ج3، ص248- 249، ح1.
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پاداش های امیدبخش رفتن به مسجد

بدون تردید، یکی از ابزارهای تربیتی، تشـویق و تنبیه اسـت که در اسـالم به هر دو جنبه اهمّیت فراوان 
داده شـده اسـت. پیامبران الهی هم مبّشـر به بهشـت و هم منذر بوده اند که مردم را از عواقب بد گناه و کفر 
ـًرا َو َنِذیًرا؛ ما تو را به عنوان  َک َشاِهًدا َو ُمَبّشِ َنا

ْ
ْرَسـل

َ
ا أ

َ
می ترسـاندند، پیامبر اسـالم نیز همین گونه بود؛ »ِإّن

شاهد و بشارت دهنده و ترساننده از جهّنم فرستاده ایم«.1
خداوند متعال همواره در قرآن کریم کارهای خوب انسـان را تشـویق می کند و پاداش هایی هم برای او 
ْمثاِلا؛ اگر کسـی کاری نیک انجام دهد ده 

َ
ُه َعْشـُر أ

َ
َسـَنِة َفل در نظر می گیرد؛ مثل آیه شـریفه: »َمْن جاَء ِباحْلَ

برابر پاداش می بیند«.2
رفت و آمـد به مسـجد باعـث ایجاد روحّیه امید می شـود؛ زیرا افـزون بر پاداش های دنیـوی، پاداش های 

امیدبخش خاّصی نیز دارد، مانند:
1. آسایش در سرای آخرت و بنیان خانه ای بهشتی؛3

2. تکریم و احترام خداوند؛4
3. زائر خدا؛5

4. نورانّیت در روز قیامت؛6
5. آمرزش و پاکی گناهان؛7

6. به دست آوردن هفتاد هزار حسنه؛
7. برتری و ترفیع درجات؛

8. انس و هم نشینی با فرشتگان در قبر؛
9. استغفار فرشتگان؛8

10. پاداش جهاد در راه خدا.9

1. احزاب، آیه 45.
2. انعام، آیه160.

3. بحاراالنوار، ج77، ص121.
4. همان، ج83، ص383.

5. همان.

6. همان.
7. همان، ص384.

8. بحاراالنوار، ج76، ص336.
9. المعجم الکبیر، ج8، ص177- 178.
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3ـ طلب حاجت در مسجد و پناه بردن به آن
در طول زندگی، برای انسـان خواسـته یا ناخواسته نیازهایی پیش می آید که به سادگی برآورده نمی شود؛ 
بدین جهت ذهن و روح آدمی مشـغول می شـود و چه بسـا آن نیاز خواسته بسیار مهّمی هم باشد، در این گونه 
موارد نیاز به پناهگاهی قابل اطمینان و مددکاری غم خوار نیاز داریم. روایات مسجد در این گونه موارد، آدمی 
را دعـوت می  کنـد که به مسـجد پناه ببرد و از خداوند توانا کمک بخواهـد؛ زیرا او مددکاری توانا و غم خواری 
بی نقـص اسـت و پنـاه بـردن به هر جای دیگری پنـاه به نقصان و ضعف به شـمار می آید. از ایـن رو، در نماز 

؛ تنها تو را می پرستم و از تو کمک می خواهیم «1. َک َنْسَتعین ا َک َنْعُبُد َو ِإّیَ ا می گوییم: »ِإّیَ
پناه بردن به مسـجد و درخواسـت از خداوند به انسـان آرامش روحی می بخشـد و شـخص بهتر می تواند 
مشـکالت را کنار بزند. در روایاِت مسـجد به دو موضوع در این  باره اشـاره شده است: یکی درخواست حاجت 

در مسجد و دیگری پناه بردن به مساجد هنگام بالها و سختی ها. 
الف ( درخواست حاجت در مسجد

اگرچه در همه جا انسان می تواند از خداوند طلب حاجت کند، اّما پیشوایان دین به ما آموخته اند که هرگاه 
حاجتـی داریـد، آن را در مسـجد و از خداوند طلب کنیـد؛ آنها خود نیز این چنین بودند. شـاید علّت آن اعتماد 

بیشتر به استجابت دعا و سرعت در اجابت آن باشد.
»عامربن سـعید« گوید: روزی پیامبر اسـالم به مسـجد بنی معاویه وارد شدند، دو رکعت نماز خواندند 
و ما نیز با او نماز خواندیم؛ سـپس، حضرت دعایی طوالنی به درگاه خداوند کرد و بعد به ما فرمود: سـه چیز از 
خدای خود طلب کردم، دو درخواسـت من را اجابت کرد و یکی را منع نمود: درخواسـت کردم اّمتم را در این 
سـال هالک نکند و نیز اّمتم را با غرق شـدن هالک نکند؛ خداوند این دو را به من عطا کرد، اّما درخواسـت 

کردم بین آنان دشمنی و کینه واقع نشود و مرا از این منع کرد.2
امـام صـادق می فرمایـد: حاجتـی برای من پیش آمد، به مسـجد رفتـم ]حاجتم را بـا خداوند در میان 

گذاشتم [؛ همواره هرگاه برای من حاجتی پیش می آید این گونه عمل می کنم.3
همچنیـن آن حضـرت می فرماید: پدرم هرگاه می خواسـت حاجتی طلب کند، هنگام زوال خورشـید 
طلب می کرد؛ او ابتدا صدقه می داد و مقداری بوی خوش اسـتفاده می  کرد و به مسـجد می رفت و برای طلب 

حاجتش به آنچه خدا می خواست دعا می کرد.4

1. حمد، آیه5.
2. صحیح مسلم، ج8، ص171- 172.

3. عیاشی، محمّدبن مسعود سمرقندی، تفسیر العیاشی، ج2، ص29؛ بحاراالنوار، ج 69، ص180، ح8.
4. الکافی، ج2، ص477- 478
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روزی رسـول خدا وارد مسـجد شـد. مردی نمازش تمام شـده بود و با ادب و با یاد عظمت خداوند، از 
خداوند می خواست که او را بیامرزد. پیامبر اسالم فرمود: خداوند او را سه مرتبه بخشید.1

ب( پناه بردن به مسجد هنگام بال

وقتی بالهای طبیعی، مانند زلزله، خورشـید و ماه گرفتگی، بادهای ترسـناک،  انسان ها را رنج می دهد، در 
این هنگام به طور عاّدی افراد دچار بحران روحی می شوند و درون انسان نوعی ترس ایجاد می شود. روایات 
برای آرامش بخشـیدن به انسـان، او را دعوت می کنند که به مسـجد پناه ببرد و از خدا برای برطرف شدن آن 

کمک بگیرید.
ْیُمْ 

َ
ـاَعِة َفـِإَذا َرأ َة ِمْن َعاَلَماِت الَسّ

َ
اِئل َ َیاَح الْ ِ َوالِرّ ُکُسـوَفْین

ْ
 َوال

َ
ل ِز اَل امـام محّمـد باقر می فرماید: »ِإَنّ الَزّ

اَعِة َواْفَزُعوا ِإَل َمَساِجِدُکْم؛ زلزله، خورشید و ماه گرفتگی و بادهای ترسناک  وا ِقَیاَم الَسّ ُر
ّ

 ِمْن َذِلَک َفَتَذَک
ً
َشْیئا

همگی از نشـانه های روز قیامت اسـت. هنگام این حادثه ها روز قیامت را به یاد آورید و به مسـجدهایتان پناه 
ببرید«.2هنگامی که جناب ابراهیم فرزند رسـول خدا از دنیا رفت، خورشـید گرفت؛ مردم گفتند به خاطر 
مرگ پسـر پیامبر اسـالم این چنین شـد. پیامبر اسـالم نزد مردم آمد و فرمود: ای مردم! خورشـید و 
ماه دو نشانه الهی اند و گرفتگی آنها به دلیل مرگ و حیات کسی نیست؛ هرگاه این واقعه را دیدید به مساجد 

پناه ببرید.3
در روایات دیگر نیز مشـابه مفاهیم فوق وارد شـده اسـت که نشان می دهد »مسجد« جایگاه خوبی برای 
تأمیـن بهداشـت روان فـرد و جامعـه و محلّی أمن از جانب خدا اسـت کـه نه تنها برای برطرف شـدن نیازها 

می توان به آن پناه برد، بلکه به هنگام بالهای سخت طبیعی، مکانی آرامش بخش و اطمینان آور است.

دو تشبیه

1 ( در روایات، پناه بردن به مساجد به پناه بردن عقاب ها به آشیانه هایشان تشبیه شده است4 که می توان 

1. سنن نسایی، ج3، ص52.
2. وسائل الشیعه، ج7، ص487، ح9927.

ْمُس َیْوَم َماتَإ ِبَْراِهیُم بُْن َرُسـوِل اهللِ َفَقاَل النَّاُس انَْکَسَفْت لَِمْوتِإ ِبَْراِهیَم بِْن النَّبِیِّ  3. مسـتدرک الوسـائل، ج6، ص168،ح2468؛ َ»انَْکَسَفِت الشَّ
ـْمَس َو الَْقَمـَر آَیَتاِن ِمْن آَیاِت اهللِ اَلَیْنَکِسـَفاِن  َو أَثَْنی َعلَْیِه ُثمَّ َقـاَل أَمَّا بَْعَد أَیَُّها النَّاُس إِنَّ الشَّ َفَخـَرَج َرُسـوُل اهللِِحیـَن َسـِمَع َذلِـَک َفَحِمـَد اهلل َ

لَِمـْوِت أََحـٍد َو اَللَِحَیاتِِه َفـإَِذا َرأَْیُتـْم َذلَِک َفاْفَزُعوا إِلَی الَْمَسـاِجد«.
َِّذیَن  4. مسـتدرک الوسـائل، ج3، ص361، ح3782؛ امـام سـجاد از حضـرت موسـی بن عمران نقـل می کند که فرمود: »َیـا َربِّ َمْن أَْهُلـَک ال
َِّذیَن َیْأُووَن إِلَی َمَسـاِجِدی َکَما تَْأِوی النُُّسـوُر إِلَی أَْوَکاِرَها«؛ محاسـن برقی، ج1،  ُتِظلُُّهْم ِفی ِظلِّ َعْرِشـکَ َیْوَم اَلِظلَّ إاِلَّ ِظلَُّک َقاَل َفَأْوَحی اهلُل إِلَْیِه... ال

ص16، ح45 و ص1293.
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دو نکته از آن برداشت کرد:
اّول: آشـیانه  عقاب باالترین قسـمت کوه و قلّه ها قرار دارد که دسـتبرد و تجاوز به آن ممکن نیست و هیچ 

موجودی به راحتی نمی تواند به آنجا دسترسی بیابد و این امر از امنّیت چنین خانه ای حکایت می کند.
دّوم: خانه و آشـیانه انسـان یا هر موجود دیگر، محّل أمن و آرامش خاطر اوسـت؛ زیرا همسـر و فرزندان 

انسان در آن خانه زندگی می کنند و از حال آ نها آگاه می شود و به آرامش روانی دست می یابد.
2 ( در برخی روایات دیگر، مسـجد به باغ های بهشـت تشـبیه شده اسـت. رسول خدا فرمود: هرگاه از 
باغ های بهشت عبور کردید، با خوشی و کامرانی بهره ببرید؛ راوی گوید: پرسیدم: باغ های بهشت کجاست؟ 

فرمود: مساجد.1

زش 4ـ مسجد و ترک گناه و آمر
گاه انسـان بر اثر گناه و اشـتباهی که انجام داده اسـت، احسـاس یأس و ناامیدی از رحمت خدا می کند. 

بنابراین، روان او زیر فشار سنگینی قرار می گیرد. راه خروج از این فشار روانی چیست؟ 
یکی از بهترین راه ها برای از بین بردن بن بسـت یأس و عادت بد، حضور در مسـجد و اسـتغفار و آمرزش 
از خداوند اسـت. امام علی در یک روایت ضمن برشـمردن آثار هشـت گانه حضور در مسـجد، به سه نکته 

اشاره می فرماید:
1. سخنی بشنود که موجب هدایت او شود؛

2. گناهی را به دلیل روح خشّیت و خداترسی ترک کند؛
3. گناهی را به خاطر حیا از برادران ایمانی ترک کند.2

طبق این روایت، حضور در مسجد آثار روحی و روانی مهّمی را به همراه دارد و می تواند فرد و جامعه دینی 
را از فسـاد و گناه پاک کند و مسـلمانان را به سـمت جامعه ای سـالم هدایت کند. در واقع، حضور در مسـجد، 
نقش بازدارندگی در ارتکاب جرم و گناه دارد. چه بسـا شـخصی در بیرون مسـجد تصمیم به ارتکاب جرم یا 
گناهی بگیرد، اّما پس از حضور در مسـجد و در جمع برادران دینی، به دلیل موعظه یا ِصرف حضور در جمع 
مسلمانان از انجام آن چشم بپوشد. خداوند انسان را دعوت می  کند که از گناه دست بکشد و تأکید می کند که 
ِة اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل  ْنُفِسـِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمـْن َرْحَ

َ
 أ

َ
ْسـَرُفوا َعیل

َ
ِذیَن أ

َّ
 َیا ِعَباِدی ال

ْ
نبایـد از رحمـت الهی مأیوس گردد: »ُقل

1. سنن ترمذی، ج5، ص193؛ »َقاَل نَبِیُّ اهللِ: بَاِدُروا إِلَی ِرَیاِض الَْجنَِّة، َقالُوا َیا َرُسوَل اهلل َِو َما ِرَیاُض الَْجنَّة،َ قاَل: المساجد«.
ْو 

َ
 أ

َ
خـًا ُمْسـَتَفادًا ِفـی اهَّلِل َعـّزَ َو َجـّل

َ
َمـاِن أ

َ
َصـاَب ِإْحـَدى الّث

َ
ِمیُراْلُمْؤِمِنیـَن َیُقـوُل َمـِن اْخَتَلـَف ِإَلـی اْلَمَسـاِجِد أ

َ
2. التهذیـب، ج 3، ص248، ح6319؛ »کاَن أ

ْو َحَیاًء«.
َ
ْو َیْتـُرُک َذْنبًا َخْشـَیًة أ

َ
ـُه َعَلـی ُهًدى أ

ُ
ْو َیْسـَمُع َکِلَمـًة َتُدّل

َ
ُه َعـْن َرًدى أ

ُ
ْو َکِلَمـًة َتـُرّد

َ
ْو َرْحَمـًة ُمْنَتَظـَرًة أ

َ
ْو آَیـًة ُمْحَکَمـًة أ

َ
ِعْلمـًا ُمْسـَتْطَرفًا أ
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ِحمُی«.1 َغُفوُر الّرَ
ْ
ُه ُهَو ال

َ
یًعا ِإّن ُنوَب َجِ

ُ
َیْغِفُر الّذ

اسـتاد مطّهری در این باره می نویسـد: در صورتی که انسـان خدا را بشناسـد و در وجودش، یکسـره 
عناصر مقّدس و پاک باقی باشـد، توفیق توبه پیدا می کند و به سـوی خدا برمی گردد. او احسـاس می کند که 
َِّذیَن أَْسـَرُفوا«؛ این  لطـف و عنایـت الهی بر روح او سـایه افکنده اسـت. خداوند می فرماید: »ُقـْل َیا ِعَباِدی ال
ندای حّق اسـت که می فرماید ای بندگان معصیت کار من، از رحمت من ناامید مباشـید و به سـوی من بیایید؛ 
من می پذیرم. او لطف خودش را شـامل حال شـما می  کند و از آن پس یک لّذتی، یک حالتی ایجاد می شـود 
که شـیرینی عبادت را در ذائقه خودتان احسـاس می کنید.2حضور در مسجد، که حضور در یک محیط پاک و 

نورانی است، سبب دور شدن فرد از محّل گناه و جرم می شود.

ج ( راهکارهای رفتاری

1. حجاب
رعایـت حجاب توّسـط زنان در جامعـه موجب آرامش روحی و روانی خانواده ها، افراد و جامعه می شـود و 
نبودن حریم میان مرد و زن و آزادی در معاشـرت های بی بندوبار، هیجان ها و التهاب های جنسـی را فزونی 
می بخشـد. کنـار رفتـن پرده ها و بی حجابی به مرور زمـان به جریان بی بندوباری تبدیل می شـود و تقاضای 
سـکس به صورت عطش روحی و یک خواسـت اشـباع نشـدنی در می آید. غریزه جنسی، غریزه ای نیرومند، 
عمیق و »دریا صفت« اسـت و هر چند بیشـتر اطاعت شـود، سرکش تر می گردد؛ همچون آتش که هر چه به 

آن بیشتر خوراک بدهند، شعله ورتر می گردد.

مسجد و حجاب و عفاف

آیه مربوط به پوشش زنان در سوره احزاب، به زنان و دختران دستور می دهد با جلباب؛ )چیزی شبیه چادر( 
خود را بپوشـانند. این آیه، وقتی نازل شـد که زنان می خواسـتند به مسجد بروند. علّت رعایت حجاب، آرامش 

روحی و جسمی زن بیان شده است که مورد اّذیت و آزار واقع نشوند.
در روایت آمده است که زنان از خانه بیرون می آمدند، به مسجد می رفتند و پشت سر رسول خدا نماز 
می خواندند. آنان شـب برای نماز مغرب مغرب و عشـا و بامداد از خانه به سـوی مسـجد روانه می شـدند؛ اّما 
جوانان در مسیرشـان می نشسـتند و ایجاد مزاحمت می  کردند. خداوند آیه 59 از سـوره احزاب را نازل فرمود: 

1. زمر، آیه53.
2. مطّهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، ص129.
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ْن ُیْعَرْفَن 
َ
ْدیَن أ

َ
ـّنَ َذِلـَک أ ِبیِبِ

َ
ـّنَ ِمْن َجال ْیِ

َ
ْؤِمِنـینَ ُیْدِنـینَ َعل َواِجـَک َو َبَناِتـَک َو ِنَسـاِء امْلُ ْز

َ
 ِل

ْ
ـِیُّ ُقـل ـا الّنَ َ ّیُ

َ
»َیـا أ

؛ ای پیامبر، به همسران و دختران خود و زنان مؤمن بگو که خویشتن را در  ً
 ُیْؤَذْیَن َو َکاَن اهَّلُل َغُفوًرا َرِحیما

َ
َفال

چادر فرو پوشند. این کار مناسب تر است تا به پاکدامنی شناخته شوند و مورد اّذیت و آزار واقع نشوند و خداوند 
آمرزنده و مهربان است«.

بی شـّک، حجاب به نفع زن خواهد بود اسـت و این مهّم در مکان های مذهبی، اماکن زیارتی و مسـاجد 
بیشـتر مورد تأکید قرار گرفته اسـت. چه بسا این نوع پوشـش در این مکان ها به ویژه مسجد، مقّدمه ای برای 

پوشش و رعایت حجاب در کوچه و بازار بشود.
استاد مطّهری می نویسد: »اسالم یک وظیفه هم، خاّص زنان مقّرر کرده و آن پوشاندن بدن خود از مردان 
بیگانـه و جلوه گـری و دل ربایـی نکردن در جامعه اسـت و گرنه هیچ مردی از تصاحـب زیبارویان و هیچ زنی 
از متوّجـه کردن مردان و تصاحب قلب آنان سـیر نمی شـود و از طرفی تقاضای نامحـدود، خواه ناخواه انجام 
ناشدنی است و همیشه به نوعی احساس محرومّیت مقرون است. دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر 

به اختالالت روحی و روانی می گردد«.1
ایشان در جای دیگر می نویسد: غریزه جنسی انسان )مانند غریزه جاه طلبی، علم طلبی و...( فقط ظرفّیت 

جسمانی ندارد، بلکه ظرفّیت روحی هم دارد که سیرشدنی نیست.2
با توّجه به بی حّد و اندازه بودن غریزه جنسی، ترویج حجاب، ایجاب می کند که زنان در مکان های مقّدس، 
به ویژه در مساجد با چنین پوششی حاضر شوند تا مانع ارضاء غلط غریزه جنسی و بی بندوباری شوند. پس از 
آن، زن متوّجه خواهد شد که پوشش و حجاب چه تأثیر مثبتی بر روح و روانش می گذارد و چه آرامش خاّصی 

به او می بخشد.

وزی حالل 2. مسجد، کار و ر
کسـب و کار برای سـالمتی روان، مفید اسـت. هنگام کار، سـالمت روانی افراد بهبود می یابد و در هنگام 
بی کاری، سـالمِت روان مختل می شـود. افراد بی کار بیشـتر افسرده یا مضطرب هسـتند یا دیگر نشانه های 
سالمت روانی ضعیف را نشان می دهند.3کار و فّعالّیت از ضروریات زندگی است و اسالم کار و تالش را برای 
به دست آوردن روزی را مانند جهاد در راه خدا برشمرده است. کار در عین اینکه معلول فکر، روح، خیال، دل 

1. مطّهری، مرتضی، مسأله حجاب، ص88.
2. مطّهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج4، ص95 )تفسیر سوره نور(.

3. آرگایل مایکل، روان شناسی شادی، ص161.
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و جسم آدمی است، سازنده خیال، عقل، فکر، دل و قلب و به طور کلّی سازنده و تربیت کننده انسان است.1از 
دیگر فائده های کار، مسأله  حفظ شخصّیت، جنسّیت و استقالل است که تعبیرهای مختلفی دارد؛ برای مثال 
بـه آن، آبـرو هم می گویند.2کار بر عّزت انسـان می افزاید و او را در نظر خـودش محترم می نماید؛ یعنی حّس 
احترام به  ذات و اعتماد به شـخصّیت در او ایجاد می کند. در مقابل، کوچک ترین اثر بی کاری این اسـت که 
احترام و شخصّیت انسان را نزد دیگران و نزد خودش از بین می برد و همین درهم شکستن شخصّیت انسان، 

سبب می شود که تن به هر پستی و بیچارگی بدهد.3
اّما از منظر اسـالم، کسـب و کار وقتی ارزش پیدا می کند و آثار ارزشـمند روحی دارد که از راه مشـروع به 
دست بیاید. ارتباط فرد با مسجد، می تواند نقشی مهّم در باال رفتن کیفّیت و حّتی کّمیت رزق و روزی داشته 
باشـد. آغاز کردن کار با حضور در مسـجد و با دعا و ذکر و یاد خدا، حالوت و شـیرینی خاّصی برای انسـان 

خواهد داشت.
ابوسـعید می گوید: در زمان رسـول خدا هنگام صبح زود به مسجد می رفتیم، در آن نماز می خواندیم، 

سپس کسب روزی را آغاز می کردیم.4
 

َ
ُت: َعیل

ْ
ْسـِجِد؟ َفُقل ْیـَن َحاُنوُتَک ِمـَن امْلَ

َ
امـام صـادق از فردی بازاری به نام ولید ، پرسـید: »َیا َوِلیُد! أ

َباِبِه؛ ای ولید! مغازه ات چقدر از مسـجد فاصله دارد؟ وی گفت: کنار در مسـجد اسـت؛ سـپس امام فرمود: 
ِتِه َو َغَدْوُت   َغَدْوُت ِبَحْوِل اهَّلِل َوُقّوَ

ْ
َّ ُقل ُ

 ث
ً
َبعا ْر

َ
ْو أ

َ
ِ أ ِ ِفیِه َرْکَعَتْین

ّ
ْسِجِد َفَصل  ِبامْلَ

ْ
یِتَ َحاُنوَتَک َفاْبَدأ

ْ
ْنَت أ

َ
َرْدَت أ

َ
ِإَذا أ

ـْر ِل  َمْرَتیِن َفَیّسِ
َ
َتِمـُس ِمـْن َفْضِلَک َکَما أ

ْ
ل

َ
ِتـَک َیـا َرّبِ اللُهـّمَ ِإیّنِ َعْبـُدَک أ  ِبَحْوِلـَک َوُقّوَ

ْ
ٍة َبـل ُقـّوَ َحـْوٍل ِمـیّنِ َواَل

َ
ِبال

َنا َخاِفٌض ِف َعاِفَیِتَک؛ هرگاه خواسـتی به مغازه ات بروی، ابتدا به مسـجد برو؛ در آنجا دو یا چهار 
َ
َذِلَک َو أ

رکعت نماز بخوان، سـپس بگو: صبح کردم به حول و قّوت الهی، نه به حول و توان خودم. ای پروردگار، من 
بنده تو هستم و از فضل تو درخواست می کنم، همان گونه که خود فرموده ای؛ روزی را بر من آسان گردان و 

من در پناه لطف و عنایت تو آسایش دارم«.5 
این آسایش که در پناه لطف الهی از خداوند درخواست می شود، همان آسایش روحی است.

روایت دیگری نیز به همین مضمون از امام صادق درباره کسی که وقتی برای کسب و کار از مسجد 
أعظم کوفه عبور می کرده، آمده اسـت که انسـان ابتدا به مسـجد برود و از خداوند درخواسـت برکت و روزی 

1. مطّهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، ص423.
2. همان، ص426.

3. استاد مطّهری، حکمت ها و اندرزها، ص200.
4. سنن نسایی، ج 2، ص55.

5. کلینی، الکافی، ج3، ص474، ح4.
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حالل کند تا بتواند در سایه عنایت خداوند در آسایش باشد.1

3. مسجد و مراسم ازدواج
یکی از اساسـی ترین نیازهای بشـر »ازدواج« اسـت. از اهداف ازدواج از نظر اسالم، رشد و تکامل معنوی 
افراد اسـت، از نظر اسـالم، ازدواج موجب کمال و ارزش یافتن زن و شـوهر می شـود.2خداوند متعال هدف از 
ًة َوَرْحَةً؛ 

َ
 َبْیَنُکْم َمَوّد

َ
ا َوَجَعل ْیَ

َ
َواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإل ْز

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ُکْم ِمْن أ

َ
َق ل

َ
ازدواج را رسیدن به آرامش می داند: »َخل

و از نشانه های او این است که همسرانی از )جنس( خودتان برای شما آفرید، تا بدان ها آرامش بیابید و در بین 
شما دوستی و رحمت قرار داد«.3

»مسجد« می تواند جایگاهی شایسته برای برگزاری مراسم عقد ازدواج باشد. در چنین مراسمی، اجتماع 
مسـلمانان به هم گره می خورد و سـبب اسـتحکام خانواده نیز می شـود. زن و شـوهر با برگزاری این مراسـم 
می توانند از نظر اخالقی متعّهد شـوند که یاور خوبی برای یکدیگر باشـند و برگزاری مراسـم  آنان در مسجد، 

سبب تقوّیت روحّیه دینی آنان می شود.
پیامبر اسالم مراسم عقد ازدواج فاطمه زهرا و امام علی را در مسجد برگزار کردند.4به دستور آن 
حضرت سفره وسیعی در مسجد گستردند و به بسیاری از مسلمانان غذا دادند.5 آنگاه حضرت، عروس و داماد را 

به مسجد فرا خواندند و دست حضرت فاطمه را در دست امام علی گذاشتند و برای آن دو دعا کردند.6
به پیروی از آن حضرت، برخی مساجد جایگاه خاّصی را برای این منظور اختصاص داده اند؛ از جمله امروز 
می توان مسـجد بزرگ »مالزی« و »اندونزی« را مثال زد که بخشـی از مسجد را برای برگزاری مراسم عقد 
اختصاص داده اند. انسان باید به راهکارهایی توّجه کند که باعث باقی ماندن محّبت و آرامش می شود و بنیان 
خانـواده را محکـم می کنـد. یکی از چیزهایی کـه پایه و محیط خانوادگی را محکـم می کند، رعایت عفاف و 

عدم بی بندوباری جنسی است.

ـوِق   َلـَک َحاُنوٌت ِفی الّسُ
َ
َق َو ِضْقـُت َضیقـًا َشـِدیدًا َفَقـاَل ِلـی أ ـُه َکاَن ِفـی یـِدی َشـی ٌء َتَفـّرَ ِبـی َعْبـِداهَّلِل  ِإّنَ

َ
أِل 1. کلینـی، الکافـی، ص475، ح5؛ َقـاَل ُقْلـت ُ

ْرَبَع َرَکَعـاٍت ُثّمَ ُقْل ِفی 
َ
ْو أ

َ
َج ِإَلی ُسـوِقَک َفَصّلِ َرْکَعَتیـِن أ ْن َتْخُر

َ
َرْدَت أ

َ
ْکُنْسـُه َفـِإَذا أ ُقْلـُت َنَعـْم َو َقـْد َتَرْکُتـُه َفَقـاَل ِإَذا َرَجْعـَت ِإَلـی اْلُکوَفـِة َفاْقُعـْد ِفـی َحاُنوِتـَک َو ا

ِتَک...«.  ٍة َو َلِکـْن ِبَحْوِلـَک َو ُقّوَ  ُقّوَ
َ

ـی َو ال  َحـْوٍل ِمّنِ
َ

ْهـُت ِبـال ِتـَک َتَوّجَ
َ

ُدُبـِر َصال
2. علی قائمی، نظام حیات خانواده در اسالم، ص52.

3. روم، آیه21.
َبااْلَحَسـِن 

َ
ْج َیاأ َج َفاِطَمـَة َعِلّیـًا  َقـاَل َلـُه اْخـُر ْن ُیـَزّوِ

َ
َراَد َرُسـوُل اهَّلِل أ

َ
ـا أ 4. بحاراالنـوار، ج43، ص120؛ مسـتدرک الوسـائل، ج14، ص206؛ »ََلّمَ

ِإَلـی اْلَمْسـِجِد...«.
5. همان، ص114.

ْنَفَذ َرُسوُل اهَّلِل ِإَلی َعِلّیٍ َو َدَعاُه ِإَلی اْلَمْسِجِد...ُثّمَ َدَعا َلُهَما«.
َ
6. همان، ص116؛ ُثّمَ أ
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مراسـم عقد در مسـجد سـبب تعّهـدی مذهبی بـرای زوجین ایجاد کنـد که به جامعه و محیط اسـالمی 
وابسـته اند و بی بندوباری در اسـالم و برای کسـی که مسـجدی اسـت، صحیح نیسـت. این روحّیه می تواند 

استحکام بیشتری به زندگی بدهد.

وابط اجتماعی 4ـ مسجد و ر
نیاز به پیوند اجتماعی در رأس نیازهای انسـانی به شـمار می آید؛ زیرا انسـان به ناچار در محیطی زندگی 
می کند که در آن ارضای تمام نیازهای ماّدی و معنوی اش بر تعامل با دیگران متوّقف است.1در این ارتباطات، 

ما در ضمن رفع مشکالت خود، امکانات اجتماعی مناسبی به وجود می آوریم.2
 
ً
 َغِلیظا

ً
َتُکْن َفّظا اسـالم برای بهبود روابط افراد، دسـتورهایی داده است؛ امام صادق می فرماید: »َو اَل

َبک؛ تندخو و بد برخورد مباش که مردم مباشرت با تو را دوست نداشته باشند«.3 اُس ُقْر َیْکَرِه الّنَ
مسـجد، مکانی مقّدس برای رابطه فرد و خدا و نیز فرد با افراد اسـت. از صدر اسـالم تاکنون، اصلی ترین 
مرکز برای روابط اجتماعی مناسـب بین مسـلمانان، مسـجد بوده اسـت. »محّمد سـلیمان تاکیوچی« عضو 
جامعه قوم شناسـی ژاپن در پاسـخ به این پرسـش که چرا از میان تمام ادیان و مذاهب، دین اسـالم را انتخاب 
کـرده ای، می نویسـد: »مذهـب بودا و مسـیحّیت عالیق معنـوی را از عالیق ماّدی جدا کرده و انسـان را به 
کناره گیری از جامعه ترغیب می کند؛ بعضی از فرقه های بودایی و مسـیحی، معبدها و صومعه ها را در کوه ها 
و اماکن دور از دسـترس جامعه بنا می کنند؛ اّما در اسـالم مسـاجد در قلب اجتماعات، در روستاها و شهرها بنا 
می شود و نیایش با جماعت و در خدمت جامعه مورد تقدیر است. من اطمینان دارم این زمان بهترین فرصت 

برای اشاعه اسالم در ژاپن است«.
در هر صورت، مسجد کارکردها و نقش های اجتماعی فراوانی دارد که برخی از آنها عبارت است از:

1ـ یافتن دوست خوب؛
2ـ اطعام در مسجد و رسیدگی به امور فقرا؛

3ـ جویا شدن از احوال مسلمانان و برادران ایمانی؛
4ـ اجتماع مؤمنان به عنوان پشتوانه جامعه دینی؛

5ـ تأثیرگذاری مثبت در خانواده؛

1. بستانی، محمود، اسالم و روان شناسی، محمود هویشم، ص208.
2. جولیانی وود، ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروز بخت، ص30.

3. وسائل الشیعه، ج2، ص203.
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6ـ  وحدت و همبستگی میان مسلمانان؛
7ـ مشورت و گرفتن تصمیم های سیاسی از جمله جنگ و صلح.

1ـ 4ـ یافتن دوست خوب

هیچ فردی در زندگی اجتماعی از دوسـتان خوب بی نیاز نیسـت. دوسـت خوب، یاور انسـان در مسـیر راه 
سـعادت و غم خواری دلسـوز در هنگام بروز مشکل ها و سـختی ها است. یکی از مکان هایی که روایات آن را 
کانون یافتن دوسـت خوب و صمیمی می دانند، »مسـجد« اسـت. امام علی یکی از آثار مهّم مسـجد را، 
یافتن برادری دینی و دوستی مفید می داند »اخًا مستفاداً فی اهلل؛1یعنی برادری ایمانی که در مسیر خداوند از 
؛  ِقین ّتَ َساِجُد ُبُیوُت امْلُ او استفاده کند؛ زیرا در مسجد افراد برگزیده و صالح و پرهیزگار رفت وآمد می کنند؛ »امْلَ

مسجد جایگاه پاکان و صّدیقان است«.2
امام صادق فرمود: شـخصی وارد مسـجد رسـول خدا شـد و از خدا درخواسـت کرد که از تنهایی 
رهایـی پیدا کند و همدمی نیکو و هم نشـینی صالح نصیبش شـود. خداوند متعال ابـوذر غفاری که از صحابه 
بزرگ رسـول خدا بود را به عنوان هم نشـین برای او فرسـتاد.3 انسـان از بین افراد مؤمن دوستی انتخاب 

می کند که آثار سالمتی روح و روان آن به خوبی آشکار است.

2ـ 4ـ مسجد و اطعام و کمک به فقرا

یکی از ویژگی های مسـجد رسـیدگی به امور فقرا و اطعام دادن به آنان اسـت. این سـّنت حسـنه از زمان 
رسول خدا وجود داشته است. روزی آن حضرت دستور داد از هر باغدار بخشنده، ده بار شتر خوشه خرما 
بگیرنـد و در مسـجد برای فقـرا بیاویزند.4همچنین، در زمان رسـول خدا افرادی کـه از نظر مالی ناتوان 
بودند، به مسجد رسول خدا می رفتند و آن حضرت به آنها کمک می کرد و اگر وقت نماز بود، پس از نماز 

1. شیخ طوسی، التهذیب، ج3، ص449.
2. مستدرک الوسائل، ج3، ص362، ح3786.

ُسـوِل َفَقـاَل اللُهـّمَ آِنـْس َوْحَشـِتی َوِصـْل َوْحَدِتـی َواْرُزْقِنـی َجِلیسـًا  3. الکافـی، ج8، ص307، ح478؛ َقـاَل َکاَن َرُجـٌل ِباْلَمِدیَنـِة َیْدُخـُل َمْسـِجَد الّرَ
ُر  ُبـو َذّرٍ َوِلَم ُتَکّبِ

َ
ْکَبُر؛ َفَقاَل أ

َ
ْکَبـُر اهَّلُل أ

َ
ُجُل اهَّلُل أ ُبو َذّرٍ َفَقـاَل الّرَ

َ
َنا أ

َ
ْنَت َیا َعْبَد اهَّلِل؟ َفَقـاَل: أ

َ
َم َعَلْیـِه َوَقـاَل َلُه َمـْن أ

َ
ْقَصـی اْلَمْسـِجِد َفَسـّل

َ
َصاِلحـًا َفـِإَذا ُهـَو ِبَرُجـٍل ِفـی أ

َحّقُ 
َ
َنا أ

َ
ُبـو َذّرٍ أ

َ
ْن َیْرُزَقِنی َجِلیسـًا َصاِلحًا، َفَقاَل َلُه أ

َ
ْن َیِصـَل َوْحَدِتی َوأ

َ
ْن ُیْؤِنَس َوْحَشـِتی َوأ

َ
 أ

َ
ـی َدَخْلـُت اْلَمْسـِجَد َفَدَعـْوُت اهَّلَل َعـّزَ َوَجـّل َیـا َعْبـَد اهَّلِل؟ َفَقـاَل: ِإّنِ

ْکِبیِر ِمْنـَک...«.  ِبالّتَ
4. سنن ابی داود، ج 1، ص375، ح166.
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بـه آنها چیزی عطا می کرد.1به همین علّت، در کنار مسـجد پیامبر اسـالم جایـی با نام »اصحاب ُصّفه« 
برای فقرا در نظر گرفته شد.

3 ـ4ـ مسجد پایگاه اّتحاد و همبستگی

مسـجد کانون اتّحاد و همبسـتگی، انس و الفت مسـلمانان با یکدیگر اسـت. مسـلمانی که به طور منّظم 
و در زمان هایـی ویـژه، ماننـد نمازهـای روزانـه و نماز جمعه و بـا آدابی خاّص، مانند با وضـو و طهارت بودن، 
در اجتماعـی عبـادی شـرکت می کند، خودآگاه یا ناخودآگاه در معرض تربیت دینـی قرار می گیرد و آثار مهّم 

اخالقی و رفتاری و حّس همبستگی اجتماعی در وجود او نمایان می شود. 
»مارسـل بوازا« اسالم شـناس سوئیسـی می نویسـد: »مسـجد، عامل نیرومندی از همبسـتگی و اتّحاد 
مسـلمانان جهان اسـت و اهمّیت اجتماعی و فرهنگی آن را از این بابت نمی توان نادیده گرفت؛ به خصوص 
در روزگار معاصر که مسلمانان شور و حرارت صدر اسالم را دگر بار از خود نشان می دهند، مساجد به صورت 
مراکز تربیت روحانی و پایگاه جنبش اّمت مسـلمان نسـبت به سـتمگران و سـلطه جویان در آمده اسـت و به 

تدریج مساجد موقعّیت سال های نخستین ظهور اسالم را به دست آورده  اند«.2

4ـ4ـ مسجد پشتوانه جامعه دینی

اجتماع مؤمنان به دلیل ماهّیت دینی و مذهبی خاّصی که دارد، می تواند نسـلی را پدید آورد که پشـتوانه 
جامعه اسـالمی باشـد. چنین اجتماعی می تواند در مسائل سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی تأثیرگذار باشد و در 
مسائل سیاسی هوشیاری الزم را پدید خواهد آورد. مسلمانان می توانند در برابر توطئه مخالفان، تصمیم های 
مناسـب بگیرند و از نظر اقتصادی یار و یاور یکدیگر و جامعه باشـند و از نظر فرهنگی، فرهنگ صحیح دینی 

را با روشی صحیح از جمله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پیاده کنند.

5ـ4ـ مسجد و خانواده

زنان و مردان در دست یابی به فواید و ثمره های حضور در مسجد مشترک اند و ارمغان آن نصیب خانواده 
آنان می شـود. حضور بانوان که رکن اصلی خانواده محسـوب می شـوند، نقشـی به سـزا در تربیت و آرامش 
روانی خانواده دارد؛ چون بانوان فرصت بیشـتری دارند، می توانند با حضور منّظم و دائم در مسـجد، بیش از 

1. ر.ک: صحیح بخاری، ج1، ص108 و ج4، ص30 و 31.
2. مارسل بوازا، اسالم در جهان امروز، ص101- 102.
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مردان برای خانواده نقش آفرینی کنند. همچنین، همبسـتگی و دلبسـتگی بین زنان بیشـتر از مردان اسـت و 
آنان قدرت انتقال و سـرعت انتقال بیشـتری نسـبت به مردان دارند. آنها در تبادل اّطالعات دینی، سیاسـی، 
اخالقی و اجتماعی موّفق تر هستند و نیز به دلیل لطافت روحی و صافی قلب و عاطفه مادری و همسری توان 
تأثیرگذاری بیشتری در خانواده دارند. از این جهت، حضور آنان در مسجد می تواند فضای خانواده و به دنبال 
آن جامعه را دگرگون کند. کودکان نیز با حضور در مسـجد، راه و رسـم مسـائل دینی و مذهبی را می آموزند. 
تأثیرپذیری آنان بسیار قوی و دقیق است و چون مسجد محّل امنی برای آموزه های دینی و اخالقی و فکری 
است، هر گفتار یا کرداری که می آموزند، تأثیری بسزا در عملکرد و روحّیه کودکان دارد و در نتیجه، با انتقال 

آن به خانواده، جامعه ای سالم و سودمند ایجاد می شود.

6ـ4ـ مسجد و مشورت تصمیم های سیاسی 

مسـجد تأثیرهای سیاسـی گوناگونی دارد. مشورت ها و تصمیم های سیاسی که در مسجد گرفته می شود 
و آگاهی بخشـی های مسـجد، در موّفقّیت و پیروزی مسلمانان بسـیار تأثیرگذار خواهد بود، بر همین اساس، 
پیامبر اسـالم در مسـجد، جلسات مشورتی تشکیل می داد و تصمیم های سیاسی مهّم زمان او در مسجد 
گرفته می شـد. در زمان پیامبر اسـالم زمینه  آمادگی عمومی مسـلمانان برای جهاد، در مسـجد تدارک 
دیده می شـد. حضرت رسـول مسـلمانان را برای جنگ أحد در مسجد مدینه گرد آورد و درباره  چگونگی 
اداره جنگ و موقعّیت مکانی جهاد با آنان مشورت کرد که آیا در مدینه بمانند یا بیرون مدینه به جنگ با آنها 

بپردازد.1

5ـ آراستگی برای رفتن به مسجد
روح انسـان از آراسـتگی زیبایی و بوی خوش و مانند آن لّذت می برد در مقابل ژولیدگی، رعایت نکردن 
نظافت و پاکیزگی جسـم انسـان را اّذیت و آزار می دهد و باعث کند شـدن فّعالّیت های انسان و چه بسا اعمال 

ناهنجار بشود.
اسالم در موقعّیت های مختلف به پاکی، آراستگی، استفاده از لباس نو و زیبا، بوی خوش و مانند آن دعوت 
نموده اسـت. وضو گرفتن برای نمازهای پنج گانه، غسـل های واجب و مسـتّحب، اسـتعمال بوی خوش در 

جاهای متعّدد همیشه مورد تأکید اسالم است.

1. طبری، محّمدبن جریر، تاریخ االمم و الملوک، ج4، ص44.
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یکی از مواردی که اسالم تأکید بر آراستگی و زیبایی تأکید می کند، آراستگی هنگام وارد شدن به مسجد 
ِ َمْسـِجٍد؛ هنگام رفتن به مسـجد، زینت 

ّ
یَنَتُکْم ِعْنَد ُکل اسـت. همان طور که قرآن کریم می فرماید: »ُخُذوا ز

برگیرید«.1این فراز از آیه شریف، در روایات اسالمی بر زینت به لباس خوب و تمیز،2شانه زدن به موهای سر 
و صورت،3پوشـیدن لباس هـای زیبـا در روز جمعه و روزهای عید، مانند عید فطر و قربان،4پوشـیدن کفش و 
انگشتر تفسیر شده است. البّته، اسالم در همه موارد حّد اعتدال را رعایت می کند؛ نه مانند بعضی )مسیحّیت( 
اسـت که زهد و پارسـایی غلط را پیشـه کرده اند و استفاده  از هرگونه آراستگی و زینت را نمی پذیرند و نه مانند 

دنیاپرستانی )یهود( است که غرق در زینت و تجّمل پرستی شده اند.
زیبایی و آرستگی، تأثیر زیادی در روح و روان انسان دارد. حضور در مسجد، اگر با آراستگی و زیبایی همراه 
باشـد، نگاه غیرمسـجدی ها هم به ایشـان مثبت و باعث جذب افراد جامعه می شود. افزون بر آنکه، پاکیزگی 
افراد، سـبب مهار بیماری ها می شـود. همچنین، از نظر روان شناسی، زیبایی »خواست فطری انسان« است. 
بنا به گواهی روان شناسان، »حّس زیبایی« یکی از چهار بُعد فطرت انسانی است که در کنار »حّس نیکی«، 
»حّس دانایی« و »حّس مذهبی یا پرستش« ابعاد اصلی روان آدمی را تشکیل می دهند. بنابراین، در اسالم، 
استفاده کردن از زیبایی های طبیعت، لباس های زیبا، عطرهای خوشبو و امثال آن نه تنها مجاز شمرده شده 
اسـت که به آن توصّیه و سـفارش نیز شـده است.5 استفاده از زیبایی در هنگام حضور در مسجد، باعث تقوّیت 

این حّس انسان و شکوفا شدن فطرت سالم انسان خواهد بود.6

نتیجه سخن

یکـی از نعمت های بزرگ الهی در زندگی انسـان، تندرسـتی اسـت. در مقابل، بیمـاری همواره به عنوان 
خطری، انسـان و جامعه را تهدید می کند و زیان های اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی را به دنبال دارد. امروز 
از نظر کارشناسان این حقیقت مسلّم است که برای سازگاری منطقی با خود و محیط و رسیدن به تندرستی 
و آرامش باید به بهداشـت روان توّجه کافی مبذول داشـت. با وجود پیشـرفت های علمی چشـم گیری که در 
زمینه هـای روان پزشـکی و روان درمانـی صورت گرفتـه، صاحب نظـران، همچنان بر نیاز به دیـن در زمینه 

1. اعراف، آیه31.
2. تفسیر العیاشی، ج3، ص12.

3. همان، ص13.
4. مجمع البیان، ج4، ص242؛ بحاراالنوار، ج86، ص196.

5. مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج6، ص150.
6. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج11، ص9؛ ر.ک: بحاراالنوار، ج32، ص23.
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بهداشت روانی تأکید فراوان دارند. 
آنها عقیده دارند که اعتقادات مذهبی در تسکین آالم روحی بسیار مؤثّر است. داشتن ایمان و دل سپردن به 
خداوند و قرار گرفتن در مسیری که او برای سعادت بشر تعیین کرده، در انسان اطمینانی مؤثّر و نیروی قوی 
پدید می آورد. در این میان، شـرکت در مراسـم دینی و حضور در اماکن مذهبی مثل »مسـاجد« و زیارتگاه ها 

نقش بسیار مؤثّری در تأمین بهداشت روانی انسان دارد.
مسـاجد، از اماکـن بسـیار مهّم مذهبی هسـتند که کارکردهای فـردی و اجتماعی متعـّددی را در ارتباط 
بـا بهداشـت روان بر عهده دارند. تحقیقات نشـان داده اسـت که حضور در مسـجد می توانـد در از بین بردن 
مشـکالتی، مانند احسـاس تنهایی، غم و اندوه و حّتی انزواگرایی بسـیار مؤثّر باشـد. گردهمایی های مذهبی 
در مسـاجد که مسـلمانان در اجرای مناسک آن به طور مّتحد عمل می کنند، پیوندهای عاطفی آنها را تقوّیت 

می کند و صمیمّیت بیشتری را در بین آنها وجود می آورد. 
دوری از انزوا، رهایی از اندوه های جانکاه و احساس توانمندی در همراهی و تعاون با دیگران ، همه به طور 
غیرمسـتقیم، در زمره درمان های روانی قرار می گیرند که با حضور در مسـجد و در جمع صمیمی انسـان های 

باایمان تحّقق می پذیرد. 
بنابرایـن، ارتبـاط وثیق مسـجد با ایمان به خدا، ذکر خـدا، اعتقاد به قضا و قدر و رضایت از زندگی برخی از 
مهمّ ترین راهکارهای معرفتی اسـت که در نقش آفرینی مسـجد برای بهداشـت روانی تأثیر دارد. همچنین، 
حضور انسـان در مسـجد و اجرای کارهایی عاطفی، مثل دعا خواندن و توبه  کردن نیز تأثیری به سزا در پاکی 
روح آدمی دارد. عالوه  بر آ نکه، می توان به نقش مسجد در ایجاد راهکارهای رفتاری، مانند: حجاب، ازدواج، 

کار، رابطه  اجتماعی مناسب و آراستگی اجتماعی اشاره کرد.
با مطالعه در منابع روایی که به برخی در این نوشـتار اشـاره شـد، درمی یابیم که مسـجد می تواند در سـه 
راهکار »شناختی«، »عاطفی« و »رفتاری« بر روح انسان تأثیر به سزایی  بگذارد. مقصود از معرفت، شناخت 
خود، خدا و نیز جهانی اسـت که در آن زندگی می کنیم. رابطه و أنس فرد با مسـجد، در بسـیاری از مؤلّفه های 

معرفتی، مانند ایمان و اعتقاد صحیح، کسب دانش و غیره می تواند نقشی اساسی و تقوّیت کننده ایفا کند.
مراد از راهکارهای عاطفی، مؤلّفه هایی نظیر احساسـات فرد اسـت؛ مانند ترس، وحشـت، شـادی، غم و 
رضایت. گرایش های عاطفی افراد نیز همواره بر نگرش های شناختی آنها مبتنی است. به عنوان مثال، افراد 
با ایمان از آرامش روحی و روانی بهتری برخوردارند و همواره نوعی رضایت در آنان به چشم می خورد. ارتباط 

با مسجد هم، می تواند نقشی مستقیم و اساسی در شادی، نشاط و امیدواری افراد داشته باشد. 
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به هر حال، ارتباط با مسجد، بر اعمالی که افراد بر اساس نگرش های شناختی و عاطفی انجام می دهند، 
مثل بسیاری از وظایفی همچون استعانت از نماز و صبر، استفاده از روزی های پاک و حالل که خداوند برای 
افراد مؤمن مقّرر می فرماید، تأثیری مثبت دارد. کسـب روزی پاک با وجود ارتباط با مسـجد و آموزه هایی که 

در این باره وجود دارد، با کسب روزی از شیوه های دیگر متفاوت خواهد بود.
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بررسی فقهی و تاریخی قضاوت در مسجد
مرتضی رستگار

 چکیده

نوشـتار حاضر، پس از بررسـی مفهوم لغوی و اصطالحی »قضا«، تالش می نماید تا با جمع آوری 
دیدگاه هـای فقهـای متقـّدم و متأّخـر، اثبـات کنـد کـه نـه  تنهـا قضاوت در مسـجد کراهـت ندارد، 
بلکـه در بعضـی شـرایط، ضروری اسـت. نگارنده، هـم نظرات فقهـای بزرگوار را نقل کـرده )مانند: 
خاتم المجتهدیـن شـیخ انصـاری، محّقـق حلّـی، ابن بـّراج، شـیخ طوسـی و شـیخ مفیـد( و هـم در 
پنـج قسـمت مهـم، کراهـت  نداشـتن قضـاوت در مسـجد را با اسـتناد به بعضـی از روایـات از جمله 
روایت هـای امیرالمؤمنیـن اثبـات کرده اسـت. نگارنده، اسـتدالل بعضی از فقها مانند: اسـتدالل 
شـیخ طوسـی را مخـدوش دانسـته کـه بـا اسـتناد به مرسـله  نبـوی »جنبـوا المسـاجد جیانکم و 
مجانینکـم و خصوماتکـم و الحکومـة« قضـاوت در مسـجد را نادرسـت می داننـد. بـه نظـر نگارنده، 
منظـور رسـول اکـرم از ایـن حدیث، فضـای جنجالی همـراه با فریاد اسـت که کراهـت قضا در 
مسـجد را موجـب می شـود. همچنین، با اسـتناد به سـخن امام سـّجاد، مسـجد را جایـگاه مطلق 
ذکر نمی دانیم؛ بلکه معتقدیم بسـیاری از مشـکالت در مسـجد حلّ  و فصل می شـود. اگر مسـجد تنها 
مکان ذکر خدا باشـد، در آن صورت، خواندن قرآن در مسـجد غیر از ذکر اسـت و نباید قرائت شـود. 

واژگان کلیدی: 

قضا، قضاوت در مسجد، دیدگاه های فقهای متقّدم و متأّخر، بررسی و نقد آراء.
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اشاره

بی تردیـد، مسـجدها در پیروزی انقالب اسـالمی، نقش حیاتی و ویژه داشـتند؛ تا حـّدی  که معمار بزرگ 
انقالب، امام خمینی  مسـجد را رمز پیروزی انقالب اسـالمی دانسـته، می فرمایند: »رمز پیروزی ملّت ما 
همین بود که دیگر نمی ترسیدند از اینکه بروند توی خیابان بکشندشان، می رفتند، خیلی هم کشته می شدند، 
سرانجام هم با همین فریادها و اهلل  اکبرها پیروز شدند، رژیم اسالم این طور است که افرادش از مسجدند، از 

مسجد نهضت شروع می شد...«.1
 از طـرف دیگر، کارشناسـان و جامعه شناسـان معتقدند آنچه در ایجاد انقالب نقـش دارد، در بقای آن نیز 
نقشی اساسی خواهد داشت. از این رو، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، حضرت امام بارها و بارها از خالی 

 شدن مسجدها اظهار نگرانی کردند و حفظ مسجدها را از »تکالیف عمومی« مسلمانان برشمردند:
حضرت امام فرمودند: »شـما باید هوشـیار باشید که مسـجدهای تان و محراب های تان را حفظ کنید 
و بیشـتر از سـابق، شـمایی که این معجزه را از مسجد دیدید، حاال باید بروید دنبال این معجزه، نه رها کنید او 
را. من امروز باید بگویم که برای مسـلمان ها حفظ مسـاجد تکلیف اسـت. مساجد، امروز جزء اموری است که 

اسالم به آن وابسته است«.2 
در ایران، از اّول انقالب تا امروز، با توّجه  به پیدایش نهادها و مراکز دیگر، نقش مسجد، رو به اُفول است؛ 
به  صورتی  که برخی می گویند: »در نظام جمهوری اسالمی، بهتر است هر اُرگان و نهادی، مکان مخصوص 
به خود داشـته باشـد؛ چنان که دارد و مسـجد کانون نشـر معارف دین و مرکز تهذیب اخالق و پرورش دل ها 
و جان ها باشـد«.3به  نظر می رسـد این سـخن، برخالف نظر امام خمینی است. ایشان در سخنانی متعّدد 
می فرمایند: »پیامبر اکرم در مسجد بودند و همه  کارهای بزرگ دنیا را هم در مساجد انجام می دادند؛ ما 
امیدواریم حاال هم مساجد ما برگردد به آن وقتی که مسجد محل حّل و عقد امور باشد«.4»از این مسجدها، 
همـه  چیـز بیرون می رفت؛ مسـجد، محّل قضاوت بود«.5در این مقاله، تـالش می کنیم قضاوت را، به عنوان 

یکی از کارکردهای مسجد در صدر اسالم، از نظر تاریخی و فقهی بررسی کنیم.

1. صحیفه  امام  ، ج9، ص89.
2. همان، ج13، ص19 و21.

3. مسجد و حکومت، مجله  مسجد، ش29، ص21.
4. صحیفه  امام، ج17، ص233.

5. همان، ج15، ص14.
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معنای لغوی و اصطالحی قضاوت

ماّده قضا، در ریشه  اصلی خود به  معنای اِحکام و اِتقان امر و اجرای آن در جهت خود است. خداوند متعال 
«؛1مراد از این سـخن، اسـتوار کردن آسمان هاسـت. همچنین،  ِ می فرماید: »َفَقضا ُهّنَ َسـْبَع َسواٍت ِف َیْوَمْین
ذی َفَطَرنا 

َّ
ناِت َو ال َبّیِ

ْ
ْن ُنْؤِثَرَک َعیل  ما جاَءنا ِمَن ال

َ
وا ل

ُ
قضا به  معنای حکم  کردن است. خداوند می فرماید: »قال

ْنـَت قـاٍض...؛ مـا هرگـز تو را بر معجزاتی که به سـوی ما آمده و ]بـر[ آن کس که ما را پدید آورده 
َ
َفاْقـِض مـا أ

است، ترجیح نخواهیم داد؛ پس هر حکمی می خواهی بکن...«.2
بنابرایـن، اگر قاضی را، قاضی می نامند، به این دلیل اسـت کـه حکم می کند و آن را اجرا می کند.3فقهای 
ِعظام، تصریح دارند که قضا، به معنای خاّص شـرعی نیسـت؛4ولی در اصطالح فقها، همان گونه  که مرحوم 
شـیخ انصاری از »مسـالک« و »کشف اللثام« نقل می کند، به  معنی والیت شرعی است؛ والیت در حکم 
برای کسـی که شایسـتگی فتوا دارد.5 این حکم، برای »اثبات حقوق« برخی افراد یا برای »اسـتیفای حّق« 
صاحـب آن اسـت. شـیخ انصـاری افزون بر ایـن تعریف، می گوید: »حکـم  کردن بین مـردم به  گونه ای 

خاّص«6 نیز یکی از معانی قضا در اصطالح فقهاست. 
از »کتـاب القضـا« چنیـن برمی آید که »قضـا«، فقط در موارد اختالف بین دو نفـر و حّل مخاصمه به  کار 
می رود. از این رو، فقهای معاصر، قضا را چنین معنی می کنند: »فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم 
به ثبوت اّدعای مّدعی یا عدم حّق برای او نسبت به مدعٌی علیه«.7برخی هم می گویند: قضا به  معنای حکم 

 کردن بین مردم برای رفع تنازع بین آنهاست.8

مقصود از قضاوت در مسجد

پس از روشـن  شـدن معنای لغوی و اصطالحی قضا، مقصود از قضاوت در مسـجد نیز مشّخص می شود. 
مقصود آن است که قاضی در مسجد بنشیند و دشمنِی بین دو طرف دعوا را حّل کند. ادلّه، حکایت از آن دارد 
که اصل قضاوت در مسجد، به همین معناست و علما بر این مفهوم، اتّفاق نظر دارند. بنابراین، هیچ فقیهی به 

1. فّصلت، آیه 12.
2. طه، آیه 72.

3. معجم مقائیس اللغة، ج5، ص99.
4. شیخ انصاری، القضاء والشهادات، ص26.

5. همان، ص25.
6. همان، ص227، »و فی عرف الفقهاء استعمل تارة فی الحکم بین الناس علی الوجه المخصوص«.

7. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص3.
ع بینهم«. 8. تحریرالوسیله، ج2، ص404، »و هوالحکم بین الّناس لرفع التناز
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حرمت قضا در مسجد قائل نیست و البّته در بین آنها قائل به وجوب هم نداریم. همه  فقها، قضاوت در مسجد 
را جایز می دانند؛ با این  تفاوت  که برخی آن را مکروه و برخی مستحّب می دانند.

آرای فقیهان

به  طور کلّی، پنج قول وجود دارد:
 1ـ قضاوت در مسـجد، به طور مطلق، چه به  صورت دائم و چه به  صورت مقطعی، مکروه اسـت. محّقق 
حلّی در دو کتاب »معتبر« و »شـرائع«، این نظر را برگزیده اسـت: »و یکره انفاذ االحکام فیا؛ قضاوت و 

صدور حکم در مساجد مکروه است«.1محّقق نراقی نیز در »مستند«، همین نظر را دارد.2
 2ـ بین آن زمانی که مسـجد به  عنوان مکان قضاوت انتخاب شـود و پیوسـته در آن قضاوت صورت گیرد 
و بین آن هنگامی که به  صورت اتّفاقی در مسجد قضاوت شود، تفاوت وجود دارد. در حالت اّول، قضاوت در 

مسجد مکروه است؛ ولی در صورت دّوم کراهتی ندارد. 
لسا للقضاء دامئا  عل املسجد مج وهة... و أن یج مرحوم محّقق حلّی در »شرائع« می فرماید: »والداب املکر
و الیکره لو اتفق نادرا؛ از جمله آداب مکروه آن اسـت که مسـجد پیوسـته محّل قضاوت باشـد؛ ولی اگر گاهی 
در آنجـا قضـاوت صـورت گیرد، مکروه نخواهد بـود«.3در بین فقها متأّخر، مرحوم میـرزای قمی، در »غنائم 

 االّیام«، این نظریه را می پذیرد.4
 3ـ  قضاوت در مسجد نه  تنها مکروه نیست، بلکه مستحّب است. این نظریه، از ظاهر عبارت برخی فقها 
برمی آید؛ نظیر: شـیخ مفید در »مقنعه«،5 شـیخ طوسـی در »نهایه«،6 ابن حمزه در »وسیله«،7 ابن ادریس در 
»سـرائر«.8 تعبیر شـیخ مفید در »مقنعه« چنین اسـت: »ث یتوضا وضوء الصالة و یلبس من ثیابه مایتمکن 
رج ال املسجد االعظم ف البلد الذی یکم فیه؛ سپس، )قاضی( وضو می گیرد  مال و حسن الیئة و ین من احلج
و بهترین لباس خود را می پوشد و به  طرف مسجد اعظم شهری حرکت می کند که در آن قضاوت می کند«. 

از اینکه این کار در کنار دیگر مستحّبات آمده است، درمی یابیم که مراد، استحباب است.

ح المختصر، ج2، ص452؛ شرائع االسالم: ج1، ص98. 1. المعتبر فی شر
2. مستند الشیعة، ج17، ص59.

3. همان.
4. شرائع االسالم، ج4، ص866.

5. المقنعة، ص722.
6. النهایة فی مجردالفقه و الفتاوى، ص337ـ  338.

7. الوسیله الی نیل الفضیلة، ص209.
8. السرائر، ج2، ص156.
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 4ـ قضاوت در مسـجد جایز اسـت؛ ولی احتیاط در ترک آن اسـت. این قول، از کلمات صاحب جواهر1و 
مرحوم شیخ انصاری2 استفاده می شود.

 5ـ قضاوت در مسجد به طور مطلق )دائم و مقطعی( جایز است. در هر دو صورت، صدور حکم و قضاوت در 
مسجد هیچ کراهتی ندارد. این قول، از کلمات مرحوم شیخ طوسی در »خالف« و »مبسوط«3و قاضی بن بّراج 

در »مهّذب«4و ابن ادریس در »سرائر«5و... نتیجه می شود.

بررسی دالیل آرای مختلف

اکنون، دالیل آرای مختلف را بررسی می کنیم تا رأِی صحیح روشن گردد.

دلیل رأی نخست

صوم و التنازع بالکذب«.6 قضاوت در مسـجد، لوازمی  ّنه یسـمع مشـاجرة احلن محّقق حلّی می فرمایند: »ل
دارد که گاهی سبب هتک حریم مسجد می گردد. برای مثال: گاهی با مشاجره  دو طرف، جّو متشّنج می شود و 
آنها فریاد می زنند، گاه دروغ می گویند و قسم دروغ می خورند؛ اّما شارع مقّدس، چنین رفتارهایی را در مسجد 
منع کرده اسـت. به عالوه، برخی از فقها می گویند قضاوت در مسـجد، مسـتلزم حضور کافران و مشـرکان در 
مسـجد اسـت که کاری حرام دانسـته می شـود. همچنین، برخی منع ورود زنان معذور به مسـجد را نیز اضافه 
کرده اند.7 از این رو، بهتر است مکانی را برای قضاوت انتخاب کنند که این قبیل معذورات را در پی نداشته باشد.

بررسـی و نقـد: در پاسـخ می تـوان گفـت: توابع و لوازم قضاوت، کراهت قضا را موجب نمی شـود؛ بلکه در 

ذات خود، امری مستحّب و در برخی از موارد واجب است؛ زیرا می توان با گماردن ضابطان قضایی، از تشّنج 
و جدال جلوگیری کرد؛ اّما در پاسـخ اینکه فرمودند قضاوت در مسـجد موجب می شـود که مشـرکان و زنان 
معذور نتوانند شـاهد دادگاه بشـوند، باید گفت که چه اشکال دارد در این گونه موارد، شاهدان در مسجد بیایند 

و سپس قاضی نزد آنان برود و اظهاراتشان را بشنود.

1. جواهرالکالم، ج14، ص117.
2 -شیخ انصاری، القضاء والشهادات، ص88.

3. المبسوط، ج8، ص78.
4. المهّذب، ص592ـ  593.

5. السرائر، ص156 و157.
ح المختصر، ج2، ص452. 6. المعتبر فی شر

7. جواهرالکالم، ج40، ص80.
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ممکن است این اشکال مطرح شود که مجلس قضا به  هم  می خورد؛ چون جزئی از مجلس قضا در داخل 
مسجد و جزئی در خارج از مسجد واقع می شود. در پاسخ به این اشکال گفته می شود: نخست، از ظاهر کالم 
فقیهان، مخالف چنین سـخنی برداشـت نمی شـود. دّوم، به عالوه، با برداشتن چند قدم و حرکت قاضی برای 
شنیدن شهادت شهود، مجلس قضا به  هم  نمی خورد. همچنین، حضور مشرکان و کافران در مسجد، به طور 
ذاتی منعی ندارد، مگر آنکه نجس  شـدن یا هتک حرمت مسـجد را موجب بشـود. تاریخ، شـهادت می دهد 
که پیامبر گرامی نمایندگان مشـرکان را به مسـجد راه می داد و با آنان گفت وگو می کرد. شـاید به  همین  
دلیل است که برخی از فقهای معاصر می گویند: »المانع من دخولم ف املساجد ف نفسه غیر املسجداحلرام و 
نب ف املسـجد؛   ملکث احلج

ً
 لتنجیس املسـجد أو هتک حرمته أو موجبا

ً
مسـجدالّنی ااّل أن یکون مسـتلزما

ورود آنان ]غیرمسـلمانان[ به مسـجد غیر از مسـجدالحرام و مسجدالّنبی در نفس خود منعی ندارد، مگر آنکه 
نجس  شدن یا هتک  حرمت مسجد یا توّقف ُجنب در مسجد را موجب شود«.1

قائالن به کراهت، برای اثبات نظر خود، به چهار روایت مرسله استناد کرده اند:
 الف( مرسـله  علی بن اسـباط، قال ابوعبداهلل: »جّنبوا مسـاجدکم البیع و الشراء و املجانین و الصبیان و 
االحـکام و الّضالـة و احلـدود و رفـع  الّصـوت؛ امـام صادق فرمودند: »مسـاجدتان را از خرید و فروش، ورود 

دیوانگان و بّچه ها، صدور حکم، اعالم گمشده ها، حدود و فریاد دور نگه  دارید«.2
 ب( مرسله شیخ صدوق در »من الیحضره  الفقیه« که بسیار شبیه روایت مطرح شده است.3

 ج( مرسـله نبوی که مرحوم شـیخ طوسـی در »مبسوط« آن را نقل می کند: »جّنبوا املسـاجد صبیانکم و 
انینکـم و خصوماتکـم و احلکومـة؛ مسـاجد را از بّچه هـا، دیوانـگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور نگه  مج

دارید«.4
ة ف املسجد. 

ّ
 د( مرسله  نبوی که شیخ در »مبسوط« آن را نقل می کند: »أّن الّنی سع رجاًل ینشد ضال

فقال: ال وجدتا اّنا به نّیت املساجد لذکر اهَّلل و الّصالة؛ پیامبر در مسجد مردی را دیدند که از گمشده اش 
سـخن می گویـد. پیامبـر فرمود: پیدایش نکنی! همانا مسـجد، برای ذکر خدا و اقامه نماز سـاخته شـده 

است«.5

1. أجوبة االستفتائات، ج1، ص129، س429.
2. تهذیب االحکام، ج3، ص249، ح2.

3. ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص273، ح715.
4. المبسوط، ج8، ص78.

5. همان.
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از جمع بنـدی روایات مذکور که همگی مرسـله هسـتند، این نتیجه حاصل می شـود کـه معصومان از 
قضاوت کردن در مسجد نهی کرده اند.

بررسی و نقد: نخست، هر چهار روایت مرسل و غیرقابل  اعتمادند و در صورتی می توان به آنها عمل کرد 

که روایت قوی تری برخالف آن نداشته باشیم )در حالی که داریم(؛ اّما ممکن است کسی بگوید: روایت های 
مرسـله  شـیخ صدوق در حکم مسند و معتبر اسـت؛ زیرا وی در کتاب اّول »من الیحضره  الفقیه« فرموده اند: 
ّب؛ من قصد کرده ام در  »بـل قصـدت ال ایـراد مـا افـیت بـه و أحکـم بصحتـه و اعتقـد أنه حجة فیما بیین و بـین ر
این کتاب چیزی را بیاورم که به آن فتوا می دهم و به صّحت آن حکم می کنم؛ چیزی که بدان اعتقاد دارم، در 
بین من و پروردگارم حّجت اسـت«.1بنابراین، همه  کسـانی که در اسـناد این روایات بوده اند و مرحوم صدوق 

آنان را حذف کرده اند، عادل و ثقه بوده اند؛ از این رو، این مرسله ها حّجت هستند.
پاسـخ: نخسـت، در اعتبار و عدم  اعتبار مرسـله های شـیخ صدوق، بین فقهاء اختالف اسـت. دّوم، نهایت 
چیزی که از عبارت شیخ صدوق در اّول کتاب استفاده می شود این است که ایشان، جزم یا اطمینان به صدور 
این روایات داشـته اند؛ اّما جزم و اطمینان ایشـان، سـبب عدالت راویان سـند یا وثاقت آنها نمی شـود؛ زیرا در 
مواردی که ایشـان سـند را ذکر کرده اند، راویان ضعیف نیز وجود دارد. سـّوم، اگر بر فرض بپذیریم که شـیخ 
صدوق، به صدور، اطمینان داشـته اند، این سـؤال مطرح است که آیا اطمینان ایشان برای دیگران نیز حّجت 

است؟2
از جهت داللت، فقها چند احتمال داده اند:

الف( مقصود از احکام، صدور حکم نیست، بلکه اجرای آن است و فقها بر کراهت آن در مسجد، اتّفاق نظر 
دارند.

ب( مقصود از فضای جنجالی، فضایی با فریاد است که با وزانت و متانت مسجد سازگار نیست.
ج( مقصـود ائّمـه معصومان احکام صادر شـده از عاّمه اسـت که باطل اند و امامان می خواسـتند بدین 

 ترتیب، راه را بر قضاوت آنان ببندند.3
برخـی از ایـن احتمـاالت ضعیف اسـت؛ اّمـا قّوت احتمال اّول کافی اسـت کـه داللت این روایـات را نیز 
مخدوش کند. پس، روایت های چهارگانه، هم از لحاظ سـند و هم از نظر داللت مخدوش اند. به  این  ترتیب، 

قول اّول ابطال می شود.

1. من الیحضره الفقیه، ج1، ص3.
2. ر.ک کّلّیات فی علم الرجال، ص83ـ 384.
3. ن. ک: جواهرالکالم، ج14، ص116ـ  117.
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دلیل قول دّوم 

صاحـب »شـرایع« و مرحـوم محّقق حلّی، برای اّدعای خـود، دلیلی اقامه نمی کنند؛ اّمـا میرزای قمی در 
وایات القـول بالکراهة ف صورة االدمـان المطلقا...؛ در جمع  مع بین الر »غنائـم« می فرمایند: »و الظهـر ف احلج
بین روایات جواز قضاوت در مسـجد و ادلّه  کراهت قضا در مسـجد، اظهر این اسـت که بگوییم: اگر قضاوت 

دائمی باشد، مکروه و اگر مقطعی باشد، کراهت ندارد«.1 
نقد: با ذکر نکاتی که در پاسخ به ادلّه  قائالن به کراهت مطرح کردیم، زمینه ای برای این گونه جمع باقی 

نمی ماند.

دلیل قول سّوم

این نظر، از ظاهر کلمات فقها استفاده می شود؛ برای این نظریه به دو دلیل زیر استدالل شده است:
1. مسجد، محّل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حّل اختالفات نیز از مصادیق یاد خداوند است. 

2. قضاوت، از برترین اعمال اسـت. بنابراین، باید در شـریف تریِن اماکن انجام شـود. مسجد، مکانی است 
که این ویژگی را دارد.

محّقّق نراقی، پس از طرح دو دلیل در »مستند«، این گونه آنها را نقد می کند:
اّول: نمی توان پذیرفت که مسـجد محّل مطلق ذکر باشـد؛ جعفربن ابراهیم از امام سـّجاد نقل می کند 
َک انا ُنِصَبت املساجد   اهَّلل فا

َ
وا َفّض

ُ
که پیامبر خدا فرمودند: »من َسعُتُموُه ُیْنِشُد الّشعر ف املساجد َفُقول

للقرآن؛ اگر شنیدید کسی در مسجد شعر می خواند به او بگویید: خداوند دهانت را بشکند! مسجد برای قرآن 
ساخته شده است«.2

بنابراین، بر فرض بپذیریم که مسجد، محّل مطلق ذکر است؛ اّما ذکر بودن قضاوت را قبول نداریم.
دّوم: پس از نّص هایی که درباره کراهت قضا در مسجد اقامه کردیم، مستحب  دانستن قضاوت در مسجد، 

اجتهاد در مقابل نّص است و چنین چیزی باالتّفاق، باطل است.3
 به نظر می رسـد، هم دلیل قائالن به اسـتحباب و هم نقدی که بر آنها مطرح شـد، مخدوش است. خدشه 
در دلیل استحباب، به این است که استحباب نیز مانند وجوب و حرمت و کراهت، حکمی از احکام الهی است 

و باید با دلیل آن را ثابت کرد؛ اّما خدشه در کالم محّقق نراقی به صورت زیر است:

1. غنائم األیام، ج2، ص241.
2. الکافی، ج3، ص369، ح5.

3. مستندالشیعة، ج17، ص59 -ـ 60.
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اّول: از روایت »اّنا نصبت املساجد للقرآن« نمی توان استفاده  حصر کرد. در این روایت، حصر به طور قطع، 
حصر اضافی است؛ زیرا اگر حصر حقیقی باشد، باید دعا و توّسل و حّتی نماز خواندن در مسجد نیز مورد سؤال 

باشد. صرف نظر از حصر، اگر قضاوت طبق قرآن باشد، با روایت فوق منافات ندارد.
دّوم: هر عملی که برای کسـب رضای خدا و خدمت به بندگان او انجام شـود، از مصادیق یاد خداسـت و 

قضاوت به حّق، به طور قطع، از این دسته است.
سـّوم: این که فرمودید: قول قائالن به اسـتحباب، اجتهاد در مقابل نّص است، باید گفت: این قول اجتهاد 
است، اّما به طور قطعی، در مقابل نّص نیست، زیرا نص ّهای مزبور از نظر سندی و داللتی مخدوش هستند.

دلیل قول چهارم

مرحوم شـیخ انصاری، پس از طرح قول به کراهت و جواز قضا در مسـجد و بیان ادلّه دو طرف، در پایان 
ل«.1 بحث، می فرماید: »واملسئلة مل اشکال اال أن الترک أو

صاحب جواهر بر این مّدعا دو دلیل اقامه می کند:
1. چه بسا، قضاوت در مسجد، مستلزم وقوع مکروهات بشود؛ به ویژه، با توّجه  به تفاوت جوهری و اساسی 

بین قضاوت معصومان و دیگر آدمیان.
2. شاید ُقضات در مسجد، به  دلیل تقصیر در مقّدمات حکم یا تبعّیت کردن از امیال و هواهای نفسانی، به 

چیزی حکم کنند که مخالف نظر خداست.2
بررسی و نقد: اّول، آیا ترس از افتادن در مکروه یا حکم به غیر ما انزل اهلل، می تواند مانع از جواز قضاوت 

در مسجد باشد؛ به خصوص با توّجه  به قراین و مستنداتی که داللت می کند؟ امامان به شاگردان و یاران 
خود دسـتور می دادند که در مسـجد قضاوت کنند. برخی روایت ها، نشان می دهد امامان دیگران را از قضا 

در مسجد نهی نمی کردند که در ادلّه قول پنجم به آنها اشاره خواهیم کرد.
دّوم: احتمال خطا در قضاوت، به  علل متعّددی امکان پذیر اسـت؛ ولی اگر بنا باشـد قضاوت در مسـجد به 
این دلیل ترک شود که احتمال اشتباه وجود دارد، در سایر مکان ها نیز این احتمال وجود دارد؛ پس، قضا باید 
تعطیل شـود؛ اّما تعطیلی امر قضا، سـبب اختالل نظام می شـود. این امر به طور یقین، برخالف خواسته شارع 
مقـّدس اسـت. به عـالوه، نظیـر این احتمال خطا، در صدور حکـم و قضاوت و نیز در صدور فتـوا و اجتهاد نیز 
وجود دارد. پس، باید صاحب جواهر ملتزم شـود که به  دلیل احتمال خطا، باید از صدور فتوا نیز اجتناب کرد و 

1. شیخ انصاری،  القضاء و الشهادات، ص88.
2. جواهر الکالم، ج14، ص117.
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یا حداقل احتیاط در ترک آن اسـت! سـرانجام این که چرا صاحب جواهر، پس از رّد نظریه  قائالن به کراهت 
و اثبات جواز قضا در مسـجد، به  دلیل ترس از افتادن در مکروه یا احتمال خطا، فتوای به احتیاط می دهد؟ در 

حالی که مقتضای ادلّه، جواز قضا در مسجد است.

دلیل قول پنجم

مرحوم شیخ طوسی در کتاب »خالف«،1سه دلیل برای اثبات این قول اقامه می کند:
1. جواز، مقتضای اصل است تا وقتی دلیلی بر کراهت یا حرمت نباشد، حکم بر جواز است.

2. سـیره و مکان قضاوت پیامبر مسـجد بوده اسـت. به طور قطع، اگر قضاوت در مسـجد مکروه بود، 
پیامبر آنجا را برنمی گزید.

3. امـام علـی در مسـجد جامـع کوفه قضاوت می کـرد و »دّکـة القضاء« حضرت هنوز معروف اسـت. 
محّقق نراقی در »مستند« به دلیل اّول و سّوم اشکال می کند:

 دلیل حیث الدلیل«؛ 
ٌ

در این بحث، اصل وجود ندارد؛ زیرا برخی از روایات داّل بر کراهت است و »االصل
از این رو، جایی برای تمّسک به اصل نیست.

پاسخ: ثابت کردیم که ادلّه مذکور از لحاظ سند و داللت، غیرقابل  اعتمادند.
ایشان در دلیل سّوم هم سه اشکال مطرح می کند:

الف( اصل ثبوت چنین دّکه ای برای قضاوت ثابت نیست.
ب( بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که »دّکة  القضاء« باشد.

ج( بر فرض که »دّکة القضاء« باشد، از کجا معلوم که جزء مسجد بوده است و امام علی در آن قضاوت 
می کرده است؟ شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است.2

پاسـخ: هر سـه نقد این عالم بزرگ، تشـکیک در امر واضح و مسلّم تاریخی است؛ زیرا اصل ثبوت و »دّکة 
 القضاء« بودن آن و قضاوت حضرت در این مکان از مسلّماتی است که پیوسته فقهای ما در طّی قرون گذشته 
به آن اسـتدالل کرده اند. حضرت علی در این مکان امور قضائی را حلّ  و فصل می کردند. حّتی در برخی 
روایات، روش قضاوت حضرت، با تمام جزئّیات ذکر شده است. بنابراین، احتماالت مذکور در آن حّد از قّوت 

نیست که استدالل را دچار خدشه و ایراد را وارد کند.
برخی دیگر، مثل مرحوم فاضل هندی، صاحب »کشف  اللثام«، اشکال کرده اند: دلیلی وجود ندارد که امام 

1. الخالف، ج6، ص217.
2. مستندالشیعة، ج17، ص60.

713 فــــروغ مسجـــــــــــد



همواره در مسجد جامع، قضاوت می کردند. البّته، بنا به دالیل، گاهی در آنجا قضاوت می کردند.1
 پاسـخ: این برداشـت، صرف اّدعاسـت، زیرا اّول اینکه، چه دلیلی بر اثبات آن دارید و دّوم اینکه، برداشـت 
حاضر، خالف ظاهر اسـت؛ زیرا هیچ جا با یک یا دوبار قضاوت اتّفاقی، »دّکة  القضاء« نامیده نمی شـود. دلیل 
جواز قضاوت در مسـجد )البّته، پس از اتّفاق نظر علما بر وقوع قضاوت پیامبر اکرم و امام علی، وجود 

برخی از روایات است؛ مثل:
 الـف( فقـال له محّمدبن مسـلم الثقفی: اّمـا اّن علی بن ابی طالب قد قضی فی هذا المسـجد به خالف 
مـا قضیـت... «.2قاضی بن ابی لیلی دربـاره  موضوعی حکمی صادر کرد؛ پس از صدور حکم محّمدبن  مسـلم 
ثقفی خطاب به او گفت: آگاه باش که امام علی در همین مسـجد، نظیر همین قضّیه را به روش دیگری 

قضاوت کرد... .
حدیث از دو جهت مقصود ما را اثبات می کند:

اّول: محـّل قضـاوت ابن ابی لیلی، مسـجد بوده اسـت؛ زیـرا راوی می گوید: امام در همین مسـجد که تو 
قضاوت می کنی، به روش دیگری قضاوت کرد.

دّوم: مکان قضاوت امام علی نیز مسجد بوده است.
قـمی کل َرُجٍل منم 

ُ
ق بینم و ا ب( »أب جعفـر قـال: دخـل امیراملؤمنین املسـجد فاسـتقبله شـاب... ففّر

ؤسـهم مغطـاة بثیابـم ّث دعـا بـه عبداهَّلل بـن أب رافـع کاتبـه فقـال هـات  ال أسـطوانة مـن أسـاطین املسـجد و ر
لـس القضـاء و...؛ ایـن روایت، طوالنی اسـت و از ذکر کل متن   ف مج صحیفـة و دواة و جلـس امیراملؤمنـین
عربی و همچنین ترجمه کامل آن خودداری شده، ولی خالصه  آن این است که جوانی، از همسفران پدرش به 
حضرت علی چنین شکایت کرد که پدرم با اموال فراوانی با گروهی به تجارت رفت. اکنون همسفرانش 
برگشـته اند و اّدعا می کنند که پدرت در بین راه ُمرده اسـت. وقتی از آنها می پرسـم پس، اموالش کجاسـت؟ 
می گویند: او مالی نداشت! نزد شریح قاضی رفته ام و او به برائت آنان حکم صادر کرده است. حضرت دستور 
داد همسـفران را حاضر کردند و فرمود: یکی یکی و جداجدا در نزد سـتون های مسـجد بایستند. سپس، از آنها 

بازجویی کردند. در نهایت، افراد به قتل اعتراف کردند«.3
از این روایت، نه  تنها قضاوت حضرت در مسـجد ثابت می شـود، بلکه نحوه قضاوت و داشـتن جایگاه قضا 

در مسجد نیز اثبات می شود.

1. کشف اللثام، ج1، ص202.
2. الکافی، ج7، ص34، ح27.
3. الکافی، ج7، ص371، ح8.
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یح! اجلس ف  ج( وقتی امام علی شـنیدند که شـریح در منزل خود قضاوت می کند، فرمودند: »یا شـر
لس ف بیته؛ ای شـریح، در مسـجد قضاوت کن که  املسـجد فاّنه اعدل بین الناس و اّنه َوْهٌن بالقایض ان یج

این برای عدالت بین مردم بهتر است. همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن، مایه وهن قاضی است«.1
اگر از این روایت، اسـتحباب قضا در مسـجد اسـتفاده نشـود، دسـت کم جواز را نشـان می دهد. البّته، سند 

روایت مرسل است، بنابراین، فقط می تواند مؤّید باشد.
د( از روایت دیگری که نیازی به ذکر آن نیسـت، می توان اسـتفاده کرد که اعالم حکم قضائی در مسـجد 

جایز است.2
وقتی صّحت این گونه از قضاوت اثبات می شود، دیگر قضاوت قاضی تحکیم و به  طریق  اُولی جایز خواهد 
بـود. به عـالوه ، قضاوت در مسـجد از نظر روانی هم برای طرفین دعوا و هم برای قاضی آرامش بیشـتری را 
موجـب می شـود؛ زیـرا همگان به مقّدس  بودن این مـکان، ایمان دارند و فضای مسـجد، خود به  خود باعث 
می شود افرادی که در آنجا حضور پیدا می کنند، از مسائلی نظیِر دروغ  گفتن، شهادت به باطل و سوگند دروغ 

پرهیز کنند و چنین چیزی سبب می شود که قاضی، بر معیار حّق قضاوت کند. 

نتیجه سخن

از مطالب یاد شـده به روشـنی درمی یابیم که مراد از قضاوت در مسـجد، آن اسـت که قاضی در این مکان 
مقّدس که بیت اهلل است، بنشیند و خصومت بین دو طرف دعوا را حلّ  و فصل کند. به طور کلّی دالیل، حکایت 
از آن دارد که اصل »قضاوت در مسـجد«، به همین معنا، مورد اتّفاق همه علما اسـت. از این رو، هیچ فقیهی 
به حرمت قضاوت در مسـجد قائل نیسـت و البّته قائل به وجوب هم نداریم. همه  فقها، قضاوت در مسـجد را 

جایز می دانند؛ با این  تفاوت  که برخی آن را »مکروه« و برخی »مستحّب« می دانند.
نگارنده معتقد است که منظور رسول اکرم، فضای جنجالی همراه با فریاد است که کراهت قضا را در 
مسجد موجب می شود. البّته، می توان با گماردن ضابطان قضایی، از تشّنج و جدال جلوگیری کرد. همچنین، 
با استناد به سخن امام سّجاد، مسجد را جایگاه مطلق ذکر نمی دانیم؛ بلکه معتقدیم بسیاری از مشکالت 
در مسـجد حلّ  و فصل می شـود. اگر مسـجد مکان مطلق ذکر باشـد، خواندن قرآن هم در مسجد، غیر از ذکر 

است؛ بنابراین، نباید قرائت شود.
به هر حال، سیره و مکان قضاوت پیامبر مسجد بوده است. اگر قضاوت در مسجد مکروه بود، به طور 

1. دعائم االسالم، ج2، ص534، ح1898.
2. الکافی، ج7، ص185ـ  186، ح1.
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حتم، پیامبر آنجا را برنمی گزید. بر همین اساس، با توّجه  به قراین و مستنداتی که داللت می کند امامان به 
 شاگردان و یاران خود دستور می دادند که در مسجد قضاوت کند. برخی روایات نشان می دهد که امامان

دیگران را از قضا در مسجد نهی نمی کردند.
امام علی در مسجد جامع کوفه قضاوت می کرد و »دّکة القضاء« حضرت هنوز معروف است. حضرت 
در ایـن مـکان امـور قضائـی را حّل  و فصل می کردنـد. حّتی در برخی روایات نحوه قضـاوت حضرت، با تمام 

جزئیات ذکر شده است.
افـزون بـر مطالب بیان شـده، قضاوت در مسـجد از نظر روانی هم برای طرفین دعـوا و هم برای قاضی، 
آرامش بیشتری را به دنبال دارد؛ زیرا همگان به مقّدس  بودن این مکان ایمان دارند و فضای مسجد خود به  
خود باعث می شـود افرادی که در آنجا حضور پیدا می کنند، از مسـائلی نظیِر دروغ  گفتن، شـهادت به باطل و 

سوگند دروغ پرهیز کنند. این امر، قضاوت به حّق قاضی را باعث می شود. 
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نقش مساجد و ائّمه جماعت در دفاع مقّدس
مهدی مؤّیدی

چکیده

بـا مطالعـه تاریخ جنگ های صدر اسـالم، رابطه معناداری بین مسـجد و اقدامات پشـت جبهه مشـاهده 
می شـود. مسـاجد بـا محورّیـت ائّمه جماعـت و پرورش روح بندگـی در آدمی، او را ابتدا بـرای نبرد در میدان 
جهـاد اکبـر و در مرحله بعد برای حضور در صحنـه نظامی، یعنی جهاد اصغر آماده می کنند. بنابراین، پیوندی 
عمیـق و دو طرفـه میان فرهنگ مسـجد و فرهنگ جهاد وجـود دارد که در فصل دّوم به این موضوع پرداخته 
شـده اسـت. همچنین، در جنگ تحمیلی هشـت ساله، مسـاجد به عنوان قلب مقاومت رزمندگان اسالم، در 
شـهرهای مورد هجوم دشـمن، به یک نهاد پایداری تبدیل شـدند و ائّمه جماعت، پرچمدار این ایسـتادگی 
بودند. نگارنده، مصادیق مختلفی از نقش ائّمه جماعت در پایداری مردم در زمان جنگ تحمیلی را بازگو کرده 
اسـت. در دفاع مقّدس، روحانّیت با محورّیت مسـاجد در این زمینه فّعالّیت های متعّددی را بر عهده داشـتند؛ 
مانند: تربیت نیروهای مبارز، جذب و اعزام نیرو، بدرقه رزمندگان، جمع آوری کمک های مردمی، دعا کردن 
برای رزمندگان، تشـییع پیکر شـهدا، دیدار اهل مسـجد با خانواده معّظم شـهدا و تبلیغات جنگ. این وظایف 
روحانّیت، منحصر به دوران جنگ نیست؛ بلکه در زمان صلح، آنها می توانند مساجد را پایگاه دشمن شناسی 

و ترویج فرهنگ جهاد، شهادت و ایثار قرار دهند.

کلیدواژه ها: 

کارکـرد نظامی مسـاجد در صدر اسـالم، رابطـه بین فرهنگ مسـجد با فرهنگ جهاد، نقش مسـاجد در 
پشتیبانی از جنگ تحمیلی، دشمن شناسی، وظایف مساجد در زمان صلح.
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مقّدمه

جوامـع بشـری همـواره با مفهـوم جنگ آشـنا بوده اند؛ به ندرت جامعـه ای را می توان یافـت که تلخی ها 
و دشـواری های جنگ را نچشـیده باشـد. همیشـه تضاّد بین دو گروه مسـتضعف و مسـتکبر، قدرت طلب و 

عدالت خواه، در طول تاریخ منشأ جنگ های فراوان بوده است. 
پس از ظهور اسـالم، با آغاز رسـالت پیامبر اکرم برای براندازی کفر و شـرک، مشـرکان و یهودّیان 
برای نابودی اسـالم، مبارزه خودشـان را شروع کردند. این مبارزات، با هجرت پیامبر به مدینه و تشکیل 
حکومت اسـالمی و با تمرکز نیروها در مسـاجد وارد مرحله جدیدی شـد. پس از نزول آیه جهاد،1مسلمانان به 
دفاع از کیان اسـالم، موّظف شـدند و مسـاجد به مقّر و پادگان مجاهدان و رزمندگان تبدیل شـد. به گونه ای 

که آموزش، سازماندهی، اعزام نیروها، فرماندهی و مداوای مجروحان جنگ در مساجد انجام می گرفت.
فتوحات اسالمی از مسجدالّنبی در مدینه آغاز و به مسجد مسلمةبن عبدالملک بن مروان در قسطنطنیه، 

در زمان عمربن عبدالعزیز پایان یافت.2 
در تاریخ اسالم، تا زمانی که فرهنگ جهاد و شهادت زنده بود، مساجد، کارکرد نظامی خود را حفظ کردند؛ 

به خصوص شیعیان، مساجد را سنگری علیه ظلم طاغوتیان می دانستد. 
مسـلمانان ایران نیز به تأّسـی از مسـلمانان صدر اسـالم، مسجد را سـنگر مبارزه با طاغوتیان قرار دادند؛ 
چنان که با شروع مبارزات انقالبی مردم ایران علیه طاغوت )رژیم پهلوی(، نقش مساجد ُپررنگ شد و مساجد 
محلّه ها، محور اصلی تجّمع مبارزین گردید. بعد از پیروزی شکوه مند انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی، 
بـار دیگـر مسـاجد، کارآیی خود را در بُعـد نظامی اثبات کردند و فّعالّیت های مسـجدالّنبی در صدر اسـالم را 

یادآور شدند.
در این نوشتار، نگارنده قصد دارد کارکرد نظامی و مبارزاتی مساجد در صدر اسالم و دفاع مقّدس را بررسی 
کند. در صورت تثبیت این کارکرِد مساجد، فرهنگ جهاد در جامعه گسترش پیدا می کند و همواره مسلمانان 
برای مجاهدت و فداکاری در راه اسـالم، آماده خواهند بود و ملّتی که با فرهنگ جهاد و شـهادت اُنس داشـته 

باشد، شکست ناپذیر است. 

 1. حّج، آیه39.
2. شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رسالة المسجد العسکریة، ص142.
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فصل اّول: کارکرد نظامی مساجد در صدر اسالم
مسجد، نخستین پادگان اسالمی

بعد از هجرت پیامبر، با تعیین مکان مسجد مدینه توّسط ایشان، احداث بنای آن با خشت و سنگ آغاز 
گردید و آن حضرت به همراه یارانش خشت و سنگ به دوش می کشیدند و بدین گونه پیامبر نیز در این 
کار شرکت فرمودند. به این ترتیب، بنای مسجد، با فرشی از شن و ماسه، سقفی از شاخه نخل و ستون هایی 

از تنه درخت خرما برپا گردید. با ساخت این مسجد، بنای »نخستین پادگان اسالمی« کامل شد.1 

 مسجد، ستاد فرماندهی پیامبر اکرم

در مطالعه تاریخ جنگ های صدر اسـالم، نکته بارزی که در سـیره پیامبر حائز اهمّیت اسـت، نقِش 
محوری مساجد در سازمان دهی و آموزش نظامی، اعزام نیرو، فرماندهی و پشتیبانی جنگ، نگهداری غنائم 
و اسیران، مداوای مجروحین و مکان اکرام خانواده های شهدا و نقش معنوی مسجد در کمک به رزمندگان 

اسالم است.
سـربلندی سـپاه اسـالم در بیش از هفتاد جنگ و درگیری نظامی در طول حضور ده سـاله پیامبر در 

مدینه، نشان از موّفقّیت شیوه های فرماندهی ایشان دارد.2
بـا مطالعـه تاریخ صدر اسـالم درمی یابیم که مسـجد الّنبی، مقّر فرماندهی و مـکان طّراحی یا اتاق جنگ 
پیامبر بود. آن حضرت از طریق نیروهای اّطالعاتی خود، از اخبار دشمن مّطلع می شدند و در مورد نحوه 

طّراحی عملیات جنگ با اصحاب و فرماندهان و مجاهدین به بحث و گفت وگو می پرداختند.
در آن زمان، مکان های موازی با مسـجد وجود داشـت. سـران قریش در ترور پیامبر در »دارالّندوة« 
تشـکیل جلسـه دادند و تصمیم گرفتند که از هر قبیله، جوانی بزرگ زاده و نََسـب دار با شمشـیری بُّرنده آماده 

قتل پیامبر شود.3
این سـّنت نبوی، یعنی مرکزّیت مسـجد در جنگ ها، تا زمان بنی امّیه برپا بود. معاویه بعد از شـهادت علی 
 در مسـجد، برای حفظ امنّیت خود، در محرابی که دو طرف آن پوشـیده  بود، می ایسـتاد و پشـت سر او در 
صف اّول، محافظین او می ایسـتادند و ُخلفای بعد از او مقّر حکومت را از مسـجد به کاخ ها و محّل سـکونت 

خودشان انتقال دادند.4

1. شیت خطاب، محمود، شیوه فرماندهی پیامبر، ترجمه بینش عبدالحسین، ص85.
2. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص5.

3. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص84.
4. شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رسالة المسجد العسکریه، ص140، اقتباس.
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مسجد، بیشتر صحنه طرح مسائل جنگی بود.1پیامبر در طّراحی عملیات  با فرماندهان و رزمندگان، در 
مسـجد به مشـورت می پرداختند. در جنگ اُُحد، هنگامی که پیامبر از حرکت سپاه قریش به سوی مدینه 
آگاه شدند، در مسجد حضور یافتند و در اجتماع مردم در مورد این رویداد سخن گفتند و از مسلمانان خواستند 

تا نظرات خود را درباره چگونگی رویارویی با دشمن مطرح کنند.2
پیامبر به طور کامل به نظرات افراد مختلف توّجه  کردند و سرانجام با آنکه آن حضرت، مایل به باقی 
ماندن در مدینه و جنگیدن با دشمن در شهر بودند، با توّجه به افکار عمومی مسلمانان، بر آن شدند تا بیرون 
از شـهر و در دامنه کوه اُُحد به رویارویی با دشـمن بپردازند. نمونه موّفق دیگر این مشـورت، در جنگ احزاب 
صورت گرفت که با طرح خندق سلمان فارسی، مسلمانان پیروز شدند. شرکت رزمندگان در تصمیم گیری ها 
تأثیـرات روحـی و روانـی فراوانی در جنگیدن آنها داشـت. وقتی آنها نظر خود را در تصمیم گیری ها سـهیم و 

مؤثّر می دیدند، برای تحّقق اهداف جنگ تالش بیشتری از خود نشان می دادند.

مسجد، مرکز اجتماع و سازمان دهی مجاهدان

در صدر اسـالم، مسـلمانان قبل از عزیمت به جنگ، در مسـاجد تجهیز می شـدند.3هنگامی که یک خطر 
داخلـی یـا خارجی متوّجه مسـلمانان می شـد، جارچی پیامبـر، که به طور معمول بالل بود، مسـلمانان را 
به مسـجد و حرکت به سـوی نبـرد فرامی خواند.4با ندای »الّصـالة جامعة... الّصـالة جامعـة...« در غیِر اوقات 
نماز، مجاهدان متوّجه اهّمیت خطر می شـدند و به صورت گروه گروه و فردفرد، با تجهیزات نظامی خود وارد 
مسـجد می شـدند و در آنجا سامان دهی و تحت فرماندهی مشّخص، آماده اعزام و دفاع از اسالم و مسلمانان 
می گشـتند.5مبدأ حرکت رزمندگان اسـالم به سـوی جبهه های نبرد، مسـجد بوده  اسـت. آنچه در این زمینه 
استثنا می شود، آن دسته از عملیات نظامی است که به دلیل رعایت مصالح امنّیتی، اعزام سپاهیان اسالم به 
صورت مخفیانه انجام می گرفته است. گواه درستی این سخن آن است که در موارد فراوانی، اعزام سپاهیان 
اسالم پس از به جا آوردن یکی از نمازهای پنج گانه صورت می گرفته است.6شاهد دیگر اینکه، حرکت سپاه 
اسالم در جنگ اُُحد، از مسجد انجام گرفته است. سربازان اسالم، پس از حضور در مسجد و اقامه نماز عصر، 

1. مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه های مساجد، ترجمه عّباسپور محّمد، مهدوی محّمدجواد، ص43-44.
2. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص152.

کز استان های سراسر کشور، 61/7/22، صحیفه نور، ج17، ص54. 3. بیانات امام خمینیدر جمع ائّمه جمعه مرا
4. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص180.

5. شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رسالة العسکریة، ص43.
6. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص178.

722مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1



در میان بدرقه مسلمانانی که خود را به مسجد پیامبر رسانده بودند، به سوی اُُحد اعزام شدند.1

زمان آغاز جهاد در اسالم

ْم ُظِلُموا َو ِإّنَ اهَّلَل  ُ ّنَ
َ
وَن ِبأ

ُ
ِذیَن یَقاَتل

َّ
ِذَن ِلل

ُ
بعد از مسـتقر شـدن پیامبر اکرم در مدینه، اّولین آیه جهاد، »أ
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آغاز جهاد در اسالم بود.3پیامبر در مسجد به تشریح فرهنگ جهاد و احکام آن اقدام فرمودند و این دستور 
الهی یکی از شـاخصه های اصلی تمایز اسـالم از دیگر ادیان اسـت؛ یعنی اسـالم دین را فقط عبادت فردی 
مطرح نمی کند، بلکه برای مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان اهمّیت قائل بوده، جهاد را وضع نموده است. 

مسجد، در میدان های نبرد

اهتمام خاّص پیامبر و یاران آن حضرت نسـبت به مسـجد تا آنجا بود که مسـلمانان در مسیر رفتن به 
جنگ و حّتی در میدان جنگ، خود را از مسـجد بی نیاز نمی دانسـتند. سـپاهیان اسالم در اردوگاه های خود، به 

ساختن مسجد می پرداختند و بدین سان از فضیلت نمازگزاردن در مسجد بهره مند می شدند.
در حقیقت، تعّدد مساجدی که پیامبر و یارانش در جنگ های مختلف بنا نموده اند، هم گویای اهتمام 
سـپاهیان اسـالم به امر نماز و هم بیانگر اهمّیت و موقعّیت مسـجد در باور مسـلمانان صدر اسالم است. آنان 
در جنگ ها، در کنار تالش برای پیروزی، نه تنها هرگز خود را از نماز و مسجد بی نیاز نمی دیدند، بلکه در این 

شرایط، نسبت به ارتباط با خداوند، توّجه بیشتری  داشتند. 
این مسـاجد، افزون بر تقوّیت بنیه معنوی سـپاه، زمانی که در کنار خیمه فرماندهی بنا می شـد، در ایجاد 

ارتباط بین بخش های مختلف سپاه با فرماندهی، نقش مؤثّری ایفا می نمود.4
در تاریخ، مساجد زیادی وجود دارد که جایگاه اقامه نماز پیامبر در غزوات و سفرهای حّج بود؛ در ادامه 

به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می شود:5
1. مسجد عرق الظبیه: این مسجد در فاصله دو میلی6»روحاء«، در سمت راست جاّده مدینه به مّکه واقع 
شـده  اسـت. برخی گفته اند که پیامبر در این مسـجد نماز گزارده و در همین مسـجد برای رفتن به جنگ 

1. واقدی، محّمد بن عمر، مغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ص155.
2. حّج، آیات40-39.

3. شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رسالة المسجد العسکریة، ص41.
4. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص205-206.

5. فراهتی، عباسعلی، مسجد و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در جامعه اسالمی از آغاز اسالم تا پایان حکومت اموی، ص 125 -131، با تلخیص.
6. هر میل )mile( برابر1640 متر است.
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بدر، با اصحاب خویش رایزنی کرده است.
2. مسجدالسـقیا: این مسـجد در جایی به نام »سـقیا«، در میان راه مدینه به مّکه و در نزدیکی بدر واقع 
شـده اسـت. عّده ای گفته اند که رسـول خدا در جنگ بدر در این مسـجد نماز گزارده و برای اهل مدینه 

دعا کرده است.
3. مسجد روحاء: این مسجد در »روحاء«، در میان راه مدینه به مّکه واقع شده است. برخی افراد گفته اند 

که رسول خدا در غزوه بدر در محّل این مسجد، نزدیک چاه بدر نماز خوانده است.
4. مسـجد بدر: این مسـجد در کنار نخلسـتانی در سـرزمین بدر واقع شده است و در اصل سایبانی بود که 

پیامبر اکرم در جنگ بدر در آنجا اقامت داشته است.
ُحد: مسجد کوچکی است که در دامنه کوه اُُحد نزدیک مدینه قرار گرفته است. بعضی آن را 

ُ
5. مسجد ا

»مسجد الفتح« نیز نامیده اند.
6. مسـجدالفضیخ: این مسـجد به »مسجدالّشـمس« نیز معروف اسـت و در شرق مسجد قبا واقع است 
و با سـنگ های سـیاه ساخته شده است. رسـول خدا در غزوه »بنی النضیر«، در این محّل اقامت داشته و 

در آنجا نماز خوانده اند.
7. مسـجدالفتح: این مسـجد به نام های »احزاب« و »اعلی« نیز معروف اسـت و بر فراز کوه »سـلع«، 
نزدیـک مدینـه و در سـمت غربی آن واقع اسـت. بعضی گفته اند کـه پیامبر در جنگ خنـدق در آن نماز 
خوانده اند و برای پیروزی مسلمانان در این جنگ از خداوند طلب نصرت کرده و خواسته آن حضرت مقرون 

به اجابت گردیده است.
8. مسجد ذباب: این مسجد که به »مسجدالرایه« نیز مشهور است، در باالی کوهی به نام »ذباب«، در 
سمت غربی مدینه واقع است. افرادی گفته اند که رسول خدا در غزوه خندق در آنجا نماز خوانده است.

9. مسـجدالعصر: این مسـجد در نزدیکی کوه »عصر«، در یک منزلِی مدینه به طرف خیبر واقع اسـت. 
برخی گفته اند رسول اکرم آن را بنا نهاده است و سمهودی به نقل از مطری گفته است که مسجدالعصر 

از مساجد معروفی است که پیامبر به هنگام رفتن به خیبر در آن مسجد نماز خوانده اند.
10. مسجد خیبر: این مسجد به هنگام غزوه خیبر توّسط پیامبر اکرمدر محّل خیبر بنا نهاده شد.

11. مسـجد میان شـق فطاه: »شـق« و »فطاه« نام دو قلعه از قلعه های خیبر اسـت. بعضی می گویند 
رسول خدا پس از فتح خیبر در جایی میان این دو قلعه نماز گزاردند و سپس در آنجا مسجدی را بنا نهاد.

در مورد تعداد مساجد و جایگاه های نماِز پیامبر در غزوه تبوک، در میان تاریخ نویسان اندکی اختالف 
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است. آن حضرت، نخستین مسجد را در محلّی به نام »ذی خشب«، در یک منزلِی مدینه احداث نمودند و در 
راه، به هر منزلی که می رسیدند، مساجد دیگر را بنا می کردند.1ابن اسحاق تعداد این مساجد را چهارده مسجد 
و واقدی، پانزده مسـجد بیان کرده اند.2مؤلّف سـیره رسول اهلل، شمار این مساجد را هفده مسجد و سمهودی، 
بیست مسجد ذکر نموده اند. در این قسمت از بحث، این مساجد را به ترتیبی که سمهودی در »وفاء الوفاء«، از 
نخستین مسجد در تبوک بر شمرده، می آوریم: مسجدالّتوبه، مسجد مدران، مسجد ذات الّترزاب، مسجدی در 
اخضر، مسجدی در ذات خطیی، مسجدی در اتی، مسجدی در تبراء، مسجدی در دره تاراء، مسجدی باالی 
حصاء، مسـجد حجر، مسـجد باالی قزح، مسجدی در وادی القری، مسجدی در قریه بنی عذره، مسجدی در 

رقعه، مسجدی ذی المروه، مسجد فیفاء، مسجدی در ذی خشب.3
ایـن مسـاجد متعـّدد، بیانگر اهمّیت و نقش فّعال مسـاجد در میدان های جنگ اسـت. پیامبر حّتی در 
بازگشـت از جنگ ها نیز توّجه خاّصی به مسـجد داشـتند و همواره هنگام برگشـت، ابتدا در مسـجد حضور 

می یافتند و در آنجا دو رکعت نماز می گذاردند.4
برخی از فرماندهان سپاه نیز در این مورد از پیامبر پیروی می کردند. اُسامه در بازگشت از جنگ موته، 
پس از ورود به مدینه، در حالی که پرچم جنگ پیشاپیش او حمل می شد، ابتدا به مسجد رفت؛ دو رکعت نماز 
گزارد؛ آنگاه همراه با پرچم به خانه خود بازگشـت.5 این عمِل پیامبر و فرماندهان رشـیدی مانند اُسـامه، 
در حقیقت نشـان دهنده شـکر گزاری به بارگاه الهی بود؛ زیرا در باور آنها، مسـجد، برترین مکان برای این 

عمل شناخته می شد.

مساجد، نقطه آغاز تبلیغ فرهنگی اسالم پس از فتح نظامی

امام خمینی می فرمایند: »ارتش اسالم هر جا رفته است و سردارهای اسالم هر جا پا گذاشتند؛ همان 
جایی که پا گذاشـتند، اّول مسـجد درسـت کردند؛ وقتی به قاهره رسـیدند، اّول برای مسـجد، خط کشیدند و 
هر جا این طور بود، مسـجد مطرح بود؛ معبد مطرح بود و ارتش اسـالم برای آباد کردن مسـاجد و محراب ها 

کوشش می کردند«.6

1. سمهوری، شهاب الّدین احمد الحسینی، وفاءالوفاء باخبار دارلمصطفی، ص183-181.
2. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص761.

3. سمهوری، شهاب الّدین احمد الحسینی، وفاءالوفاء، باخبار دارالمصطفی، ص183-18.
4. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص789.

5. همان، ص860-859.
6. بیانـات امـام خمینـی، در جمـع فرماندهـان، افسـران و درجه دارن و پرسـنل نیروی دریایـی، در تاریخ 59/4/15؛ امام در سـنگر نماز، ص171- 

172 بـه نقـل از صحیفه نـور، ج12، ص222.
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در فتوحـات اسـالمی، اّولیـن اقـدام فاتحـان جنگ، مسجدسـازی بود. مسـلمانان، قبـل از اینکه به فکر 
خانه سـازی برای خود باشـند، به بنای مسـجد فکر می کردند و سـال هفده هجری، بعد از فتح کوفه، اّولین 
اقدام مسـلمانان، سـاخت مسـجد کوفه بود. همچنین، بعد از فتح مصر در سـال بیست هجری، مسجد جامع 
بنا شـد.1در تاریخ می خوانیم به دلیل اینکه مسـلمانان در فاصله سـال های چهارده تا شانزده هجری، عراق را 
فتح کردند، تیسفون را که در کنار دجله و از مهم ترین شهرهای ایران قدیم و پایتخت ساسانی بود، »مدائن« 
نامیدند. کاخ باشـکوه ساسـانیان، معروف به »ایوان کسـری«، در این شـهر واقع بود و آثار آن تاکنون در کنار 
دجله باقی مانده اسـت. هنگامی که مسـلمانان، دروازه های این شهر را گشودند، ایوان کسری را بدون اندک 
تغییری در وضع مجّسمه ها، نقوش و انواع مناظر زیبای داخل آن، به مسجد مبّدل کردند و در روز پیروزی در 
آنجا نماز گزاردند.2این ویژگی  جنگ های اسـالمی، با هدف پشـتیبانی از گسترش اسالم بود؛ کشورگشایی و 
مساجد، یکی از شاخصه های گسترش اسالم در مناطق مختلف و سرآغازی برای تبلیغ فرهنگی اسالم بود.

مسجد، مرکز درمان و عیادت مجروحان 

پیامبـر اکـرم با توّجه به ایـن نکته ظریف که مجروحان جبهه ها برای مداوا، عالوه بر درمان به روش 
متـداول، بـه عوامل معنوی نیازمندند، مسـجد را بهترین درمانگاه و اسـتراحت گاه مجروحان قرار دادند.3این 
تصمیم، سـبب می شـد که در قالب رفت و آمدهای نمازگزاران به مسـجد، از مجروحان احوالپرسی و اِکرام به 

عمل آید و این تقوّیت روحّیه به درمان آنها )مجروحان( کمک می کرد.
واقدی، در مورد رخدادهای جنگ اُُحد که طّی آن شـمار زیادی از مسـلمانان مجروح شـدند، آورده است: 
»مردم در مسجد، چراغ و آتش برافروخته بودند و خستگان و مجروحان را زخم بندی می کردند«.4 ابن  هشام، 
 ،هنگامی که از ماجرای حکمّیت سعدبن معاذ درباره یهودّیان بنی قریظه می نویسد، می گوید: »رسول خدا
سـعدبن معاذ را در خیمه ای جا داده بودند؛ در این خیمه، زنی از قبیله أسـلم که »رفیده« نام داشت، مجروحان 
را مداوا می نمود. این زن، خودش را وقف خدمت به مسلماناِن مجروح کرده بود. رسول خدا پس از آنکه 
سعدبن معاذ در جنگ خندق مجروح شده بود، به قوم او دستور دادند تا سعد را در خیمه رفیده بستری کنند تا 
آن حضرت زود به زود به عیادت او بروند«.5طبق یک نقل تاریخی، عّده ای از جنگجویان زخمی قبیله اوس، 

1. شیت خطاب محمود، الوسیلة فی رسالة المسجد العسکریة، ص137- 138.
2. فراهتی عباسعلی، مسجد و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در جامعه اسالمی از آغاز اسالم تا پایان حکومت اموی، ص177.

3. رهبری حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص254- 255، با تلخیص.
4. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص180.

5. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص 208، به نقل از السیرة النبویة، ابن هشام، ج3، ص250.
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در مسجد مورد معالجه قرار گرفتند.1
البّته می توان گفت که انجام کار زخم بندی در مسـجد، در زمان پیامبر، به دلیل نداشـتن جا و مکان 
مناسب ترین و بهترین جا برای این کار بوده است؛ زیرا طبیعت این کار که به طور معمول با خون ریزی همراه 

است، با مسجد سازگاری ندارد و به علّت ضرورت، از مکان مسجد استفاده می شد.
به عالوه، در پاره ای از موارد، مانند بستری شدن سعدبن معاذ در مسجد، هدف این بود که پیامبر بتواند 
 ،به آسـانی از وی عیادت نماید. اگرچه به نظر می رسـد بر پایه شـواهدی که جای ذکر آن نیسـت، پیامبر
سعد را به این دلیل در مسجد بستری نمودند تا همراه با عیادت از او درباره مسائل نظامی نیز با او به مشورت 
وگفت وگو بپردازند؛ زیرا سـعد، از سـرداران بنام سـپاه اسالم و ساالر اوسیان بود و یک چهره بزرگ نظامی به 

شمار می آمد.
مـا نیـز بـا ذکر این گونه شـواهد تاریخی، بر آن نیسـتیم تا چنیـن نتیجه گیری کنیم که امـروز نیز با وجود 
امکانات و مکان های مناسب تر برای مداوای مجروحان، باید از مسجد استفاده کرد؛ بلکه در صدد آن هستیم 

تا ارتباط فّعال و تنگاتنگ مسجد را با امور اجتماعی و مسائل مربوط به جنگ نشان دهیم.2 

مسجد، محّل نگهداری ُاسرا

در تاریخ می خوانیم که اسیران را پس از جنگ، به مسجد می آوردند و در آنجا به یکی از ستون های مسجد 
می بسـتند تا پیامبر درباره آنها حکم نهایی را صادر کند.3در سـیره ابن هشـام، درباره زندانی شـدن دختر 
حاتم طائی چنین می خوانیم: »فجعلت بنت  حات ف خطیره بباب املسجد، کانت السبایا یبسن فیا؛ دختر 
حاتم را در محّوطه دیوارِکشـی شـده ای در ورودی مسـجد پیامبر که اسیران را در آنجا زندانی می کردند، 

جای دادند«.4

 نگهداری غنایم جنگی
ّ

مسجد، محل

یکی از کارآیی های فّعال مسـاجد در جنگ ها، نگهداری غنایم بود تا بعد از جنگ بین رزمندگان تقسـیم 
شود. همان طور که حضرت علی پس از جنگ جمل، غنایم را برای نگهداری به مسجد بصره فرستادند.5

1. مّکی سباعی، محّمد؛ تاریخ کتابخانه های مساجد، ترجمه عباسپور محّمد، مهدوی محّمد جواد، ص32.
2 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص208 - 209.

3 . مجّله مسجد، ش18، به نقل از الجامع الصحیح، 3/ 123.
4 . رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص258، به نقل از سیره ابن هشام، 4/ 235.

5. مّکی سباعی، تاریخ کتابخانه های مساجد، ترجمه عّباسپور محّمد، مهدوی محّمدجواد، اقتباس از ص44.
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فصل دّوم: رابطه فرهنگ مسجد با فرهنگ جهاد
شناخت جهاد از دیدگاه اسالم

در نظام الهی اسـالم، ترویج ارزش های اسـالمی و حرکت در مسـیر گسترش آن، وظیفه همه مسلمانان 
اسـت و این حرکت در طول تاریخ، همواره با مخالفت جبهه کفر و شـرک و نفاق روبه رو شـده است و بهترین 

وسیله برای پیروزی مسلمانان جهاد و شهادت طلبی است.
اگر اسـالم تا امروز ماندگار شـده اسـت و روزبه روز قدرتمندتر می شـود، به سـبب امر جهاد است. یکی از 
برتری ها و تفاوت های اسـالم و مسـیحّیت، جهاد اسـت؛ زیرا رسـالت اسـالم، اصالح جهان اسـت که بدون 

قانون، جهاد و ارتش مقتدر، محّقق نخواهد شد.
فلسـفه جنگ در اسـالم، گسـترش نظام توحیدی الهی اسـت که با ریشـه کن شدن فسـاد و ظلم محّقق 

می شود تا زمینه ساز انتخاب آزادانه دوست داران توحید در جهان باشد.
جنگ های دفاعی در اسـالم بر همگان واجب اسـت و شـرایط خاّصی ندارد و شـخص در شـرایطی قرار 

می گیرد که به حکم عقل و فطرت باید از خود دفاع کند. برخی از مصادیق آن عبارت اند از:
الف( دفاع از مرزها، سرزمین و دولت اسالمی در برابر تجاوز بیگانگان؛

ب( جنگ با کّفار ذّمی ای که عهد خود با مسـلمانان را زیر پا گذاشـته و امنّیت و وحدت جامعه اسـالمی را 
به خطر انداخته اند.

ج( جنگ هـای آزادی بخـش بـا هـدف آزادسـازی ملّت هـای تحـت سـلطه حکومت های اسـتبدادی و 
دیکتاتوری.1

هدف از تشریع حکم جهاد در اسالم از منظر قرآن کریم

هدف از تشریع حکم جهاد و جنگ از دیدگاه قرآن کریم در موارد زیر بیان شده است:
1. گسترش توحید و خداپرستی: از آیات زیادی که در آنها واژه »فی سبیل اهلل« در کنار امر به قتال آمده 
اسـت می توان به این نکته پی برد که خداوند متعال همواره و در تمام جنگ ها، این هدف را مّدنظر داشـته و 

آن را عامل مشروعّیت جنگ ها دانسته است.
...؛ و با آنها پیکار کنید  ُه هَّلِلّ

ُّ
یُن ُکل وُهْم َحیّتَ اَل َتُکوَن ِفْتَنٌة َو یُکوَن الّدِ

ُ
2. برچیدن فتنه از روی زمین: »َو َقاِتل

تا فتنه )شرک و سلب آزادی( برچیده شود و دین )و پرستش(، همه مخصوص خدا باشد«.2بر اساس روایات 

1. شبان نیا قاسم، آثار جهاد در روابط بین الملل، ص71.
2. انفال، آیه39.
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موجود در این زمینه، مراد از فتنه، کفر و شرک نسبت به خداوند متعال است.
3. رفع هرگونه ظلم و ستم: مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم و گسترش عدل و عدالت، یکی از اهداف جنگ 
َقِدیٌر؛ به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، 

َ
 َنْصِرِهْم ل

َ
ْم ُظِلُموا َو ِإّنَ اهَّلَل َعیل ُ ّنَ

َ
وَن ِبأ

ُ
ِذیَن یَقاَتل

َّ
ِذَن ِلل

ُ
است. »أ

اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته اند؛ و خدا بر یاری آنها تواناست«.1خداوند در این آیه 
شریف، دلیل اذن به جنگ با دیگران را ظلمی دانسته که در حّق آنان روا داشته شده است.

وَنُکم 
ُ
ِذیَن یل

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
 َقاِتل

ْ
ِذیَن آَمُنوا

َّ
َیا ال

َ
4. نمایش اقتدار سپاه اسالم: خداوند متعال در قرآن می فرماید: »یا أ

؛ ای کسـانی که ایمان آورده اید! با کافرانی که  ِقـینَ ّتَ ّنَ اهَّلَل َمـَع امْلُ
َ
 أ

ْ
ُمـوا

َ
َظـًة َواْعل

ْ
 ِفیُکـْم ِغل

ْ
ـاِر َو ِلیِجـُدوا

َ
ُکّف

ْ
ـَن ال ّمِ

با شما نزدیک ترند، پیکار کنید؛ آنها باید در شما شّدت و خشونت )و قدرت( را احساس کنند؛ و بدانید خداوند 
با پرهیزگاران اسـت«.2این آیه شـریفه، یکی از اهداف قتال را تضعیف روحّیه کّفار، برای مشـاهده قدرت و 
شـوکت سـپاه اسالم دانسته است. در صورتی که کّفار، ضعفی را در مسلمانان مشاهده کنند، به فکر تسلّط بر 

مسلمانان و جسارت و گستاخی نسبت به آنان خواهند افتاد.
5. فرصت تفّکر برای گمراهان: فراهم آوردن فرصت تفّکر و امکان توبه برای گمراهان، از طریق دعوت 
آنان به سوی خدا قبل از جنگ، می تواند به عنوان یکی از اهداف جنگ در اسالم مطرح باشد. بنابراین، خداوند 
ا َقْد  م ّمَ ُ  یَغَفْر لَ

ْ
وا  ِإن ینَتُ

ْ
وا ِذیَن َکَفُر

َّ
برای ترغیب این افراد به توبه، به آنان این گونه بشـارت می دهد: »ُقل ِلل

؛ به آنان که کافر شدند، بگو چنانچه از مخالفت بازایستند )و ایمان  ِ ِلین ّوَ
َ
ُة ال  َفَقْد َمَضْت ُسّنَ

ْ
َف َو ِإْن یُعوُدوا

َ
َسل

آورند(، گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند، سّنت )خداوند در( گذشتگان، )درباره 
آنها( جاری می شود )و حکم نابودی آنان صادر می گردد(«.3 

6. اصالح و تربیت مسلمانان و افزایش درجه ایمان آنان: یکی از برکات جنگ برای مسلمانان این است 
که شـداید و گرفتاری های جنگ، انسـان ها را تحت آزمایش قرار می دهد و از آنان سلحشـورانی می سـازد 
که آمادگی تقدیم جان و مال خود برای حفظ اسـالم و مسـلمانان را خواهند داشـت. شهید مطهری در بحث 
ُکْم 

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
مربوط به عوامل اصالح و تربیت، جهاد را مهم ترین عامل تربیتی دانسـته اسـت و از آیه شریفه »َو ل

یَن؛ به طور قطع، همه شـما را  اِبِر ـِر الّصَ َمَراِت َو َبّشِ
َ
ْنُفِس َو الّث

َ
ْمَواِل َو اْل

َ
وِع َو َنْقٍص ِمَن اْل ُ ْوِف َو احْلج ِبَشٍء ِمَن احْلنَ

با چیزی از ترس، گرسـنگی و کاهش در مال ها و جان ها و میوه ها آزمایش می کنیم و به اسـتقامت  کنندگان 
بشارت ده«،4چنین به دست می آید که قرار گرفتن در شداید، به ویژه جنگ، انسان را از لحاظ معنوی و روحی، 

1. حّج، آیه39.
2. توبه، آیه123.

3. انفال: 38.
4. بقره: 155.

729 فــــروغ مسجـــــــــــد



استکمال بخشیده، او را آماده دریافت بشارت از سوی پیامبر اکرم می سازد.

جهاد اکبر، مقّدمه جهاد اصغر

هاَد   ِبَقـْوٍم َقَضُوا احلجِ
ً
: َمْرَحبا

َ
ّما َرَجُعـوا قال

َ
یًة َفل ِیَّ صیل اهَّلل علیه و آله: َبَعَث َسـِر عـن ابی عبـداهلل: »اَنّ الَنّ

 فـِس؛ امام صادق : ِجهاُد الَنّ
َ

کَبُر؟ قـال هاُد اال  اهَّلِل! َمـا احلجِ
َ

: یـا َرُسـول
َ

کَبـُر َفقیـل هـاُد اال ِیـُم احلجِ
َ
االْصَغـَر َو َبـِقَ َعل

می فرماید: پیامبر لشکری را برای جنگ فرستاد؛ پس از برگشت فرمود: آفرین به گروهی که جهاد اصغر 
را به جای آوردند و برای آنها جهاد اکبر به جای مانده اسـت؛ گفته شـد ای پیغمبر خدا، جهاد اکبر چیسـت؟ 

فرمود: جهاِد با نفس است«.1 
نامیدن جنگ، به جهاد اصغر، در مقابل نام نهادن تهذیب، به جهاد اکبر بیانگر نقش تعیین کننده ایمان و 
عقیده در جنگ از دیدگاه اسـالم اسـت؛ زیرا مبنای جنگ در اسـالم، گسترش توحید است؛ یعنی جنگ برای 

نشر عقیده الهی در جهان؛ به همین دلیل، رزمندگان، خود باید از اعتقاد توحیدی باالیی برخوردار باشند.
ترک تمام تعلّقات دنیوی و آمادگی برای مرگ و شـهادت و جانبازی، بسـیار سـخت اسـت. اینکه انسـان 
جان خود را در دسـت گرفته، وارد میدان جنگی شـود که اطمینان به بازگشـت و عواقب آن ندارد، موضوعی 
قابل تأّمـل اسـت. ایمان قوی و اعتقاد محکم، می تواند سـختی ها و دشـواری های جنـگ را برای رزمندگان 
آسـان کنـد. تربیـت و پرورش چنین نیروهایی در مّدت کوتاه میّسـر نیسـت. تبدیل اعتقـادات به باور قلبی و 
آمادگی برای جهاد، کاری بلندمّدت و مستمر می طلبد و نیازمند ارتباط داشتن با مرکزی است که مسلمانان 
بتواننـد اعتقـادات و معنوّیـت خود را تقوّیـت کنند. بهترین مکان برای ایـن کار، خانه های خدا در روی زمین 
اسـت. مسـلمانان با حضور در مسـجد با یک فضای معنوی روبه رو می شـوند که تأثیر شـگرفی در باال بردن 

معنوّیت آنها دارد.
تجربه نشـان داده اسـت که تربیت یافتگان مسجدی، بیشترین نقش را دفاع مقّدس ایفا کرده اند و اهالی 
مسـجد، بهتریـن و مقاوم تریـن نیروها را از نظر اخالقی، اعتقـادی و آمادگی رزمی، تحویل جبهه های جنگ 

داده اند. در مسجد، انسان با شیطان درون می جنگد که مقّدمه ای برای جنگیدن علیه شیطان بیرون است.
منّظم بودن، اطاعت پذیری و پاکیزگی از اولوّیت های آمادگی نظامی اسـت. کسـانی که در مسجد حضور 
منّظـم دارنـد و در صف نماز جماعت، به هنگام رکوع و سـجود، هماهنگی بـا دیگران را مراعات می کنند، در 
جبهه موّفق تر خواهند بود؛ زیرا در عملیات های نظامی، رعایت نظم و هماهنگی، در رسـیدن به هدف، تأثیر 

به سزایی  دارد.

1. العاملی الحر، وسائل الشیعة، ج11، ص122. 
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نماز جماعت، روح تعاون و همکاری و فرمان پذیری را در مسلمانان افزایش می دهد. اگر مأمومین از امام 
سـبقت بگیرند یا عقب بیفتند، نمازشـان باطل اسـت و در صفوف متراکم و به هم پیوسته، بین مؤمنان الفت و 

محّبت ایجاد می شود که از لوازم نظامیان است.1
 کسـانی که سـرما و گرما، بر حضور آنان در مسـجد تأثیری ندارد و با »حّی علی الّصالة« به سـوی مسجد 

می شتابند، زودتر از بقّیه برای دفاع، بسیج می شوند.
برای ورود به مسجد، وضو گرفتن برای نماز الزم است. پس، انسان از نظر جسم و لباس باید پاکیزه باشد 

و نظافت را رعایت کند که یکی از قوانین ارتش های منّظم، همین نکته است.2
بنابراین، نظامیانی که از اهالی مسجد هستند، برای جهاد و شهادت، آمادگی بیشتری دارند و پادگان هایی 
کـه نظامیان را به سـبک غـرب آموزش های نظامی می دهند و دین در آنهـا محورّیتی ندارد، نمی توانند یک 
ارتـش مقتـدر اسـالمی بـه وجود آورند. در نتیجه، آموزش های نظامی اسـالمی از مسـاجد، بـا جهاد با نفس 
آغاز می شـود و هسـته جهادیان و شـهادت طلبان در مسـاجد شـکل می گیـرد و این رمز پیـروزی جوانان ما 
بود؛ همان طور که امام خمینی فرمودند: »جوان های عزیز رزمنده، سـنگرها را به مسـاجد و معبد تبدیل 

کردند«؛3یعنی معنوّیت، عبادت و فرهنگ مسجدی را به جبهه های جنگ بردند.

فرهنگ مسجدی، مبدأ فرهنگ جهادی

وقتـی فرهنـگ جبهه هـای جنـگ تحمیلی را مورد تحلیـل قرار می دهیـم، به آموزه هایی می رسـیم که 
عبارت اند از: خدا محوری در انجام امور، فداکاری، گذشـت، اهتمام به توّسـل و دعا، تواضع، شوخ طبعی های 
بجا، وفای به عهد و اسـتقامت و پایداری، سلسـله مراتب بر اسـاس تقوا، انسـان پروری و... . در این فرهنگ، 
همـکاری و همدلـی و بـرادری واقعی حاکم بود و هر کس، مددکار دیگری بود؛ در مسـائل عبادی و رابطه با 

خدا، وقت شناس و دقیق بودند.4
از سوی دیگر، در بررسی چگونگی پیدایش این فرهنگ که توانست دنیا را متحّیر سازد و خاطره ای خوش 
از هشـت سـال دفاع مقّدس در ذهن رزمندگان و مردم ایجاد کند؛ متوّجه می شـویم که این فرهنگ، از قبل 
در مساجد حاکم بود و به وسیله اهالی مسجد به جبهه ها منتقل شده است؛ چون این موارد از آموزه های دین 

1. شیت خطاب محمود، الوسیط فی رسالة المسجد العسکریة، اقتباس از ص271- 272.
2. شیت خطاب محمود، الوسیط فی رسالة المسجد العسکریة، ص71.

3. امام در سنگر نماز، مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص175، به نقل از صحیفه نور، ج19، ص17.
4. زواره، علی رضا، فرهنگ سازمان جهاد، ص57- 63، با تلخیص.
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اسالم است و مساجد، نماد و محّل تبلور این آموزه هاست. این فرهنگ مسجدی و دینی در هر زمان و مکانی 
که ظهور کند، شگفتی خواهد آفرید.

مساجد، از روزهای اّول هجوم دشمن بعثی، پایگاه و پناهگاه رزمندگان و مردم بودند. مساجد، به خصوص 
در شـهرهایی که مورد تجاوز دشـمن قرار می گرفت، مرکز مقاومت و پایداری مدافعان شهر بود و رزمندگان 
با حضور در مسجد و ارتباط با خدا، روحّیه ایمان و پایداری خود را تقوّیت می کردند و مساجد، در سخت ترین 

شرایط جنگ تحمیلی دوشادوش رزمندگان ایستادگی کردند.

مسجد جامع خّرمشهر، نماد پایداری

مسجد جامع خّرمشهر با اینکه مورد حمالت شدید بعثی ها قرار گرفت و آسیب های جّدی دید، فرو نریخت 
و ایستاد تا نماد مقاومت و پایداری جوانان خّرمشهر باشد؛ این مسجد، ایستادگی کرد تا شاهد جشن پیروزی 
رزمندگان و سـند تاریخی جنایات ضّد دینی حزب بعث باشـد که آنان حّتی به مسـاجد، این نمادهای اسـالم، 

رحم نکردند.
سـّید اهـل قلم، شـهید آوینی، چـه زیبا مقام مسـجد جامع خّرمشـهر را توصیف می کند: »مسـجد جامع 
خّرمشـهر، قلب شـهر بود که می تپید و تا زمانی که بود، مظهر ماندن و اسـتقامت بود. مسجد جامع خّرمشهر، 
مثـل مـادری بـود که فرزندان خویش را زیر بال وپر گرفته بـود و در بی پناهی، پناه داده بود و تا زمانی که بود، 
مظهر ماندن و استقامت بود و آنگاه نیز که خّرمشهر به اشغال متجاوزان درآمد و مدافعان ناگزیر شدند که به 
آن سوی شّط خّرمشهر کوچ کنند، باز هم مسجد جامع، مظهر همه آن آرزوهایی بود که جز در باز پس گیری 

شهر برآورده نمی شد. مسجد جامع، همه خّرمشهر بود«.1
دشـمن بعثی، بعد از تصّرف فرمانداری خّرمشـهر، اشـغال آن را پایان یافته می دید؛ ولی متوّجه شـد که 
همچنان مقاومت ادامه دارد و هسـته مقاومت شـهر، در مسـجد جامع مسـتقر اسـت، از این رو، به سـمت آن 

حرکت کردند.
مسـجد جامع، نقش سـتاد عملیات و فرماندهی، مرکز پشتیبانی و تغذیه کننده روحی و معنوی رزمندگان 
اسـالم را ایفـا می کـرد. عقبه نیروها، محّل تدارکات، سـازمان دهی، اسـتراحت، جایگاه مـداوای مجروحان، 
در مسـجد واقع شـده بود.2در مسـجد، خواهران به پخت و پز مشـغول بودند و جیره جنگی آماده می کردند تا 

1. آوینی، سّیدمرتضی، شهری در آسمان، ص17- 18.
2. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی، از خونین شهر تا خّرمشهر، ص36.
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مدافعان خسته شهر را یاری کنند. از مناره مسجد، برای هدایت خمپاره ها استفاده می شد.1دشمن که فهمیده 
بود مسـجد جامع، قلب مقاومت اسـت، روز دوازده مهر آن را زیر آتش گرفت. یک گلوله توپ، گنبد مسـجد را 

شکافت و در شبستان فرود آمد و چند نفری را به شهادت رساند و عّده ای را مجروح کرد.2
بعد از بازپس گیری خّرمشهر، رزمندگان فاتح، در اّولین اقدام خود، پس از آزادسازی شهر، نماز شکر را در 
مسجد جامع به جا آوردند و در پایان آن روز، مردم به تبعّیت از رزمندگان، با حضور در مساجد کشور، نماز شکر 

به جا آورده، با فرا رسیدن شب، به ُیمن پیروزی، بر پشت بام ها ندای تکبیر سر دادند.3

حسینّیه ها و جایگاه های نماز در جبهه های جنگ

در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی، شاهد بودیم که رزمندگان اسالم، مساجد و مصلّی های 
فراوانـی را در سراسـر جبهه های نبرد بنا نهادند. متأّسـفانه شـمار زیادی از این مسـاجد، بـه دلیل بی توّجهی 
ناشناخته ماند. با این وجود، حفظ و نگهداری مواردی که باقی مانده، الزم است؛ زیرا این مساجد، سندی زنده 

و گویا از تاریخ مردمی است که در اوج دفاع مظلومانه، نماز و مسجد را فراموش نکردند.4
شـرایط جنگی جبهه و احکام فقهی مسـاجد، چنین اقتضا می کرد که حسـینّیه ها و چادرها و سـنگرهای 
نماز، نقش مساجد را ایفا کنند. توّجه رزمندگان به نماز جماعت در همه حال و همه جا، باعث تقوّیت جایگاه 

این حسینّیه ها شده بود.
»شکل ساختمان این حسینّیه ها، هر چقدر به خّط مقّدم نزدیک تر بود، چه از حیث مواد و مصالح و طرز بنا 
و ساختمان و تأسیسات و چه از نظر برنامه و محتوا و محیط، فرق می کرد؛ اّما به طور معمول، محّل آنها وسط 
محّوطه بود تا هم به منابع آب و دست شویی و جاّده نزدیک باشد و هم بتوان از آنها محافظت و مراقبت کرد. 
حسـینّیه را در زمین مسـطح یا کوبیده شـده، بنا می کردند؛ البّته اگر قرار بود چند گردان مّدتی کنار هم باشند؛ 
غیر از این شرایط، از یک سنگر یا چادر کمی بزرگ تر یا سوله به عنوان حسینّیه استفاده می کردند؛ اّما در هر 
نقطه و به هر نحوی، بدون اسـتثنا همیشـه محکم ترین بنا از نظر مصالح و نحوه سـاختمان، بنای حسینّیه ها 

بود؛ نه سنگر و محّل اقامت فرماندهان. این ویژگی، درست بر خالف وضع حاکم بر جبهه دشمن بود.
حسـینّیه، در پـادگان بـرای نیروها همه چیز بود؛ هم مسـجد و مدرسـه بود، هم غذاخـوری و خوابگاه )در 

1. مهدی، انصاری، محّمد، درودیان، نجفی هادی، خّرمشهر در جنگ طوالنی، ص336- 337.
2. گروه نویسندگان، خّرمشهر، ص22- 23.

3. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، از خونین شهر تا خرمشهر، ص158- 159.
4. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص207.
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صورت اضطرار(، هم محّل سازمان دهی و تعیین گردان و اعزام نیرو به خّط بود، هم محّل برگزاری جلسات 
و کالس هـای عقیدتـی و رزمی و اخالقی و علمی؛ در حسـینّیه هم سـینه می زدنـد و هم مرثیه می خواندند و 
نیز مولودی؛ هم محراب داشـت؛ هم کتابخانه داشـت؛ مانند: حسینّیه حاج ابراهیم هّمت، در پادگان دوکوهه 

اندیمشک، با ظرفّیت تقریبی هشت هزار نفر.
در و دیوار حسینّیه، از کلمات قصار ائّمه و رجزها و شعارنویسی پر شده بود. شور و نشاط حسینّیه هایی 
که با مالط صلوات سـاخته شـده بودند، به طراوت و سـرزندگی رزمندگان بسـتگی داشـت؛ با حضور آنها، 

حسینّیه، هستی می گرفت؛ با هر اعزام و آغاز و انجام هر عملیات، حسینّیه جان می گرفت«.1
رزمنـدگان، همانند مسـجد، بـرای روحانی گـردان، در داخل حسـینّیه، منطقه ای مانند محراب درسـت 

می کردند و چاله ای بزرگ، در حدود یک پله گودی احداث می کردند.2 
جفت کردن کفش نماز گزاران، جلوی در حسینّیه یا سنگر نماز جماعت، خیلی مشتری داشت و هر کس 
سعی می کرد در انجام این کار بر دیگری پیشی بگیرد. خواندن سوره واقعه بعد از نماز جماعت، از دیگر آداب 
جماعت بود. در نماز جماعتی که در سـنگر برگزار می شـد، گاهی اوقات بعد از نماز، افراد در چهار ضلع سـنگر 

می ایستادند و برای مصونّیت از شّر دشمن، سوره توحید را می خواندند.3
حسـینّیه ها، در ایجـاد فضـای معنـوی، تقوّیـت ایمان، مراسـم های دعا و توّسـل به اهـل بیت عمق 

بخشیدن به معلومات دینی رزمندگان و باال بردن روحّیه رزمندگان نقشی اساسی داشتند.
زمانی که حسینّیه ها مانند خیمه های حسینی، در دشت و صحرا برپا می شدند، همه آن غربت و مظلومّیت 
و هجرت و شهادت امام حسین و یارانش، به ذهن تداعی می شد و یکی از علّت های تسمیه آن به نام حسینّیه، 

همین عالقه به نهضت حسینی بود.

قلب دوکوهه

یکی از حسـینّیه های فّعال جنگ که در پادگان دوکوهه اندیمشـک بنا شد، حسینّیه حاج هّمت بود. شهید 
آوینـی در مورد آن می نویسـد: »حسـینّیه حاج هّمت، قلب دوکوهه بوده اسـت. حیـات دوکوهه از اینجا آغاز 
می شـد و به همین جا باز می گشـت. وقتی انسـان عزادار است، قلب وی بیش از همه در رنج است و در اصل، 
رنج بردن را همه وجود، از قلب می آموزند. دوکوهه، قطعه ای از خاک کربالسـت؛ اّما در این میان، حسـینّیه 

1. فهیمی، سّیدمهدی، فرهنگ جبهه انقالب اسالمی ایران در جنگ تحمیلی، ج4، ص187- 188.
2. همان، ص285.
3. همان، ص286.
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را قدری دیگر است«.1
آغاز عملیات احداث حسـینّیه، توّسـط لشـکر 17 علی بن ابی طالب قم، به علّت نیاز به محّل مناسبی برای 
مراسـم عبادی انجام شـد و زیر نظر شـهید محّمد عبادیان،2مسـئول تدارکات لشکر و با همکاری بسیاری از 

فرماندهان و نیروهای بسیجی در سال 1363 به پایان رسید.
بسیاری از نیروها برای شرکت در ساخت حسینّیه، از رفتن به مرّخصی خودداری کردند و با شوق فراوان 
در کار سـاخت آن شـریک شـدند. وقتی تابلوی حسینّیه بر سردر آن نصب شد، خستگی از تن همه رزمندگان 
بیرون رفت. بر روی تابلو نوشـته شـده بود: »حسـینّیه سردار رشید خیبر، شهید حاج محّمدابراهیم هّمت«. از 
این تاریخ به بعد، حسینّیه حاج هّمت، فصل دیگری را در تاریخ پادگان دوکوهه کشور رقم زد. بر دیوار  جنوبی 
حسینّیه دو تصویر به چشم می خورد؛ در سمت راست در ورودی، رزمنده ای در دل شب، در حال سجده و در 

سمت چپ، رزمنده ای به حالت سینه خیز در حال حرکت به سمت آسمان دیده می شد.
از نکات جالب حسینّیه حاج هّمت، باز بودن درهای آن در تمام ساعات شبانه روز بود. فضای معنوی حاکم 
بر پادگان دوکوهه، همیشـه تعدادی را به سـوی حسـینّیه روانه می کرد. این حسـینّیه، عالوه بر اینکه محلّی 
برای برگزاری نمازهای جماعت و محافل دعا و عزاداری بود، جایگاهی برای خلوت کردن رزمندگان با خدا 
بود. بسیاری از نیروها، با صدای اذان صبح که از بلندگوهای پادگان پخش می شد، از خواب برنمی خواستند، 
بلکه تهّجد و نماز شب از قبل، آنها را از بستر جدا و راهی حسینّیه کرده بود. همچنین، بعضی جلسات گردانی 
و گروهانی و کالس های عقیدتی و اخالق نیز در حسینّیه برگزار می شد. مطالعه و بحث های علمی و مذهبی 

نیز از عواملی بود که نیروها را از اتاق های شلوغ به فضای آرام حسینّیه می کشاند.3

حسینّیه کرخه

ماجرای حسـینّیه کرخه را، سـردار کوثری این گونه روایت می کند که رزمنده ای شـانزده ساله از تهران، با 
دستکاری شناسنامه اش و تغییر آن به هفده سال، به جبهه رفته بود. این رزمنده که از خانواده ای با تمّکن مالی 
بود، در وصّیت نامه اش خطاب به پدرش نوشته بود: اگر من شهید شدم، در پادگان دوکوهه، حسینّیه بسازید. 
بعد از شـهادتش در آن طرف کانال ماهی، با وجود پیدا نشـدن پیکرش، حّتی بعد از سـیزده سال، خانواده  وی 
برای عمل نمودن به وصّیت فرزندشان به من مراجعه کردند. من به آنها گفتم: دوکوهه حسینّیه دارد و بهتر 

1. آوینی، سّید مرتضی، با من سخن بگو دوکوهه، ص12.
2. حاج محّمد عبادیان در سال 1365 در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید.

3. گروه نویسندگان، دوکوهه، ص33-44 با تلخیص.
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است شما در اردوگاه کرخه، یک حسینّیه بسازید که این طور هم شد.1 
حسـینّیه کرخه و سـّید الّشـهداء دوکوهه و صدها حسـینّیه گمنام دیگر که در خطوط جبهه ها به دسـت 
رزمندگان بنا شـد، سـندی تاریخی در مورد انگیزه رزمندگان در مبارزه و دفاع از مرزهای اندیشـه دینی بوده 

است.

ائّمه جماعت شهید

نقـش روحانّیـون در مسـاجد به مثابه روح برای بدن اسـت که نقش به سـزایی  در کارآیی مسـاجد دارند. 
روحانّیون در دوران جنگ تحمیلی، ایثار و فداکاری زیادی از خود به نمایش گذاشتند. نسبت شهدای روحانی 
به کل روحانّیت، در مقایسه با شهدای اصناف دیگر از درصد باالیی برخوردار است. البّته باید همین طور باشد 
و ایـن موضـوع، یک امر طبیعی اسـت؛ چون روحانّیت، که مـردم را به جهاد دعوت می کردند، خود باید عامل 
به جهاد باشـند و پیشـاپیش مردم حرکت کنند تا مردم دنباله رو آنها باشـند. از نمونه های فداکاری رزمندگان 
روحانی، خاطرات زیادی نقل شده است؛ به عنوان مثال اقامه نماز جماعت در شهر خالی از سکنه و محاصره 
شـده آبادان به وسـیله حّجت االسـالم والمسلمین جمعی، از مناظر باشکوه و به یادماندنی دفاع مقّدس است. 
مسجدی که قبل از جنگ، مملّو از جمعّیت بود، اینک با تهاجم دشمن بعثی، مراسم نماز جماعتی داشت که 
با حضور چهار تا پنج نفر، آن هم بدون برق و چراغ، زیر نور شـمع برگزار می شـد. شـهر، دائم در معرض آتش 
سـنگین دشـمن بود و هر لحظه بیم آن می رفت که گلوله ای سـقف شبستان و حیاط مسجد را نشانه رود؛ اّما 
همین نماز، معنوّیت خاّصی داشت. این عّده اندک، هر روز لحظه شماری می کردند تا مغرب فرا برسد و نماز 

جماعتی دیگر برپا کنند.2
نماز جماعت قرارگاه نیز، معنوّیت و شکوه خاّصی داشت. سوله ای فاقد امنّیت جانی، نمازخانه قرارگاه بود. 
در حال قنوت که غرش هواپیماها، صفوف نماز را بر هم ریخت، صدای ناله ضعیف مجروحان به سـختی به 
گوش می رسید. امام جماعت، صدایش تغییر کرده بود. خون از زیر عبایش جاری بود؛ امام جماعت، بی هوش 
روی سـّجاده افتاده بود. وقتی باالی سـرش رسـیدیم، دیدیم جراحتش بیش از آن بود که بتواند نماز را تمام 

کند.3

1. به نقل از خبرگزاری ایسنا، میزگرد گرامیداشت سالگرد عملیات غرورآفرین کربالی5.
2. منصور نژاد محّمد، شیخیان علی، عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقّدس )وحدت مردمی، حضور روحانّیت(، ج5، ص281.

ک، ص87، با اندکی تصّرف. 3. همان، ص281. به نقل از: شاهرضایی محسن، پیشانی و خا
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فصل چهارم: نقش مساجد در پشتیبانی از جنگ

یکـی از عوامـل موّفقّیت ایران در دفاع مقّدس، ارتباط تنگاتنگ مردم با جنگ بود و مسـاجد، حلقه وصل 
این ارتباط بودند. مساجد، با اّطالع رسانی از وضعّیت جنگ و بیداری و هوشیاری مردم، توانستند آنها را برای 
جنگی طوالنی آماده نگه دارند و مردم که خود را در جنگ سـهیم می دانسـتند، با کمک مسـاجد به حمایت از 
جنگ می پرداختند. برخی از عناوین خدمات و پشتیبانی مساجد از جنگ که با روش تحقیقات میدانی توّسط 

محّقق جمع آوری شد، به این شرح است:

تربیت نیروهای مبارز

مؤمنانی که همه روز، برای پرستش و عبادت خداوند به مساجد آمدند و با انجام واجبات و ترک محّرمات، 
اراده خـود را تقوّیـت کرده انـد، در میدان مبارزه و جنگ، سسـتی و ناتوانی به خود راه نمی دهند. آنها، با عزمی 
راسخ به سوی جهاد و حاکمّیت دستورات الهی و نابودی ظلم و شرک گام برمی دارند. شیوه جنگی نظامیان 
ایران، مبنی بر انسان محوری بود و تجهیزات محور نبود. در نتیجه، نیروها نقش اساسی در اداره جنگ داشتند.

جذب و اعزام نیرو

از وظایـف پایـگاه مقاومت مسـاجد در زمان جنـگ، جذب نیرو برای جبهه ها بود و به دلیل اسـتقبال زیاد 
داوطلبان و مشـّخص بودن سـهمّیه هر محّل، افراد به صورت نوبتی یا قرعه کشـی انتخاب می شدند و بعد از 
فراگیـری آموزش هـای مقّدماتی نظامی، برای اعزام از مسـاجد به جبهه آماده می شـدند. رزمندگان، هنگام 
اعزام از مسـاجد، با پیروی از این سـّنت نبوی و بهره گیری از قداسـت و معنوّیت خانه خدا، با روحّیه ای معنوی 

به سوی جبهه ها حرکت می کردند.

بدرقه رزمندگان

خبر اعزام نیروهای بسـیجی از مسـجد به اّطالع نمازگزاران می رسـید و زن و مرد، خود را برای بدرقه ای 
باشـکوه آماده می کردند و با عبور دادن بسـیجیان از زیر قرآن و با دسـته های گل و دعا، بسـیجیان را بدرقه 

می کردند.

جمع آوری کمک های مردمی

فهرسـت اقالم مورد نیاز جبهه، اعّم از نیرو و امکانات، از طریق مسـاجد به اّطالع مردم می رسـید و آنها 
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عاشقانه در حّد توان، اقالم مورد نیاز جبهه ها را تأمین می کردند. صرف نظر از ارزش ماّدی کمک ها، آنچه در 
خور توّجه بود، حضور معنوی آحاد مختلف مردم در امر کمک رسـانی به جبهه ها بود که زیباترین مشـارکت 

مدنی و دینی را با این عمل به نمایش می گذاشتند. 

دعا برای رزمندگان

دعا، بهترین هدیه مؤمن و بهترین راه ارتباط با خداسـت. مؤمنان مسـجدی، هر روز بعد از نماز به صورت 
دسـته جمعی دعای »خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما« و دعای »رزمندگان 
اسالم پیروزشان بگردان« را برای پیروزی رزمندگان زمزمه می کردند. این دعاهای خالصانه و دسته جمعی 

در مساجد به استجابت نزدیک تر بود و تأثیر به سزایی  در پیروزی های رزمندگان داشت.

تشییع پیکر شهدا

بیشـتر مراسـم های تشـیع پیکر شـهدا از مساجد محلّه ها شـروع می شـد و آحاد مردم با حضور خود، مایه 
دلگرمـی خانواده هـای شـهدا می شـدند. احترام و تکریم به پیکر شـهدا و خانواده هایشـان و بیـان اوصاف و 
خاطرات شـهدا در مسـاجد، تأثیر الگویی فراوانی در جوانان داشـت و یکی از عوامل مهّم تشـویق آنان برای 

اعزام به جبهه ها بود.

دیدار اهل مسجد با خانواده های ایثارگران1

پیامبر در راستای ارج گذاری به فضیلت شهادت و شهیدان، گاهی اوقات با گروهی از مؤمنان حاضر 
در مسجد، به سرکشی از خاندان شهیدان می رفتند و در راستای رفع مشکالت آنها تالش می نمودند. روزی، 
آن حضرت همراه با گروهی از یاران خویش از مسجد حرکت کردند و به دیدار خانواده سعدبن ربیع، از شهدای 

جنگ اُُحد، رفتند. واقدی این رویداد را چنین بازگو نموده است:
»سـعدبن ربیع، یکی از شـهدای اُُحد بود. پس از شـهادت سـعد، برادرش میراث او را با وجود داشـتن زن و 
فرزند، تصّرف کرده بود. همسر سعد از پیامبر دعوت کرده بود تا به منزل سعد بیاید و در این باره راه حلّی 
ارائه کند. جابر می گوید: روزی پس از ادای نماز صبح، در حضور پیامبر نشسته بودیم و درباره جنگ اُُحد 
سـخن می گفتیم و از شـهدای خود یاد می کردیم. صحبت از سعدبن ربیع شد، حضرت فرمود: برخیزید! ما که 
بیسـت نفر بودیم همراه آن حضرت برخاسـتیم و به اسـواف2رفتیم. پیامبر وارد خانه سـعدبن ربیع شد. ما 

1. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص198.
2. نام محّله ای در مدینه، نزدیک حرم مّطهر نبوی یا نزدیک بقیع، معجم البلدان، ج1، ص248.
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هم به دنبال ایشـان وارد شـدیم... . همه نشسـتیم و رسول خدا از سعدبن ربیع برای ما صحبت کرد و بر او 
رحمت فرستاد و فرمود: در آن روز دیدم که نیزه ها بر بدن او فرو می رفت تا اینکه کشته شد. وقتی زن ها این 
مطلب را شـنیدند، گریسـتند. چشم های پیامبر هم اشک آلود شـد و زن ها را از گریه منع نفرمود... . آنگاه 
همسر سعد، مشکل خود را در ارتباط با میراث سعد مطرح کرد. پیامبر منتظر فرود آمدن دستور الهی در 
این مورد شـدند. پس از نزول آیات قرآن درباره چگونگی تقسـیم میراث، بی درنگ کسـی را به دنبال همسـر 

سعد و برادر او فرستادند و اموال سعد را بر اساس حکم الهی میان آنان تقسیم فرمود«.1 

تبلیغات جنگ

تبلیغات در جنگ های قرن بیسـتم، نقش تعیین کننده ای دارد. مسـاجد و منابر، در طول هشـت سال دفاع 
مقّدس تأثیر به سزایی  در خنثی سازی عملیات روانی دشمن بعثی و حامیان تبلیغاتی اش داشتند و در پشتیبانی 
جبهه موّفق بودند. مساجد، با استفاده از ابزارهای سّنتی، مانند مراسم روضه خوانی، نوحه خوانی، تعذیه و اذان 
 در تقوّیت حّس مذهبی مردم و ایجاد روحّیه سلحشوری در میان آنان، با ذکر مصیبت حضرت سّیدالّشهدا
به عنوان سـمبل و الگوی مبارزه با شـرک و کفر و بدعت؛ موّفق عمل کردند؛2بنابر اذعان همه، خطابه های 

روحانّیت در طول جنگ تحمیلی، بیشترین تأثیر تبلیغاتی را داشتند.
مـردم، حـوادث جبهه هـا را از طریق مسـاجد پیگیری می کردند. مسـئولین و شـخصّیت های سیاسـی و 
نظامی با حضور در مساجد با مردم ارتباط برقرار می کردند. پیامدهای سیاسی و اجتماعی عملیات ها بیشتر از 
تریبون های مساجد تبیین می شد. فرماندهان دفاع مقّدس پس از انجام عملیات های مهم، در مساجد حضور 
پیدا می کردند و درباره چگونگی عملیات و دستاوردهای آن سخن می گفتند.3این موارد به دلیل اعتماد مردم 
به رسانه مسجد است. قداست مسجد و پیشینه تاریخی آن باعث جلب اعتماد همگان به اخبار مساجد می شد 

و به صراحت می توان گفت مساجد سالم ترین مراکز خبررسانی مردم هستند.

فصل پنجم: وظایف مساجد در زمان صلح
زنده نگه داشتن یاد شهدا

اِهُبوَن 
َ

ِئَک ِإْخَوایِن الّذ
َ
ول

ُ
امام علی یاران شـهید خود را همیشـه یاد می کردند و به یاد آنها می گفتند: »أ

 ِفَراِقِهم؛ آنان، برادران من هستند که رفته اند و بر ماست که تشنه 
َ

یِدی َعیل
َ
 ال

َ
ِیْم َو َنعّض

َ
 ِإل

َ
ْن َنْظَمأ

َ
َنا أ

َ
َفَحّقَ ل

1. واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص241- 243، با تلخیص.
2. محّمد شیرازی، نعمت اهَّلل سلیمانی، عوامل معنوی فرهنگی دفاع مقّدس )تبلیغات( ج6، ص141- 142، با اقتباس.

3. نقش مساجد در دفاع مقّدس، مجّله مسجد، ش84، ص19.
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مالقاتشان باشیم و از اندوه فراقشان دست ها را به دندان بگزیم«. 1
همچنین، امام علی یارانی را که خون پاکشـان در جنگ صّفین به زمین ریخته شـد با سـوزوگداز یاد 
یَن ُذو 

َ
َیاِن َو أ یَن اْبُن الّتَ

َ
ـاٌر َو أ یَن َعّمَ

َ
ّقِ أ  احْلَ

َ
یَق َو َمَضْوا َعیل ِر ِذیـَن َرِکُبوا الّطَ

َّ
یَن ِإْخَوایِن ال

َ
کردنـد و فرمودنـد: »أ

َفَجَرِة؛ کجایند برادران 
ْ
ُؤِسـِهْم ِإَل ال ْبِرَد بُر

ُ
ِنیِة َو أ  امْلَ

َ
ذیَن َتَعاَقُدوا َعیل

َّ
ُم ال یَن ُنَظَراُؤُهْم ِمْن ِإْخَواِنِ

َ
ِ َو أ ـَهاَدَتین

َ
الّش

من که به راه حّق رفتند و با پایمردی بر حّق درگذشـتند؟ کجاسـت عّمار؟ کجاسـت پسـر تیهان؟ کجاسـت 
ذوالّشـهادتین؟ کجایند همانند آنان از برادرانشـان که پیمان جانبازی بسـتند و سرهایشـان برای ستمگران 

فرستاده شد؟«2
 

َ
ِه َعیل ّوِ

َ
سـپس، حضرت دسـت به محاسـن شریفشـان گرفتند و مّدتی طوالنی گریسـتند و فرمودند: »أ

ِإْخَوایِن...؛ دریغا، بر برادرانم«.3
ه« هنگامی به کار می رود که دل فردی، بسـیار به درد آمده باشـد. در چنین موقعّیتی،  در زبان عرب، »أَوّ
ایـن واژه بـرای بیـان نهایت تأثّر و دردمندی به کار می رود و این رفتارها، الگویی اخالقی و تربیتی برای تمام 

پیروان ایشان است که یاد و خاطره شهیدان را به بهترین وجه زنده نگاه دارند.4 
کشـور ما، در مقاطع مختلف، یعنی در دوران مبارزات قبل از انقالب، دوران تثبیت بعد از انقالب و جنگ 
تحمیلی، جوانان فراوانی با الگوپذیری از امام حسـین ، جان خود را برای سـربلندی اسـالم و میهن تقدیم 
 ،کردند. آنها که شهید شدند و رفتند، کار حسینی کردند؛ اکنون، بر بازماندگان شهدا الزم است مانند زینب
رسـالت، اهداف و یاد شـهدا را در جامعه زنده نگه دارند تا مکتب شـهادت، همیشه در جامعه زنده باشد و مقام 

شهدا مورد تکریم و احترام همه قرار گیرد.
برگزاری مراسـم شـهدا در مساجد و دعوت از سـخنرانان و صاحب نظران، از فّعالّیت های مهم مساجد در 
این زمینه است. معّرفی ویژگی های اخالقی و اجتماعی شهدا، تأثیر الگویی فراوانی در روحّیه مردم، به ویژه 

جوانان دارد.

نام گذاری مساجد به اسم شهدا

یکی از راه های زنده نگه داشـتن یاد شـهدا، نام گذاری مساجد به اسم شهداست؛ زیرا شهدا، فرزند مسجد 
بودند و شأن و جاللت شهدا، اعظم از آن است که کوچه و ورزشگاه و خیابان و... را به اسم آنها نام گذاری کنیم. 

1. نهج البالغه، خطبه121، ص230، به نقل از مصباح، محّمدتقی، نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی، ص54.
2. نهج البالغه، خطبه181، ص350.

3. همان.
4. مصباح یزدی، محّمدتقی، نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی، ص55-54.
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این امر، رضایت و دلگرمی بیشتری برای خانواده هایشان به وجود می آورد. در بخش جرقویه استان اصفهان، 
یک روحانی فاضل و کاردان، مسـجدی سـاخت و هر سـتونش را به نام شهیدی از آن محلّه نام گذاری کرد و 

خانواده شهدا هم هزینه آن را پرداخت کردند و پایین هر ستون، نام شهید نوشته  شده است. 

دشمن شناسی

مسـلمانان، بـه علّت مخالفت با طاغوتیان و ظالمان، همیشـه مورد نفرت و دشـمنی قـرار گرفته اند و هر 
چه قدر قدرتمندتر شـدند، دشـمنی ها علیه آنان بیشتر شـده است. دشمن، در هر زمان و عصری، به شیوه ای 
جدید عمل می کند. اگر قدرتمند باشیم، ولی اّطالعات کافی از دشمن نداشته باشیم، چون نمی دانیم دشمن 
چه زمانی و از چه نقطه ای و با کدام وسـیله و شـیوه، حمله خواهد کرد، شکسـت خواهیم  خورد. یکی از علل 
شکسـت مسـلمانان در طول تاریخ، ضعف در دشمن شناسـی بوده است. کوچک ترین غفلت و جهالت در این 

امر، خسارات جبران ناپذیری بر مسلمانان وارد می سازد؛ مانند: انحراف جریان خالفت.
ائّمه جماعت مسـاجد، با تبیین مسـائل سیاسـی، مؤمنین را نسبت به شـناخت دشمن و شیوه های تهاجم 
آن، بیـدار می کننـد. هم اکنون، موضوعاتی مانند شـیوه های تهاجم فرهنگی، اسـتعمار نو، اختالف بین ِفرق 
اسالمی، مورد توّجه دشمن است که مساجد در خنثی سازی آنها نقش حیاتی دارند. طبق رهنمود مقام معّظم 
رهبری، ما مکلّف به این امر هستیم؛ ایشان فرمودند: »امروز در دنیای اسالم، مکلّفیم دشمن شناسی و 

تکلیف شناسی را در حّد اعال، برای جهان اسالم و مردم ایران تدارک ببینیم«.1
در نظام ارزشی اسالم، جهاد و شهادت به عنوان دو ارزش بنیادین مطرح است. جامعه اسالمی بدون تأکید 
بر این دو ارزش، نمی تواند در مسـیر تحّقق بخشـیدن به دیگر ارزش های الهی گام بردارد؛ زیرا حرکت برای 
اجرای فرمان های الهی، همواره با مخالفت جبهه کفر و شرک و نفاق روبه رو خواهد شد. در این میان، جهاد 

و شهادت می تواند مانند سالحی بُّرنده، کارآمد باشد و پیروزی را از آِن مسلمانان نماید.
 پیامبر اکرم در طول دوران رسـالت خویش با شـیوه های گوناگون به تقوّیت و طرح ارزش »جهاد« 
و »شـهادت« پرداختند. در همین رابطه، از ظرفیت مسـاجد برای ترویج فرهنگ جهاد و شـهادت، به خوبی 
بهره بـرداری می شـد. آن حضرت، عـالوه بر تجلیل از رزمندگان و ارج نهادن بـه فداکاری های آنان، منزلت 
شـهیدان را گرامـی می داشـتند و در سـخنرانی های خـود، فضایـل واالی آنـان را بـرای مـردم حاضر بازگو 

می نمودند.2

خ 1371/5/7. 1. بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار علما و روحانّیون، موّر
2. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص196.
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جهاد در اسالم، تنها به معنای جنگ نیست؛ بلکه عمل نمودن به مقّدمات جنگ و فراهم ساختن شرایط 
مقّدماتی آن نیز جهاد به شمار می آید.1پس، آمادگی برای جنگ هم جهاد است.

هدف اصلی این نوشـتار، پاسـخ به این مسـئله بود که کارکردهای نظامی مساجد در زمان صلح چیست؟ 
با توّجه به مطالب مطرح شـده، مشـّخص می شـود که یک بُعد آن، فّعالّیت های بسـیج و آموزش های نظامی 
برای جوانان اسـت و بُعد مهم تر آن، ترویج فرهنگ جهاد و شـهادت اسـت تا این فرهنگ بین آحاد مردم با 
انجام کار فرهنگی و عقیدتی، زنده نگه داشته شود. این امر موجب می شود تا در زمان الزم، همه آحاد جامعه، 
برای دفاع از کشـور آمادگی داشـته باشـند. آمادگی عقیدتی در جنگ ها مؤثّرتر است. به نظر نگارنده، منظور 
فرمایش امام از تشکیل ارتش بیست میلیونی، زنده بودن فرهنگ جهاد و شهادت و آمادگی جامعه برای 
ایثار و جانبازی است و گر نه از لحاظ کمّیت، اکنون که جمعّیت کشور حدود دو برابر شده است، شعار ما باید 

ارتش چهل ملیونی باشد. 
بیـان امـام راحـل در مورد پذیـرش قطعنامه 598، در قالـب جمله »جام زهر را نوشـیدم«، این پیام را 
می رسـاند که ما روحّیه جهاد و شـهادت طلبی را از دسـت نداده ایم؛ اّما مصلحت و سیاست فعلی، چنین اقتضا 

کرده است.

نتیجه

 فرهنگ جهاد با فرهنگ مسـجد، پیوند ناگسسـتنی دارد؛ زیرا هدف و انگیزه جهاد در اسـالم، مبتنی بر 
معنوّیت اسـت و مسـاجد، پایگاه های معنوّیت و خانه های خدا در روی زمین هسـتند. آغاز فتوحات اسـالمی 
از مسـجدالّنبی و نقش محوری مسـاجد در سازمان دهی و آموزش نظامی، اعزام نیرو، فرماندهی و پشتیبانی 
جنگ، نگهداری غنائم و اسیران، مداوای مجروحان و مکان اکرام خانواده های شهدا در صدر اسالم، نشانگر 

این پیونِد عمیق است.
آموزه هـای فرهنـگ جنگ تحمیلـی، مانند خدامحوری در انجام امور، فداکاری، اهتمام به توّسـل و دعا، 
تواضع، وفای به عهد، اسـتقامت و پایداری، سلسـله مراتب بر اسـاس تقوا، همکاری و برادری واقعی، دقیق 
بودن در مسـائل عبادی و رابطه با خدا، انسـان  پروری و... ابتدا در مسـاجد حاکم بود و به وسـیله اهالی مسجد 
به جبهه ها منتقل شـده اسـت؛ زیرا این موارد از آموزه های دین اسـالم است و مساجد، نماد و محّل تبلور این 

آموزه هاست.

1. شبان نیا، قاسم، آثار جهاد در روابط بین الملل، ص152.
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 در دفاع مقّدس، روحانیّت با محورّیت مساجد، در زمینه تربیت نیروهای مبارز، جذب و اعزام نیرو، بدرقه 
رزمنـدگان، جمـع آوری کمک هـای مردمی، دعا برای رزمندگان، تشـییع پیکر شـهدا، دیدار اهل مسـجد با 
خانواده شهدا و تبلیغات برای جنگ را بر عهده داشتند. این وظیفه روحانّیت، منحصر به دوران جنگ نیست؛ 
بلکه در زمان صلح آنان می توانند مساجد را پایگاه دشمن شناسی و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و ایثار قرار 
دهند و با زنده نگه داشتن خاطراِت مجاهدت های جنگ تحمیلی، جوانان را بصیرت و آگاهی دهند و در برابر 
هجمه های جنگ نرم دشمن، آنان را واکسینه کنند. در بین مراکز فراهنگی موجود، مساجد و روحانّیون برای 
ترویج و انتقال این فرهنگ به نسـل های آینده، نقش کلیدی دارند. اگر جوانان، با بصیرت الزم، آماده دفاع 
از اسـالم و انقالب باشـند، هیچ دشـمنی فکر دست درازی به سـرزمین ایران را نخواهد داشت؛ زیرا شکست 

ارتش ها، آسان است؛ ولی شکست ملّت ها ممکن نیست.
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نقش مسجد در فرهنگ و هوّیت محّله اى
ابراهیم عّباسی

چکیده

نوشـتار حاضر، یک پژوهش توصیفی )Descriptive( اسـت که در آن، عالوه بر مطالعه اسـناد و مدارک و 
منابع کتابخانه ای، از شـیوه مصاحبه با اسـاتید حوزه و دانشگاه برای جمع آوری اّطالعات استفاده شده است. 
نگارنده، در صدد تبیین نقش مسجد در فرهنگ و هوّیت محلّه ای است. بدین منظور، پس از تعریف فرهنگ، 
به بیان بعد فرهنگی و فرهنگ سـازی دینی مسـجد در فرآیند برنامه های توسـعه ای و تشـریح شکست های 
متعّدد برنامه ها و سیاسـت های پیشـین پرداخته و تأثیر مسـجد در بازیابی فرهنگ و هوّیت اسالمی محاّلت 
را بررسـی نموده اسـت. همچنین، با توّجه به رویکرد اخالقی مسـجد، در شکل گیری محاّلت و شهرهایی با 
هوّیت و فرهنگ اسالمی و عاری از فرهنگ مبتذل بیگانه، نقش مسجد در غنای فرهنگ و هوّیت محلّه ای 
را به واسـطه اّطالع رسـانی صحیح و بموقع فرهنگی بحث کرده است. در پایان، آسیب شناسی و چالش های 
فراروی نقش آفرینی مسـاجد در غنای هوّیت و فرهنگ محلّه ای، بیان شـده اسـت. نگارنده، بر این باور است 
که هوّیت و فرهنگ هر اجتماع، در ارتباط و تماس با سّنت ها، باورها و ارزش های آرمانی و عقیدتی، در وهله 
اّول، باعث تعالی و شکوفایی فرد شده، در وهله بعدی، شکوفایی و توسعه اجتماعی را به دنبال دارد. از این رو، 

توسعه و حفظ مساجد، به عنوان کانون های فرهنگی منطقه ای و محلّه ای ضرورت زیادی دارد.

واژگان کلیدى: 

فرهنگ سازی دینی، تأّخر فرهنگی، بازیابی فرهنگ، فرهنگ محلّه ای.
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مقّدمه

فرهنگ هر اجتماع، دارای خصوصّیات و ویژگی های خاّص آن سـرزمین اسـت که تحت عناصر مذهبی، 
تاریخی، عقیدتی و جغرافیایی شکل می گیرد. از آنجا که مسجد، به عنوان نماد تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری 
افراد در زمینه مذهبی مطرح اسـت، از این رو، به صورت غیرمسـتقیم، در شـکل گیری فرهنگ و هوّیت افراد، 
چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، نقش بسزایی ایفا می نماید. مسجد، به عنوان مرکز فرهنگ سازی 
دینی با برخورداری از پتانسیل برقراری ارتباط هر چه نزدیک تر با توده مردم، به ویژه جوانان در ابعاد کوچک تر 
جامعه، مانند محاّلت، پاسـخ گوی نیازهای مردم بوده اسـت، از این رو، نقش آن در شـکل گیری، انسـجام و 

تقوّیت فرهنگ و هوّیت اسالمی محلّه های شهری حائز اهّمیت بسیار است.
 ضرورت حضور پررنگ تر مساجد ـ غیر از کارکرد مذهبی آنهاـ با بروز تغییرات فرهنگی در کالن شهری 
مانند تهران، به یکی از پدیده های ضروری برای رویارویی با پدیده تأّخر فرهنگی، حداقل در سطح محلّه ای، 
مبّدل گردیده اسـت. در این برهه از زمان، با توّجه به مقابله با این پدیده نه چندان نوظهور، تعامل مسـجد با 
فرهنگ سـراها و خانه هـای فرهنگ محاّلت الزامی اسـت؛ چرا که بنا به نیازهـای جامعه امروز، کارکردهای 

گسترده مسجد، فراتر از بناهای کنونی آن مطرح است. 
در ایـن نوشـتار مختصـر، قصـد داریم با تأکید بـر بُعد فرهنگی و فرهنگ سـازی دینی مسـجد در فرآیند 
برنامه های توسـعه ای )به دنبال شکسـت های متعّدد برنامه ها و سیاسـت های پیشـین(، تأثیر و نقش مسجد 
در بازیابـی فرهنـگ و هوّیت اسـالمی محاّلت، توّجه به رویکرد اخالقی مسـجد در شـکل گیری محاّلت و 
شـهرهایی با هوّیت و فرهنگ اسـالمی و عاری از فرهنگ مبتذل بیگانه را بحث نمائیم. همچنین، برآنیم تا 
نقش مسـجد در غنای فرهنگ و هوّیت محلّه ای و آسیب شناسـی و چالش های فراروی نقش آفرینی مساجد 

در غنای هوّیت و فرهنگ محلّه ای را بررسی نمائیم. 

فرهنگ و ساختارهاى تشکیل دهنده آن

فرهنـگ، مفهـوم پیچیده ای اسـت که تعاریـف متعّدد و متنّوعی از آن ارائه گردیده اسـت. بـه تعبیر عاّم، 
مجموعـه ای به هم  پیوسـته از دانش ها، آگاهی ها، باورها، ارزش ها، هنجارهـا و مهارت های الزم و ضروری 

برای زندگی اعضای جامعه است.
فرهنـگ ابتدایـی، فرهنگ را مجموعه پیچیـده ای تعریف می کند که متضّمن دانـش، اعتقادات، هنرها، 
اخالق، قوانین، آداب و رسوم و کلّیه توانایی ها و قابلّیت ها و عادات اکتسابی است که انسان، به عنوان عضوی 
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از جامعه تحصیل می نماید. تا مّدت ها، فرهنگ، به مجموعه ای از فّعالّیت های فکری و هنری محدود می شد؛ 
اّما پس از چندی، تعریف به نسبت دقیق از آن، با تأکید بر جنبه های معنوی آن ارائه شد. بنا به چنین تعریفی، 
فرهنگ، مجموعه ای کامل از مشـّخصه های ممّیزه روحی، ماّدی، فکری و عاطفی اسـت که یک جامعه یا 
گروه اجتماعی را مشـّخص می کند که نه تنها شـامل هنرها، بلکه اشکال زندگی، نظام های ارزشی، سّنت ها 
و اعتقادات و حقوق اساسی انسانی را نیز شامل می گردد. به عبارت دیگر، فرهنگ را باید در مفهوم گسترده 
و به منزله بافتی پیچیده و با روابط متقابل در نظر گرفت که بر مجموعه ای از سّنت ها، باورها، دانش ها و نیز 
اشکال متفاوت بیان نمود. با ویژگی هایی که تعریف دقیق فوق، برای فرهنگ جامعه یا گروه اجتماعی تعیین 
می کند، دیگر نمی توان فرهنگ را تنها بعد فرعی یا سّنتی توسعه تلّقی نمود؛ بلکه فرهنگ، عنصر ضرورری 
جامعه یا اجتماع به شمار می آید و در رابطه کلّی با توسعه، نیروی درونی جامعه یا اجتماع محسوب می گردد. 
فرهنگ هر اجتماعی، دارای خصوصّیات و ویژگی های خاّص آن سرزمین است که تحت عناصر مذهبی، 
تاریخـی، عقیدتی و جغرافیایی شـکل می یابد. از آنجایی که مسـاجد، به عنـوان مراکز تأثیرگذار بر الگوهای 
رفتاری افراد در زمینه مذهبی مطرح است، به صورت غیرمستقیم در شکل گیری فرهنگ و هوّیت افراد، چه 

در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، نقش بسزایی ایفا می نمایند.
افراد جامعه، به وسیله روابط اجتماعی با یکدیگر پیوند خورده و در کنش متقابل  هستند. روابط اجتماعی، 
برخالف روابط زیستی و طبیعی، به دلیل برخورداری انسان از اراده و اختیار، اموری جزمی و تکوینی نیستند. 
هماهنگـی و سـازگاری روابـط اجتماعی، بر پایه الگوهـای رفتاری مقبول جامعه صورت می گیرد. شـکل و 
محتوای روابط اجتماعی، توّسط الگوهای رفتاری توصیف می گردد که افراد جامعه در رفتار با یکدیگر، خود 
را با آن تطبیق می دهند. با توّجه به نامعّین بودن روابط اجتماعی از یک سو، اراده و اختیار انسان از سوی دیگر، 
افراد جامعه از امکان انتخاب الگوهای رفتاری برخوردار هستند. آنچه امروز، به عنوان مراجعه به آرای عمومی 
مطرح اسـت، در واقع، انتخاب و تعیین روابط اجتماعی اسـت. آنگاه که مسـئله انتخاب پیش می آید، ناگزیر 
از مالک و معیار انتخاب، سـخن به میان می آید؛ یعنی مقایسـه کردن، سـنجیدن و ارزیابی کردن گزینه های 

ممکن و متفاوت روابط اجتماعی.
در واقع، مالک و معیار انتخاب، نظام ترجیحی افراد جامعه است که متأثّر از ارزش ها و باورهای آن جامعه 
اسـت و به همین دلیل، ارزشـی است. نخسـتین عنوانی که در ارتباط با مقوله ارزش به میان می آید، فرهنگ 
است. ارزش ها و باورها، هسته اصلی فرهنگ را تشکیل می دهند. از این رو، با توّجه به اینکه روابط اجتماعی 
یـک جامعـه، بر اسـاس الگوهـای رفتاری و منطبق و سـازگار با ارزش هـا و باورهای آن صـورت می پذیرد، 
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الگوهای رفتاری، بخشـی از فرهنگ جامعه به شـمار می روند. در حقیقت، فرهنگ مشـتمل بر اصول عاّمی 
برای گزینش و مرتّب نمودن الگوهای رفتاری در زمینه های مذهبی، علمی، اقتصادی و... است.

با توّجه به اهّمیت بسزای عناصر مذهبی در ساختار فرهنگی یک اجتماع، می توان اذعان داشت که توّجه 
به مسـاجد، به عنوان مراکز برخوردار از عناصر مذهبی و عقیدتی، همراه با شـناخت فرهنگ غنی اسـالم، در 
کنـار دیگـر الزامـات، نه تنها مایه تداوم تماس و تفاهم اجتماعی و تأمیـن و تحکیم هوّیت و فرهنگ اجتماع 
می شـود، بلکه درخت تناور فرهنگ و تمّدن ایران را نیز پربارتر از همیشـه خواهد کرد. ساختار تشکیل دهنده 
هـر فرهنـگ، متأثّـر از عوامل زیادی اسـت که از مهم ترین آنها، می توان به سـه عامل دین، جامعه و طبیعت 

)جغرافیا( اشاره نمود.
این عوامل، در عرض یکدیگر نیسـتند، بلکه به ترتیب خاّصی در سـاختار شـکل گیری و تحّول فرهنگی 
تأثیر می گذارند. از میان عوامل فوق، طبیعت، عاملی ثابت و به نسـبت پایدار اسـت که روش بهره برداری از 
آن متفاوت و متغّیر اسـت. عامل جامعه، تحت تأثیر خاّلقیت و بسـتر فرهنگی از یک سـو و جغرافیا از سـوی 
دیگر قرار گرفته و متحّول می شـود؛ اّما بنیاد دین، همواره ثابت اسـت و چون بر فطرت انسـان منطبق است، 
وجه تازگی و شـادابی آن همواره محفوظ بوده و در هر شـرایطی، قادر به ایفای نقش کلیدی خود اسـت. این 
چنین فیزیکی سـبب می شـود تا فرهنگ منتخب از دین، رابطه دائمی و حیاتی، هم به صورت آشـکار و هم 
پنهان داشـته باشـد. این رابطه، هنگامی که دین به عنوان عنصر شـاخص اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی و... 
ایفـای نقـش می نماید، آشـکار بوده و به وضـوح، قوانین و اصول مذهبی و حّد و حـدود تعامالت فرهنگی را 

نشان می دهد.

جنبه معنوى فرهنگ

عملکرد مهم مسـاجد در بهسـازی محیط اجتماعی و نیاز معنوی میان انسـان و معبود یکتا، بیانگر نقش 
بسـزایی اسـت که از گذشـته تا کنون، عبادت گاه ها در شـکل گیری شـهرها داشـته اند و این خود نشانه ای از 
احتیاج روحی انسان به مسائل عبادی است. به همین دلیل، این ارتباط که خود بازگو کننده استضعاف آدمی 
اسـت، همـواره و همـه جا، تحت لـوای مکانی امن درآمده و مّدنظـر قرار می گیرد. طرح مسـائل فرهنگی از 
طریق مسـاجد، از جمله روش هایی اسـت که برای نخسـتین بار پیامبر اسالم از طریق احداث مساجد به 
آن پرداخـت. اگر مسـائل فرهنگـی و عبادی، در کنار یکدیگر مورد توّجه قرار گیرند، مسـجد نقش تأثیرگذار 

خود بر جامعه را نمایان می سازد.
افزایش بهای زمین )نه تنها ماّدی، بلکه معنوی( و جذب افراد سرشـناس و متعّهد شـهرها و محاّلت در 
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پیرامون مسـاجد، نشـان دهنده میزان تأثیرگذاری مهم مسـاجد بر هوّیت و فرهنگ شهری و محلّه ای است. 
نقش تأثیرگذار مساجد بر هوّیت و فرهنگ اسالمی، به حّدی است که با دور شدن و فاصله گرفتن از مساجد، 
نتیجه ای جز تخریب ظاهری و باطنی و سقوط مبانی فرهنگ در وهله نخست و از میان رفتن وحدت اسالمی 
در وهله دّوم را در پی نخواهد داشـت؛ چرا که نخسـتین عنوانی که در ارتباط با مقوله ارزش به میان می آید، 

فرهنگ است.
ارزش ها و ایده های سّنتی، هسته ضروری فرهنگ را تشکیل می دهند. همان گونه که مالحظه می شود، 
مقوله ارزش، از یک سـو، هسـته و گوهر فرهنگ به  شـمار رفته است و از سوی دیگر، نقشی بس تعیین کننده 
در چگونگی شکل یابی و تعیین روابط و ساختار اجتماعی دارد. از این رو، ساختار اجتماعی و فرهنگ سخت به 
یکدیگر درآمیخته اند، به نحوی که روابط اجتماعی در چارچوب رفتار فرهنگی شکل می گیرند. رابطه متقابل 
میان ارزش ها و باورهای سـّنتی و مذهبی، فرهنگ و روابط اجتماعی، نشـان می دهد که مسـاجد، به عنوان 
کانون های ارزش و فرهنگی دین مبین اسـالم، نقش تأثیرگذاری در شـکل گیری روابط اجتماعی مسلمانان 
داشـته اند. این موضوع، خود نشـان دهنده نقش تأثیرگذار این مراکز اسـالمی بر فرهنگ و هوّیت شـهرهای 

اسالمی، به ویژه محاّلت است.

کارکرد فرهنگی مساجد

پس از نقش های عبادی و آموزشـی، نقش فرهنگی در میان دیگر نقش ها و کارکردهای مسـجد، دارای 
بیشـترین اهّمیت اسـت. در زمان حضرت رسـول اکرم و ائّمه اطهار، مسـجد کانون بسـط و توسـعه 
فرهنگ غنی اسالم بود و بسیاری از فّعالّیت های فرهنگی مسلمین، در مسجد انجام می گرفت. به طور کلّی 
می توان گفت که پایگاه فرهنگی اسالم از مساجد شکل گرفته و هسته اّولیه فّعالّیت های فرهنگی اسالم در 
مسـاجد تشـکیل شده است. اصلی ترین اشـاعه دهندگان فّعالّیت های فرهنگی، چه در دوران حضرت رسول 
اکرم و چه در دوران ائّمه اطهار مسـاجد بوده اند. امروز پس از 1400 سـال، همواره مسـاجد، کارکرد 
فرهنگی خود را از دسـت نداده اند؛ بلکه بر وسـعت دامنه آنها نیز افزوده شـده اسـت. پیامبر اکرم محیط 
مساجد را به طور کامل، یک محیط فرهنگی می دانستند، تا جایی که در حضور آن حضرت و با اجازه ایشان، 
مسابقات شعر و سخنرانی در مساجد برگزار می گردید و پیامبر ضمن ابراز خرسندی از این کار، با حوصله 
و بردبـاری کامـل با چنین مسـائل برخـورد می کردند. در مقابـل، در دنیای امروز نیز جهانی شـدن و فّناوری 
اّطالعات که چشم گیرترین نمود آن، اینترنت است، قلمرو تأثیر مسجد را به گستره جهانی و سرعت عمل را 
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به حّد غیرقابل  تصّوری افزایش داده است. گستردگی میزان عمل و افزایش سرعت انتقال اّطالعات، جهان 
را به عرصه رقابتی سـخت و طاقت فرسـا مبّدل کرده اسـت که درنگ و کوتاهی در اقدام شایسـته و بایسـته، 
زیان هـا و آسـیب های جبران ناپذیـری را موجب می گـردد. در عصر اینترنت و جهانی شـدن، اقدام نکردن و 
نداشـتن ابتکار عمل، بدین معنا نیسـت که ضمن حفظ مصونّیت خود، تنها امکان تأثیرگذاری بر دیگران از 
دسـت رفته باشـد، بلکه اقدام نکردن به معنای در معرض تأثیر و آسـیب قرار گرفتن از سوی اقدامات دیگران 
اسـت. دامنه این آسـیب پذیری، به ویژه در حوزه فرهنگ که میدان عمل مسـاجد اسـت. با توّجه به امکانات 
دیداری و شـنیداری، اینترنت بسـیار گسـترده اسـت. از این رو، بسیار ضروری است که مسـاجد، در برابر این 
تحّدی بزرگ، از امکانات و قابلّیت های به دسـت آمده از اینترنت برای گسـترش دامنه فرهنگ سازی دینی، 

به ویژه در سطح محلّه، کمال بهره برداری را داشته باشند.
بدیـن ترتیب، مسـاجد محلّی با اسـتفاده از ارتباطات شـبکه ای از برنامه های مذهبـی، امکانات تربیتی و 
تجـارب تبلیغـی یکدیگـر اّطالع یافته و با تبادل ایـن اّطالعات و همکاری و همیـاری در اجرای برنامه های 
فرهنگـی، ارشـادی و تبلیغـی، بـر دامنـه ژرفای تأثیرگـذاری خود می افزاینـد. همچنین، مسـاجد با طّراحی 
سامانه ها )سایت های ویژه( و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی مخاطبین خود، ارتباطات فردی و تأمین 
نیازهـای روحـی ـ معنـوی و فرهنگی آنان را فراهـم می آورند. به طور کلّی، می توان گفت که با وجود شـبکه 
جهانـی اینترنـت، این فرصت برای مسـاجد محلّی، به عنوان مراکز ارشـادی، فرهنگی و تبلیغی فراهم آمده 
اسـت تا ضمن هم فکری و همکاری با یکدیگر، به تبیین مبانی، اصول و ارزش های دینی و فرهنگ سـازی 
دینـی بپردازنـد. در حال حاضـر، تأکید بر بُعد فرهنگ و فرهنگ سـازی دینی مسـاجد، در فرآیند برنامه های 
توسـعه ای به دنبال شکسـت های متعّدد برنامه ها و سیاسـت های قبلی، اهّمیت خاّصی دارد؛ چرا که کارکرد 
فرهنگی مساجد، بر شناخت و جهان بینی اقشار مختلف جوامع محلّی و شهری، به ویژه جوانان تأکید دارد. از 
این رو، در عملکرد مسـاجد، در راسـتای انجام فّعالّیت های فرهنگی، شناخت مؤلّفه های فرهنگی و اجتماعی 

تعیین کننده ساختارهای جامعه، از ضرورتی خاّص برخوردار است. 

ت شهرى
ّ

مساجد و شکل گیرى فرهنگ و هوّیت اسالمی محال

هنگامی که اسـالم، جهان متمّدن قرن هفتم میالدی را فرا گرفت، چهره بسـیاری از کشـورها دگرگون 
شـد و با مسـلمان شدن تدریجی این کشورها، نژادهای گوناگون، در ساختن هوّیت جدیدی به نام اسالم، به 

هم نزدیک شدند.1

1. آذرتاش، آذرنوش، هنرهای ایرانی و آثار برجسته آن، ص150.
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نژادهای آریایی، هندی، سامی، قبطی، بربری و سایر نژادها، در بارور ساختن فرهنگ و هوّیت اسالمی با 
هم همکاری کرده اند. پیداست که در این میان، سهم همه ملّت ها یکسان نبوده است و آنها که با میراث های 
غنـی پیـش می آمدنـد، در سـاختن بنـای فرهنگی جدیـد، اثربخش تر بوده انـد. آنچه در این کشـورها باعث 
گسـترش سـریع فرهنگ و هوّیت اسالمی می شـد، بی تردید عامل دین و از همه مهم تر وجود مراکز مذهبی 
مشـترک با عنوان مسـاجد بود. در حقیقت، مسـاجد مسـتقر در مناطق و محاّلت شـهری، به عنوان مراکز 

فرهنگ سازی دینی فّعالّیت می نمایند.
این مراکز، به عنوان پایگاه های مردمی، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در روشنگری اذهان عمومی و 
تبیین و ترویج شعائر و مبانی و فرهنگ دینی دارند. پر واضح است که مساجد، به عنوان مراکز فرهنگ سازی 
دینـی، بـا دارا بـودن پتانسـیل برقراری ارتباط نزدیک تـر با توده مردم، به ویـژه جوانان در ابعـاد ُخردتر مانند 
محاّلت، پاسـخ گوی نیازهای مردم و به ویژه جوانان بوده اند. از این رو، نقش مسـاجد در شکل گیری، انسجام 
و تقوّیت فرهنگ و هوّیت اسـالمی در محلّه های شـهری حائز اهّمیت بسیار است. ضرورت حضور پررنگ تر 
مساجد، به یکی از پدیده های ضروری ظهور برای رویارویی با بروز تأّخر فرهنگی، حداقل در سطح محلّه ای، 
مبـّدل گردیـده اسـت. در این برهه از زمان، بـا توّجه به مقابله با این پدیده نه چندان نوظهور، تعامل مسـاجد 
با فرهنگ سـراها و خانه های فرهنگی محاّلت الزامی و ضروری اسـت؛ چرا که بنا به نیازهای امروز جامعه، 
کارکردهای گسترده مساجد، فراتر از نیازهای کنونی مساجد است. مسجد، به عنوان محّل تجّمع مسلمانان، 
مرکزی برای اّطالع رسـانی اسـت که مهم ترین تأثیرات را در فرهنگ و هوّیت بشـر، از زمان های گذشـته 
تاکنون بر جای گذارده اسـت. مصداق بارز این اثرگذاری، در جریان انقالب اسـالمی ایران دیده شـد. دین 
مقـّدس اسـالم، بـه این دلیـل که به مناسـبت های مختلف، مـردم را فرا می خوانـد، در میان ادیـان دیگر از 

برجستگی خاّصی برخوردار است.
اهّمیت مساجد، به ویژه در زمان صدر اسالم که از نظر اّطالع رسانی، فاقد رسانه های گروهی بود، اهّمیت 
بسیاری داشت؛ زیرا در همین اجتماعات، رهبران دینی، فرصت را مغتنم شمرده، با راهنمایی های الزم نقش 
اساسـی در شـکل گیری فرهنگ و هوّیت اسـالمی را ایفا می نمودند. برای ارتقای فرهنگ و هوّیت دینی در 
پیکره هوّیت و فرهنگ اجتماع، به ویژه اجتماعات محلّه ای، مسـاجد نقش بسـزایی دارند؛ چرا که از مشارکت 
گسـترده مردم در حفظ ارزش ها و تبلیغ آنها و انتقال فرهنگ و مفاهیم ارزشـی سـود می جویند؛ در غیر این 
صورت، اگر دولت به تنهایی عهده دار این مسئولّیت گردد، کوچک ترین تخلّف از سوی آن، به حساب دین و 
فرهنگ دینی گذارده می شود و این امر، خود نقص دین تلّقی می گردد. به همین دلیل است که دولت باید با 
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تدارک زیرسـاخت ها و آماده سـازی نیروهای انسانی کارآمد، از یک سو و بهره گیری از متفّکران، روحانی ها، 
هنرمندان، فرهنگیان و فرهیختگان جامعه و استقرار آنها در مساجد به عنوان قائم مقام خود، از سوی دیگر، 
بـه توسـعه فرهنگ و هوّیت اسـالمی و ارتقای چنیـن فرهنگی در پیکره فرهنگ و هوّیـت اجتماعی به ویژه 
محلّـه ای بپـردازد. با وجود مسـئولّیت خطیر مسـاجد در ایجـاد هوّیت و فرهنگ اسـالمی در جامعه، توّجه بر 
رویکرد اخالقی این پایگاه مقّدس که به شکل دهی جامعه ای با هوّیت و فرهنگ اسالمی و عاری از فرهنگ 
مبتـذل بیگانـه می انجامـد، الزامی اسـت. این چرخه که در نهایـت، بنیه فرهنگ داخلـی را تقوّیت می نماید، 
بخشی از آن نقشی است که مساجد، به عنوان جایگاه های خاّص توسعه فرهنگ و هوّیت اسالمی، در قالب 

برنامه های درازمّدت، در تقوّیت و استحکام هوّیت و فرهنگ محلّه ای ایفا می نمایند.

ضرورت حضور ُپررنگ مساجد در فرهنگ شهرها و محاّلت

در فرهنگ غنی و ریشـه دار اسـالم، مسـجد از مرکزّیت برخوردار است. در جغرافیای فرهنگی اسالم و در 
سـپهر فرهنگ دینی، مسـجد اصلی ترین پایه و رکن اسـت. در اسـالم، مسـاجد محور فّعالّیت های فرهنگی 
هستند. از این رو، اگر خواهان تأثیرگذاری بر فرهنگ و هوّیت ساختار شهری یا محلّه ای هستیم،  باید مساجد 
را توسعه دهیم. فرهنگ دینی اسالم، مسجدمدار است و هر چیزی که رنگ و بوی این فرهنگ دینی را داشته 
باشـد، به طور قطع، این محورّیت را در خود نشـان می دهد. به  طور کلّی، می توان اذعان داشـت که مسـجد، 
محور اصلی جامعه فرهنگ و هوّیت اسـالمی اسـت. مسـجد، پایگاهی فرهنگی اسـت که شـهروند موّحد و 
مسـلمان در آنجا در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی و در خصوص مسـائل اجتماعی، اعتقادی، علمی، 
اقتصادی، سیاسـی و... آموزش می بینند؛ یعنی آموزش های اّولیه و پایه ای که بر اسـاس آن پرورش یافته و 

مجال ورود به عرصه پرجنجال زندگی را پیدا می کند.

تأثیر مساجد بر الگوهاى فرهنگی شهروندان

اگرچـه در عصـر حاضر، به ویژه دهه هـای اخیر، ابزارهای تبلیغاتی و پیام رسـان تأثیرگـذاری مانند فیلم، 
سـینما، تلویزیـون، تئاتـر، رادیو، پوسـتر و عکـس، نوار، ویدئـو، روزنامه، مجلّـه، نشـریات دوره ای و... رو به 
تزاید گذارده اسـت و به ظاهر درخشـش و جّذابّیت بیشـتری دارد؛ اّما مسـجد به لحاظ اصالت دینی و داشتن 
ریشه های عمیق تاریخی و به دلیل اهتمام فراوان رهبران مذهبی به این پایگاه عمومی، تأثیر بسیار حّساس 

و تعیین کننده ای بر ارتقای فرهنگ و هوّیت افراد دارد.
مهم تـر از همـه آنکه، صحنه گردان مسـجد، خود مردم هسـتند و تا زمانی که مذهـب و انگیزه های دینی 
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در مـردم ریشـه دارد، مسـجد نیـز به عنوان یک پایـگاه دینی از تـوان تأثیرگذاری بر فرهنـگ و هوّیت آنان 
برخوردار اسـت. این موضوع به اثبات رسـیده است که اعتقادات دینی و انگیزه های ماورایی که مساجد، مبلّغ 
آن هسـتند، محکم ترین و راسـخ ترین انگیزه ها و محّرک های فردی و اجتماعی به شـمار می آیند تا آنجا که 
فـرد، در راه حفـظ آرمان هـای خود، از جان و مال و فرزندانش می گذرد. مسـجد نیز به طور ملموسـی با چنین 
تمایالت و کشش های قدرتمندی سر و کار دارد؛ زیرا خود مسجد، در متن دین حنیف بوده و جایگاه تسکین 
و تسـلّی خاطر مؤمنان اسـت. به این دلیل، می توانیم از مسـجد، در همه ابعاد، به خصوص در بعد فرهنگ و 

هوّیت سازی، بیشترین بهره برداری ها را داشته باشیم.

تعامل مساجد با فرهنگ سراها و خانه هاى فرهنگ

دوران حاضر را می توان دوران حیات مساجد قلمداد نمود؛ چرا که با فّعالّیت کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد در پرورش و فرهنگ سازی دینی افراد، فرهنگ، در کنار دین ارایه و عرضه می گردد. از این رو، نقش 
مسـاجد، به عنوان مقّدمه فرهنگ و هنر، به ویژه در سـطح محلّه ای از اهّمیت بسـزایی برخوردار می گردد. در 
مقام تشـبیه، می توان از مسـاجد، به عنوان کنفرانس های عبادی ـ فرهنگی یاد نمود که از شـعباتی تا اعماق 
روسـتاها و اجتماعـات محلّـه ای برخوردارند. تفاوتی که مسـاجد، بـه عنوان کانون های فرهنگـی و دینی با 
فرهنگ سـراها دارند این اسـت که مسـاجد از توان بالّقوه اّطالع رسانی و فرهنگ سازی دینی به  طور مستقیم 
برخوردار هستند و این در حالی است که فرهنگ سراها و دیگر مراکز فرهنگی به انجام فّعالّیت های زودگذر و 
موّقتی، با کارکردی یک جانبه و یک سویه مبادرت می نمایند. در نقطه مقابل، مساجد عالوه بر جنبه عبادتی ـ 
عقیدتی از جنبه های کارکردی همه جانبه ای، نظیر کارکردهای فرهنگی، فرهنگ سازی، اجتماعی، سیاسی 

و... برخوردارند.

توسعه و حفظ مساجد به عنوان کانون هاى فرهنگی منطقه اى

جامعه انسـانی، نیازمند حکومت و قانون اسـت. قانون، هنگامی معقول و مطلوب اسـت که برخاسـته از 
فرهنگ صحیح باشد. این فرهنگ صحیح، تنها با وضع قانون ایجاد نمی شود، بلکه ضروری است نهادهای 
فرهنگـی جامعـه مقـّدِم بر وضـع قانون، آن را محّقق سـازند. در غیر این صورت، جامعه دچـار فقدان و خالء 
فرهنگی خواهد شـد. مسـاجد، راه حلی هسـتند که دین مبین اسـالم برای حل این معضل فرهنگی برگزیده 
است. مسجد، مرکزی فرهنگی است که مردم را در طول شبانه روز، در پنج  نوبت به سوی خود فرامی خواند 
و فرهنگی ارائه می دهد که به عوض تّکیه بر امتیازها و اختالف ها، به وجوه مشـترک بشـری تّکیه داشـته و 
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ارزش های اجتماعی مشترک افرادش را در قالب تعالیم فطری و الهی ـ که منبع حّق و حقیقت است ـ حیات 
می بخشد.

یـَن؛ این حّق )حکم تغییر قبله و هر حکم، حّقی(  ْمَتِر َک َفاَل َتُکوَنّنَ ِمَن امْلُ ّبِ
ـّقُ ِمن ّرَ قـرآن می فرمایـد: »احْلَ

از جانب پروردگار توست؛ پس، هرگز از تردیدکنندگان مباش«.1 
هوّیت و فرهنگ هر اجتماعی در ارتباط و تماس با سنت ها، باورها و ارزش های آرمانی و عقیدتی نو و غنی 
شده و امکان تعالی و شکوفایی فرد و تعالی و شکوفایی و توسعه اجتماعی را به دنبال دارد. ازاین رو، توسعه و 
حفظ مساجد، به  عنوان کانون های فرهنگی منطقه ای و محلّی ضرورت تام دارد؛ چرا که چنین کانون هایی، 
مطمئن ترین ضامن حفظ و توسـعه فرهنگ و هوّیت منطقه ای و محلّه ای و تقوّیت هوّیت فرهنگ شـهری 
اسـت. به طـور کلّـی می توان از مسـجد به عنوان طلیعـه دار فرهنگ های محلّی و منطقه ای نـام برد؛ چرا که 
مسـاجد، افراد را به یکدیگر نزدیک تر کرده، شـرایط داد و سـتد و ارتباطات اجتماعی و شکل گیری مناسبات 

فرهنگی و هوّیت محلّه ای را فراهم می آورند.

آسیب شناسی و چالش هاى فراروى فرهنگ دینی

از جمله عمده ترین آسـیب های فراروی فرهنگ و هوّیت دینی، سـاختارهای اجتماعی، به ویژه در سـطح 
محلّه ای، می توان موارد زیر را نام برد:

1. به روز نبودن نهادها، مراکز دینی و مسـاجد و عدم معّرفی مناسـب و کارآمد دین و فرهنگ و اسـتفاده 
از روش های سّنتی.

2. عدم برخورداری نیروهای انسانی نهادهای دینی و مساجد، به ویژه مساجد محلّه ای از کارآیی و دانش 
الزم.

3. وجود خالء فرهنگ دانشگاهی به عنوان اتاق فکری مختّص گفتمان فرهنگ دینی. 
4. وجود نهادهای متعّدد دینی و عدم مرکزّیت مساجد، به عنوان اصلی ترین نهاد و کانون  بسط و تقوّیت 

فرهنگ و هوّیت اسالمی.
5. عدم برخورداری مساجد، به ویژه مساجد محلّه ای از مدیریت سازمانی منسجم.

چالـش عمـده پیـش روی فرهنـگ و هوّیت دینی، در ابزارهـای فّعالّیت فرهنگی یا تبلیغی نیسـت، بلکه 
چالش اساسـی، زاییده آن اسـت که نیروی انسـانی ماهر، مدیر و خاّلق وارد عرصه نشـده اسـت و مجموعه 

1 . بقره، آیه147.
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امـور فرهنـگ دینـی، در اختیار نهادها و افرادی اسـت که معدل تحصیالت آنان حتی از دیپلم متوّسـطه نیز 
پایین تر است. همین مسئله موجب به وجود آمدن معضل مدیریت شده است. به دلیل همین مسئله، به ناچار، 
نهادهای دینی متعّددی ایجاد شـده اسـت و چون اتاق های فکری به وجود نیامده است، افراد غیرمتخّصص 
با سـطح تحصیالت پایین، به ایجاد نهادهای متعّدد دینی با نّیت تقوّیت و توسـعه فرهنگ و هوّیت اسـالمی 
اقدام نمودند و در عوض به دنبال اعتبار و بودجه و مسائل جاری رفتند؛ ازاین رو، الزم است که در حوزه های 
فرهنگ دینی، از حوزه های دانشـگاهی بهره بیشـتری برده و با همکاری روحانیان آگاه مسـتقر در مسـاجد 
محّل و دانشـگاهیان مّطلع، از فّناوری مدرن و صنعت ارتباطات و تحّوالت جهانی شـدن در راسـتای طّراحی 
و ترسـیم سیاسـت و اسـتراتژی اساسی برای تقوّیت و توسـعه فرهنگ و هوّیت اسالمی در جوامع محلّه ای و 

شهری تالش نمود.

نتیجه سخن

با توّجه به اهّمیت بسزای عناصر مذهبی در ساختار فرهنگی یک اجتماع، می توان اذعان داشت که توّجه 
به مسـاجد، به عنوان مراکز برخوردار از عناصر مذهبی و عقیدتی، همراه با شـناخت فرهنگ غنی اسـالم، در 
کنـار دیگـر الزامـات، نه تنها مایه تداوم تماس و تفاهم اجتماعی و تأمیـن و تحکیم هوّیت و فرهنگ اجتماع 

می شود، بلکه درخت تناور فرهنگ و تمّدن ایران را نیز پربارتر از همیشه خواهد کرد. 
امروز، ضرورت حضور پررنگ تر مساجد، با کارکرد مذهبی آنها  با بروز تغییرات فرهنگی در کالن شهری 
مانند تهران، به یکی از پدیده های ضروری برای رویارویی با پدیده تأّخر فرهنگی، حداقل در سطح محلّه ای، 
مبـّدل گردیـده اسـت. در این برهه از زمان، با توّجـه به مقابله با این پدیده نه چندان نوظهور، تعامل مسـجد 
بـا فرهنگ سـراها و خانه هـای فرهنگ محاّلت الزامی اسـت؛ زیرا بنا به نیازهای جامعـه امروز، کارکردهای 

گسترده مسجد، فراتر از بناهای کنونی آن مطرح است. 
در فرهنگ غنی اسـالم، مسـجد از مرکزّیت برخوردار اسـت. در جغرافیای فرهنگی اسـالم و در سـپهر 
فرهنگ دینی، مسجد اصلی ترین پایه و رکن است. در اسالم، مسجدها محور فّعالّیت های فرهنگی هستند. 
از این رو، چنانچه خواهان تأثیرگذاری بر فرهنگ و هوّیت سـاختار شـهری یا محلّه ای هسـتیم، باید مسـاجد 
را توسـعه دهیم. به هر حال، نقش مسـاجد در شـکل گیری، انسـجام و تقوّیت فرهنگ و هوّیت اسـالمی در 

محلّه های شهری حائز اهّمیت بسیار است.
مساجد، از صدر اسالم تا کنون، به عنوان محّل تجّمع مسلمانان، مرکزی برای اّطالع رسانی بوده است که 
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مهم ترین تأثیرات را در فرهنگ و هوّیت بشـر از زمان های گذشـته تاکنون بر جای گذارده اسـت که مصداق 
بـارز آن، در جریـان انقالب اسـالمی ایران دیده شـد. دین مقّدس اسـالم، به این دلیل که به مناسـبت های 

مختلف، مردم را فرامی خواند، در میان ادیان دیگر از برجستگی خاّصی برخوردار است. 
نکتـه شـایان توّجـه این کـه مهم ترین چالش پیـش روی فرهنگ و هوّیـت دینی، در ابزارهـای فّعالّیت 
فرهنگی یا تبلیغی نیست، بلکه چالش اساسی، زاییده آن است که نیروی انسانی ماهر، مدیر مدبّر و خاّلق وارد 
عرصه نشـده اسـت و مجموعه امور فرهنگ دینی در اختیار نهادها و افرادی اسـت که تخّصص کار فرهنگی 

ندارند و در برخی موارد، با وجود تخّصص، تعّهد و دلسوزی وجود ندارد. 
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کارکردهای مسجد در کاهش آسیب های 
فرهنگی مهاجرت

محمود قرائتی

چکیده

مسـجد، محور شـهر اسـالمی و کانون سـاختارهای فرهنگی در جامعه اسالمی اسـت. مسجد، تأثیرات 
مهّمـی در الیه هـای متنـّوع جامعه منتسـب به خـود دارد و از این نظـر، مهاجران مسـلمان را نیز تحت تأثیر 
قرار می دهد. پژوهش در تعامل نهاد مسـجد با گروه مهاجران و چگونگی آسـیب زدایی مسـجد از این گروِه 
ُپرآسـیب، کارکردهای مثبت و قدرتمندی را از مسـجد به نمایش می گذارد که نه تنها مهاجران اصطالحی، 
بلکه آموزه های آن، هر تازه وارد فرهنگی را رهبری می کند. نیاز تهاجمِی مهاجران به تعلّق داشـتن به گروه، 
کاهش ضریب خود کنترلِی گروه مهاجران، دوگانگی و تّضاد فرهنگی، بخشـی از این آسـیب ها هسـتند که 
نهاد مسـجد به طور غیرمسـتقیم، صحیح و فراگیر، آنها را کاهش می دهد و تا اندازه قابل توّجهی به نیازهای 

برخاسته از این آسیب ، پاسخ می دهد.

واژگان کلیدی: 

مسجد، مهاجرت، آسیب های فرهنگی، کارکرد.
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مقّدمه

در فرهنـگ سیاسـی و اقتصـادی، نهادهـای بین المللی مهاجرت، کار، حقوق بشـر و قوانین کشـورهای 
گوناگون، تعاریف متفاوتی دارند. در همه این تعاریف، سعی می شود مرز بین مهاجر، مسافر، پناهنده و آواره، 

حفظ گردد و تعریفی جامع و مانع برای ترسیم حدود قانونی این موارد ارائه شود.
امـروز، مهاجرت همراه کلماتی، مانند مسـئله، معضل و حّتی بحران بـه کار می رود. تعداد مهاجران، تنها 
در اروپـا از مـرز 56 میلیـون نفر گذشـته اسـت و نکته مهم اینکه، ایـن رقم با مبنا قرار گرفتـن همان تعاریف 
محدودکننده به دست آمده است. مّدتی است که یک رشته  تحصیلِی بین رشته ای و ویژه، با عنوان »مدیریت 

مهاجرت«، شکل گرفته است که اهّمیت این مسئله را نشان می دهد.1 
مهاجرت، همیشه در زندگی بشر وجود داشته و گاهی از روی اختیار، گاهی به اجبار اتّفاق می افتاده است. 
مهاجرت، همیشـه منافعی کوتاه مّدت یا بلندمّدت را برای بشـر به دنبال داشـته که روند مهاجران را به سوی 
خود سـوق داده اسـت؛ اّما به طور قطع، مهاجرت برای هر سـه طرف آن، یعنی برای سرزمین مبدأ مهاجرت، 
سـرزمین مقصـد مهاجـرت و مهاجران یا نسـل های بعـدِی آنان بحران زاسـت. مشـکل آفرینی و پیچیدگی 
مهاجرت برای هر کدام از این سـه مورد، در یک راسـتا نیسـت و طبیعی اسـت که هر کدام منافع، فرصت ها و 
تهدیدهایـی دارنـد. تقابل وسـیع منافع، بر پیچیدگی موضوع می افزایـد و آن را در اندازه معضلی بین المللی و 

فراگیر قرار می دهد.
کشـورهای مهاجرپذیر می کوشـند تا نیروهای بادرجات باالتر علمی، مالی، مهارتی و جسـمی را بپذیرند. 
کشورهای مهاجرخیز نیز برای مهاجرِت مشروِط نیرو های مازاد خود تالش می کنند و در نقطه مقابل، برخی 
از کشـورهای شـمال، نگـران مهاجـرت نخبگان و بـه تعبیر دیگر، فرار مغزها هسـتند. مهاجـران نیز فارغ از 
دغدغه های کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرخیز در پی رفاه، امنّیت و زمینه های پیشرفت بیشتر خود هستند.

آسـیب های فـردی، خانوادگی و اجتماعی مهاجرت و مهاجـران، مبحثی طوالنی و خارج از محدوده یک 
مقاله  اسـت و شایسـته اسـت دیدگاه آموزه های اسـالم درباره انواع مهاجرت، بررسی و راهبرد و راهکارهای 

منّظمی ارائه شود.
مسجد که محور شهر اسالمی است به طور قطع، تأثیرات مهّمی بر مهاجران دارد و باید گفت سخت افزار 
و نرم افزارهایی که اسـالم برای مسـجد تدبیر کرده اسـت، مهاجران مسـلمان را نیز در برمی گیرد. قسمتی از 
آسیب های فرهنگی مهاجرت و مهاجران و کارکردهای نهاد مسجد در رفع آنها، می تواند موضوع نوشتارهای 

1. ر.ک: سـّجادپور، سـّید محّمدکاظـم، چارچوب هـای مفهومـی و عملیاتـی در مدیریت مهاجرت بین المللی، مطالعه مـوردی ایران، مجّله تحقیقات 
جغرافیایی، ش78، ص10 و 11.
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کوتاه باشد؛ هرچند بررسی های بیشتر، پژوهش های وسیع میان رشته ای را می طلبد.
الزم بـه یـادآوری اسـت که اهّمیت ایـن کارکردها در مناطقی که مسـلمانان در اقلّیت قرار دارند، بسـیار 

بیشتر است.

گفتار اّول: پیشنه تاریخی مهاجرت

در زمان کنونی، از یک سـو، منشـأ اصلی مهاجرت، اختالف شـدید کشـورهای شمال و جنوب یا به تعبیر 
بهتر مجتمع ها و شـهرهای شـمال و جنوب در برخورداری های ماّدی اسـت و از سـوی دیگر، کم رنگ شدن 
وابسـتگی ها و ارزش های ریشـه دار انسـانی، تغییـر گروه بندی ها و نظام هـای اجتماعی، انفجـار اّطالعات، 
تبلیغات و فّعالّیت های ناصواب رسـانه ای و سـهولت حمل  و نقل، بر دامنه مهاجرت ها افزوده است. اگر تدبیر 
و حکمـت الهـی در اختـالف نژادهـا، رنگ ها و زبان ها نبود، امروز سـّیال بودن جوامع از مـرز تحّمل روابط و 

قراردادهای اجتماعی می گذشت و آشفتگی غیرقابل کنترلی بر جهان حاکم می گشت.1
مهاجرت در داخل سرزمین ها و کشورها و حّتی درون یک فرهنگ نیز مسأله ساز است. توسعه نامتوازن، 
حاشیه نشـینی، ناهنجاری هـای اجتماعـی، کاهـش خودکنترلـی جامعـه یا خانـواده یا فـرد، ناپایداری های 
اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی، اوقـات فراغت  غیرمعمول و فشـارهای روانـی، از جمله آثاری هسـتند که 

شهرهای مهاجرپذیر را در تنگنای خود گرفته است.
مهاجـرت، نهـاد خانـواده را نیز به طـور عمومی در یک اضطـراب فراگیر قرار می دهـد. هرچه مهاجرت، 
تغییرات بیشتری در حوزه های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، حقوق و قوانین، ارتباط با خویشان، هم کیشان 
و هم فرهنگ ها ایجاد کند، موضوعات مجهول بیشـتری خواهد داشـت و چالش هایی با ابعاد متنّوع را برای 
ارکان خانواده ایجاد خواهد کرد. دوگانگی فرهنگِی درون خانواده، دوگانگی فرهنگِی خانواده با محیط و تضاّد 
فرهنگی بین والدین و فرزندان برخی از این چالش هاسـت. این مسـائل، از مشـکالت فردی شـروع می شود 
یا به مشکالت فردی می انجامد و در نهایت، این فردفرد مهاجران هستند که باید از این تنش ها عبور کنند.

با وجود همه این نابسـامانی ها و دشـواری ها مهاجرت، همواره بخشـی از پویایی و کمال خواهی انسان ها 
را تشـکیل می دهد. مهاجرت، گزینه ای مهم برای پیشـرفت اسـت و تصمیم گیری درست انسان در این باره، 
بسـیار سرنوشت سـاز خواهد بود. مهاجرت، همیشـه وجود دارد و آخرین دین الهی نیز اصل آن را به رسـمّیت 

شناخته و به تصحیح اهداف و رویکردهای آن پرداخته است.

ْلَعِلِمیَن؛ و از آیات  َیاٍت ّلِ
َ
ْلَواِنکُم ْ ِإّنَ فِی َذاِلـَک اَل

َ
ْلِسـَنِتُکْم َو أ

َ
ُف أ

َ
ْرِض َو اْخِتال

َ ْ
ـَماَواِت َو األ 1. بـه قـرآن کریـم، روم، آیـه22 مراجعـه کنیـد: »َو ِمـْن آَیاِتـِه َخْلـُق الّسَ

او آفرینـش آسـمان ها و زمیـن و تفـاوت زبان هـا و رنگ هـاى شماسـت و در این، نشـانه هایی براى عالمان اسـت«.
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مفهوم مهاجرت به صورت مطلق، در متون اسـالمی، مفهومی مثبت و ارزشـی اسـت. در نگاه اّول، شـاید 
چنین به نظر آید که این ارزشمندی ممکن است به سبب شهرت گروه بزرگی از مسلمانان صدر اسالم به این 
عنوان باشد؛ ولی با دّقت بیشتر در قرآن و روایات درمی یابیم که این ارزشمندی از پشتوانه ای محکم و جایگاه 
بلندی در مکتب تربیتی اسالم دارد. اسالم، موضوع مهاجرت را تا پای وجوب تعیینی و تعّینی پیش می برد.1

گفتار دّومـ  انواع مهاجرت از منظر اسالم

با مبنا قرار دادن معارف اسالمی، سه نوع مهاجرت وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:
1. مهاجرت نوع اّول

نوع اّول، درباره تغییر محّل جغرافیایی زندگی انسـان و اولوّیت های ماّدی آن اسـت که کم وبیش  از بین 
متون مختلف اسـالمی قابل اسـتخراج است. اصطالح مهاجرت به این معنی در قرآن و روایات مطرح نیست 
و آموزه هـای مربـوط بـه این نـوع از مهاجرت، با کلید واژه هـای دیگر و تا اندازه ای پراکنده قابل اسـتحصال 
است.2روشـن اسـت که این نوع مهاجرت، به خودی خود و بدون هیچ انگیزه مقّدسـی، نمی تواند در یک دین 
آسـمانی ارزشـمند نامیـده شـود؛ همان طور که بی ارزش هم نیسـت و از ایـن نظر، تابع اهـداف مهاجر و آثار 

مهاجرت خواهد بود.
گذشته از میزان ارزشمندی این نوع از مهاجرت ها، فراوانی مهاجرت های معاصر را باید در قالب این نوع 

مهاجرت ارزیابی کرد.

1. برای مطالعه بیشتر در مورد جایگاه مهاجرت در آموزه های قرآنی، به سه آیه زیر مراجعه کنید:

ِذیَن 
َ
ْوِلَیاُء َبْعٍض َو اّل

َ
ْوَلئَک َبْعُضُهْم أ

ُ
ِذیَن َءاَووْا ّوَ َنَصـُروْا أ

َ
نُفِسـِهْم فِی َسـِبیِل اهَّلِل َو اّل

َ
ْمَواِلِهْم َو أ

َ
ِذیـَن َءاَمُنـوْا َو َهاَجـُروْا َو َجاَهـُدوْا ِبأ

َ
الـف( انفـال، آیـه72: »ِإّنَ اّل

یَثاٌق َو اهَّلُل ِبَما  م ّمِ
 َعلَی  َقْوِم َبْیَنُکـْم َو َبْینَهُ

َّ
ْصُر ِإال یِن َفَعَلْیُکُم الّنَ اِجُروْا َو ِإِن اْسـَتنَصُروُکْم فـِی الّدِ

َ
ـن شـَی ٍْء َحتَی  یُه ـم ّمِ ـن َوَلَیتِهِ اِجـُروْا َمـا َلکـُم ّمِ

َ
َءاَمُنـوْا َو َلـْم یُه

َتْعَمُلوَن َبِصیٌر؛ کسـانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده اند و کسـانی که ]مهاجران را[ پناه داده اند و یارى 
کرده انـد، آنـان یـاران یکدیگرنـد و کسـانی کـه ایمـان آورده انـد، ولـی مهاجـرت نکرده انـد هیچ گونه خویشـاوندى ]دینی [ با شـما ندارند؛ مگر آنکـه ]در راِه 
گـر در ]کار[ دیـن از شـما یـارى جوینـد، یـارى آنان بر شـما ]واجب [ اسـت، مگر علیه گروهی باشـد که میان شـما و میـان آنان پیمانی  خـدا[ هجـرت کننـد و ا

]منعقـد شـده [ اسـت و خدا بـه آنچه انجام می دهید بیناسـت«.

ْوْا َفُخُذوُهْم َو اْقُتُلوُهْم َحْیُث 
َ
اِجُروْا فِی َسـِبیِل اهَّلِل َفِإن َتَوّل

َ
ْوِلَیاَء َحتَی  یُه

َ
ْم أ ِخُذوْا ِمنْهُ  َتّتَ

َ
وْا َلْو َتْکُفُروَن َکَما َکَفُروْا َفَتُکوُنوَن َسـَواًء َفال

ُ
ب( نسـاء، آیه89: »َوّد

 َنِصیـًرا؛ همان گونـه کـه خودشـان کافـر شـده اند، آرزو دارنـد ]کـه شـما نیـز[ کافـر شـوید تـا بـا هـم برابـر باشـید. پـس 
َ

ـا َو ال ـْم َوِلّیً ِخـُذوْا ِمنْهُ  َتّتَ
َ

ُموُهـْم َو ال َوَجدّتُ
گـر روى برتافتند، هر کجا آنـان را یافتید، به اسـارت  زنهـار، از میـان ایشـان بـراى خـود، دوسـتانی اختیـار مکنیـد تـا آنکـه در راه خـدا هجـرت کننـد. پـس، ا

بگیریـد و آنهـا را بکشـید و از ایشـان یـار و یـاورى بـراى خـود مگیرید«.

ْرُض اهَّلِل َواِسـَعًة 
َ
 َلـْم َتُکـْن أ

َ
ْرِض َقاُلـوْا أ

َ ْ
ـا ُمْسـَتْضَعِفیَن فـِی األ نُفِسـِهْم َقاُلـوْا ِفیـَم ُکنُتـْم َقاُلـوْا ُکّنَ

َ
ئُهـُم اْلَمَلئَکـُة َظاِلِمـی أ

َ
ِذیـَن َتَوّف

َ
ج( نسـاء، آیـه97: »ِإّنَ اّل

ُم َو َسـاَءْت َمِصیًرا؛ کسـانی که بر خویشـتن سـتمکار بوده اند، ]وقتی [ فرشـتگان، جانشـان را می گیرند، می گویند:  َوئُهْم َجَهّنَ
ْ
ْوَلئَک َمأ

ُ
اِجُروْا ِفیَها َفأ

َ
َفتُه

در چـه ]حـال [ بودیـد؟ پاسـخ می دهنـد: مـا در زمیـن از مسـتضعفان بودیـم. می گوینـد: مگـر زمیـن خـدا وسـیع نبـود تـا در آن مهاجـرت کنیـد؟ پـس، آنـان 
خ [ بدسـرانجامی اسـت«. خ اسـت و ]دوز جایگاهشـان دوز

2. ر.ک به: ابواب مربوط به کسب و کار، کسب حالل، نکوهش فقر و مانند آن.
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2. مهاجرت نوع دّوم

نوع دّوم مهاجرت، یک مهاجرت جغرافیایی و حرکت جسـم انسـان از یک محّل، منطقه یا سرزمین است 
که تنها با اهداف الهی انجام می شود و به تعبیر قرآنی، »مهاجرت فی سبیل اهلل« است.1

مهاجرت هـای پی در پـی و متنّوع سـال های صدر اسـالم، از این نوع مهاجرت ها بـود. مهاجرت هایی که 
مسـلماناِن مهاجر با رها کردن اموال منقول و غیرمنقوِل خود و حّتی در بسـیاری موارد، با دوری از خانواده و 
در شرایطی ُپرخطر، تنها برای خدا و حفظ دین، راه سرزمین های ناآشنا را در پیش می گرفتند. دو بار هجرت 
مسـلمانان به کشـور حبشه، در آن سـوی دریا، هجرت های تبلیغی پیامبر و اصحاب و از همه مهم تر هجرت 
پیامبـر عظیم الّشـأن اسـالم و مسـلمانان از مّکـه به یثرب که مبدأ تاریخ اسـالم گردیـد، مهم ترین این 

هجرت ها هستند.
هجرت به این معنی، اختصاص به دین مبین اسالم ندارد و ادیان الهی در طول تاریخ خود، مهاجرت های 
 ،حضرت موسـی ،بسـیاری را از این نوع به ثبت رسـانده اند. مهاجرت پیامبرانی مانند حضرت ابراهیم
حضرت عیسی و حواریان، مهاجرت حضرت صالح و مؤمنان به او، حضرت هود و پیروانش، حضرت لوط 
و خانواده اش، مهاجرت حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل، از مهم ترین آنها هستند که با دستور الهی آغاز 

شدند و جزئیات بسیاری درباره این مهاجرت ها در متون اسالمی و دیگر ادیان آمده است.
در این نوع هجرت، مهم نیست که آثار ماّدی آن چیست و اوضاع ماّدی بهبود می یابد یا خیر؛ بلکه شرط 

این نوع هجرت، انگیزه الهی مهاجر است.
ارزشمندی چنین هجرتی در مکتب تربیتی اسالم، از برتری معنوی مهاجر بر دیگران شروع می شود2و از 

1. برای مطالعه بیشتر در این مورد به سه آیه زیر مراجعه کنید:

ْوُت َفَقْد  ْج ِمن َبْیِتِه ُمَهاِجًرا ِإلَی اهَّلِل َو َرُسـوِلِه ُثّمَ ُیْدِرْکُه الْمَ ُر
ْ

ْرِض ُمَراَغًما َکِثیًرا َو َسـَعًة َو َمن یَخ
َ ْ
ْد فِی األ اِجْر فِی َسـِبیِل اهَّلِل یَجِ

َ
الف( نسـاء، آیه100: »َو َمن یُه

ِحیًمـا؛ و هـر کـه در راه خـدا هجـرت کنـد، در زمیـن اقامت گاه هـاى فـراوان و گشـایش ها خواهـد یافـت و هـر کـس ]بـه  ْجـُرُه َعلـَی اهَّلِل َو کَاَن اهَّلُل َغُفـوًرا ّرَ
َ
َوَقـَع أ

قصـد[ مهاجـرت در راه خـدا و پیامبـر او، از خانـه اش بـه درآیـد، سـپس مرگـش دررسـد، پـاداش او بـه طور قطع با خداسـت و خدا آمرزنده مهربان اسـت«.

ِحیـٌم؛ آنـان کـه ایمـان آورده و  ْوَلئـَک َیْرُجـوَن َرْحَمـَت اهَّلِل َو اهَّلُل َغُفـوٌر ّرَ
ُ
ِذیـَن َهاَجـُروْا َو َجاَهـُدوْا فـِی َسـِبیِل اهَّلِل أ

َ
ِذیـَن َءاَمُنـوْا َو اّل

َ
ب( بقـره، آیـه218: »ِإّنَ اّل

کسـانی کـه هجـرت کـرده و راه خـدا جهـاد نموده انـد، آنـان بـه رحمـت خـدا امیدوارنـد، خداونـد آمرزنـده مهربـان اسـت«.

اِزِقیـَن؛ و آنـان کـه در راه خـدا مهاجـرت  ُهـُم اهَّلُل ِرْزًقـا َحَسـًنا َو ِإّنَ اهَّلَل َلُهـَو َخیـْرُ الّرَ ْو َماُتـوْا َلَیْرُزَقّنَ
َ
ِذیـَن َهاَجـُروْا فـِی َسـِبیِل اهَّلِل ُثـّمَ ُقِتُلـوْا أ

َ
ج( حـّج، آیـه58: »َو اّل

کـرده و آنـگاه کشـته شـده یـا مرده انـد، بـه طـور قطـع خداونـد بـه آنـان رزقـی نیکـو می بخشـد و راسـتی ایـن خداسـت کـه بهتریـن روزى دهندگان اسـت«.
َة َو َکاَن َرِفیَق  ْرِض اْسَتْوَجَب اْلَجّنَ

َ ْ
ْرٍض َو ِإْن َکاَن ِشْبرًا ِمَن األ

َ
ْرٍض ِإَلی أ

َ
ُه َقاَل َمْن َفّرَ ِبِدیِنِه ِمْن أ ّنَ

َ
 أ ِبّیِ 2. مجلسی، بحاراألنوار، ج19، ص31: »َعِن الّنَ

گرچـه بـه انـدازه یـک وجب باشـد، مسـتوجب بهشـت  ـی اهَّلُل َعَلْیِهَمـا َو آِلِهَمـا؛ کسـی کـه بـرای دینـش از جایـی بـه جایـی فـرار کنـد و ا
َ
ـٍد َصّل ِإْبَراِهیـَم َو ُمَحّمَ

اسـت و یـار و همـراه ابراهیـم و محمـد صلـی اهَّلل علیهما و آلهما اسـت«.
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مرز وجوب می گذرد؛1سـپس، این ضرورت و حّساسـّیت تا آنجا پیش می رود که می توان مهاجرت را یکی از 
راهبردها و راهکارهای زندگی اسالمی محسوب نمود و فصلی را در ایدئولوژی اسالمی به آن اختصاص داد.

3. مهاجرت نوع سّوم

مهاجرت نوع سّوم، انتقال معنوی و یک مهاجرت درونی است که جسم انسان از مکانی به مکانی هجرت 
نمی کند؛ بلکه قلب او از سرزمین گناه، دل می کند و وارد مملکت طاعت خداوند می شود2.

ارزشـمندی مهاجـرت نـوع دّوم، وابسـته بـه وجود مهاجرت نوع سـّوم اسـت. مهاجرت، وقتـی می تواند 
برتری های نوع دّوم را داشـته باشـد که زمینه سـاز تغییر جغرافیای دل ها باشـد. از امیرمؤمنان در ضمن 
خطبه ای، نقل شـده که حضرت فرمودند: »مهاجر، تنها آن کسـی اسـت که از بدی ها هجرت کند و به سوی 

آن بازنگردد«.3

گفتار سّوم ـ آسیب های مهاجرت

هر سه نوع مهاجرت، آسیب هایی دارد. نوع سّوم کمترین و نوع اّول بیشترین آسیب ها را به همراه دارد.
آسـیب های مهاجـرِت نوع سـّوم که هجـرت از بیابان گناه و مهاجرتی قلبی اسـت، آسـیب هایی موّقت، 
محدود، طبیعی و قهری است. اّطالعات دینی کم، ناآشنایی با سرزمین جدید، کم مهارتی، ناهمگونی نّیت ها 
یا رفتارها، وسوسـه های بازگشـت و برخی فشـارهای روانی ناشی از آنها از جمله آسیب هایی است که انسان 
تازه وارد به سـرزمین اطاعت الهی دچار آن می شـود و به سـرعت با عنایت های الهی و توّجه به راهکارهای 

دینی رفع می شود؛ راهکارهایی که یکی از آنها، موضوع این نوشتار است.
آسـیب های مهاجرت نوع دّوم، ترکیبی از آسـیب های مهاجرت نوع سّوم و بخشی از آسیب های مهاجرت 

نوع اّول است؛ چرا که مهاجرت نوع دّوم از اساس، ترکیب پیچیده و گزیده ای از نوع اّول و سّوم است.
آسـیب های نـوع دّوم، بعضـی از آسـیب های نوع اّول و نه همه آنها را داراسـت که بـه ارزش های فراوان 
مهاجرت نوع سّوم مربوط می شود. ویژگی های مهاجرت نوع سّوم پس از ترکیب، ماهّیت مهاجرت نوع اّول 

را تغییر می دهد و بسیاری از آسیب های آن را رفع می کند یا از ابتدا مانع به وجود آمدن آنها می شود.

1. ر.ک: پاورقی2.
2. تحریر المواعظ العددیة، ج25، ص19: »المهاجر من هجر ما حّرم اهَّلل علیه؛ مهاجر کسی است که از آن چه خدا حرام کرده هجرت کند و بُبرد«.

َئاِت َو َلـْم  ـّیِ ِذیـَن َیْهُجـُروَن الّسَ
َ
َمـا اْلُمَهاِجـُروَن اّل ُجـُل َهاَجـْرُت َو َلـْم ُیَهاِجـْر ِإّنَ  ِفـی َبْعـِض ُخَطِبـِه: َیُقـوُل الّرَ 3. بحاراألنـوار، ج97، ص99.: »َقـاَل َعِلـّیٌ

ُتـوا ِبَهـا«.
ْ
َیأ
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آسـیب های مهاجرت نوع اّول فراوان اسـت. مقاالت منتشـر شده درباره مهاجرت، بر محور مهاجرت نوع 
اّول تهّیه شـده اسـت. بررسـی این مقاالت نشـان می دهد که جنبه اقتصادی مهاجرت در کانون توّجه است 
و کارشناسـان در پـی شّفاف سـازی کنش ها و واکنش های کوتاه مّدت و بلندمـّدت مهاجرت در حوزه اقتصاد 
هستند. مبدأ و مرجع طرح مسائل امنیتی، حقوقی و مباحثی، مانند بازار علم در این مقاالت نیز منافع و مضاّر 

اقتصادی پیرامون مهاجرت است که البّته جای تعّجب نیست و این سرشت علوم انسانی غرب است.
پیوستگی حوزه های علوم انسانی، اصلی پذیرفته شده است و توسعه بین  رشته ها،1مانند »رشته مدیریت 
مهاجـرت« گـواه این مطلب اسـت؛ اّما ایـن موضوع نباید موجـب جابه جایی در رده بندی شـرافت و کرامت 
حوزه های علوم انسـانی شـود. در منطق الهی، اقتصاد یک ابزار اسـت و به خودی خود، ارزش یا ضّد ارزش 

نیست و نباید محور ارزیابی های کالن و نهایی قرار گیرد.2
گذشـته از این که در شناسـایی آسـیب های مهاجرت، رویکردی الهی یا غیِرالهی اتّخاذ شـود، باید گفت 
آوندهـای آسـیب های مهاجـرت در یک آبش خور اصلی قرار دارد و آن، تغییر ارتباط انسـان با محیط اسـت. 
مهاجر، نیازمند فرصتی اسـت تا بین خود و محیط جدید تناسـب ایجاد کند و به نرم افزارها و سـخت افزارهای 
جدیِد پیرامون مّتصل شـود. اّولین آسـیب، همین فرصت کوتاه یا بلند ناپایداری هاست. دّومین آسیب، رسوخ 
ناپایداری ها به حوزه باورهای فرد مهاجر اسـت که باید ارتباط با محیط را مدیریت کند. آسـیب سـّوم، خطا در 

اتّصال به سخت افزارها و نرم افزارهای جدیِد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
با این توضیح، آسیب های بسیاری برای مهاجرت قابل دسته بندی است؛ اّما به سبب اهّمیت حوزه دین و 
فرهنگ، اثرپذیری دیگر حوزه های علوم انسانی از این حوزه و نیز تأثیرگذاری مستقیم مسجد در این حوزه، 

به آسیب های مهاجرت در فرهنگ عمومی و غیرعمومی می پردازیم.

ق داشتن به گروه«
ّ
مبحث اّول: افزایش نیاز به »تعل

در مدیریـت جدیـد »نیـاز تعلّق به گروه«، به رسـمّیت شـناخته شـده و از نیاز های انسـان شـمرده شـده 
است.3مهاجر با گسستی که بین او و بیشتر انسان های هم گروه، هم خون، هم کیش و هم فرهنگ وی اتّفاق 
افتاده، دچار خأل در زمینه اعتبار و حمایت است. برخی شرایط فسادانگیزی که برای مهاجر اتّفاق می افتد، در 
مسـیر تأمین کاذب یا غیرقانونی و غیرشـرعی نیازهای انسانی وی است. مهاجر، برای برآورده شدن حمایت 

.Interdiciplinary .1
2. ر.ک: فجر، آیات17-15.

3. ر.ک: نبوی، محّمدحسن، مدیریت اسالمی، ص86.
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و اعتبار، ممکن اسـت ابتدا از راه صحیح آن اقدام کند؛ ولی از آنجا که سـرمایه گذاری در این زمینه دیربازده 
است، به سوی تأمین ناصحیح آن و عضوّیت در گروه های کوچک و بزرگ هنجارشکن، تمایل پیدا می کند. 

این چالش، وقتی با دیگر آسیب های مهاجرت درآمیزد، لغزش گاه بزرگی را به وجود می آورد.
منزوی شدن یا در اقلّیت قرارگرفتن برای هر کس ناخوشایند است؛ ولی این مسئله برای مهاجر به عنوان 
یـک بحـران و تهدیـد روزانه مطرح اسـت و این روی دیگر سـّکه، نیاز به اعتبار و حمایت اسـت تا در سـطح 

اجتماعی آن با تعلّق به گروه، قابل پاسخ گویی باشد.
البّته در منطق الهی، عّزت تنها از آن خداست و اوست که عّزت می دهد و عّزت می ستاند؛ اّما مسئله در این 
نوشتار، زمینه های آسیب زایی مهاجرت و نقش یکی از راهکارهای اسالم در تسهیل دست یابی به مهاجرینی 
سالم است. به عبارت بهتر هدف، کشف بخشی از مهندسی فرهنگی اسالم در حوزه مسجد با توّجه به تأثیرات 

آن بر مهاجراِن مسلمان از نگاه برون دینی است.

مبحث دّوم: کاهش خودکنترلی

در دیـن اسـالم، مفهوم عاّمی را بـرای انواع مدیریت های نفس و کنترل هـای آن می توان یافت؛1مفهوم 
عاّمی که با کلید واژه »تقوی« در همه آموزه های اسالم بسیار مورد توّجه است.

تقـوا در گونه هـای مختلفی، مانند خوف، صبر، حلم و عّفت متجلّی می شـود. حیا،  به معنای عاّم آن، یکی 
از تجلّیات تقوا و خویشـتن داری اسـت.2رابطه های بسـیاری میان تقوا و مسـجد می توان برقرار کرد؛ اّما به 
علّت اینکه آسیِب عمده مهاجران در زمینه خویشتن داری، خودکنترلی و تقوا، در قلمرو هنجارها و حیا اتّفاق 
می افتد، حیا، در اولوّیت قرار می گیرد. در اهّمیت حیا، همین بس که در روایات اسـالمی، انسـاِن تهی از حیا، 

تهی از ایمان معّرفی شده است.3
حیا، بسـیار ُپرحضور و ُپرکاربرد اسـت و در تصویر آرمانی خود، همه ابعاد زندگی انسـان را فرا می گیرد که 

محصول چند ویژگی حیاست. در ادامه به برخی از این ویژگی ها اشاره می شود:
حیـا، از حـوزه فـرد به جامعه و از جامعه به فرد سـرایت می کند. این رابطه دو طرفـه بین دو حوزه فردی و 

اجتماعی، ویژگی نادری نیست؛ اّما این رابطه و سرایت، در مورد حیا بسیار مستقیم، شّفاف و سریع است.
حیـا، محـدود بـه قلمرو خاّصی نمی شـود. حیا، ممکن اسـت در مورد همـه تکانه ها و هیجانـات روانی و 

1. غررالحکم و دررالکلم، ح5815 و5816 و 5997: »التقوی اجتناب، المتقی من اتقی الذنوب، من ملک شهوته کان تقیا«.
2. نهج البالغه؛ خطبه183، ص266: »فالتقوا اهَّلل الذی انتم بعینه«.

 ِإیَماَن َله «.
َ

 َخْیَر ِفیِه َو ال
َ

 َحَیاَء َلُه ال
َ

یَماُن َفَمْن ال ِ
ْ

3. إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، ص111: »اْلَحَیاُء ِمَن ال
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وسوسـه ها نقـش ایفـا کند.1حیـا، بسـیاری از بازدارنده ها را همراهـی می کند و بدون کمک حیا، بسـیاری از 
بازدارنده ها ضعیف و ناکارآمد می شوند. حّتی ممکن است اّدعا شود که آنچه از حوزه فرد به اجتماع و از اجتماع 

به فرد در مورد بازدارنده ها سرایت می کند، به واسطه حیا است.
ویژگـی مهـم دیگـر، قدرت بازدارندگـی و وادارندگی حیاسـت. حیا، در مرحله شـکل گیری خود در نفس 
انسـان، نوعـی انکسـار، انفعال، انقبـاض، انزجار و انحصار اسـت؛ اّما نمود عملی آن ممکن اسـت به صورت 
بازدارندگی یا وادارندگی بروز کند. وسـعت قلمرو و نمود عملِی متنّوع حیا که شـامل بازدارندگی و وادارندگی 

است، موجب گردیده تا حیا سهم بزرگی از تقوی و مدیریت و کنترل نفس را به خود اختصاص دهد.
ویژگی چهارم، وجود مصادیق ضّد ارزشی و منحرف شده حیاست و حیا، از این نظر بسیار آسیب پذیر است 
و انبـوه نمونه هـای ناصـواِب حیا، فضای زیبا، معنوی و فرح انگیز حیا را شـلوغ و غبارآلود می کند.2به هر حال 
این، ویژگی نیز عاملی است که در نگاه کلّی، مصادیق حیا را مضاعف می کند و اهّمیت آن را بیشتر می کند.

حیا، ارکانی دارد که عبارت اند از: مهار کردن نفس، فعل قبیح، حضور ناظر محترم، شخص حیا کننده.3در 
مهاجرت هر چهار رکن، هم در بعد نظری و هم عملی دچار ضعف و اختالل می شوند.

مبحث سّوم: مهارکردن نفس

مهاجر، به سـبب میل به پیشـرفتی که به علل گوناگونی در او تقوّیت شـده است و نیز افزایش نیاز تعلّق به 
گروه، به کم رنگ کردن خط های قرمز و سست کردن مهار نفس گرایش دارد.

مبحث چهارم: فعل قبیح

به سـبب تغییر شـدید شرایط فرهنگی و رسـانه ای و تنّوع آنها که در مناطق مهاجرپذیر، نسبت به مناطق 
مهاجرخیز بیشتر وجود دارد، بازنگری در باورها و ارزش ها، یکی از فّعالّیت های ذهنی مستمر مهاجران است. 
بنابراین، متغّیر فعل قبیح، مهاجر را در معرض دو آسـیب قرار می دهد و ممکن اسـت در بینش او عمل زشـت 

از فهرست افعال قبیح خارج شود.

اَر...؛ کسـی که حیایش کم شـد،   َوَرُعـُه َمـاَت َقْلُبـُه َو َمـْن َمـاَت َقْلُبـُه َدَخـَل الّنَ
َ

 َوَرُعـُه َو َمـْن َقـّل
َ

 َحَیـاُؤُه َقـّل
َ

1. نهج البالغـه، قصـار 349، ص536: »َمـْن َقـّل
خ می شـود«. پارسـائیش نقصـان می گیـرد و کسـی کـه پارسـائیش نقصـان گیـرد، قلبـش می میرد و کسـی که قلبـش بمیـرد، داخل دوز

2. وسائل الشـیعه، ج 12، ص169 و 111: »اْلَحَیاُء َحَیاَءاِن َحَیاُء َعْقٍل َو َحَیاُء ُحْمٍق َفَحَیاُء اْلَعْقِل ُهَو اْلِعْلُم َو َحَیاُء اْلُحْمِق ُهَو اْلَجْهل؛ حیا دو گونه اسـت؛ 
حیـاء عقـل و حیـاء حماقـت. حیاء عقل دانایی و حیاء حماقت نادانی اسـت«.

3. ر.ک: پژوهشی در فرهنگ حیا، ص23 و24 و 31.
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مبحث پنجم: کمبود حضور ناظر محترم

حضـور ناظـر محترم، یعنی شـخصی که در نظر مرتکب دارای جایگاهی اسـت، حاضر باشـد و هوّیتی از 
مرتکب فعل قبیح را بشناسـد و ببیند. این در حالی اسـت که هوّیت مهاجر در محّل مهاجرت، بسـیار کم رنگ 
است و بخش های مهّمی از هوّیت اصلی او مخفی است؛ به عبارت ساده تر، کمتر قابل شناسایی است. نکته 
مهم آنکه تعداد کسـانی که مورد احترام مهاجر در محّل مهاجرت هسـتند، محدود است؛ زیرا هوّیت دیگران 
برای او نامشّخص است و مهاجر در محیط جدید، فرصت کمتری برای شکل دادن به جایگاه های اجتماعی 

در ذهن خود داشته است.

مبحث ششم: ناپایداری در شناخت شخصّیت

میزان عملکرد حیا رابطه وثیقی با شـأن و ارزشـی که هر شـخص برای خود می پندارد، دارد و واقعّیت این 
است که اتّفاقات جدیدی، درون فرد مهاجر در حال رخ دادن است.

مهاجر، در خودانگاره اش دچار ناپایداری اسـت؛ او در محیط فرهنگی جدید در موضع بازنگری در برخی 
باورها و ارزش ها و هنجارهای پیشـین قرار می گیرد و شـاخ و برگ این دغدغه ی ذهنی به خودانگاره او نیز 
نفوذ می کند. به عبارت دیگر، مهاجر در شـأنی که تاکنون برای خود می پنداشـت، تردید می کند و در معرض 
صعود یا نزول پارامترهای ذهنی خودانگاره قرار می گیرد؛ بنابراین، نه تنها هوّیت مهاجر برای دیگران قابلّیت 
شناسـایی کمتری دارد  ؛ بلکه هوّیت، احترام و شـناخت او از خویشـتن نیز ناپایدار است و این ناپایداری، مّدتی 

به طور متناوب ادامه دارد.

مبحث هفتم: دوگانگی فرهنگی

مهاجـر، هیـچ گاه نمی تواند از خاسـتگاه فرهنگی خود جدا شـود و این امر موجـب دوگانگی فرهنگی بین 
مهاجر و فرهنگ میزبان می شود. در مرحله بعد، دوگانگی فرهنگی با پیش روی خود به درون گروه مهاجران، 

تضاّد فرهنگی را، به ویژه بین نسل اّول مهاجران و نسل های بعدی به وجود می آورد.

گفتار چهارم: مسجد و آسیب های مهاجران مسلمان

امیرالمؤمنان علی فرمود: »هر کس به مسـجد آمدو شـد کند، یکی از هشـت چیز را به دست می آورد: 
برادری که در راه خشـنودی خدا از او بهره ببرد یا علم و دانشـی نو و زیبا یا آیه ای محکم یا سـخنی که او را 
به هدایت رهنمون شـود یا کالمی که او را از هالکت رهایی بخشـیده و برگرداند یا سـّنت و روشـی که از آن 
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پیروی کند یا رحمتی از جانب خداوند که انتظارش را می کشیده نصیبش می شود یا گناهی را به خاطر ترس 
از پروردگار یا از روی شرم رها کند«. 1 این هشت فایده، کارکردهای ذیل را برای مسجد تأیید می کند:

مسجد، مسلمان مهاجر را به مهم ترین گروهی که به آن تعلّق دارد، یعنی جامعه ایمانی مّتصل می کند و 
مسـیرهایی از طریق برادران دینی اش در مسـجد برای اتّصال به دیگر خرده گروه های اجتماعی و اقتصادی 

فراهم می کند؛ همچنین، از این طریق مسیر نزدیک تری برای کسب اعتبار و حمایت فراهم می شود.
در مسـجد، بر مهار نفس تأکید می شـود و نشـانه ای محکم یا کالمی تأثیر گذار، مسـلمان مسجدی را بر 

باورهای صحیح وی پایدار می کند.
در مسـجد، خط های قرمز و زشـتی ها بازتعریف می شـوند و فرد مسـجدی، با کلمه ای که او را از هالکت 

باز می دارد، بدرقه می شود.
فرد مسـلمان، با حضور در مسـجد، هوّیت اسـالمی  خود را تثبیت می کند و برادرانی می یابد؛ در مسـجد و 
بیرون مسـجد، هوّیت فرد مسـلمان بهتر شـناخته می شـود و راحت تر دیده می شـود و به دلیل شرم، از خطا و 

گناه دوری می کند.
مسـلمان، در میان مسلمانان مسـجدی، قدر خود را بازمی شناسد؛ وی با نشانه های اطمینان بخشی، خود 

را مسلمانی با قیمتی شایسته می بیند و گوهر انسانّیت خود را به سادگی نمی آالید. 
مسـلمان مهاجر، در مسـجِد سـرزمیِن میزبان، راه و روشی تجربه شده و مناسب را برای تعامل با فرهنگ 

جدید می آموزد و نسخه بومی شده ای از دین دارِی آن مرز و بوم را فرا می گیرد.
مهاجران از دوگانگی فرهنگی رنج می برند؛ از این رو، می کوشـند تا خود را با فرهنگ جدید تطبیق دهند 
یـا راهـی برای تعامل بیابند. درک صحیح و عمیِق شـرایط فرهنگی جدید، به آنـان این امکان را می دهد که 

تصمیم درستی در این باره بگیرند و در تعامل با فرهنگ جدید موّفق عمل کنند.
مهاجر مسلمان، برای دریافت سیگنال های فرهنگی، مسیری اطمینان بخش و سریع را جستجو می کند. 
دسترسـی فوری مهاجر به سـخت افزاری آماده، برای دریافت و تفسـیر پیام هاِی فرهنگ میزبان، بسیار مهم 
اسـت؛ سـخت افزاری که با دارا بودن نرم افزارهای اصلِی یک مسـلمانان، داده های فرهنگ میزبان را تحلیل 

و تبیین کند.

1. فـالح السـائل و نجـاح المسـائل، ص90: »عـن موالنـا علـی بـن أبـی طالـب  قـال کان یقـول مـن اختلـف إلـی المسـجد أصـاب إحـدى الثمـان أخـا 
مسـتفادا فـی اهَّلل أو علمـا مسـتطرفا أو آیـة محکمـة أو سـمع کلمـة تدلـه علـی الهـدى أو کلمـة تـرده عـن ردى أو سـنة متبعـة أو رحمـة منتظـرة أو یتـرک ذنبـا 
خشـیة أو حیاء؛ این حدیث در کتب متعدد روایی آمده اسـت و تنها به سـبب اضافه شـدن »او سـنه متبعه« در فالح السـائل، فقط این کتاب به عنوان 

منبـع ذکـر شـده اسـت؛ همچنیـن ر.ک: تهذیب األحـکام، ج3، ص248؛ امالـی صـدوق، ج389، ص3.
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مهاجر، برای پیشگیری از تضاّد فرهنگی دروِن گروه مهاجران، به ویژه بین نسل اّول مهاجران و نسل های 
بعدی، به یک واسطه هوشمنِد فرهنگی نیاز دارد تا برداشت ها و تفسیرهای اعضای خانواده و گروه مهاجران 

از فرهنگ میزبان را به هم نزدیک کند.
مسجد، نهادی است که به واسطه همین هشت کارکرد مذکور در حدیث علوی، هم آن نرم افزارها را دارد 
و هم این هوشـمندی الزم را داراسـت. مسـجد، از کارآمدترین عواملی است که می تواند از دوگانگی و تضاّد 

فرهنگی مهاجراِن مسلمان بکاهد.
دّقـت در ایـن کارکردهای مسـجد، نشـان می دهد که مسـجد تنهـا از مهاجران، به صـورت اصطالحی 
آسـیب زدایی نمی کنـد، بلکـه هر تـازه وارد فرهنگی را، هر چنـد غیردائم و با زمانی انـدک راهنمایی می کند. 
همچنین، نه تنها برای مهاجران نوع اّول و دّوم، بلکه برای مهاجران نوع سّوم نیز بسیار کارساز است. مهاجر 
نـوع سـّوم ـ یعنـی مهاجر از گناه بـه طاعت الهی ـ برای پایداری در این هجرت، بیش از هر کسـی به برادری 
دینـی یـا دانشـی تازه  یا آیه ای محکم یا رحمتی که انتظار می رود یا سـخنی کـه او را از هالکت برگرداند و یا 

دلیلی بر هدایت و یا ترس و شرم  از گناه نیازمند است.

نتیجه سخن

تغییـری کـه مهاجـرت ایجاد می کند، تغییر روابط انسـان با محیط اسـت. همه آسـیب های مهاجرت در 
بعـد فـردی، خانوادگـی و اجتماعی را باید در این تغییر جسـتجو کرد. مسـجد، با کارکردهای فرهنگ سـاز و 
اجتماع گسـتِر خود می تواند دوره گذار مهاجر را از فرهنگ مبدأ به نزدیک ترین ایسـتگاه اسـالمی در فرهنگ 
مقصد مدیریت کند و زمان بری و آزمون و خطای این مهاجرت فرهنگی را کاهش بدهد. تأثیرات نهاد مسجد 
در این بـارهـ    بـه شـرط ارتباط مهاجران با مسـجد ـ  تأثیراتی غیرمسـتقیم، فراگیـر، چندبعدی و در الیه های 
گوناگون مهاجران و از جمله الیه مهم و آسیب پذیر خانواده مهاجر است. با استفاده از حدیث علوی می توان 
چگونگی آسـیب زدایی مسـجد از مهاجران را در زمینه دوگانگی فرهنگی، تضاّد فرهنگی، نیاز شدید به تعلّق 
به گروه، افت حیا به معنای عام آن و کاهش خودکنترلی و نظارت های عمومی و نیز شـناوری و شـکنندگی 

هنجارها توضیح داد.
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طّراحی مدل مطلوب کارکرد و مدیریت 
مساجد در قالب یک سازمان داوطلبانه  مذهبی

حسن عابدى جعفرى و همکاران

چکیده

این نوشتار، مسجد را از منظر علم مدیریت مورد بررسی قرار می دهد؛ زیرا موضوع علم مدیریت، سازمان 
اسـت و مسـجد به عنوان یک سـازمان یا یک نهاد، در محدوده بررسی این علم قرار می گیرد. مقاله حاضر در 
دو بخش نظری و عملی تنظیم شده است. در بخش نظری، پس از مروری بر ادبّیات تحقیق، موضوع مسجد 
از چند منظر بحث شـد. در ادامه بیان شـد که با توجه به انواع گوناگون سـازمان ها )مبتنی بر سـود، مبتنی بر 
تـرس، مبتنـی بر ارزش، ایمانی، غیـر ایمانی، دولتی، انتفاعی، غیرانتقاعی، غیردولتـی، داوطلبانه و مبتنی بر 
ایمان و...(، مسـجد با کدام یک از آنها سـنخّیت بیشـتری دارد؟ در بخش عملی، عملکرد مدیریتی مساجد در 
سـطح خرد )مدیریت عملیاتی یک واحد مسـجد( و سـطح کالن )عملکرد مدیریتی کالن مسـاجد کشـور یا 
مدیریت راهبردی مساجد( مورد بحث قرار گرفته است. در پایان، از میان مباحث نظری، مدلی برای مدیریت 

راهبردی مساجد در دو بعد عملکرد نیایشی و عملکرد غیر نیایشی استخراج شده است.

واژگان کلیدی: 

مدیریت راهبردی مساجد، سازمان های مبتنی بر ایمان، سازمان های داوطلبانه، سازمان های  غیرانتفاعی، 
سازمان های غیر دولتی
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فصل اّول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مسئله تحقیق

1-1-1. مقّدمه
در حال حاضر به علّت پیچیده و چند بعدی شـدن مسـائل گوناگون در جوامع، شاهد تأسیس سازمان های 
گوناگون در تمامی زمینه ها در جوامع هستیم تا به نیازهای بشری پاسخ دهند. عالوه بر خصوصّیت اجتماعی 
بودن انسان، هم اکنون دیگر، تالش فرد به  تنهایی و یا حّتی یک گروه، بدون سازمان دهی و در چارچوب یک 
سـازمان، نمی تواند برآورده کننده نیازهای وی باشـد. حضور سـازمان ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، 
چنان پر رنگ است که در حال حاضر هر فرد حّتی قبل از تولّد تا بعد از مرگ با حّداقل یک سازمان در ارتباط 
است و سرنوشتش به این پدیده بشری گره خورده است. برخی از متفّکران را نظر بر  این است که اکنون دیگر 
شـاهد پدیده ای به نام »جامعه« متشـّکل از »افراد« نیستیم، بلکه »جوامع« کنونی متشّکل از »سازمان ها« 

هستند1و »جامعه« بدین معنا باید موضوع علم »جامعه شناسی« قرار گیرد.
در دیـدگاه نهادگرایی )Institutionalism(، هر سـازمان یا به عبـارت بهتر، هر »نهاد«، در تحّقق ارضای 
یکـی از نیازهـای بشـری فّعالّیـت می نماید و بـه یکی از انواع این نیازها پاسـخ می دهد. طبـق نظریه »هرم 
سلسـله مراتبی نیازهای« آبراهام مازلو، از جمله نیازهای انسـان، نیاز »خودشـکوفایی« اسـت. این نیاز در 
انسـان، عالی ترین مرتبه نیاز اسـت و خود، ممکن اسـت ابعاد و اشـکال گوناگونی داشـته باشد. از جمله ابعاد 
این نیاز بسیار پیچیده، گرایش به »پرستش« و در مرحله  نازل تر »دیگرخواهی« است. در سیر تحّول تمّدن 
غربـی و پیدایـی مدل جامعه  مدنی غربی، برای پاسـخ گویی به ابعاد متمایز نیاز خودشـکوفایی در انسـان ها، 
نوعـی از سـازمان ها پدید آمده انـد که به سـازمان های »داوطلبانه«، »سـازمان های غیر دولتی« )OGN( یا 

»سازمان های غیرانتفاعی« )NPO( موسوم شده اند.
  جالب توّجه اسـت که بدانیم در اسـالم، که سـرآمد ادیان مترّقی است، این گونه سازمان ها و تشکیل آنها 
سـابقه ای بسـیار طوالنی دارد. به علّت مفهوم خاّص »عبادت« در اسـالم )که هر عملی را که به قصد قربت 
الهی صورت گیرد، عبادت بر می شـمارد( اعمال نیایشـی و غیرنیایشـی با نّیات الهی در زمره عبادت به  شمار 
می روند. از سـوی دیگر، به علّت تأکید خاّص اسـالم بر ارزش جمع و جماعت، این دین مبین، راهکار بسـیار 
مبتکرانه ای عرضه نموده است و آن تشکیل یک سازمان داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی با نام »مسجد« 
اسـت. مروری بر نقش و اهمّیت مسـجد در اسـالم و همچنین نقش و کارکردهای آن در طول تاریخ حیات 
مدنی مسلمانان نشان می دهد که مساجد در اسالم و در جوامع مسلمان همان نقشی را ایفا کرده اند که امروز 

کر،1990. 1. درا
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از یـک سـازمان غیرانتفاعـی در غرب انتظار می رود. با این تمایز که به طور معمول، هر سـازمان غیرانتفاعی 
در عرصـه  بسـیار ویژه با هدفی مشـخّص که اعضـای آن تعیین می کنند، فّعالّیـت می نماید و در صورتی که 
ایـن هـدف برآورده گردد، سـازمان باید منحل گـردد، یا تغییر هدف دهد؛ اّما نهاد »مسـجد« انعطاف پذیری 
چشـم گیری دارد و با رعایت اصول ذکر شـده در منابع اسـالمی، هر مسجد دامنه  وسیعی از فّعالّیت ها را دربر 
می گیرد و در زمینه های گوناگون به نیازهای انسـان به صورت سـازمانی پاسخ می دهد و دین اسالم، الهی و 

عبادی بودن این فّعالّیت ها را به رسمّیت می شناسد.
  در جوامـع اسـالمی، از جملـه ایـران، حضور مسـاجد در زندگـی اجتماعی مردم حضـوری پررنگ دارد؛ 
بدان گونه که طبق آمارهای رسمی، هم اکنون در ایران بالغ بر هفتاد هزار مسجد1احداث شده است. این تعداد 
مسجد آنگاه مهّم جلوه می کند که توّجه کنیم به طور تقریبی هیچ سازمان از نوع دیگری چنین تراکمی ندارد. 

فقط ممکن است مدارس از این نظر با مساجد برابری کنند.

2-1-1. بیان اهمّیت مسئله تحقیق
در حال حاضر، بعد از گذشت بیش از ربع قرن از انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی ایران، شاهد 
کم رنگ شـدن هر روِز نقش مسـاجد در جامعه هسـتیم. این بی رونقی، حّتی در زمینه  رسـالت اّولّیه  مسـاجد، 
برگزاری آداب و آیین های نیایشـی، هم محسـوس اسـت. عجیب تر آنکه، این بی رونقِی مزمِن مساجد بعد از 
تشـکیل جمهوری اسـالمی در ایران رخ داده اسـت؛ در حالی که همین مسـاجد در دوره  قبل از انقالب بسیار 
فّعال تـر بودنـد و حّتی همین مسـاجد، محّل شـکل گیری بسـیاری از تالش ها برای برپایـی نظام جمهوری 
اسـالمی بوده اسـت. کسـانی که دوران قبل از انقالب را به یاد دارند بدون هیچ اسـتثنایی به نقش پررنگ 
مساجد در جامعه و در جریانات منجر به انقالب اسالمی ایران اشاره می کنند. به راستی، چرا مساجدی که در 
طول تاریخ ایران، به ویژه در دوره  قبل از انقالب بدان گونه پررنگ بوده اند و کارکردهای بسـیاری داشـته اند، 
هم اکنون بدین گونه متروک گشـته اند؟ آیا زندگی مدرن و پیچیده  امروزی دیگر پذیرای مسـجد نیسـت؟ آیا 
مسجد هم اکنون کارکردهای خود را در زندگی قرن بیست ویکم از دست داده است؟ اگر بخواهیم این سؤال 
را به صورت اساسـی تر مطرح کنیم باید پرسـید آیا جوامع مسـلمان میان »مظاهر تجّدد« و »مظاهر زندگی 
دینـی« یکـی را بایـد انتخاب کنند؟ حال آنکه از انتخاب تجّدد، گریزی نیسـت، باید با زندگی اجتماعی دینی 
و مظاهر آن، از جمله مسـجد وداع کرد؟ آیا مسـجد در یک جامعه  مسـلمان فقط زمانی رونق دارد که دین در 

مصدر حکومت نباشد یا غیر از آن؟

1. ماهنامه مسجد، ش73، ص20.
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3-1-1. بیان مسئله  تحقیق
این پرسـش ها و سـؤاالت بسـیار دیگری در ذهن هر فرد آگاهی جوانه می زند؛ اّما نگارنده سـعی دارد تا با 
رویکردی مدیریتی به پدیده  مسـجد بنگرد. وجود ظرفّیت عظیمی چون هفتاد هزار مسـجد در سراسـر نقاط 
کشـور با انبوهی از منابعی که در اختیار دارند، ضرورت نگاهی دقیق و موشـکافانه را بیان می کند. بنابراین، 
محّقق تالش دارد تا با موشـکافی مسـجد به عنوان یک سـازمان داوطلبانه غیردولتی و غیرانتفاعی از زاویه 

علم مدیریت، به این سؤاالت پاسخ دهد:
1ـ مسـجد در قالب یک سـازمان داوطلبانه غیردولتی و غیرانتفاعی از نوع مذهبی در جامعه  کنونی ایران، 

چه کارکردهای مطلوبی ممکن است داشته باشد؟
  2ـ مساجد کنونی موّفق، به ایفا کدام یک از این کارکردها می پردازند؟

4-1-1. ابعاد مسئله تحقیق
کارکردهای مطلوب و نحوه  مدیریت مطلوب مسجد در قالب یک NGO در دو بعد، شایسته  طرح است:

  1ـ  فّعالّیت های نیایشی.
  2ـ  فّعالّیت های غیرنیایشی.

وش حّل مسئله  تحقیق  5-1-1. ر
در ابتـدا تـالش می گـردد تا بـا مطالعه ادبّیات نظری، مـدل مفهومی کارکردها و نحـوه مدیریت مطلوب 
مساجد در قالب یک NGO طّراحی گردد. سپس، به روش توصیفی از نوع پیمایشی )با استفاده از پرسش نامه( 

بررسی می گردد که مساجد موّفق در تهران با توّجه به مدل به دست آمده در چه وضعی قرار دارند.

6- 1-1. محدودّیت هاى تحقیق 
 الف( در طراحی مدل کارکردها و نحوه  مدیریت مطلوب مساجد، الزم است از نظر خبرگان علوم اجتماعی 

و علوم مدیریت استفاده گردد. متأّسفانه به علّت ضیق وقت، امکان چنین کاری وجود نداشت.
ب( جامعه  آماری این تحقیق، مساجد موّفق واقع در تهران است. جا دارد، چنین تحقیقی در جامعه  آماری 
همه مسـاجد ایران انجام شـود که این امر به علّت فقدان امکانات و پشـتیبانی های الزم، برای محّقق میّسـر 

نبوده است.
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 ج( در جامعه  آماری اتّخاذ شـده، مسـاجد موّفق عبارت اند از مسـاجدی که از نظر»مرکز رسیدگی به امور 
مساجد« به عنوان مساجد موّفق شناخته شده اند. تعریف مرکز ذکر شده از مساجد موّفق امکان دارد با تعریف 

مسجد موّفق به عنوان یک NGO طبق مدل دست یافته، مطابقت نداشته باشد.
 د( بـه علّـت ضیـق وقـت، امکان سـنجش مفّصـل و علمی روایـی و پایانی پرسـش نامه ایـن تحقیق با 

روش های آماری و کیفی طبق الگوهای روش تحقیق، وجود نداشت.
  هـ( همکاری نکردن مناسـب مسـاجد معّرفی شـده از سوی مرکز رسـیدگی به امور مساجد، باعث شد تا 
روند تحقیق به سمت مطالعه  موردی )Case Study( تغییر یابد و امکان تعمیم نمونه  آماری به جامعه  آماری، 

فراهم نگردد.

7-1-1. نتایج حّل مسئله تحقیق
انتظـار می رود با جواب به سـؤاالت این تحقیق، متولّیان امـور فرهنگی مذهبی در جامعه، همچون مرکز 
رسیدگی به امور مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اوقاف و...، در تسریع کارکردهای مطلوب و نحوه  

مدیریت مطلوب مساجد در قالب یک NGO به دیگر مساجد بکوشند.

فصل دّوم: ادبّیات نظرى تحقیق
1-2.  تعریف مسجد

کلمه  »مسـجد« اسـم مکانی است که سجده در آن انجام می شود؛ مانند خانه ای که با هدف سجده برای 
خدا ساخته می شود. از مسجد، در قالب محلّی که نام خدا را در آن می برند )عبادات( یاد شده است. »مساجد« 
هم، جمع »مسـجد« اسـت که معبد مسـلمانان است. در حقیقت، مسجد مکانی است برای عبادت و راز و نیاز 
با خالق هسـتی که در فرهنگ اسـالمی از جایگاه رفیعی برخوردار است. مسجد، مکان ارشاد و تبلیغ مسائل، 

معارف و احکام اسالم است. مسجد خانه  خدا و محّل طرح مسائل دنیوی و اخروی مسلمانان است.1
  از نظر شـکلی نیز مسـاجد اّولیه مسـلمانان، قطعه زمینی وسـیع و مربّع شـکل بود که اطراف آن را چهار 
دیوار یا خندق احاطه می کرد و دارای مأّذنه نبود؛ اّما اکنون اغلب مسـاجد دارای قسـمتی میانی اسـت به نام 
»صحن« که گاهی نیز مسـّقف اسـت و در اطراف آن چهار رواق دارد که وسـیع ترین آن رواق قبله اسـت که 

محراب نیز در آنجا قرار دارد.

1. فصلنامه فرهنگ ایالم، شماره 3 و 4، 1379هـ.ش.
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  نخسـتین مسـجد را حضرت محّمد در مدینه و در کنار خانه  خود سـاخت. زمین آن خوابگاه شـتران 
بود و پیغمبر آن را از صاحبش خرید. سپس، خلفا و حاکمان و پادشاهان بر وسعت آن افزودند و در ساختمان 
مساجد، تزئینات به کار رفت؛ اّما مسلمانان در آن تغییراتی دادند، چنان که به مرور زمان برخی از کلیساها به 

مسجد تبدیل شد و جهت بنا را از مشرق به سوی مّکه تغییر دادند.
  در پاره ای از مساجد، سّنت معماری ایرانی عصر ساسانی نیز لحاظ گشته است. در این نوع مساجد بخش 
اصلی را شبستان تشکیل می دهد که قّبه ای بر آن قرار گرفته است. این قّبه یا گنبد به صورت مخروطی مدّور 

بود و بعدها شلجمی شکل یا به خربزه قاچ قاچ با سردری مستطیل  شکل درآمد.
  نّقاشی مذهبی و تصویر ائّمه در اسالم مجاز نیست. تصویر انسان و به طور اعّم موجودات زنده را، اسالم، 
بت پرستی می داند. از این رو، هیچ گونه تصویری در مساجد دیده نمی شود. در عوض تزئین دیوارها و ایوان ها 
و منبرهـا و محراب هـا در حـّد فراوان معمول اسـت که عبارت اند از: اشـکال مطرز، گیاه ها و صور هندسـی و 
کوکبی  شکل با نوشته های زیبا و پرنقش و نگار عربی آیات قرآن به خّط کوفی، نسخ، ثلث و غیره. به تدریج 
از قرن ششـم و به ویژه در قرن هشـتم تزئین دیوارها، ایوان ها، گنبدها و رواق ها به وسـیله  روپوشـی از کاشی 
و موزائیـک آراسـته شـد. محراب ها و منبرها نیز بـا کنده کاری از چوب و گچ و مرمـر مزّین گردید. نام برخی 
از مسـاجد مهّم عبارت اسـت از: »مسجداالقصی، مسـجدالحرام، مسجد قبا، مسجدالّنبی، مسجد ایاصوفیا و 

مسجد گوهرشاد«.1

1-1-2. مسجد در قرآن
در قرآن کریم کلمه  مسجد در مجموع 28 بار ذکر شده است. از کّل آیاتی که کلمه  مسجد در آنها یاد شده 
اسـت، در پانزده مورد، کلمه  مسـجد با پسوند »الحرام« )مسـجدالحرام( و پنج مرتبه فقط مسجد آمده است. 
یک مورد نیز مسـجد با پسـوند »االقصی« )مسـجداالقصی( و یک  مرتبه، مسجد با پسوند »ضرار« )مسجد 
ضرار( آمده و در شش مورد کلمه مسجد به صورت جمع »مساجد« وارد شده است. بیشترین آیاتی که نازل 
شده و موضوع مسجد در آن مطرح گردیده، به طور صریح درباره  موضوع عاّم مسجد سخنی نگفته است. هر 

چند امکان بهره برداری از آنها جهت آشنایی با مسجد و شرایط آن مسدود نیست.2

1. زرین چیان، غالمرضا زرین چیان ، فصلنامه کوثر، ارتباط مسجد و مدرسه، ص22.
2. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص146.
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یف مسجد در قرآن 2-1-2. تعر
آنچه مسلّم است، قرآن بحث لفظی درباره مسجد ندارد، بلکه تعریف مسجد در قرآن بر اساس برداشت از 
مفاهیم آیات مربوط به مسجد طرح گردیده و انتظار بحث لفظی از قرآن در تعریف مسجد انتظاری شایسته 

نیست:
  1ـ قرآن معابد قبل از اسـالم را مسـجد خوانده اسـت؛ یعنی جایی که خدا در آنجا خوانده شـود. قرآن در 
یک جا به فرزندان حضرت آدم خطاب می کند که »زینت های خود را هنگام مسـجد رفتن برگزینید«1و 
در جایی دیگر خطاب به بنی اسـرائیل می گوید »داخل مسـاجد می شوند، چنان که اّول بار داخل شدند«.2 این 

آیات نشانگر آن است که مسجد محّل عبادت و عبادتگاه است.
  2ـ قرآن بر پایه  عرف، به مکانی که به اسم مسجد ساخته می شود، مسجد می گوید، هرچند از تمام اهداف 
عالّیه مسـجد تهی اسـت و حّتی نماز خواندن در آن ممنوع و حّتی تخریب آن الزم باشـد؛ مانند مسـجد ضرار 

که قرآن با همین عبارت »مسجد ضرار« از آن یاد می کند.
  3ـ  مسجد به معنای سجده گاه، اعضای هفت گانه سجده در بدن نیز در قرآن آمده است. چنان که قرآن 
َحدا؛ به راسـتی که مسـاجد )سـجده گاه ها( از آن خداسـت و 

َ
سـاِجَد هَّلِلَِّ َفال َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ ّنَ امْلَ

َ
می فرماید: »َو أ

کسی را با خدا نخوانید«.3بنا بر قول مشهور معنای این آیه مواضع سجده است.
 4ـ  چهارمین تعریفی که از کلمه  مسـجد در قرآن به دسـت می آید، این اسـت که مسجد به معنای همین 
مسـجد معمولی و عرفی اسـت. البّته، قرآن کریم، گاهی به معنای مسـاجدی خاّص، همچون مسجدالحرام 
و مسـجدالّنبی و مسـجد قبا و گاهی نیز به معنای عاّم آن، یعنی همین مسـاجدی که در عرف امروز معمول 

است، متذّکر گردیده است.
 5ـ  مسجد به معنای بیوت )خانه های( پیامبران در قرآن وارد شده است.4

یف مسجد از نظر پیامبر 3-1-2. تعر
در تعریف مسجد از نظر پیامبر، نکته ای مهّم به چشم می خورد و آن اینکه در معّرفی مساجد، ماهّیت آن را 
بیان داشته است نه شکل و صورت آن را. بنا بر تعریف پیامبر از مسجد، معلوم می شود که مسجد جایی است 

1. اعراف، آیه31.
2. اسراء، آیه 7.

3  -جن، آیه18.
4. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص141.
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و یا جایی باید باشد که شرافت حضور انبیاء را دارا باشد و اطالق خانه بر آن صدق کند. فرهنگ پیامبر همان 
فرهنگ قرآنی اسـت. پیامبر اسـالم در جای دیگری می فرماید: همه زمین را برای من مسـجد و طهور 
کردند. از این کالم پیامبر دو برداشت مفید میسور است: یکی اینکه هر جا شرایطی داشته باشد که با فرهنگ 
قرآن و سـّنت مطابقت کند )به عبارت دیگر، بتواند مجلس انبیاء، روشـن به نور الهی و خانه خدا باشـد( آنجا 
مسـجد اسـت. دیگر اینکه می گوید، مانند یهود نصاری نباشید که فقط و فقط معابد را محّل عبادت می دانند. 

غرض از مسجد، مالقات با خداست، پس در هر جا این امکان فراهم شود، آنجا مسجد است.
 روایات بسیاری از پیامبر اسالم رسیده که با معّرفی مسجد، در واقع اهل مسجد را هم معّرفی می کند؛ 
همانند »مسجد، خانه  متقین است«، »انسان های مسجدی، مؤمن هستند« و از این دست مطالب که ضمن 

معّرفی مسجد به اوصاف اهل آن نیز می پردازد.1

2-2. مسجد در قالب یک سازمان داوطلبانه مذهبی
شکل گیری جامعه  مدنی )Civil Society( معلول پیدایش شرایطی جدید در اجتماعات بشری است؛ شاید 

بتوان مشخّصات عمده  این شرایط جدید را در دو محور زیر خالصه کرد:
 1ـ با وقوع رنسـانس در غرب و افزایش دانایی و توانایی بشـر در حیطه های گوناگون، اندک اندک، طبقه  
متوّسـط بـه معنـای علم جامعه شناسـی در جوامع تبدیل به طبقـه  اکثرّیت گردید. همچنیـن این طبقه، فقط 
طبقه ای بود که می توانسـت بسـتر الزم برای پرورش هرچه بیشـتر نخبگان فراهم آورد. پرحجم شدن طبقه  
متوّسط و در پی آن افزایش شمار نخبگان در جوامع، ضرورت وجود راهکارهایی را سبب شد که بدان طریق 

از توانایی ها و دانایی های آنان استفاده گردد.
 2ـ  هم پـای تحـّوالت پیـش گفته، تغییرات شـدیدی را در عرصه  حاکمّیت سیاسـی در جوامع نیز شـاهد 
هستیم؛ به نحوی که معنای حاکمّیت، ابزارهای اعمال حاکمّیت و در کّل فلسفه وجود حاکمّیت تغییر نمود. 
کم کـم بـه مردمان سـاکن یک کشـور نه »رعّیـت«، بلکه »تبعه« و پـس از آن، »شـهروند« خطاب گردید. 
بـه همین گونـه، هـدف از وجود حاکمّیـت، از »حکم راندن بـر رعّیت«، به »خدمت کردن به شـهروندان« و 

نمایندگی  کردن از آنان و برآوردن آرزوهای آنان تغییر یافت.
 با بروز هم افزایی نظام مند و دو طرفه  این عوامل، اکنون شاهد تغییرات کلّی در چهره و سیمای جوامع، با 
عنوان جوامع مدرن، در مقایسه با جوامع سّنتی هستیم. در این حالت وجود قدرت سیاسی نه تابعی از خواست 

1. همان، ص153.
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قدرتمندان هر جامعه و هوس آنان، بلکه تابعی از برآیند کلّی خواسـت تک تک شـهروندان آن جامعه اسـت 
و مدیریـت نهادهـای گوناگون هر جامعه نه به طریق دسـتوری و از باال بـه پایین )Upـ  Bottomـ Top( انجام 
می شود. در حالی که زمانی وجود سازمانی غیردولتی غیرسیاسی در جوامع امری غریب و نامأنوس می نمود 
)شـکل افراطی آن را در فلسـفه  سیاسـی کمونیسـم و دولت های رفاه شـاهدیم(، اّما اکنون این سازمان های 
دولتی و سیاسی هستند که در مقایسه با سازمان های اقتصادی و سازمان های داوطلبانه غیرانتفاعی در اقلّیت 
به سـر می برند و فلسـفه  وجودی شـان نیز برقراری هماهنگی کالن بین دیگر سازمان های موجود در جامعه 
اسـت. در این گونه جوامع مدرن، که در آنها جامعه  مدنی شـکل  یافته، بسـیاری از امور جامعه توّسط نهادهای 
مدنی برآمده از مشارکت مدیریت شده مردم انجام می پذیرد. قسمت اعظم این نهادها را نهادهای غیردولتی 

غیرانتفاعی تشکیل می دهند که به اختصار از آنها به عنوان NGO یا NPO یاد می شود.
 به این ترتیب انواع سازمان ها در جوامع امروزی عبارت اند از:

 1ـ  سازمان های دولتی انتفاعی، مثل شرکت انحصاری دخانّیات؛
 2ـ  سـازمان های دولتی ـ غیرانتفاعـی، ماننـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی، جمعّیـت هالل احمـر، وزارت 

خانه های اجتماعی و غیره؛
  3ـ  سازمان های غیردولتی ـ انتفاعی، همانند تمامی شرکت های تجاری بخش خصوصی؛

  4ـ  سازمان های غیردولتی ـ غیرانتفاعی.
  فّعالّیت های سازمان ها یا نهادهای جامعه  مدنی ممکن است در چهار گروه دسته بندی شود:

  1ـ  نمانیدگی منافع و عالیق گروه های خاّص در رابطه با دولت و سایربخش های جامعه؛
  2ـ  بسیج فّعااّلن اجتماعی برای افزایش آگاهی و اعمال نفوذ؛

  3ـ  قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت، رفتار و اعمال مقامات؛
  4ـ  فّعالّیت های توسعه ای و اجتماعی برای گروه هایی که نمایندگی آنها را بر عهده دارند.

  سـازمان های غیردولتـی ـ غیرانتفاعـی بـا حضور در میان مردم و عمـل در عرصه های خردی که به طور 
معمول از دید دولت دور مانده اسـت، ضمن جلب اعتماد مردم، عالیق، مطالبات و نیازهای آنان را شناسـایی 
و مثـل نماینـدگان مـردم بـه دولت منعکـس می کنند. از این رو، با ایفای چنین نقشـی بر اعتمـاد مردم به آن 
سازمان ها افزوده و با بسیج آنها در قالب سازمان های غیردولتی به فرآیند تصمیم گیری مردم در امور خود مدد 
می رسـانند. به عبارت دیگر، سـازمان های غیردولتی ـ غیرانتفاعی در این حوزه سیاست سـاز هستند و به طور 

غیرمستقیم بر سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت تأثیر می گذارند.
  به طـور کلّی، سـازمان های غیرانتفاعـی، محصول اعتماد متقابل دولت و ملّت هسـتند. ]افزایش[ دامنه 
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اعتماد، موجب افزایش حضور مردم در سـازمان های واسـط می شود و افزایش سرمایه های اجتماعی، جامعه 
مدنی را فربه تر و کارکرد نهادهای آن را تسـهیل و تسـریع می کند. گسترش حضور مردم در نهادهای جامعه  
مدنـی نقـش آنـان را در تعییـن سرنوشـت خویش پررنگ تـر و فرآیند مشـارکت »توده ای« را به مشـارکت 
تأثیرگذار، هدفمند، سـازمان دهی شـده و فّعال تبدیل می کند؛ بنابراین، سـازمان های غیرانتفاعی به سـبب 
ایفـای نقـش واسـط و میانجی میـان دولت و مردم و نیـز فّعالّیت در عرصه های نمایندگی و بسـیج عمومی، 
قانون گـذاری، نظـارت، فّعالّیت هـای اجتماعی و توسـعه ای، موجب تسـهیل روند مداخله و مشـارکت مردم 
در امور خود و تسـریع روند دموکراتیک  سـازی می شـوند. بدین گونه جامعه مدنی به عنوان حوزه غیردولتی 

غیرانتفاعی هوّیت می یابد و پایگاه اجتماعی دولت نیز گسترش پیدا می کند.1
انواع سازمان ها از نظر انگیزه اعضای آنها به نحو دیگری نیز تقسیم  بندی می گردند:

1. سـازمان هایی کـه انگیـزه افراد از شـرکت در آنها مبتنـی بر ترس و در کّل، هنجارهای تنبیهی اسـت؛ 
همانند زندان؛

2. سـازمان هایی که انگیزه  افراد از شـرکت در آنها مبتنی بر سـود و کسـب منفعت شـخصی است؛ مانند 
بنگاه های اقتصادی؛

3. سازمان هایی که انگیزه  افراد از شرکت در آنها تعالی است و نفع شخصی مطرح نیست. در این سازمان ها 
افراد به صورت داوطلبانه حضور می یابند. سازمان های غیردولتی ـ غیرانتفاعی از این نوع به  شمار می روند.2

  حضور این گونه سازمان ها هم اکنون در همه عرصه های هر جامعه و حّتی در کلّیه عرصه های جهانی هم 
مشهود است. برای مثال، NGOها در فرآیند انتخابات در اکثر جوامع مدرن و مدنی نقشی بسیار اثر گذار دارند. 
در بعد بین المللی هم زمینه های فّعالّیت این سـازمان ها بسـیار گسـترده و متنّوع است. برای مثال، هم اکنون 
شـاهد فّعالّیت بسـیاری از NGOهای بین المللی درعرصه خدمات اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، حقوق بشر 

و غیره در افغانستان و عراق و دیگر نقاط جهان هستیم.
  در نگرشی اجمالی اهداف این مؤّسسات به این شرح خالصه می گردد:

  1ـ اهداف خدماتی ـ آموزشی؛
  2ـ اهداف خدماتی ـ بهداشتی؛
  3ـ اهداف خدماتی ـ فرهنگی؛
  4ـ اهداف خدماتی ـ اجتماعی؛

1. عابسی،1382هـ.ش.
2. هسلبین و دیگران، 1378هـ.ش.
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  5ـ اهـداف بـا توّجـه به گروه های ویژه، همانند کودکان، زنان، عقب افتادگان، بیماران خاّص مانند ایدز و 
سرطان، تراکم جمعّیت، گرسنگی، حقوق بشر و غیره.1

   افـزون بـر اهـداف فوق، اهداف خدماتیـ  مذهبی را همچون کلیسـاها، مسـاجد و هیئت های مذهبی را 
باید افزود.

3-2.  تأثیر اسالم بر حیات مدنی مسلمانان 
جوامعـی کـه هم اکنـون به صورت جوامع مدرن یا جوامع مدنی از آنها یاد می شـود، حداکثر ظرف دو دهه  
اخیر به این دستاورد بشری دست یافته اند و انباشت تمام تجربّیات تاریخی آنان هم اکنون ثمر داده است؛ اّما 
اسالم به عنوان دینی مترّقی و خاتم ادیان الهی، که برای رهنمون کردن بشر به سعادت ابدی و جاودان نازل 
شده است، از همان ابتدا هیچ گاه سعادت ابدی و اخروی انسان را از سعادت دنیوی و ماّدی وی تفکیک نکرده 
است. این دین کامل، از آنجا که عقیده دارد که دنیا، مزرعه  آخرت است با ظهور خویش بذر مدنّیت و تکامل 
دنیوی را نیز در جامعه  بشری پراکند تا اعضای هر جامعه ای متناسب با ظرفّیت و استعدادها و تجربّیات بشری 
و سطح ادراک خود، این بذر را بپروراند. دستورات این دین الهی در قالب کتاب آسمانی و جاوید آن »قرآن« و 
راهنمایی های پیشوایان این دین در عرصه  امور دنیوی نیز بسترهایی مناسب برای رشد و تکامل بشر برقرار 
کرد. در1400 سال قبل که مدنّیت در شبه جزیره  عربستان به اندازه ای نبود که اقتضای ایجاد نهادهای مدنی 
کنونی را نماید، دین اسـالم و پیامبر آن، حضرت محّمد با تأکیدی چشـم گیر بر ارزش تجّمع و تأسـیس 

نهادی به نام مسجد، این نیاز بشری را به بشر آن روزگار شناساندند.
   برای مثال، از جمله پدیده های اجتماعی که در اسـالم بدان بسـیار اهمّیت داده شـده است و اثری بسیار 

عمیق بر حیات بشری جوامع مسلمان داشته است، پدیده  وقف است.
   »از جملـه پیامدهـای مهـّم وسـعت وقف و کثرت موقوفـات، پی افکندن نهادهـای تمّدنی و مدنی بود. 
گرچه جامعه ما ]جامعه ایرانی[ به لحاظ سیاسـی و فرهنگی به طور مطلق فاقد عامل شـهروندی بود؛ اّما در 
جهت نهادهای تمّدنی دیگر، گام های بلندی برداشـته شـده بود. در زمانی که سراسـر دنیای غرب در سـلطه  
خشن و قرون وسطایی کلیسا بود و مظاهر تمّدن و سازمان های اجتماعی امروز و نهادهایی مانند شهرداری، 
مراکز بهداشـتی و سـازمان های فرهنگی و غیره برای تخصیص خدمات عمومی، نه در غرب و نه در سـایر 
نقاط جهان وجود داشـت، موقوفات و سـازمان های اداره کننده  آن، به عنوان یک سـازمان اجتماعی وسـیع 

1. عابسی،1382 ش.
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چنیـن خدماتـی را... عرضـه می کردند... . در کلّیه شـهرهای بزرگ و کوچک و روسـتاها و دهات دور افتاده، 
هزاران مدرسـه، بیمارسـتان، تیمارسـتان، حّمام عمومی، کاروان سـرا، قنات، مسجد و حسـینیه و غیره که از 
محّل سرمایه  عظیم موقوفات فراهم شده و یا اداره می شود، در اختیار مردم قرار می گرفت...هزاران پزشک، 
دانشـمند و شـاعر و فیلسوف به یمن این موقوفات برخاسته اند؛ کاری که اگردولت می خواست انجام دهد، از 

عهده دولت خارج بود«.1
   همچنیـن خداونـد متعـال در قـرآن کریـم در اکثـر مـواردی که اراده بـر بیان همراهی و یـاری خویش 
دارد، گـروه مؤمنـان، گـروه صابران، گروه مّتقین و جز آن را شایسـته  همراهی خویش می داند. آنجاهائی که 

می فرماید: 
2.» »ِاّنَ اهَّلل  مع املتقین

ین«.3 »ِاّنَ اهَّلل  مع الصابر
4.» »ِاّنَ اهَّلل  مع املؤمنین

»ِاّنَ اهَّلل  مع الذین اتقوا و الذین هم مسنون«.5
حّتـی در بسـیاری از آیـات، آنانی را که اهل فالح و رسـتگاری می داند، با ضمیـر جمع معّرفی می کند »...

ْفِلُحوَن«.6 ِئَک ُهُم امْلُ
َ
ْول

ُ
أ

   خطاب بسیاری از سخنان الهی در قرآن کریم به جماعت مردم »یا ایاالناس ..«. و یا جماعت مؤمنان 
»یا ایا الذین آمنوا ... « است.

   در اسالم حّتی بسیاری از امور عبادی و از جمله مهمّ ترین آنها »نماز« در صورت برگزار شدن به صورت 
اجتماعی اسـت که ارزش اصلی خود را خواهد داشـت. حّتی در سـیره  پیامبر، در اقامه نماز اصل بر جماعت 

است و اقامه  نماز فرادا، استثناست.
   »پیامبر گرامی اسالم، بادیه نشینان عربی را که اسالم می آوردند، از بازگشت به بادیه ها نهی می فرمودند 

و آنان را الزام به سکونت دائمی در محلّی می نمودند«.7
   پیامبر اسـالم و ائّمه هدی  نیز با عنایت به همین اصول ارزشـمند اسـالم، دسـت به تأسـیس مسجد 

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص235.
2. بقره، آیه194؛ توبه، آیه 36 و 123.

3. بقره، آیه153؛ انفال، آیه46.
4. انفال، آیه19.

5. نحل، آیه128.
6. بقره، آیه 5.

7. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص235.
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زدند و در آن روزگار به اقتضای شـرایط زمان و مکان، آن را محّل اجرای بسـیاری از امور اجتماعی عالوه بر 
امور عبادی نمودند.

   »انواع فّعالّیت های مربوط به آموزش، امور قضایی، مشاوره، حّل اختالف، مراسم و جشن ها، ارتباطات 
عمومی، حرکت سیاسی، پر کردن اوقات فراغت، خدمات اجتماعی و رفاهی، تعاون، امور دفاعی و مانند آنها 

در طول دوران های گوناگون جوامع اسالمی در چارچوب مساجد انجام می شده اند«.1
   »مسـلمانان برای بسـط مدنّیت جدید به تأسـیس مساجد اقدام می کردند و از این طریق توده  مسلمان را 

در یک چارچوب تازه سازمان می دادند«.2
   »مسـجد مکانی برای عبادت، پایگاهی برای جهاد، مرکزی برای اجتماع مسـلمانان، مدرسـه ای برای 

تعلیم و تعلّم اسالمی ]و در کل[ عرصه ای برای ورود مسلمانان به حیاتی مدنی است«.3

4- 2.  اهمّیت و نقش مسجد از دیدگاه اسالم 
نکته حائز اهمّیتی که در این میان، شـایان ذکر این اسـت که دین اسـالم هیچ گاه )نه در آیات قرآن کریم 
و نه در احادیث نبوی و روایات معتبر( برای مساجد خط مشی تعیین ننموده است، بلکه فقط به تعیین اصولی 
کلّی در باب فّعالّیت های قابل اجرا در مسـاجد بسـنده نموده اند. در این حالت هر مسـجدی که این اصول را 
رعایـت نمایـد در اجـرای هر فّعالّیت و ایفای هر کارکردی، اختیار کامل دارد و تعیین خط مشـی بر عهده خود 
مؤمنان گردآمده در مسـجد اسـت. با رعایت این اصول هرگونه فّعالّیتی که در مسـاجد صورت پذیرد، عبادت 

محسوب می گردد.
   اهّم این اصول در منابع اسالمی شامل قرآن کریم و احادیث نبوی و روایات به دست آمده از ائّمه هدی 

را می توان شامل موارد زیر دانست:
   1ـ  تأسیس مسجد بر اساس تقوا نه خودنمائی و تظاهر؛

   2ـ  تأسیس مسجد بر پایه خشنودی خداوندی و همراه با کمال خلوص در نّیت؛
   3ـ  مسجد، محلّی باشد که مؤمنان، دل و جان خویش را در آن تطهیر کنند. اگر مسجدی برای مؤمنان 

شرایطی را فراهم نسازد که به پاالیش روح و رفتار خویش بپردازند، شایستگی الزم را نزد خدا ندارد؛
   4ـ  در آن بسـیار یاد خدا شـود. مسـجدی که با ورود به آن، انسـان نتواند از اشتغاالت غیرخدایی ذهنش 

بکاهد، مسجد شایسته ای نیست؛

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص241.
2. همان، ص107.

3. همان، ص242.
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   5ـ  مایـه  آزار و زیـان نباشـد. مسـجدی کـه مسـلمانان را از اصالح دور نگهدارد و موجـب تفرقه گردد و 
مسلمانان را از حقوق معنوی شان محروم گرداند، مسجدی شایسته نیست؛

   6ـ  اگر مسـجدی عامل پوشـاندن حقایق از مسـلمانان گردد و مانع از درک و فهم آنان از حقایق دین و 
مصالح مسلمانان شود، در زمره  مساجدی است که نزد خدا محبوبّیتی ندارد؛ بنابراین، مسجد اگر در انحصار 

گروهی از مسلمانان قرار گیرد و وسیله  تحمیق مردم گردد، عمل کفرآمیز در آن صورت گرفته است؛
   7ـ  اوصاف یاد شده اکتسابی اند و بخشی از این اوصاف به آبادکنندگان مساجد مرتبط است که باید دو 

صفت ایمان به خدا و ایمان به آخرت دارا باشند.1
   با این تفاسـیر، می توانیم دریابیم که طبق نگرش توحیدی، به هر مکانی که فّعالّیت های صورت گرفته 
در آن، این اصول را نقض نکند، اطالق »مسـجد« جایز اسـت. این اسـتنباط مطابق با اصل »وحدت وجود« 
در فلسفه اسالمی نیز هست. با این نگرش، »مسجد« نه یک کالبد فیزیکی، که یک تفّکر، نگرش، فرهنگ 
و جهان بینی اسـت که باید آن را در افراد بشـر جسـت وجو کرد. در هر مکان که افرادی با این فرهنگ مستقر 
باشـند، آنجا »مسـجد« تحّقق یافته اسـت. به عبارتی دیگر، این نوع افراد »مسجد« هستند. به همین سبب 
خداوند در قرآن کریم تأکید فراوانی بر بانیان مسجد دارد و برای آنان داشتن ایمان به مبدأ و معاد و همچنین 

خلوص در نّیت و تقوا را الزم می داند.
   قرآن کریم در آیاتی متعّدد بر عمران و آبادانی مسـاجد تأکید کرده اسـت و آبادکنندگان مسـاجد را ایمان 

آورندگان به خدا و قیامت معّرفی می کند.2خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف، آیه 31 می فرماید:
ِ َمْسـِجٍد؛ ای فرزنـد آدم! زینـت خـود را هنگام رفتن به مسـجد با خود 

ّ
یَنَتُکـْم ِعنـَد ُکل  ِز

ْ
»َیـا َبـیِن آَدَم ُخـُذوا

داشته باشید«.
 و در آیات متعّدد دیگری نیز کسـانی را که به نحوی در امر مسـاجد کارشـکنی می کنند و در جلوگیری از 

یاد خدا در مساجد و خرابی آن سعی می نمایند، ظالم ترین مردم معّرفی می کند.3
   از سـوی دیگر، در احادیث و روایات بسـیاری بر پرهیز از تجّمل در مسـاجد تأکید فراوان شـده اسـت؛ به 
نحوی که مساجد دارای تجّمل و زرق و برق فراوان را )از آنجا که مانع اشتغال مؤمنان به یاد خدا می گردند( 
از نشـانه های آخرالّزمان به حسـاب آورده اند. پیامبر در این باره می فرماید: »ای سلمان در آخرالّزمان مساجد 
مانند کلیساها آذین بندی می شوند و قرآن ها را زینت کنند و مناره ها بلند می گردد و صف  نمازگزاران فراوان 

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص149.
2. توبه، آیه18.

3. بقره، آیه 114.
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می شود که با دل های پر از کینه و زبان های چند گونه گرد آیند«.1
با تفّکر در آیات و روایات باال می توان به عمق دیدگاه انسـان گرایانه اسـالم پی برد. به نظر می رسـد مراد 
خداوند در قرآن از آبادانی مساجد، نه »آبادانی ظاهری« بلکه »آبادانی معنوی« است. اگر کلمه »زینت« را در 
ِ َمْسِجٍد«2را فقط زینت های ظاهری ندانیم، بلکه توانایی ها، قابلّیت ها، استعدادها 

ّ
یَنَتُکْم ِعنَد ُکل  ِز

ْ
آیه »ُخُذوا

و هنرها و در بعدی دیگر نیازهای متعالی انسان را نیز جزئی از زینت وی به حساب آوریم، می توانیم استنباط 
کنیم که مراد قرآن از مسـاجد آباد، مسـاجدی اسـت که محّل رفت وآمد مؤمنان اسـت و انسـان هایی توانا و 
دانا هسـتند و از این توانایی و دانایی خویش در راه نیل به قرب خداوند، حول محور مسـجد اسـتفاده نمایند و 
دیگر برادران و خواهران دینی خویش را بهره مند سـازند؛ به گونه ای که مسـاجد بدون حضور چنین مؤمنانی 
مسـاجدی خراب و غیرمطلوب به حسـاب می آیند. به عبارتی دیگر، مسـاجد چون ظرفی هستند که با رعایت 
اصول ذکر شـده در منابع اسـالمی، مؤمنان مختارند تا به تناسـب نیازها و همچنین توانایی ها و استعدادهای 

خویش »زینت« از آن استفاده کنند.
   این نظر از آنجا تقوّیت می گردد که »در تاریخ صدر اسالم، مسجد، انحصار به هیچ دسته و گروه خاّصی 

نداشت و حّتی ملحدان در کمال آزادی و امنّیت در آنجا حضور می یافتند و به مناظره می پرداختند«.3
   بـا توّجـه بـه مطالـب پیش گفتـه و همچنین نقش و کارکردهای مسـاجد در طول تاریخچه روشـنی در 
می یابیم که مسـاجد در دوره های رونق خویش، همانند یک سـازمان غیردولتی و غیرانتفاعی به ایفای نقش 

در جامعه اسالمی پرداخته اند. 

5-2. کارکردهاى مساجد در طول تاریخ 
منظور جامعه شناسـان از مفهوم کارکرد )Function( در اصطالح کارکرد گرایی )Functionalism(، اثری 
است که پدیده های اجتماعی از خود بر جای می گذارد. کارکردگرایان معتقدند که این آثار، نتیجه و دستاورد 

ساخت های اجتماعی اند.
»فونکسیونالسـیم، کارکردهـا را بـه سـاختارها نسـبت می دهد؛ زیرا معتقد اسـت که نظـم و ترتیب های 
اجتماعی که جامعه شناسـان، سـاخت می دانند، دارای اثرهای به سـامانی هسـتند که ناشـی از شـیوه خاّص 

سازمان یافتن این ساخت هاست«.4

1. تحف العقول، ص47.
2. اعراف، آیه31.

3. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص16.
4 . ویلیام اسکید مور، تفّکر نظرى در جامعه شناسی، ص142.
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همین واژه در ادبّیات علم مدیریت نیز استفاده می شود. واژه »Function«در ادبّیات علم مدیریت معنای 
بسـیار محدودتری در قیاس با علم جامعه شناسـی دارد که علمای مدیریت آن را مترادف »فّعالّیت« یا حّتی 

»وظیفه« برای هر بخش سازمانی دانسته اند.
   اگـر بخواهیـم در ادبّیات علم مدیریت اصطالحی هم ارز بـا واژه  »Function« در علوم اجتماعی بیابیم، 

شاید مناسب ترین اصطالح، واژه »Mission« ترجمه شده به رسالت باشد.
   هر چند کارکرد ابتدایی و اصلی مسجد، کارکرد نیایشی آن بوده است و از مساجد به صورت محلّی برای 
برگزاری آیین ها و عبادات جمعی اسـتفاده می شـده اسـت؛ اّما به هیچ وجه این کارکرد، یگانه کارکرد مساجد 
نبوده است. بنا بر پیش گفته، اسالم اهمّیت فراوانی برای اجتماع مؤمنان قائل است. یکی از دالیلی که فقط 
امور عبادی صرف در مسـاجد انجام نمی شـده، تعریف اسـالم از عبادت است. اسالم هر عملی را که به قصد 
قربت به خداوند متعال انجام گیرد، عبادت بر می شـمارد. با این پیش زمینه و همچنین به تأّسـی از سـیره و 
سـّنت نبوی مسـاجد توانسـته اند در زمینه های بسـیاری در جوامع اسـالمی نقش ایفا نمایند و خالء وجودی 

بسیاری از نهادها را پر نمایند.

1-5-2. کارکرد نیایشی 
خداوند هدف خلقت انسـان را عبادت می داند و بهترین مکان برای این کار، مسـجد اسـت. از جمله »ان 
ُه..«.1 استفاده می شود که  ن ُیْذَکَر ِفَیا اْسُ

َ
َنَع َمَساِجَد اهَّلِل أ ن ّمَ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
یذکر اسمه« در آیه کریمه قرآنی »َوَمْن أ

مساجد محّل عبادت و پرستش الهی است.
   آری، مسجد شریف ترین مکان برای خضوع و سجده بر درگاه الهی و از خود گذشتن و به خدا رسیدن است 
و نماز از جمله عباداتی اسـت که در مسـجد انجام می گیرد و گزاردن نماز درآن در مقایسـه با مکان های دیگر 

ثواب بسیار بیشتری دارد. به یقین، اگر نماز به جماعت برگزار شود ثواب آن به مراتب بیشتر هم خواهد بود.
   از جمله عبادات در مسجد، نماز بزرگ جمعه است که کار عبادی، سیاسی مسلمانان است. از این رو، هر 
هفته در شهرهای مهّم کشور جمع می شوند، هم خدا را می پرستند و هم در برابر دشمنان دینی آمادگی خود 
را اعالم می دارند. نماز در مسجد آن قدر ارزش دارد که حّتی انتظار در مسجد برای برپایی نماز، خود عبادت 
اسـت و رسـول خدا در این باره می فرماید: »نشستن در مسـجد در انتظار نماز، عبادات است، مادامی که 
حدثی از او سـر نزند. عّده ای پرسـیدند: ای رسول خدا حدث چیست؟ فرمود: غیبت کردن«.2 از دیگر عباداتی 

1. بقره، آیه114.
2. بحاراالنوار، ج83، ص384.

فــــروغ مسجـــــــــــد787



کـه در مسـجد انجـام می گیـرد دعا و مناجات اسـت. از این رو، به خصـوص بعد از انقالب اسـالمی، خواندن 
ادعّیه ای چون کمیل، توّسل، ندبه و نظایر آن رونق بیشتری یافته است. چه اینکه در روایت آمده است، دعای 

دسته جمعی به اجابت مقرون است.
   »اعتکاف نیز عبادتی است که در مسجد انجام می گیرد. اعتکاف، یعنی اقامت در مسجد به قصد اجرای 

اعمال مخصوص با شرایط و آداب ویژه که تزکّیه و تصفیه  روح از همه  معاصی را در پی دارد«.1
   »مراسـم دیگـری مثـل خطبه های اخالقی و دینی، عزاداری امام حسـین، ختم اموات و انواع جلسـات 
ذکر و قرائت قرآن که به طور معمول در مساجد انجام می شوند، به واسطه  محتوا با ماهّیت ]نیایشی[ مسجد، 

سنخّیت پیدا کرده«2و در مساجد برگزار گردیده اند.

2-5-2. کارکردهاى آموزشی 
بعد از کارکرد نیایشـی، قوی ترین کارکرد مسـاجد در طول تاریخ، کارکرد آموزشـی آنهاست. این کارکرد، 
به ویژه در دوران قبل از پیدایی نهادهای مدرن بسیار پررنگ شده است، به گونه ای که در اکثر جوامع مسلمان 

مجموعه  تعلیم و تربیت حول محور مساجد شکل گرفته بود.
   در روایتی رسول اکرم می فرماید: »هر نشستی در مسجد بیهوده است، مگر اینکه برای سه کار باشد: 
خواندن قرآن، ذکر خدا، سؤال از علم و دانش«.3ما در تاریخ نیز می خوانیم که پیامبر در مسجد خویش آیه های 
قرآن، احکام و معارف دینی و حّتی مسائل تاریخی را به مردم آموزش می داد. جلسات آموزش نیز با نبود آن 
حضرت ادامه می یافت؛ زیرا استاد و مدّرس کالس های آموزشی مسجدالّنبی، فقط پیامبر نبود. افراد دیگری 
نیز که از صالحّیت های علمی الزم برخوردار بودند، اداره  این جلسات را بر عهده داشتند: عبداهلل  بن رواحه که 

شخصّیتی علمی بود جلسات مربوط به توحید و معاد و مسائل اعتقادی را اداره می کرد.
جایگاه جلسات علمی و آموزشی در مسجد از نگاه پیامبر اکرم به مراتب واالتر و ارجمندتر از جلسات 
دعا اسـت؛ چنان که در روایت اسـت که روزی رسـول خدا به مسـجد وارد شـدند. در مسـجد، دو مجلس 
جداگانـه برپـا بـود. گروهی در حال یاد دادن و فراگرفتن دانش بودنـد و جمعی نیز به دعا و راز و نیاز با خداوند 
مشـغول بودند. پیامبر فرمود: هر دو گروه به سـوی نیکی گام بر می دارند؛ دسـته ای خدا را می خوانند و 
گروهـی نیـز آمـوزش می بیننـد و نادانان را تعلیـم می دهند؛ ولی این گـروه )تعلیم و تعلّـم( کار برتری انجام 

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص72 .
2. همان، ص242.

3. بحاراالنوار، ج77، ص86.
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می دهد. من نیز به منظور آموزش دادن مردم مبعوث شـده ام. آنگاه پیامبر در میان گروهی که سـرگرم 
آموزش بودند، نشست.1

»تـا آغـاز قرن چهارم اسـالمی، اغلب مسـاجد در غیر اوقات نمـاز حکم مدارس را داشـت و بعدها مراکز 
آموزشـی، صـورت خاّصـی به خـود گرفت. بسـیاری از بـزرگان علم و دانـش دانش آموختـگان حلقه  درس 
کالس هایی بودند که در مسـاجد برگزار می شـد. حّتی بعدها که مراکز تحصیلی از مسـاجد به مدارس منتقل 
شـد، مدارس در جنب مسـاجد سـاخته می شـد و از این طریق پیوند ناگسسـتنی دین و علم به نمایش گزارده 
می شد.آری، مسجد همواره آموزشگاه مبانی دینی و معارف اسالمی بوده است. از این رو، مسجدی که امروز 
نقش مؤثّر خود را در زمینه های فرهنگی، آموزشـی ایفا نکند در حقیقت از ادای بخش مهّمی از رسـالت خود 

بازمانده است«.2
   »مساجد از حیث آموزشی سه شکل به طور کامل متمایز از یکدیگر اتّخاذ کردند. شکل نخست، آن بود 
که بسیاری از مساجد با محدود کردن دایر ه آموزشی خویش به آموزش عمومی و ابتدایی در حّد قرائت قرآن 
اکتفا کنند. شـیوه های آموزشـی در این مکتب ها به طور کامل سـّنتی است... . شکل دّوم، مدرن است؛ به این 
معنا که محلّی در مسجد به عنوان کتابخانه در نظر گرفته می شود. جوانان و نوجوانان و کودکان مسلمان به 
شکل گروهی از آموزش های ابتدایی )که از قرآن آغاز شده و به حدیث، اعتقادات و احکام می رسد( برخوردار 
می شـوند. در این شـکل... مسجد کالس هایی با صندلی و تخته سـیاه دارد و حّتی از ابزارهای نوین سمعی ـ  
بصری برای آموزش در آنها استفاده می شود.   شکل سّوم، ارتقا مسجد تا حّد دانشگاه است. برخی از مساجد 
در جهان اسـالم تعلیم و تربیت بدنی در سـطوح عالی را نیز برعهده گرفته اند. در سـال 1961 م مسجداالزهر 
در قاهره به دانشـگاهی اسـالمی تبدیل شـد که همانند دانشـگاه های جدید، دانشکده های بسیاری دارد و از 

حیث دانشکده های فقه و کالم اسالمی شهرت دارد«.3
   از دل چنین تالش هایی علوم بسیاری منبعث از منابع اسالم سرچشمه گرفت. علومی چون فقه، اصول، 
کالم و فلسفه اسالمی و غیره نقطه عطف در ایفای نقش آموزشی مساجد در طول تاریخ، دوران زندگانی دو 
امام شـیعیان، یعنی امام محّمد باقر و امام جعفر صادق اسـت. این دو امام با اغتنام فرصت به دسـت آمده 
در کشـاکش تحّوالت سیاسـی بین امویان و عّباسیان، دست به پرورش شاگردان بسیاری در علوم گوناگون 
زدند که پایگاه عرضه  این آموزش مسـاجد بودند. در تاریخ، شـمار شـاگردان امام صادق حّتی تا عدد چهار 
هزار نفر ذکر گردیده است. این دو امام بزرگوار پدید آورنده  طبقه ای جدید به نام طبقه  علمای اسالم هستند.

1 . بحاراالنوار، ج1، ص206.
2. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص73.

3. همان، ص265.
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   مساجد از رهگذر کارکرد آموزشی خویش سهمی بسیار مهّم در فرهنگ و تمّدن اسالمی ایفا کردند.
   »چـون مسـلمانان مسـجد را محیط آموزشـی سـاخته بودند، به تبـع آن، کتابخانه هایـی در آن به وجود 
آمـد. اگرچه اکثر کتابخانه های مسـاجد معمولی بودند، ولی بعضی از مسـاجد بـزرگ مجموعه هایی کامل از 
کتاب هایی داشـتید که در امپراتوری اسـالم شهرت فراوانی کسـب کردند. دانشمندان و دانشجویان نه فقط 
آزادانه از این کتابخانه ها اسـتفاده می کردند، بلکه برای آنها سـخاوتمندانه غذا، مسـکن، وسـایل نگارش و 
دیگر خدمات نیز فراهم می شـد... . گفته می شـود که دیوان و کتاب های شـعر هشـتاد طایفه در مسجد کوفه 
نگهداری می شد... . البّته در میان شیعیان به سبب آنکه امامان شیعه، به ویژه امام صادق به علوم گوناگون 
احاطه داشتند، کتاب نویسی و کتاب خوانی به رشته های گوناگون علوم قرآنی، علوم اجتماعی و فلسفی، علوم 
طبیعی کشـیده شـد. در سلسـله  عّباسـیان نهضت ترجمه آثار یونانی به عربی به راه افتاد و ائّمه  شـیعه نیز در 

جلوگیری از القائات سوء و افکار باطل ترجمه شده به عرضه  افکار مترّقی و عالی می پرداختند«.1
   با غنی تر شدن علوم اسالمی و تخّصصی شدن آنها، آموزش تخّصصی علوم اسالمی در اغلب موارد به 

مدارس ساخته شده در جنب مساجد منتقل شد.
در دوران معاصر »با شکل گیری دولت و ملّت های جدید در جوامع اسالمی یا تحّول در ساختار حکومتی 
ملّت هـای کهـن، حکومت ها به تأسـیس نهادهای آموزشـی جدید پرداختند. این امر خـود به خود بر آموزش 
در مـدارس و مسـاجد تأثیر گـذارد. دو واقعّیـت نیز در این میان خودنمایی کرد: توسـعه  اقتصادی )البّته نیاز به 
نیروهای متخّصصی که آموزش سـّنتی نمی توانسـت چنین محصوالتی داشـته باشـد( و تحّوالت اجتماعی 
ناشـی از تمـاس با غـرب )ظهور نقش های جدید کـه آموزش های تازه ای می طلبید(. در این نظام آموزشـی 
جدید، حّتی آموزش های دینی تا حّد تعلیمات دانشگاه پیش بینی شد تا مجموعه  آموزش های سّنتی ناکارکرد 
شـوند. عاملـی کـه باعث تداوم آموزش سـّنتی می شـد آن بود کـه تبلیغ و دعوت دینی بـه نیروهای آموزش 
دیده ای نیاز داشت که نهادهایی مثل وقف یا تمهیداتی مثل خمس هزینه های آن را تأمین می کرد و مستقل 

از دولت بودند«.2

3-5-2. کارکرد اجتماعی 
با مراجعه به تاریخ صدر اسـالم درمی یابیم از جمله کارهایی که در مسـجد انجام می گرفت، این بود که 
مردم در این مکان جمع می شـدند و مشـکالت اجتماعی را بررسی می کردند و به رفع آن اهتمام می ورزیدند 

1. سباعی مکی، محّمد، نقش کتابخانه هاى مساجد در فرهنگ و تمّدن اسالمی، ص6.
2. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص264.
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و همچنین درباره مصالح اسـالم و مسـلمانان به شـور و مشـورت می پرداختند. نتیجه می شـود که امروز هم 
مسجد، باید خانه آشنایی با دردها و مشکالت اجتماعی و چاره اندیشی برای رفع آنها باشد.

   امام خمینی در گفتاری این نقش مسـجد را مورد تأکید قرار داده و فرمودند: »این مسـجدالحرام و 
مسـاجد در زمان رسـول اکرم مرکز جنگ ها و سیاسـت ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسـی بود. این طور 
نبوده است که در مسجد پیغمبر، همان مسائل عبادی نماز و روزه باشد؛ مسائل سیاسی اش بیشتر بوده است. 

اسالم می خواهد که مردم آگاهانه برای مصالح خودشان و برای مصالح مسلمانان در آنجا فّعالّیت کنند«.1
   از آنجا که طبق آموزه های اسالمی هر عملی که به قصد قربت و در راه خدا انجام گیرد، عبادت محسوب 
می شود، »انواع فّعالّیت های دیگر می توانند توجیه دینی پیدا کنند و به قلمرو مسجد راه یابند. این امر، به ویژه 
هنگامـی رواج پیـدا می کنـد که نهادهای دیگر جامعه کارکردهای خود را به درسـتی انجام ندهند یا اینکه در 
اصل، نهادهایی برای بر عهده گرفتن آن گونه خدمات و کارکردها در جامه نباشـد«.2در این حال، بسـیاری از 

امور عمومی مردم در مسجد رتق و فتق می شوند.
   در صورتـی کـه در مسـاجد فّعالّیت هـای اجتماعی چشـم گیری رخ دهد و این کارکـرد در مقابل کارکرد 
نیایشـی مسـجد از حضور پررنگ تری برخوردار باشـد، پیامدهای خاّصی را در پی دارد که بعضی ها با کارکرد 

نیایشی در تعارض قرار می گیرد.
   »در جوامعی که کارکردهای اجتماعی مسـاجد غلبه پیدا می کنند یا کارکردهای اجتماعی هم عرض با 
کارکرد نیایشـی جلوه گر اسـت، مسـجد مرکزّیت بیشتری پیدا می کند و در مناطق مسکونی، در مرکز منطقه 
واقع می شـود یا اگر تعداد مسـاجد چشـم گیر باشـد، آن دسته از آنها که پوشش بیشـتری به مناطق مسکونی 
می دهند، کارکرد اجتماعی بیشـری پیدامی کنند. این مسـاجد به مراکز اداری یا حکومتی نزدیک ترند، در دل 
بازارهـا جـای دارنـد، به مجالس قانون گـذاری نزدیک اند یا مراجعه کنندگان به آنها افراد دانشـگاهی و دیگر 
نخبگان هستند. به  این ترتیب است که این گونه مساجد بر اساس کارکردهای خاّص و مخاطبان خاّص تمایز 
پیدا می کنند. حّتی سـاخت سلسـله مراتبی جامعه در ترتیبات فضایی آنها مؤثّر واقع می شـود... . این مسـاجد 
به نحو مشـارکتی اداره می شـوند و انواع فّعالّیت های آنها بر اسـاس همکاری افرادی که ارتباط بیشـتری با 
مسجد دارند، سازمان داده می شود. تأسیس این گونه مساجد به بودجه های چشم گیری نیاز دارد که بر اساس 
مشـارکت افرادی از طبقات خاّص، بودجه ها و میزان خدمات مسـجد تفاوت پیدا می کند. مراسم و آیین ها در 

1. صحیفه  نور، ج18، ص67.
2. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص243.
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این گونه مساجد یک طرح و زمان بندی خاّص پیدا می کنند و افرادی نیز به خدمت دائمی آن در می آیند«.1
   همانند دیگر کارکردهای مسـاجد، پدیده ای که این کارکرد را نیز به چالش کشـیده اسـت، بروز مدرنیته 
و فرآیند نوسـازی اسـت. »جهت فرآیند نوسـازی بدان سمت است که بخشی عمده از کارکردهای اجتماعی 
مسجد را به نهادهای عرفی تحویل کند و مسجد فقط کارکرد نیایشی داشته باشد. این امر، البّته از مخالفت 
بنیادی نوسازی و تجّدد با دین ناشی نمی شود، بلکه در اصل، نوسازی در جهت راه اندازی نهادهای تخّصصی 
برای پاسـخ دادن مداوم و بهینه به نیازهای مردم اسـت. بسـیاری از کارکردهای اجتماعی مسـجد در دنیای 
امروز به نهادهایی که جامعه چاره ای جز ایجاد، تقوّیت و گسترش آنها ندارد، تحویل نشده اند و از این جهت 
حّتی اگر مساجد بخواهند نقش اجتماعی مستقیم داشته باشند، مجبور به محدود کردن این نقش ها هستند. 
در مرحلـه بعدی، مسـجد خـود را باید به صورت یکی از نهادهای عرضه کننـده آن خدمات و کارکردها )و نه 
فقـط عرضه کننـده  آنها( معّرفی کننـد و همچنین در محدوده  همان کارکردها می باید به نحوی تخّصصی به 
موضوعـات )حّتـی وعظ و خطابه( بپردازند تا بتواننـد در کنار رقبای جّدی به رقابت بپردازند. به عنوان نمونه، 
انواع فّعالّیت های فرهنگی )در حوزه هایی مثل سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجّسمی و 
غیره( در انواع نهادهای عرفی )دولتی، عمومی و خصوصی( در حال اجراست... . اگر به عنوان مثال، مساجد 
بخواهند به امور فقرا و درماندگان رسیدگی کنند، متوّجه خواهند شد که فقط یکی از نهادهای خدمات دهنده 

خواهند بود و با تخّصصی شدن و رقابت و همکاری با دیگر نهادها می توانند در این عرصه باقی بمانند«.2
4- 5-2. کارکرد سیاسی

نقش سیاسی مساجد در طول تاریخ جوامع اسالمی )جز مقطع صدر اسالم( بیشتر به صورت غیرمستقیم 
بـوده اسـت. ایـن کارکـرد در قـرون جدید و بـا پیشـگامی اصالح گرایان در جوامع اسـالمی پررنگ تر شـد. 
اصالح گرایانـی چون سـّید جمال الّدین اسـدآبادی، حسـن البّنـا، محّمد عبده، عالّمه اقبـال الهوری و دکتر 
شریعتی از مسجد به عنوان پایگاهی برای آغاز جنبش های سیاسی اصالحی در قرون اخیر استفاده کرده اند.

»این رفتارها در ابتدا در چارچوب دعوت و تعاون اسـالمی آغاز می شـده است )جلسات تفسیر قرآن، بیان 
احکام اسالم، بزرگداشت اولیای دین، ذکر وقایع تاریخی مربوط به دین، ذکر مشکالت و مصائب مسلمانان 
در اقصی نقاط عالم و جِز آن(، ولی به سبب فقدان مجراهای سیاسی برای ظهور دغدغه ها و تمایالت دینی، 

خود مسجد به نوعی پایگاه سیاسی تبدیل می شده است«.3

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص243
2. همان، ص248.

3. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص100.
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باید توّجه داشـت که مسـجد در جوامع اسـالمی با توّجه به آموزه های دینی چشـم گیر، همچون حدیث: 
ْیـَس 

َ
ْبـُه َفل ـْم ُیحجِ

َ
ُمْسـِلمینَ َفل

ْ
ـَع َرُجـاًل ُینـادى یـا ِلل ـْم َو َمـْن َسِ ْیـَس ِمْنُ

َ
ْسـِلمینَ َفل مـوِر امْلُ

ُ
ـَمُّ ِبا ْصَبـَح و ل َیْ

َ
»َمـْن ا

ْسـِلٍم«،1ظرفّیت بـروز رفتارهای سیاسـی را در مقایسـه بـا نهادهای دینی در ادیان دیگر به درجات بسـیار  ِبُ
برتری دارد.

از نظر تاریخی نیز شاهدیم که »پیامبر اسالم نخستین مسجد را در مدینه نزدیک به خانه  خویش ساخت و 
آن را مرکزی برای اداره  امور سیاسی و مباحث و جدال ها قرارداد... . همچنین در تاریخ اسالم، مسجد محلّی 

برای خشونت های سیاسی )مثل قتل دو خلیفه صدر اسالم( بوده است«.2
»با گسـترده تر شـدن قلمرو فّعالّیت دولت در دوران معاصر از سـویی، و پیدا نشـدن نهادها و مجراهای به 
رسـمّیت شـناخته شـده، برای اجرای فّعالّیت های سیاسـی از سوی دیگر، فّعالّیت های سـّنتی مساجد، چون 
تعلیـم و تربیـت اسـالمی، دعوت اسـالمی، اصـالح اجتماعی و تعاون اجتماعی نیز اکنون سیاسـی شـمرده 
می شوند. حکومت ها در برخورد با این فّعالّیت ها تالش دارند تا آنجا که این فّعالّیت ها سعی در ایجاد اختالل 
در فّعالّیت های دولتی ندارند و به خصوص نهاد حاکمّیت را دچار چالش مشـروعّیت نمی کنند، از دِر مماشـات 

وارد گردند«.3اّما تزریق سیاست به مساجد، این مراکز را به چهار شکل ممکن درآورده است:
1ـ  مرکز حزبی؛

2ـ  دار الّندوه )محّل مشورت(؛
3ـ  پارلمان محلّه؛
4ـ  خانه شهروند.

از چهار شـکل مطرح شـده، مسـاجد در طول تاریخ جهان اسـالم و نیز در دوران معاصر کمتر از همه به 
صـورت مراکـز حزبـی درآمده اند. علّـت این امر وجود اصل فراگیـری و انحصاری نبودن فّعالّیت در مسـاجد 
اسـت. با این وجود، همیشـه تالش هایی صورت می گرفته اسـت تا از پایگاه مسجد حّداقل به عنوان تریبون 
تبلیغات سیاسـی انحصاری اسـتفاده گردد. تازه ترین نمونه  این تالش ها را در حرکت های یک جناح خاّص 
سیاسـی برای اسـتفاده از تریبون مسـاجد شاهد بودیم، اّما این تالش ها همیشـه به علّت اینکه هیچ گاه یک 
تفّکر سیاسـی خاّص بر تمام جامعه حاکم نمی گردد )مگر در اشـکال افراطی کاریزمایی( و خاّصیت مردمی 

1. هـر کـس صبـح کنـد و بـه امـور مسـلمانان هّمـت نـورزد، از آنـان نیسـت و هـر کـس فریـاد کمک خواهـی کسـی را بشـنود و بـه کمکـش نشـتابد، مسـلمان 
نیسـت؛ اصـول کافـی، ج2، ص164، ح5.

2. روزنامه شرق، گزارش آبادگران در مسجد، 1381/1/27 ش.
3. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص100.
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بودن مساجد، ناکام می شوند.1
همچنین، غیر از صدر اسـالم به علّت شـکل گیری داراالماره ها، مسـاجد کمتر مرکز تشـکیل شـوراهای 
مسلمانان در امور عمومی خویش بوده اند؛ چرا که در کّل، حکومت ها در جوامع مسلمان به صورت استبدادی 
بوده اند و مشـارکت سیاسـی توده ها را بر نمی تافته اند؛ اّما دو شکل دیگر، یعنی خانه شهروند یا پارلمان محلّه 
در مسـاجد جاری بوده و هسـتند و نقش سیاسـی مسـاجد را باید به طور عمدی در نقش اجتماعی و مدنی آنها 
جسـت وجو کرد: آنجا که نقش اجتماعی و مدنی مفهوم سیاسـی پیدا می کرده، مسجد سیاسی می شده است 
و آنجا که کارکردهای اجتماعی مستقل از سیاست جاری پنداشته می شده، مسجد نیز کمتر سیاسی می شده 

است.2

1-4-5-2. مسجد و انقالب اسالمی
از جمله موّفق ترین حرکت های سیاسـی در چند دهه  اخیر، انقالب اسـالمی ایران اسـت. این انقالب از 
جهات بسـیاری، از دیگر انقالب ها متمایز اسـت. از جمله وجه تمایز، پایگاه دینی این انقالب در عصر گریز 
از ایدئولوژی های آسـمانی بود. مسـاجد به عنوان فراگیرترین مرکز دینی در اسـالم، در این انقالب نقشـی 

حّساس داشتند.
   امام خمینی فرمودند این انقالب، به تأّسی از سّنت اسالمی در عصر پیامبر، اعتقاد خاّصی به اجتماع 
میان سیاست و اسالم حول محور مساجد داشتند. امام اّمت در سال های قبل، یعنی در همان روزهایی که از 
سوی حکومت وابسته شاه به ترکّیه و از آنجا به نجف تبعید شدند، در نخستین نطق خود در نجف در مسجد 

شیخ انصاری در حضور بسیاری از علما و فضال چنین گفتند:
 »اسـالم سیاسـت دارد، برنامه اداره  امور مملکت دارد، ممالک بزرگ را اداره می کند. بر رؤسـای جمهور، 
سـالطین و دول اسـالمی اسـت که اسالم را به عالم معّرفی کنند تا مسـیحی ها خیال نکنند که اسالم چون 
مسیحّیت است و مسجد مثل کلیساست. وقتی نماز در مسجد برپا می شد، تکلیف معّین می کردند. در مسجد 
شـالوده جنگ ریخته می شـد. در مسجد تدبیر اداره  ممالک می شد. کلیسا فقط برای عبادت و نزدیکی به خدا 
علی زعمهم اسـت؛ اّما مسـجد مسـلمانان در زمان رسول خدا و در زمان خلفایی که بودند، مرکز سیاست 
اسـالم بود. در زمان رسـول خدا، در زمان حضرت امیرالمؤمنین و در زمان دیگران، در روز جمعه در 

1. روزنامه  شرق، گزارش، آبادگران در مسجد، 1381/1/27 ش.
2. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجّدد، ص107.
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خطبه  جمعه مطالب سیاسی، مطالب مربوط به جنگ ها و مربوط به سیاست مدن مطرح می شد«.1
   در طول انقالب اسـالمی، آغاز تظاهرات میلیونی مردم از مسـاجد و پایان آن نیز مسـاجد بود. روشنگری 
و هدایت آنان در مسـیر مبارزه، در مسـاجد انجام می گرفت. جلسـات سـّری و مخفیانه و طرح و برنامه ریزی 
گروه های مقاومت در مسـاجد برگزار می شـد. خطابه های آتشـین وّعاظ و خطبا در تحریک مردم برای فتح 
خاکریزهای حکومت شـاه، پیوسـته در مسـاجد استمرار داشـت. وحدت اّمت اسـالمی که عمده ترین عامل 
پیـروزی انقـالب بود، در مسـاجد معنا و مفهوم می یافـت. همه  اختالفات و تفرقه ها با حضـور در یک پایگاه 
مبارزاتی مشـترک به نام مسـجد، مبّدل به وحدت کلمه و مشـتی پوالدین بر ضّد مزدوران حکومتی می شد. 
مسـجد بدون  آنکه نیازمند ثبت نام، حوزه بندی، اجبار، اکراه و این قبیل امور باشـد که به نوعی در دسـته های 

سیاسی و گروهی وجود دارد، به تجهیز میلیون ها مؤمن معتقد می پرداخت... .
   مسـجد در انقـالب اسـالمی عـالوه بـر همـه  ویژگی هـا، یک ویژگـی منحصربه فرد داشـت کـه همه  
نقش آفرینی هـای خـود را مدیـون آن اسـت، و آن داشـتن ماهّیت تشـّیع اسـت. مسـاجد شـیعیان به لحاظ 
نداشـتن وابسـتگی مـاّدی و معنوی به حکومت ها، همواره توانسـته اسـت بدون هیچ گونـه مالحظه کاری و 
احتیاط پیش گیـر، بـا فسـاد قدرت هـای حاکـم درافتد. با توّجه به اینکه همه  امور مسـاجد به دسـت مردم و با 
اعانات مسـلمانان و وجوهات شـرعّیه آنان اداره می شود، خود آنان نیز حافظان اصلی آن هستند و فریادهای 
حق ّطلبانه خود را از این مراکز به گوش دیگران می رسانند. ائّمه  مساجد که در حوزه های علمّیه  شیعی تربیت 
شـده و خود را به قدرت های فاسـد نفروخته اند، عهده دار مسئولّیت مساجد می شوند. بنابراین، هر حرکتی که 
از مسـاجد آغاز می شـود، از یک سـو، رنگ دینی و الهی و از سوی دیگر، بعد مردمی و جماهیری دارد. این دو، 
خود عامل بقای نهضت ها و حرکت هایند. آنگاه انحرافات آغاز می گردد که شـکافی میان نهضت ها و پایگاه 

اصلی آنها ایجاد شود«.2
   البّتـه در پـی پیـروزی انقـالب، با راه یافتن نهادهای دینی به متن قدرت اجرایی، این ویژگی مسـاجد به 
چالش کشـیده شـده است. این چالش آنجا تشـدید می گردد که همزمان از مساجد به عنوان پایگاه سازمانی 
حکومتـی مانند بسـیج اسـتفاده می گردد و یا نقش هـای اجرایی چون تأیید صالحّیت افراد بر عهده مسـجد 
سپرده می شود.3 این گونه حرکت ها با نقش اصلی مساجد تعارض داشته و این نهاد را دچار تعارض کارکردی 

می نماید.

1 . صحیفه نور، ج 2، ص32.
2. ماهنامه  مسجد، شماره 46، ص53.
3. ماهنامه  مسجد،  شماره71، ص18 .
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6-2. چالش هاى مساجد در دوران معاصر 
چالش های امروزی مسـاجد بازتابی از چالش های جامعه توسـعه نیافته شـرقی در تنگنای انتخاب میان 
سّنت و تجّدد است. سّنت غنی و اصیل و بدون پیرایه های زاید اسالمی بعد از آنکه دچار تطّور و ارتجاع گردید، 
نه فقط از نوزایی باز ماند، بلکه در اوج انحطاط خویش، ضدّیت با نوزایی و بازنگری و چنگ زدن به سلفی گری 
جزو خصیصه های آن قلمداد شد، در مقابل تجّدد غربی خلع سالح گردید. چالش بین سّنت و تجّدد در جامعه  
ایرانی، برخاسته از انتخاب میان داشتن نگرش آسمانی به جهان هستی و یا نگریستن به جهان هستی از نگاه 
زمینی و بریده از ماورا است. عقیم شدن سّنت اسالمی در جامعه  ایران از سویی، یّکه تازی تجّدد و مدرنیسم 
غربی و پیشـرفت های خیره کننده آن از سـوی دیگر، چند صباحی اسـت که جامعه  ایران را بر سـر دو راهی 
عظیمی قرار داده اسـت. و اسـفبارتر این که در این چند صباح، اغلب راه حلّ های افراطی و تفریطی برگزیده 
شده اند. گاه تمام تجربیات بشری به دست آمده در سایه  تجّدد و مدرنیسم انکار شده و عجیب تر آنکه، همان 
سـّنت اسـالمی عقیم و تحریف شـده به عنوان راهکار جایگزین معّرفی می گردد. گاهی نیز عقبه تاریخی و 
فرهنگی جامعه که به طور شدید متأثّر از سّنت دینی اسالمی است، به هیچ انگاشته شده و له له زنان به سمت 
تجّدد )یا بهتر بگوییم: پوسته  بیرونی تجّدد( گام برداشته شده است؛ بدون آنکه حّتی ادبیات تجّدد و مدرنیسم 

به درستی و همان گونه که منظور نظر نظرّیه پردازان غربی باشد، ترجمه گردد.1
   در حال حاضر وضع جامعه ایرانی، وضعی التقاطی اسـت و رفتارهای سـرزده از انسـان ایرانی نه در قالب 
سـّنت می گنجد و نه در چارچوب تجّدد امکان تعریف دارد. هنوز انسـان ایرانی تکلیف خویش را با سـّنت و 

تجّدد روشن نساخته است.
   از آنجا که اکنون این سّنت دینی ضعیف به حکومت راه یافته و نهادهای متعلّق به آن را قبضه کرده است، 
حاضر به نقد خویش نیسـت؛ چرا که از بحران مشـروعّیت و از دسـت رفتن قدرت ترس دارد و دچار محافظه 
کاری شـده اسـت؛ همان چیزی که روزی سـّنت شـیعی اّدعای مقابل آن را داشت. به دین سبب راهکارهای 
توّجه به سـّنت عرضه شـده از طرف حکومت، سـطحی اند و حّتی اندیشمندان مستقل مطرح در تفّکر دینی و 

سّنتی چون محّمد حسین نصر، عبدالکریم سروش و دیگران هم مغضوب و رانده شده اند.
   از سـوی دیگـر، راهکارهـای تجویزی ناشـی از توّجه صـرف به تجّدد، به علّت عقبـه  فرهنگی تاریخی 
برآمده از سـّنت جامعه  ایران، برای انسـان ایرانی در خور هضم نیسـت و او راهم دچار عذاب وجدان می کند و 
هم قانعش نمی سازد؛ چرا که آنگاه باید در جمع جوامع مدرن دوباره از صفر مطلق شروع کند و جایگاهی در 

1. روزنامه  شرق، ویژه نامه 1383ش، مصاحبه با سّیدجواد طباطبایی.
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خور شأن برآمده از فرهنگ و تاریخ خود را نخواهد یافت.1در این میان مساجد هم سرگردان گشته اند. از آنجا 
که در جهان دهکده شده امروزی، استفاده از تجربیات فکری بشری حاصل از مدرنیسم اجتناب ناپذیر است، 
به ظاهر مسـاجد باید بسـیاری از کارکردهای خویش را از دسـت بدهند و در نهایت امر، به چیزی شبیه کلیسا 
تنّزل یابند. از سـوی دیگر، چسـبیدن به مظاهر سّنت تحریف شده توّسط مساجد هم، گره از کار فروبسته آن 
بـاز نمی کنـد و این کار به طور عملی نوعی انتحار و خودزنی توّسـط مسـاجد اسـت که ایـن نهاد واال را هرچه 

بیشتر منزوی می کند.
   در چنین اوضاعی است که مساجد، هم از سوی داعیه داران تجّدد مورد بی مهری قرارمی گیرند و محدود 

می گردند و هم از سوی حاکمان مدعی ترویج سّنت تحریف شده  دینی مورد ظلم واقع می شوند.

بی  ن به معناى غر ویکردهاى مساجد در جامعه  مدر 1-6-2. ر
در جامعه ای که مدرنیسم و رویکرد به آن شکل غربی غالب است مساجد دو روش را می توانند اتّخاذ کنند:

وش محافظه کارانه الف( ر
»جهت فرآیند نوسازی بدان سمت است که بخشی عمده از کارکردهای اجتماعی مسجد را به نهادهای 
عرفی تحویل کند و مسـجد فقط کارکرد نیایشـی داشـته باشـد«.2چرا که تجّدد و مدرنیسم به همه پدیده ها، 
حّتـی بـه پدیـده دین و تقّدس، نگاهی زمینی دارد. این نکته البّته به معنای ضدّیت با ماورا و انکار آن نیسـت، 
بلکه به معنای نگریستن به پدیده هایی از جمله ماورا بارویکرد زمینی و عینک ماّدی )عرفی سازی( است. »در 
چارچوب رهیافت محافظه کارانه تالش می شـود مسجد در عین کارکردهای نیایشی، بخشی از شکاف های 
کارکـردی دیگـر نهادها مثل تأمیـن اجتماعی، آموزش و پـرورش، خانه های جوانان، نیـروی انتظامی، قّوه 
قضائیـه یـا در صورت جنگ، نهادهای دفاعی را پر کند. مسـجد در این حـال، محلّی برای تغییر وضع موجود 
نیسـت، بلکه به جامعه کمک می کند تا امور آن بهتر اداره یا از بحران های آن کاسـته شـود. در این چارچوب، 
وعظ و خطابه هایی که در مسـجد عرضه می شـود و نیز گروه هایی که در حول و حوش آن شـکل می گیرند، 

متوّجه کاهش رنج انسان ها هستند«.3
   »این امر البّته از مخالفت بنیادی نوسازی و تجّدد با دین ناشی نمی شود، بلکه در اصل، نوسازی در جهت 
ایجاد نهادهای تخّصصی برای پاسـخ دادن مداوم و بهینه به نیازهای مردم اسـت. بسـیاری از کارکردهای 
اجتماعـی مسـجد در دنیـای امروز به نهادهایـی که جامعه چاره ای بجز ایجاد، تقوّیت و گسـترش آنها ندارد، 

1. روزنامه  شرق، 1383/2/6 ش.
2. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجّدد، ص147.

3. همان، ص247.
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تحویل شـده اند و از این جهت حّتی اگر مسـاجد بخواهند نقش اجتماعی مسـتقیم داشته باشند اّول، ناچار به 
محدود کردن این نقش ها هستند. دّوم، خود را فقط باید به صورت یکی از نهادهای عرضه کننده  آن خدمات 
و کارکردهـا )و نـه فقـط عرضه کننـده آنها( معّرفی کنند و سـّوم آنکـه، در محدوده  همـان کارکردها می باید 
بـه نحـوی تخّصصی بـه موضوعات )حّتی وعظ و خطابـه( بپردازند تا بتوانند در کنار رقبـای جّدی به رقابت 

بپردازند«.1آنچه گفته آمد البّته تحلیل وضع مساجد با رویه  محافظه کارانه در هر جامعه مدرن است.

وش لیبرال  ب( ر
»در چارچوب رهیافت آزادی خواهانه، از دین نیز تصویری آزادی خواهانه عرضه می شـود. همچنین دین 
و دین داری در شـرایطی آزاد معنا می شـوند. انسـان مؤمن در این شـرایط، انسانی است که مختارانه و آزادانه 
بدون هیچ گونه اکراه و فشار، به نگرش های دینی باور دارد و رفتارهای دینی از خود بروز می دهد. قواعد بازی 
میان دین داران، همان قواعد بازی لیبراالسـت، به حّداکثر رسـاندن آزادی فرد ) دین دار( و به حّداقل رساندن 
اجبارهای اجتماعی)از جمله جامعه  دینی(. بر اسـاس رهیافت لیبرال، مسـجد، مرکزی دینی است که افراد به 
 نحو داوطلبانه و مختارانه به آن می پیوندند و نه خود هیچ اجبار و اکراهی را در چارچوب فّعالّیت های مسـجد 
می پذیرند و نه اجبار و اکراهی را بر دیگران تحمیل می کنند. هر آنچه هسـت، توافق ها و قراردادهایی اسـت 

که جمع مؤمنان آنها را بر اساس قواعد بازی دمکراتیک میان خود وضع می کنند.
   در ره یافت لیبرال، مسجد هم از حیث روال های درونی و هم از حیث تنظیم روابط خود با دیگر مراکز و 
مؤّسسات، قواعد بازی آزادی خواهی را رعایت می کند و در هیچ یک از رفتارهای خود از اصل آزادی، مختارانه 
و داوطلبانـه بـودن حضور افراد در انواع فّعالّیت ها )چه نیایشـی و چـه اجتماعی( عدول نمی کند. همچنین در 
فّعالّیت هایی که مسـتلزم اکراه و اجبار افراد باشـد، به هیچ وجه مشـارکت نمی نماید. لیبرال بودن در اینجا به 
روش عمل مساجد اطالق می شود و نه به محتوای آموزش هایی که در آنها عرضه می شود. طبیعی است که 
مساجد، عرضه کننده آموزش های دینی و محّل ذکر و عبادت باشند و به انواع نیازهای مؤمنان توّجه کنند، اّما 
همین امور از طریق روش های گوناگون تحّقق پذیرند. به عنوان مثال، هر واعظ می تواند به نحوی صلح آمیز 
به عرضه  باورها و اعتقادات دینی اقدام کند و کار خود را به قلمرو داوطلبان و افرادی که از روی اراده حضور 
در مسـجد پیدا کرده اند، محدود کند؛ اّما در مقابل، واعظ دیگری ممکن اسـت برای دعوت افراد به ایمان و 

امر به معروف یا نهی از منکر، به خشونت و اعمال قهرآمیز نیز متوّسل شود.

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص248.
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   تناقـض نمـای دعوت دینی در همین جاسـت که ظهور می کند. دعـوت دینی، اگر بخواهد تا عمق جان 
افـراد نفـوذ کنـد، به طور طبیعی نمی توانـد همه افراد جامعه را تحـت تأثیر قرار دهد؛ اّما دعـوی تنها حقیقت 
ممکن بودن و تالش برای اعمال تأثیر قهری هر سـبک و روشـی را مجاز می داند و با اصالت دادن به ادای 
تکلیف قائل به نتیجه نیسـت. مسـاجد، به عنوان کانون دعوت اسـالمی از یک سو نمی توانند قلّت مخاطبان 
را بپذیرند و از سـوی دیگر، نمی توانند به مؤمنان ظاهرگرایی که فقط براسـاس نظام پاداش ها و تنبیهات به 
آنها رو می کنند، قناعت کنند. از آنجا که مسـجد می خواهد تجلّی بیرونی و محّل ظهور انواع تجلّیات ایمان 
باشـد، به طور طبیعی کار دشـواری بر عهده گرفته اسـت؛ چرا که ایمان، پدیده ای درونی و دل بسـته است که 
عینّیت یافتن آن هم می تواند تهی کننده آن از معنا باشد و هم می تواند بستر رشد و معنا یافتن آن قرار گیرد«.1

شـاید ایـن نوع از مسـاجد، همان چیزی باشـد که اکنون در مـد آرمانی جامعه مدنی غربـی از آن تعبیر به 
سـازمان داوطلبانه  غیردولتی از نوع مذهبی می گردد. مسـاجد این گونه را هم اکنون فقط می توانیم در جوامع 
غربی که مسلمانان در اقلّیت هستند، بیابیم. اصول و قواعد دموکراتیک در بین این مسلمانان به علّت زندگی 
در غرب نهادینه شـده اسـت و از سـویی، بسـترهای الزم برای حفظ هوّیت دینی آنان فراهم است تا در قالب 
تشـّکل های خصوصـی و غیردولتـی ـ تا آنجا که مخّل آزادی های دیگران نباشـند ـ و همچنین مشـروعّیت 

نظام های حکومتی را به چالش نکشند به فّعالّیت های مورد عالقه خود بپردازند.
   اّما چنین مسـاجدی به علّت بومی نبودن مدل مدرنیسـم و جامعه  مدنی به معنای غربی آن در جوامعی 
چون ایران قابل احداث نیست. به  این لحاظ، تحلیل نقش مساجد و پایگاه های دینی در جوامعی چون ایران 
که دارای جمعّیتی قریب به اتّفاق، مسـلمان اسـت و دین بر مصدر حکومت قرار دارد، با توّجه به ویژگی های 

خاّص دین اسالم )از اّدعای جامعّیت آن( احتیاج به مدل نظری دیگری دارد.

2-6-2. کارکردهاى مساجد در جوامعی چون ایران 
برای تحلیل نقش مسـجد در هر جامعه با اکثرّیت مسـلمان که هنوز به توسـعه به معنای غربی آن دسـت 
نیافته اسـت، باید به نوع هوّیت دینی آن جامعه توّجه نمود؛ چرا که مسـجد در وهله  اّول پایگاه دینی جامعه  
مسـلمان محسـوب می گردد. محّمد قوچانی )1379(، جامعه شـناس ایرانی، سـه نوع هوّیت دینی را در یک 

جامعه دینی شناسایی کرده است:
الف( هوّیت دینی اعتقادى

»اگر از هوّیت دینی اعتقادی انتظار اعتقاد به معنای حقیقی و راسـتین آن را داشـته باشیم باید بگوییم که 

1. باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجّدد، ص248.
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هوّیت اعتقادی، جز در هنگامه های تّولد ادیان، به وجود نمی آید؛ چرا که در هنگامه های مذکور )صدر ادیان(، 
اّول، سـطح اعتقاد به سـطح دانش بوده اسـت و در نتیجه اعتقاد دین در مصافی برابر، بر اعتقادات ضّددینی و 
غیردینی پیروز شده است؛ دّوم، در این پیروزی هیچ کاتالیزور و تسریع گر خارج از مداری وجود نداشته است. 
نه آیین و عرف، جبرکننده  پنهان دین ورزی اجتماعی بوده است و نه دولت و قدرت، اجبارگر رسمی و آشکار 

تکوین هوّیت دینی مذکور؛ بلکه موانع عمده ای بر سر راه ایجاد هوّیت مزبور ایجاد شده است... .
   اّما پس از تّولد یک اعتقاد )از جمله اعتقادات دینی( به تدریج دفاع از آن اعتقاد نه یک کار انقالبی، بلکه 
کاری ارتجاعی می شود. در شرایطی که یک اعتقاد در نتیجه  یک انقالب )سیاسی یا فکری( متّولد می شود، 
چگونه می توان از تبدیل آن به ارتجاع سـخن گفت؟ مقصود ما از ارتجاع در اینجا نسـبتی اسـت که آن اعتقاد 
بـا رقیبـان خـود می یابـد. او در مصاف با رقیبان خود، چنان می کند که رقیبان دیـروز با او می کردند و حّتی در 
شرایط بحرانی با رقیبان درونی خود بدتر از رقیبان بیرون خود عمل می کند. به این معنا که باز  تولید کنندگان 
اعتقـادات دینـی را از خود می راند؛ چرا که به تدریج در سـطوح عالی اعتقاد مذکور، طبقه ای از نخبگان حوزه 
قـدرت یـا معرفت شـکل می گیرند که باز تولید اعتقـاد دینی را در حکم کفر یا طغیان می شـمارند و در نتیجه 
یک »ایدئولوژی« به ضّد »ایدئولوژی« تبدیل می شـود و از حرکت باز می ایسـتد و دیگران را هم از حرکت، 
انذار می دهد و تحذیر می کند. در چنین شرایطی حفظ هوّیت دینی موجود جامعه، شرط بقای حاکمّیت دینی 
موجود اسـت و این دو نسـبتی مسـتقیم با هم دارند. از آن پس، بر خالف شـرایط تأسـیس ایدئولوژی، ترویج 
ایدئولـوژی دارای کاتالیـزور حکومتی می شـود و اعتقاد نه حول دانش، بلکه حول قدرت شـکل می گیرد. در 
نتیجـه، وجـود آن اعتقـاد و هوّیت اعتقادی نیز هم بسـته به وجود دولت و قدرت دینی اسـت؛ چنان که گمان 

می رود با زایل شدن دولت دینی هوّیت این جامعه نیز از دست رود.
   از سوی دیگر، این همبستگی دین و دولت دینی سبب می شود که هر نوع ناخشنودی و زدگی از دولت 
دینی به دین دولتی نیز تسّری ییابد و چون یکی در معرض برافتادن قرار گیرد، دیگری نیز چنین می گردد«.1

   چنین رویکردی به دین و به تبع آن به پایگاه دین در جامعه )مسجد( را به طور واضح در سال های ابتدایی 
پیروزی انقالب اسالمی ایران شاهد بودیم. مسجد، در نقش شوراهای محلّی ظهور پیدا کرد و حّتی فراتر از 
آن بسـیاری از سـازمان های دولتی در فضای مسجد، در عرضه خدمات به جامعه سعی نمودند. تشدید چنین 

اوضاعی را در دوران جنگ هشت ساله می توان مشاهده نمود.
   اّمـا بـا پیچیده تـر شـدن انتظـارات از دولـت و حکومت و بروز ضرورت های توسـعه ای، بـه خصوص در 
سـال های پس از جنگ و تغییر فضا و دید جامعه به حکومت، این نقش مسـجد کم رنگ تر شـد و مسـاجد در 

1. قوچانی، محّمد، یقه سفیدها )جامعه شناسی نهادهاى مدنی در ایران(، ص180.
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سلسله  مراتب سازمان های حکومتی تنّزل پیدا نمود و نقش های کنار به آن محّول گردید.
   به طور کلّی، نمودهای عینی تأثیر هوّیت دینی اعتقادی در نهاد دینی مسـجد را در اشـکال زیر می توان 
یافت؛ مسـاجد کانون اسـتقرار پایگاه های سـازمانی حکومتی به نام »بسـیج« می گردند یا در بسیاری مواقع 
حقوق شـهروندی برای افرادی به رسـمّیت شـناخته می شـود که مسـاجد »صالحّیت« آنان را تأیید کنند، 
بودجه هـای دولتی برای مسـاجد در نظر گرفته می شـود، انواع سـازمان ها و وزارتخانه هـای دولتی دخیل در 

برنامه ریزی مساجد و نظارت بر آن می گردند و جز آن.

ب( هوّیت دینی آیینی
»اگـر جامعـه ای در رویکرد خود به سـوی دین، آنچه را می خواهـد در »آیین« بجوید، »هوّیت دینی« آن 
جامعـه و »هوّیـت دینی آیینی« نام دارد و مهمّ ترین صفت مشـخّصه  جامعه مذکـور، عاّم بودن به آیین های 
دینی برشمرده خواهد شد. این رویکرد، رویکرد خودآگاهی نیست و به طور معمول در مقایسه با رویکردهای 
اعتقادی به دین متاّخر است؛ چرا که پس از اعتقاد آوردن اعضای جامعه به دین، به تدریج دینی بودن ویژگی 
بدیهی آن جامعه تلّقی می شود و در نتیجه، امکان خروج آن جامعه از دین خود به خود محال می گردد؛ در این 
امکان محال، بیش از همه عرف نقش دارد. عرف با هضم دین به عنوان درون مایه  خود، جرأت و جسـارت 
عرف شـکنی و سّنت شـکنی را از جامعه سلب می کند و نقطه  آغاز آفرینش، نقطه  خلق هوّیت کنونی بوده و از 
قبل موجود نبوده اسـت. در این جامعه همه مادرزاد دین دارند و هیچ کس پرسشـی از چرایی و حّتی چگونگی 
دیـن داری خـود نمی کنـد؛ اّما همه دین داری اینان در عمل به آداب دینی جلوه گر می شـود و جد و جهدی در 
فهـم دیـن به عمل نمی آید. هوّیت دینی آیینی مهمّ ترین پایـگاه اجتماعی خویش را در میان توده ها می یابد 
و توده هـا نیـز مهمّ ترین عامل تداوم این هیئت در طول تاریخ به شـمار می روند. نسـبت هوّیتی دینی آیینی، 
با هوّیت دینِی آرمانی، نسـبتی دوگانه اسـت: از سـویی آنان دین را در کمال سـادگی در می یابند، از این رو، 
بـا ماهّیـت توده ای دین ارتباطی آشـنا دارند، از سـوی دیگر، با افزودن خلقّیات خویـش بر دین، آن را عوض 
می کننـد و پیچیـده و ناخالـص می کنند. زنگار زمان بر دین آیینی بیش از هـر نوع دیگر دین، پیرایه می بندد. 
دین آیینی به آسـانی در معرض برافتادن اسـت؛ چرا که این نوع دین به طور معمول، از آن پیران سـر به زیر 

است و چون مستند به دلیل و یقین نیست، به سهولت مقهور رقیبان می شود«.1
   نمودهـای عینـی چنین وضعی در جامعه  التقاطی چون ایران، رقابت رادیو تلویزیون در برنامه های وعظ 
و خطابه و مداحی با مسـاجد اسـت. اکنون شاهدیم که تلویزیون با عرضه  مطلوب تر این محصوالت به توده، 
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مساجد را خالی نموده اند. در این زمینه، روحانّیت و متولّیان مساجد هم با کم کاری و اغفال از تغییرات محیطی 
و حّتی مشـغول شـدن به امور حکومتی و اجرایی، قصوری نه چندان در خور اغماض داشـته اند و با این اهمال 
خویش به بدعتی بسیار بزرگ رضا دادند و آن تنّزل معنای دین و دین داری در جامعه به ادای ِصرف مناسک 
و آیین های عبادی، چون عزاداری و مّداحی و غیره اسـت که البّته این شـکل از ادای مناسـک حّتی با اصل 
و فلسـفه مناسـبت های اجرای این آیین ها در تضاّد و تناقض اسـت. به عبارت دیگر، در وضع کنونی جامعه، 
شواهد بسیار جدی وجود دارد که هوّیت دینی جامعه، نه فقط از هوّیت ایمانی تنّزل یافته، بلکه حّتی پایین تر 

از هوّیت اعتقادی، به هوّیت آیینی اکتفا شده است.
   در آسیب شناسی این نوع دین داری، کافی است هر فردی با اندک وجدان بیدار و عقل سلیم )حّتی غیر 
مسـلمان( از خود بپرسـد آیا امام حسـین بدین علّت حماسـه عظیم عاشورا را خلق کرد که اکنون فقط در 
 دهه  عاشـورا برای یادبودش این گونه مراسـم برپا دارند و حّتی لحظه ای هم از اهداف و نّیات امام حسـین
و از اقدام به چنان قیامی سـخنی به میان نیاید؟ به راسـتی اکنون به طور عملی امام حسین در جامعه  اسالمی 
نقشی چون مسیح را یافته است که کشته شد تا گناهان عزادارانش را به دوش بکشد و آنان را از عذاب برهاند! 
در این مورد، دردناک تر آن است که نقش مساجد را در ترویج فرهنگ اصیل عاشورا در قبل از انقالب و دوران 

دفاع مقّدس به یاد بیاوریم و آن وضع را با انحطاط کنونی مقایسه کنیم.
   اسـتاد مرتضی مطّهری، با دید بسـیار تیزبین و نّقاد خویش در نخسـتین ماه های پس از پیروزی انقالب 
اسـالمی در یکی از سـخنرانی های خود می گوید: نگاهی به وضع مسـجد نشـان می دهد که بعد از انقالب، 
اغلب مساجد خلوت شده است. علّت اّولیه این امر این است که تا قبل از پیروزی انقالب، مساجد به بهترین 
نحو، نقش انقالبی خود را انجام می دادند و در آنها همان مسائلی مطرح شد که مردم خواستار بودند؛ اّما بعد از 
پیروزی، مساجد خود را با این تغییر هماهنگ نکردند. اکنون ضرورت احیای مسجد بیش از هر زمان دیگری 
احسـاس می شـود. البّته الزم اسـت در کنار مسـاجد، رادیو و تلویزیون هم برنامه های مذهبی داشـته باشند. 
احزاب اسـالمی و کانون های تعلیمات سیاسـی و مذهبی هم باید تشـکیل شود. مردم از طریق این کانون ها 
می باید تعلیمات و آموزش های سیاسی ببینند؛ اّما اگر همه این نهادها جای مسجد را بگیرند، آن وقت فاجعه 
پدیـد می آیـد. راه جلوگیـری از این فاجعه تعطیلی این نهادها نیسـت، بلکه مسـاجد هسـتند که باید در وضع 
خود تجدیدنظر کنند. )مسـجد و نقش آن در رفتار دینی مردم( عجیب تر از این اسـت که این گونه رفتارهای 
متباین با سّنت اصیل اسالمی از سوی نهادها و ارگان های داعیه دار دفاع از سّنت و ارزش ها ترویج می گردد 
و یا حّداقل به دیده اغماض نگریسـته می شـود؛ در حالی که همین نهادها و جمعّیت ها در مقابل جرقه های 
فکـری و اندیشـه ای نقـاد، با قدرت تمام مقابلـه می کنند و این حرکت های فکری را بـر نمی تابند و با اعمال 
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قدرت سرکوب گرانه )و نه مقابله به مثل از راه خردورزی و دفاع عقالنی( با این تالش ها برخورد می نمایند.

ج( هوّیت دینی ایمانی 
»هوّیت دینی ایمانی، اّما بیش از هر چیز با »فردّیت« انسـان ها تناسـب دارد و محصور در زمان و مکان 
خاّصی نیست. این نوع هوّیت در هر زمان امکان بروز می یابد و در عین حال، کمترین اثر را از زمان می یابد؛ 
چرا که عوامل مقوم خود را از خارج دین نمی جوید. دانش، قدرت، عرف و آیین، هیچ یک یگانه عامل موجده  
هوّیت دینی ایمانی نیست. هرچند ایمان با هر یک از آنها نسبت هایی دارد، اّما بسته و بنده آنها نیست. دخول 
دیـن داران و دین بـاوران بـه حوزه  ایمـان از مصدر جامعه )مانند دین آیینی( یا دولـت )مانند دین اعتقادی، در 
مرحله ثانوّیه( نیسـت، بلکه هر فرد به تنهایی وارد عرصه  دین می شـود و پرسش گرانه از کفر می آغازد و یا به 
ایمان می رسـد و از این لحاظ تا حدودی شـبیه هوّیت دینی اعتقادی در مرحله  اّولیه )تأسـیس اعتقاد( اسـت؛ 
اّمـا برخـالف هوّیـت دینی اعتقادی، توافق دین داران در هوّیت دینی ایمانی با دین، توافقی اجمالی اسـت نه 
تفصیلی. این توافق، توافق بر سـر مبدأ و معاد اسـت و نه به طور الزامی بر سـر مسیر و طریق، چنان که هوّیت 

اعتقادی ترسیم می کند.
   هوّیـت دینـی ایمانـی چون به میل ـ و نه اکراه ـ زاده می شـود و چون از فـرد به جامعه حرکت می کند، نه 
از جامعه یا دولت به فرد، سـیری صددرصد طبیعی دارد. در جامعه ای که چنین هوّیتی زاده شـود هیچ نیازی 
بـه ممیزی دولت بر عوامل ضدّ مذهب نیسـت. متضادترین رسـانه ها با دین در ظـّل جامعه دینی ایمانی و در 
ظـّل حکمـت دینـی ایمانی اجـازه  حیات دارند و حّتی به ادامه  حیات تشـویق می شـوند؛ چرا کـه بر فربهی و 
فرهمندی دین می افزایند؛ آن را به باز تولید وا می دارند و نوآمد و نوروزگار می سازند. بنابراین، به طور طبیعی، 
»ایدئولوژی دینی« نیز از تبدیل به صورت ارتجاعی ایدئولوژی )هوّیت دینی اعتقادی( در امان خواهد ماند؛ 
چرا که در تمام دوران حاکمّیت خود از رقابتی برابر حمایت می کند و از بر باد رفتن ایمان مردم و قدرت خود 
در هراس نیسـت؛ چون می پندارد که اگر ایمانی بر باد رفتنی اسـت، دیر یا زود بر باد خواهد رفت و اگر ایمان 
سسـت بنیـاد مذکور چنان گذرا باشـد، قدرت مسـبوق بدان نیز دوچنـدان گذرا خواهد بـود. چنین هوّیتی در 
حقیقت برخاسـته از معرفتی اسـت که فهم را با نسـبّیت محک می زند و معتقد است که نمی توان هیچ عقیده  
باطلـی را از گزند حّق در امان داشـت. بنابراین، شـاید بتوان گفت هوّیت دینـی ایمانی دیرپاترین و پویاترین 

نوع هوّیت دینی است«.1
   ضرورت چنین رویکردی به مسـاجد و در کّل مسـئله دین و دیانت در جامعه  امروزی، بیش از هر چیزی 
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در ماهّیـت »جهـان امروز« نهفته اسـت. عصر امروز مشـخّصه های بارزی چون عصر پایـان ایدئولوژی ها، 
چالش های معرفت شـناختی، گسـترش ارتباطات )که دنیا را به دهکده ای تبدیل کرده اسـت( و رقابت برابر 
و نابرابـر فرهنگ هـا در سـطح جهانی، دارد. بشـر امروز هم اکنون وسـعت دیدی به پهنای همـه دنیا و تاریخ 
یافته است و به مدد ارتباطات جهانی، گزینه های بسیار متنّوعی را نه فقط در اقتصاد، بلکه در پی آن در همه 
ابعاد دیگر زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و غیره امروزی یافته اسـت؛ به گونه ای که گاهی آدمی دچار 
سـردرگمی در انتخـاب مقصود خویش می گردد... هر متاعی بـرای عرضه و هیچ قدرتی برای تحمیل ندارد، 
بلکه باید با رقابت با دیگر عرضه کنندگان، انسان آزاد امروزی را قانع کند. در این فضا حّتی »توسعه« )چالش 
بنیادین جوامعی چون ایران( نیز به مثابه آزادی معنا می گردد و راه توسعه از مسیر آزادی می گذرد. به عبارتی 

دیگر، توسعه عصاره امکان های آزادی است.
   پویایـی نهفتـه در چنین رویکردی به دین و توسـعه می تواند برای هر جامعه توسـعه نیافته، چون ایران، 
مدلی بومی از توسـعه را به ارمغان آورد. بنابراین، ما نیز مدل مطلوب کارکرد )رسـالت( مسـاجد را نیز با توّجه 

به این رویکرد دینی مطرح خواهیم کرد.

7-2.  نتیجه 
مهم ترین چالش پیش روی مسـاجد در دوران معاصر، ناکارآمد شـدن نقش آن در جامعه  سـرگردان میان 
سّنت و تجّدد است. کسادی و از رونق افتادگی کنونی شایع در مساجد از آن روست که در دو دهه  اخیر تغییرات 
محیطی چشـم گیری در جامعه رخ داده اسـت: تمایل به بهره گیری از دسـتاوردهای تجّدد )که گریزی از آنها 
هم نیست( در جامعه  سّنتی باعث گردیده تا مظاهر اجتماعی مدرن به جامعه راه یابد؛ حال آنکه مشابه چنین 
مظاهری در پرتو سّنت اصیل اسالمی موجود بوده است. در این صورت به علّت پیاده شدن الگوهای اجتماعی 
متجّدد، کارکردهای اجتماعی نهادهای سّنتی به نهادهای مدرن تحویل شد؛ بدون آنکه برای ظرفّیت خالی 
شده نهادهای سّنتی تدبیری اندیشیده شود. در عین حال، مساجد و متولّیان مساجد که برابر این رخدادهای 
شگرف محیطی، بی توّجه بوده و سرگرم وظایف سّنتی خویش بودند و هنگامی که نبود اقبال عموم را حّس 
کردند به جای جست وجوی علّت اصلی، معلول ها را دیدند و سعی در مبارزه با معلول ها نمودند. حّتی در این 
راه، دچار خطای ادراکی شده و گاهی دین گریزی! را در جامعه علّت نبود اقبال به مساجد برشمردند؛ در حالی 
که تحقیقات علمی نشان دهنده مطالب دیگری است و آن اینکه میزان دین داری در جامعه بسیار باال است؛ 
اّما تجلّی و نوع دین داری در مقایسه با گذشته تفاوت یافته است و جامعه، به ویژه نسل جوان در پی الگوهای 
ایمانی هوّیت دینی برای خویش هسـتند؛ اّما متأّسـفانه مسـاجد به  عنوان مراکز دینی از پاسخ گویی به چنین 

مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده1 804



نیازی عاجزند.
مؤّید این اّدعا گزارش آماری وزیر فرهنگ و ارشـاد در اجالس سراسـری نماز در اصفهان اسـت که نکات 

برجسته آن در زیر مطرح می شود:
»در حوزه  باورها و اعتقادات )پای بندی هایی مثل توحید و آخرت، ایمان به غیب و تجربه  دینی( 94 درصد 
مـردم بـه صراحـت بر اعتقـادات دینی خود تأکید کرده اند و شـش درصد بقیه نیز به طور مطلـق این باورها را 

انکار نکرده اند.
در باب شکل مناسکی )رفتاری( دین داری و ظهور و بروز باورها، نسبت مستقیمی بین نوع فّعالّیت مذهبی 
و سـطح سـواد به چشم می خورد. برای نمونه، هرچه سطح سـواد در افراد افزایش پیدا می کند، خواندن قرآن 
بیشـتر می شـود، در حالی که این نسـبت در رفتن به جلسـه قرآن روند نزولی می یابد. این امر می تواند ناشـی 
از گسـترش فردّیت در وضع کنونی جامعه و عالم باشـد و یا از این امر ناشـی شـود که جلسات دینی و مذهبی 
ما متناسـب با شـرایط اجتماعی و فرهنگی متحّول نشـده اند و یا آموزش قرآن با شـیوه هایی جدید نیازی به 
رفتن به جلسـه  قرآن برای آموختن ندارد. شـاید یکی از علّت هایش این اسـت که ما متناسب با شرایط جدید 
اجتماعی امکانات، نهادها و تشـّکل های جدیدی را طّراحی نکرده و یا برای شـکل گیری آن سیاسـت های 
مشخّصی طّراحی نکرده ایم و غیره فرد با سواد بیشتر در جلسات سخنرانی شرکت می کند، در حالی که سایر 
افراد بیشتر به مجالس عزاداری )بدون سخنرانی( می روند. تحصیل کردگان در برنامه های مذهبی در محّل 
کار بیشـتر حضور پیدا می کنند. در حالی که افراد با سـطح تحصیالت پایین تر بیشـتر در نماز جماعت مساجد 
شرکت می کنند. البّته این قاعده کلّی نیست و برخی مساجد با توّجه به موقعّیت مکانی و یا شأنّیت علمی امام 

جماعت، پایگاه تحصیل کرده ها است«.
بنابراین، می توان فرآیند بروز چالش های کنونی در مساجد را در مدل زیر خالصه نمود:

نمودار  1. فرآیند بروز چالش هاى کنونی مساجد.

   بسـیاری از ضعف هایی که در تحقیقات میدانی به آنها اشـاره شـده است، همگی شاید معلول های چنین 
علـل و شـرایطی باشـند. ایراد به نحوه  عملکـرد هیئت های امنا و چگونگی نگرش هـا و دیدگاه های اعضا به 
مسـائل روز جامعـه، ارجحّیـت یافتـن تعّهد بر تخّصص به میزانی که کارایی اعضای مسـجد را مورد سـؤال 
قـرار داده اسـت و نمی تواند معیارهای قابـل قبولی برای هدف مهّم عبادتگاه های مسـلمانان، یعنی جذب و 
تربیت نسـل جدید باشـد. خطیبان ناآگاه به مسـائل روز که به جای طرح پرسش ها و نیازهای جوانان و دادن 
پاسخ های منطقی به آنها، این پرسش ها را بر نمی تابند. پرداختن به مراسم سّنتی عزاداری و روضه خوانی به 
شکل و شمایل دو یا سه دهه پیش )فارغ از محتوای آن(، کیفّیت و کّمیت بسیار نامطلوب کتابخانه های اکثر 
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مساجد )در مقایسه با کتابخانه های دیگر در جامعه(، برنامه هایی که فقط برای پیران قابل استفاده است )و نه 
جوانان امروز در عصر اّطالعات( و در نهایت، برخورد نامناسب و ناشی از ساختار سلسله مراتبی نظامی ارگان 
بسـیج با بسـیاری از مخاطبان همگی به این سبب است که ساختار فکری، اداری، اجرایی و محیطی مساجد 
در سـال های گذشـته به گونه ای بوده که همپای تحّوالت سـریع و پرشتاب جامعه رشد نکرده و تا حّد زیادی، 
سـّنتی باقی مانده اسـت. متأّسـفانه تفّکر رایج در مسـاجد این بوده که جوانی که شایستگی آمدن به مسجد و 
شرکت در نماز جماعت و گوش سپردن به مجالس وعظ و تذّکر را ندارد، بهتر آن است که نیاید و به هر جا که 
می خواهد برود؛ مسجد باید از وجود جوانان بدفکر و بدکردار پاک باشد. این طرز فکر، اردوی مقابل مساجد را 
تقوّیت کرده و مساجد را دچار ضعف بیشتری نموده است. در نتیجه، مساجد که روزگاری مرکز بحث و درس 
و تعلیم و عبادت، مذاکره و مباحثه  علمی و دینی و اجتماعی بوده، اکنون به عبادتگاه های فصلی تبدیل شده 
اسـت. جاهایی که فقط چند روز محدود در سـال شـلوغ اسـت و بعضی از آنها توفیق آن را دارند که در بیشـتر 

روزهای سال، نماز مغرب و عشا را با جماعتی چند نفره یا چند ده تن برگزار کنند.1
در همین معدود روزهای پر ازدحام مساجد نیز شاهدیم که چهره خشک و عبوسی از دین توّسط متولّیان 
معّرفی دین به جامعه عرضه می گردد. اکثر مراسـم مسـاجد به مجالس ترحیم و عزا محدود می گردند. گویا 

فراموش کرده ایم که »مسجد متعلّق به زنده های درمانده از ماّدیات هم هست«.
   از بُعدی دیگر، وضع موجود مساجد را با توّجه به انواع هوّیت های دینی نیز می توان تحلیل نمود. با این 
رویکرد، باید اذعان نمود که هوّیت دینی در جامعه  کنونی، از نوع هوّیت دینی اعتقادی و هوّیت دینی رفتاری 
است و تاکنون هوّیت دین مبتنی بر ایمان در جامعه شکل نگرفته است. مدل زیر، جایگاه مساجد را در جامعه 

با توّجه به این دو نوع هوّیت دینی نمایش می دهد.
   مسـاجد کنونی در جامعه طبق مدل به علّت محدود نبودن عملکردشـان در هر یک از ابعاد سـطح اعتقاد 
دینی و سطح رفتار دینی، اغلب در حیطه دایره  مشّخص شده قرار می گیرند و به ندرت ممکن است مساجدی 
در نقاط حّدی مدل وجود داشـته باشـد. علّت این امر نیز به میزان آگاهی نهفته در افکار عمومی جامعه بر اثر 
تکرار مداوم مدل »فرآیند بروز چالش ها« ارتباط دارد. افکار عمومی جامعه در برابر متغیر مداخله گر در مدل 
»فرآنید بروز چالش ها« حّسـاس شـده و در پی راهکاری برای خروج از این فرآیند اسـت. این وضع می تواند 
عالمـت وجـود آمادگـی برای تغییر در جامعه در مسـائل مربـوط به حوزه  دین و مراکز دینی باشـد که باید به 
عنوان فرصتی برای تغییرات مطلوب توّسط نخبگان و برنامه ریزان جامعه درک و از آن کمال استفاده شود.

1. ر.ک به: مجّله زائر، مرداد1379 ش، شماره70، مسجد، مسجدى ها و چند کلمه حرف حساب.
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NGO 8-2. مدل کارکرد مطلوب مسجد به عنوان یک
بـا توّجـه بـه ادبّیات پیـش گفته، مدل مطلوب مسـجد به عنـوان یک سـازمان داوطلبانـه غیرانتفاعی و 

غیردولتی از نظر محّقق، بر مبنای مدل مدیریت استراتژیک شایان طّراحی است.
بر مبنای این مدل، مسـجد به عنوان یک GON در هر منطقه جغرافیایی )مسـکونی، تجاری، فرهنگی و 
غیره( طبق نیازسنجی و امکان سنجی از اجتماع دین داران و به  صورت داوطلبانه به وجود می آید. چشم انداز 
مساجد در وضع مطلوب، فّعالّیت در هر جامعه دارای هوّیت دینی مبتنی بر ایمان است. چنین مسجدی دارای 
کارکـرد )Function به معنای علوم اجتماعی( یا همان رسـالت )issionM بـه معنای علم مدیریت(، »کمک 
به تعالی انسـان ها« اسـت. مطابق با نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، »رسالت« مسجد کمک به برآورده 

شدن نیازهای طبقه »خودشکوفایی« است. این نیاز »خودشکوفایی« در دو بعد قابل بسط است:
الف( در ُبعد اعمال نیایشی 

در بُعد نیایشی که یکی از جنبه های بسیار مهّم نیاز خودشکوفایی است، مساجد می باید به »شکل گیری 
هوّیت دینی مبتنی بر ایمان در جامعه« کمک کنند. مسـاجد به عنوان سـازمانی داوطلبانه با ایجاد یک بسـتر 
مشـارکتی و فراهم  کردن آزادی الزم برای طرح هر نوع پرسـش درباره چالش های امروزین دین، سـعی در 

حّل چالش های دین داری در دنیای معاصر می نماید.
ایـن چالش هـا برای مسـاجد بـه عنوان یـک NGO ماهّیتی دو گانـه دارند. از طرفی »تهدید« محسـوب 
می گردند؛ اّما از بُعدی دیگر به سـبب آنکه زمینه را برای ایجاد هوّیت دینی مبتنی بر ایمان فراهم می کنند، 
باید »فرصت« تلّقی شـوند. از طرفی »تهدید« اصلی برای مسـاجد، تبلیغ و گسـترش هوّیت دینی آیینی از 
سـوی بعضی منابع و تریبون هاسـت که دین را از ماهّیت غنی خویش تهی می سـازد و آن را مختّص بعضی 

اّیام و مناسبت ها می گرداند.
مهمّ ترین نقطه  قّوت مسـجد، همانا دارا بودن ماهّیت به عنوان یگانه پایگاه دینی اسـالم در جامعه اسـت 
که افراد جامعه از مسـجد به عنوان چنین پایگاهی انتظار دارند تا هوّیت دینی شـان را شـکل دهد. باید توّجه 
نمود که انزوای کنونی مسـاجد نه به علّت قدرت رقبایی چون تلویزیون و دیگر رسـانه های عمومی اسـت، 
بلکه نشـانگر فقدان اسـتفاده بهینه مسـاجد از چنین نقطه قّوتی است. ایجاد بسـتر مناسب برای پاسخ گویی 
به چالش های طرح شـده در برابر دین و دین داری، با انواع ابزارها و روش ها، از جمله »مدیریت مشـارکتی و 
سیسـتم پیشـنهادها« و همچنین رعایت اصول »مشـتری مداری« نقاط »قوت« مسجد به عنوان NGO را 

تقویت خواهند نمود.
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در اوضاع کنونی، ناآگاهی ائّمه جماعات از مسائل مبتال به روز اجتماع در حیطه دین، و یا بدتر از آن طرد و 
انکار طرح کنندگان سؤاالت و چالش ها در باره  دین و دین داری، عمل کردن صرف به وظایف سّنتی و ناکارکرد 
شـده از نظر اجتماعی در این بُعد، نقاط عمده  »ضعف« مسـجد را تشکل می دهند؛ چرا که با چنین عملکردی، 
در نهایت مساجد تبدیل به پایگاه های ترویج هوّیت دینی اعتقادی و یا آیینی خواهند شد که ادامه  کار مساجد 
با حفظ چنین موقعّیتی نه فقط آن را به موقعّیت درخور شأنش باز نمی گرداند، بلکه با توّجه به تغییرات محیطی 

گسترده در سطح جهانی )آن طور که ذکر آن رفت( این کار همچون سر به زیر برف بردن است.
ب( در ُبعد فّعالّیت هاى غیرنیایشی

در بُعد فّعالّیت های غیرنیایشـی، باز هم مبتنی بر یک بسـتر مشـارکتی و آزادی گرایانه، اعضای داوطلبانه 
مسـجد به عنوان یک NGO در قالب مدل مدیریت اسـتراتژیک، به هر نوع فّعالّیتی که به »تعالی« اعضای 
سـازمان کمـک کند، دسـت می زنند. سـازمان با شناسـایی اسـتراتژیک قابلّیت هـا و توانایی هـای اعضای 
خودشکوفای خود، زمینه را برای ارضای این نیازها از طریق فّعالّیت های دواطلبانه فراهم می سازد؛ به طوری 
که این فّعالّیت ها در تحّقق رفع نیازهای استراتژیک اعضای دیگر سازمان که در طبقات پایین تر سلسله مراتب 
مازلو قرار دارند، باشد تا به صورت تدریجی با برطرف شدن این نیازها در آنان، نیازهای »خودشکوفایی« در 

این دسته از اعضا نیز به مرحله بروز برسند.
این زمینه برخی از »نقاط قّوت« مساجد را می توان به گونه  زیر بیان کرد:

 پایگاه دینی بودن مسجد؛
 »عبادت« شمرده شدن این نوع فّعالّیت ها در قالب مسجد از طرف دین؛

 وجود آمادگی در اغلب افرد جامعه برای اجرای خدمات داوطلبانه در مسجد.
   برای دست یابی به اهداف »سازمان مسجد« در این بُعد، مسجد و دست اندکاران آن باید سعی کنند این 

»نقاط ضعف« ذیل را اصالح کنند:
 فقدان جامع نگری در فّعالّیت های جانبی مسجد؛

 ناآگاهی دست اندکاران مسجد به اصول مدیریت و رهبری؛
 ناآگاهی دست اندرکاران مسجد به تغییرات محیطی؛

 مشارکت ندادن اعضا در نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا، ارز یابی و غیره؛
 عدم رعایت اصول مشتری مداری؛

 فقدان ارتباط شبکه ای میان مساجد و در بعضی موارد رقابت میان مساجد.
همچنین کارایی نداشـتن و اثربخشـی بسیاری از سازمان ها و نهادهای موجود در جامعه نیز ممکن است 
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به عنوان »فرصتی« برای مسـجد تلّقی گردد تا با اسـتفاده از نقاط قّوت خود، در پی تکمیل خألهای موجود، 
اعضای خود را به سمت »تعالی انسانی« سوق دهد.

در این راسـتا، وجود سـاختار سلسـله مراتبی در سـازمان دهی مساجد از سـوی دولت، مداخله ارگان های 
متعّدد در امور مساجد چون »مرکز رسیدگی به امور مساجد«، »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی«، »بسیج«، 
»سـازمان حـّج و اوقـاف و زیارت« و بسـیاری دیگـر از نهادها و ارگان هـای دولتی به مثابـه »تهدید« برای 
»مسـجد به عنوان یک سـازمان دواطلبانه« به شـمار می روند؛ چرا که زمینه  ایجاد احساس تعلّق گروهی به 
سازمان داوطلبانه مسجد را در اعضا از بین می برد. برای رفع این تهدیدات ضروری به نظر می رسد تا تمامی 
مسـاجد فّعال با تشـکیل یک شـبکه و کّل واحد و منسجم فّعالّیت نمایند تا زمینه مداخله  ارگان های متعّدد در 

امور گوناگون مساجد از میان برود.
رهبری و هدایت تمام این مراحل )که خطیرترین فّعالّیت است( بر عهده  »امام جماعت« به عنوان مدیر 
NGO در نقش »رهبر سـازمان« اسـت. »امام جماعت« در این نقش، بایسـته اسـت با کسـب خصوصّیات 

رهبری و اجرای بهینه  این نقش، این فّعالّیت ها را رهبری کند.

فصل سّوم: متدولوژى تحقیق
در این تحقیق سعی بر آن است تا از طریق توصیفی و به روش پیمایشی به سؤال زیر جواب داده شود:

مسـاجد کنونـی موّفـق از لحـاظ مـدل نظـری کارکردهای )رسـالت های( هر مسـجد موّفـق در دو بُعد 
فّعالّیت های نیایشی و فّعالّیت های غیرنیایشی در چه وضعی قرار دارند؟

1-3( جامعه   آمارى تحقیق
جامعه  آماری این تحقیق، مسـاجد موّفق تهران بزرگ در سـال 1383 ش اسـت. مسـاجد موّفق در این 
تحقیق عبارت اند از مسـاجدی که از نظر »مرکز رسـیدگی به امور مساجد« در تهران به عنوان مساجد موّفق 

شناخته می شوند.

2-3( نمونه  آمارى تحقیق
نمونه  آماری این تحقیق نیز عبارت اند از تعداد ده مسـجد انتخابی از میان این مسـاجد موّفق که »مرکز 
رسیدگی به امور مساجد« معّرفی کرده است. سعی شد تا نمونه آماری به صورت خوشه ای معّرفی شده باشند؛ 
به نحوی که دو مسجد در هر منطقه  شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران بزرگ مورد بررسی قرار گیرند؛ 
اّما با کمال تأّسـف از میان ده مسـجد انتخاب شـده، تعداد شش مسـجد به علل گوناگون، حاضر به همکاری 
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نشدند و یا پرسشنامه های توزیع شده به صورت بسیار ناقص و مخدوش برگشت داده شد که به ناچار حذف 
شدند. بنابراین، چهار مسجد باقی مانده نیز فقط به صورت »مطالعه موردی« )Case Study( بررسی گشتند. 

3-3( روش جمع آورى اّطالعات 
اّطالعات مورد نظر از طریق پرسش نامه ای که میان »دست اندکاران« و »شرکت کنندگان در فّعالّیت های 
نیایشـی و غیرنیایشـی« این مسـاجد توزیع گردید، گردآوری شـد. بدین طریق امکان مقایسه  پاسخ های دو 

گروه »دست اندرکاران« و »شرکت کنندگان« نیز فراهم آمد.

1  -3- 3. متغّیرهاى عملیاتی در بعد فّعالّیت هاى نیایشی 
در باره »فّعالّیت های نیایشـی« مسـجد میزان توفیق مسـجد، در پاسـخ گویی به سه چالش مطرح در باره 

دین در عصر حاضر و سه نیاز عمده انسان ها )به شرح زیر( مورد سنجش قرار گرفت:
1ـ حّل چالش علم و دین )= سؤاالت 11 و 6(؛

2ـ حّل چالش دین و سیاست )= سؤاالت 10 و 5(؛
3ـ  حّل چالش دین و توسعه )= سؤال 4(.

4ـ  کمک به رفع احساس تنهایی انسان معاصر که شامل متغّیرهای فرعی زیر بوده است:
1ـ4. میزان کمک به برقراری روابط اجتماعی پایدارتر )= سؤال 14(؛

2ـ4. ایجاد تعلّق گروهی به مسجد )= سؤال 2(؛
3 ـ4. ایجاد حّس خوش بینی و اعتماد به دیگران )= سؤال 9(.
5 ـ  برآوردن نیاز به پرستش که شامل متغّیرهای فرعی زیر بود:

1 ـ 5. میزان ارضای نیاز به پرستش با شرکت در مراسم )= سؤال 8(؛
2 ـ 5. نحوه برگزاری مراسم )= سؤال 13(؛

3 ـ 5. میزان استفاده از مفاهیم ادعّیه در زندگی روزانه )= سؤال 12(؛
4 ـ 5. علل حضور در مراسم های نیایشی مسجد )= سؤال 3(.
6ـ  برآوردن نیاز به آرامش که شامل متغّیرهای فرعی زیر است:

1 ـ 6. صبر در برابر مشکالت )= سؤال 1(؛
2 ـ 6. توّکل در امور )= سؤال 1(؛

3 ـ 6. تسهیل در برقراری روابط اجتماعی )= سؤال 1(؛
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ـ 6. امید به زندگی )= سؤال 1(؛  4
ـ 6. اعتماد به نفس )= سؤال 1(؛  5

6 ـ 6. میزان تأثیر مسجد در دست یابی به آرامش )= سؤال 7(.
فرض محّقق بر این است که مساجدی که دارای نحوه عملکرد مطلوبی در مورد این شش متغّیر باشند، به 
احتمال فراوان به صورت آگاهانه و استراتژیک در تحّقق ترویج هوّیت دینی مبتنی بر ایمان فّعالّیت می کنند 

و چالش های عمده مطروح در حوزه دین را می شناسند و در صدد چاره اندیشی اند.

2  -3- 3. متغّیرهاى عملیاتی در ُبعد فّعالّیت هاى غیرنیایشی
از آنجا که مساجد معّرفی شده، مساجدی هستند که موّفق شناخته شده اند و فّعالّیت جنبی متعّددی دارند، 
چهار ویژگی یک فّعالّیت استراتژیک در باره این فّعالّیت ها مورد پرسش قرار گرفت تا مشّخص گردد مساجد 

موّفق کنونی تا چه حّد به صورت استراتژیک، فّعالّیت های جنبی خویش را تعیین و اجرا می کنند؟
این چهار ویژگی عبارت اند از:

1ـ  میزان مشارکتی بودن فّعالّیت ها که شامل متغّیرهای فرعی ذیل است: 
1ـ1. دستوری نبودن فّعالّیت ها و متأثّر نبودن از نهادهای سیاسی )= سؤاالت 32و 29 و 21(؛

2 ـ 1. مشارکت در برنامه ریزی فّعالّیت ها )= سؤال 24(؛
3 ـ 1. مشارکت در اجرای برنامه ها )= سؤال 33(؛

4ـ  1. مشارکت در تأمین مالی برنامه ها )= سؤال 30(؛
5 ـ 1. امکان طرح هر نوع سؤال )= سؤال 15(.

2ـ  میزان رعایت اصل مشتری مداری: شامل متغّیرهای فرعی زیر:
1 ـ 2. وجود امکانات جنبی رفاهی مطلوب )= سؤاالت 23 و 20(؛

2 ـ 2. برخورد خوب مسئوالن مسجد )= سؤال 18(؛
3ـ  2. ارزیابی مبتنی بر نظر مشتریان )= سؤاالت 31 و 26(؛

4ـ2. شناسایی عوامل دفع غیرمشتریان و اهتمام به رفع آنها )= سؤاالت 28 و 16(.
3ـ  میزان نیازسنجی در اجرای فّعالّیت ها که شامل متغّیرهای فرعی زیر است:

1ـ3. میزان استفاده از خدمات تخصیص یافته در مسجد )= سؤال 22(؛
2ـ3. میزان رفع نیاز از استفاده کنندگان از خدمات مسجد )= سؤال 27(.

4ـ  میزان جامع نگری در اجرای فعالیت ها که شامل متغیرهای فرعی زیر است:
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1 ـ 4. هماهنگ بودن بخش های مسجد )= سؤال 25(؛
2 ـ 4. بسط دادن به تمام طیف های سّنی در عرضه خدمات )= سؤال 17(.

بـاز هـم فـرض محّقـق بر این نهاده شـده اسـت کـه رعایت ایـن ویژگی ها و اصـول در تعییـن و اجرای 
فّعالّیت های غیرنیایشی در مسجد باعث خودشکوفایی اعضای مسجد و کمک به آنها برای رسیدن به مراحل 

باالتر سلسله مراتب نیازهای مازلو می گردد.

4  -3.  نحوه  تحلیل پرسش نامه
بـرای پرسـش نامه طـرح شـده، 120 امتیـاز در نظر گرفته شـد. هـر یک از ابعـاد فّعالّیت های نیایشـی و 

فّعالّیت های غیرنیایشی شصت امتیاز دارند.
هر یک از شش متغّیر مورد پرسش در بعد فّعالّیت های نیایشی دارای ده امتیاز هستند که این ده امتیاز به 
صورت مساوی بین سؤال های هر متغّیر توزیع گردید. به نحوی که مسجدی که در بعد فّعالّیت های نیایشی، 

عملکرد به طور کامل مطلوب داشته باشد، شصت امتیاز به دست می آورد.
در بُعد فّعالّیت های غیرنیایشـی نیز به هر یک از چهار ویژگی مورد سـنجش، پانزده امتیاز تخصیص داده 
شـد که بین سـؤال های هر ویژگی، به طور مسـاوی تقسیم گردید. مسجدی که در این بعد نیز دارای عملکرد 

به طور کامل مطلوب باشد، شصت امتیاز به دست می آورد.
شـایان ذکر اسـت که سؤاالت ده و یازده سـؤاالت کنترلی هستند. سؤاالت نوزده و 38، سؤاالت باز است 
و سؤال شانزده به منظور کمک به تحلیل کامل تر سؤال 28 در نظر گرفته شده است که به علّت محدودّیت 

زمانی، امکان استفاده از این دو سؤال نبود. همچنین سؤال 29حذف گردید.

5  -3.  پایایی و روایی پرسش نامه 
به علّت محدودّیت زمانی در سـنجش پایانی و روایی پرسـش نامه به اسـتفاده از دیدگاه های استاد راهنما 

اکتفا گردید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4.  مقّدمه

در هر مسـجد حدود سـی پرسـش نامه میـان نمازگـزاران و پنج پرسـش نامه میان متولّیان )شـامل امام 
جماعت، اعضای هیئت امنا و دسـت اندرکاران پایگاه بسـیج در مسجد( توزیع گردید. میزان پرسش نامه های 
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صحیح برگشتی در هر مورد، هنگام ارائه نمودارها ذکر می گردد.
   در این فصل، ابتدا به ترتیب هر مسـجد، نمودارهای میزان امتیازات کسـب شـده برحسـب اجزای دو 
بعـد فّعالّیت هـای نیایشـی و فّعالّیت های غیرنیایشـی )به درصـد( و همچنین میانگین کل ایـن دو بعد از دید 

نمازگراران و متولّیان آن مسجد طرح می گردد.
   سـپس، میـزان معنـاداری تفاوت میـان نگرش های نمازگـزاران و متولّیان هر مسـجد در باره  میانگین 
فّعالّیت های نیایشی و غیرنیایشی با استفاده از آزمون student -T و طبق فرمول های ذیل تعیین درجه آزادی 
و آماره آزمون T سـنجش می گردد. آزمون T انجام شـده در هر مورد از نوع آزمون دو طرفه با میزان خطای 
اسـت. علّت اسـتفاده از این فرمول ها نیز کمتر بودن حجم نمونه های اخذ شـده  نمازگزاران و متولّیان از سی، 
کمتر بودن درجه های آزادی در هر آزمون از سی و همچنین فرض برابر نبودن واریانس های دو جامعه آماری 

نمازگزاران و متولّیان در هر مسجد است.1

فصل پنجم: پیشنهاد و نتیجه گیرى 
1  -5. پیشنهادها

پیشـنهاد بنیادی محّقق بر اسـاس این تحقیق، فرهنگ سازی به هّمت همه  نهادهای فرهنگ ساز جامعه 
برای ترویج هوّیت دینی مبتنی بر ایمان در الگوی بومی توسـعه اسـت. در این راسـتا مسـاجد به عنوان یگانه 

پایگاه دینی به رسمّیت شناخته شده از طرف دین مبین اسالم، »رسالتی« بسیار مهّم دارند. بنابراین:
   1( میزان آگاهی دست اندرکاران امور مساجد در خصوص تغییرات محیطی و علل آن باید افزایش یابد.

   2( تغییر بنیادی در نگرش دست اندرکاران امور مساجد در باره جایگاه دین و مسجد در جامعه بر اساس 
مدل هوّیت دینی مبتنی بر ایمان و ارتباط آن با توسعه باید صورت گیرد.

   3( در این راه، از جمله ابزارهای مهّم، استفاده از مدیریت استراتژیک برای مساجد است. بدین علّت باید 
با برنامه های آموزشی اثربخش، این مدل به دست اندرکاران امور مساجد آموزش داده شود.

   4( پیش شـرط فّعالّیت مسـاجد به عنوان یک سـازمان داوطلبانه، پذیرش مشارکت اثرگذار مردم و اعضا 
در برنامه ریزی و مدیریت آن است. بدین منظور باید ابزارهای پذیرش، جلب، مدیریت و »رهبری« مشارکت 
اثرگـذار اعضـا در آن، به دسـت اندرکاران امور مسـاجد باالخص ائّمه  جماعات آموزش داده شـود. آموزشـی 
اثر بخش است که آموزش گیرندگان درباره  مقّید بودن مواد مورد آموزش اعتقاد داشته باشند و این امر نیز از 

طریق نهادینه شدن فرهنگ مشارکت مّیسر است.

1. آذر، عادل، مؤمنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ص107.
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2  -5.  پیشنهادهایی براى موضوعات تحقیقات آتی
 تبیین کامل مدل مدیریت استراتژیک برای مساجد به عنوان NGO ؛

 طّراحی کارگاه آموزشـی برای آموزش مدل مدیریت اسـتراتژیک به دست اندرکاران مساجد به 
خصوص ائّمه جماعات؛

 طّراحی کارگاه آموزشی برای تقوّیت مهارت های »رهبری« در ائّمه جماعات؛
 طّراحی مدل ساختار شبکه جامع مساجد به عنوان یک شبکه NGO در کشور.

نتیجه سخن
هدف کلّی از اجرای این تحقیق، یافتن مدل مطلوب رسـالت و مدیریت مسـجد به عنوان یک سـازمان 
داوطلبانه از طریق اجرای تحقیق کتابخانه ای و سپس توصیف مساجد موّفق کنونی )که از نظر مدل به دست 
آمده موّفق نیسـتند( طبق مدل با اسـتفاده از روش پیمایشـی اسـت. به عبارت دیگر، محّقق تالش نمود تا به 

سؤاالت ذیل این تحقیق پاسخ دهد:
1ـ  مسجد به عنوان یک سازمان داوطلبانه غیردولتی و غیرانتفاعی از نوع مذهبی در جامعه  کنونی ایران 

چه کارکردها )رسالت ها(ی مطلوبی می تواند داشته باشد؟
2ـ  مساجد کنونی موّفق، به ایفای کدام یک از این کارکردها )رسالت ها( می پردازند؟

در خصوص سؤال اّول، با بررسی ادبیات نظری تحقیق، محّقق به دو مدل در تبیین علّت رخوت و انزوای 
کنونی مسـاجد دسـت یافت و سـپس مدل مدیریت اسـتراتژیک را برای برون رفت از این وضع برای مساجد 

به عنوان یک NGO پیشنهاد نمود. )به فصل سّوم مراجعه کنید(
اّما در باره سؤال دّوم نیز، محّقق با عملیاتی کردن مدل مدیریت استراتژیک در دو بعد فّعالّیت های نیایشی 
و فّعالّیت های غیرنیایشـی، چهار مسـجد را به صورت »مطالعه موردی« بررسـی نمود. نتایج حاصل از این 

مطالعه را می توان به صورت ذیل بیان کرد:
در هر دو بعد فّعالّیت های نیایشـی و فّعالّیت های غیرنیایشـی امتیازات کسـب شده  هر مسجد کمی بیش 
از حّد متوّسـط و در حدود شـصت درصد کلّ  امتیاز در نظر گرفته شـده اسـت؛ بنابراین، حدس محّقق مبنی بر 
حّدی نبودن میزان موّفقّیت این مسـاجد، به حقیقت نزدیک اسـت. این امر می تواند ناشـی از علل گوناگون 

باشد که محّقق دو علّت را مهمّ تر می داند:
الف( همان گونه که در فصل سّوم هم بیان شد، آگاهی و بینش نسبی جامعه )بعد از تجربه 25 ساله فّعالّیت 
مسـاجد در این شـرایط( در خصوص امکان توفیق مسـاجد در چارچوب شرایط فعلی و با فّعالّیت های کنونی، 
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افزایش یافته است.
افکار عمومی جامعه )و به تبع، افکار دست اندکاران این مساجد موّفق( به لحاظ تکرار مداوم مدل »فرآیند 
بروز چالش ها« در برابر متغّیر مداخله گر آن مدل حّسـاس شـده و در مراحل ابتدایی تغییر در نگرش به سـر 
می بـرد. ایـن آگاهـی تا بدانجاسـت که میان نگـرش نمازگزاران و متولّیان مسـاجد مورد بررسـی، )جز یک 
مورد( تفاوت خاّصی دیده نشـده اسـت و هر دو گروه با ضریب اطمینان بسـیار باالیی )90 درصد( هم رأی 
هستند. همان گونه که پیش از این هم ذکر شد، این وضع باید در قالب فرصتی برای نخبگان و برنامه ریزان 
دسـت اندکار تلّقی شـود تا به طرحی نو، این تغییر را به سـوی وضع مطلوب با حّداکثر سرعت و حّداقل هزینه 

پیش ببرند.
ب( تفاوت تعریف مسـاجد موّفق از دید مدل عرضه شـده  پژوهشـگر با تعریف »مرکز رسـیدگی به امور 

مساجد« نیز ممکن است از جمله عوامل عدم کسب امتیازات باال در موارد بررسی شده باشد.
1. مسـاجد کنونی و از جمله مسـاجد بررسـی شده به عنوان مساجد موّفق، در قالب هوّیت دینی آیینی و یا 
حّداکثر هوّیت دینی اعتقادی فّعالّیت می کنند، اّما تا رسـیدن به مقامی در خور شـأن مسـجد در جامعه  دارای 

هوّیت دینی مبتنی بر ایمان، راه بسیار دشوار و طوالنی در پیش دارند.
2. آمـاده نبودن بسـیاری از مسـاجد برای بررسـی وضع موجـود )که در این تحقیق بـه صورت همکاری 
نکردن شش مسجد از ده مسجد نمونه آماری بروز کرد( نشان از فقدان فرهنگ استفاده از پژوهش و تحقیق 
و رویکرد علمی برای شناسـایی و حّل مشـکالت موجود دارد. البّته این مشـکل در سـطح کالن تر جامعه نیز 
شایع است. کمک به برقراری چنین فرهنگی، ممکن است نقشی بسیار اثرگذار در میزان آمادگی برای تغییر 

داشته باشد.
3. بر اسـاس اّطالعات غیررسـمی به دسـت آمده در طول تحقیق )نحوه  برخورددست اندرکاران مساجد 
در مقابـل تحقیـق و باألخـص پرسـش نامه و غیره( باید گفت که دسـت اندرکاران امور مسـاجد در خصوص 
مدل کارکرد )= رسالت( مطلوب مسجد به عنوان NGO بسیار ناآگاه هستند و حّتّی مقاومت نشان می دهند.
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