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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.
»خانـه خـدا و خانـه مردم، خلوت اُنس با خدا و جلوت حشـر با مردم، کانون ذکـر و معراج معنوی و عرصه 
علم و جهاد و تدبیر دنیوی، جایگاه عبادت و پایگاه سیاسـت، دوگانه های به هم پیوسـته ای اسـت 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 رسـیدگی به امور مسـاجد، تبیین مالک ها و شـاخصه ها و همچنین تحقق مساجد طراز اسالمی را 
به عنوان یکی از راهبردهای ویژه خود در دسـتور کار قرار داده و برآن اسـت تا بسـترها و زمینه های مناسـب 

برای رقم خوردن این اتفاق مبارک را فراهم نماید.
مجموعه مقاالت حاضر که در قالب کتاب سـال مرکز و با عنوان فروغ مسـجد تدوین گردیده اند، گزیده 
ای اسـت از بهترین مقاالت گردآوری شـده در کتاب های فروغ مسـجد)از شـماره 1 تا 7( و تالشـی 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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مسجـــــــــــــــــــــــــــــــد 
و خانــــــــــــــــــــــواده

شماره1
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بازشناسی ظرفّیت ها و کارکردهای مسجد 
در حوزه خانواده

عباسعلی شاملی، ش. یوسفی

چکیده

مقاله حاضر در صدد تبیین بازشناسـی ظرفّیت ها و کارکردهای مسـجد در حوزه خانواده اسـت. نویسـنده 
تـالش کـرده تا ابتدا کارکردهای مسـجد از منظر قرآن و سـیره نورانی پیامبر اکـرم و ائّمه معصوم را 
بازشناسـی کند و سـپس نقش سـازنده و جهت دهنده آن را در تحکیم نظام خانواده مورد بررسـی قرار دهد. 
نگارنـده بـر این باور اسـت که آموزه هـای دینی، پیوند جّدی و عمیق خانه و مسـجد را از جمله پیش نیازهای 
تعالی و ارتقای دین باوری و التزام عملی شـهروندان هر جامعه اسـالمی و پرورش بهینه  مسـلمانان می داند. 
در فرهنگ اسالم، مسجد همانند خانه دّوم و پناهگاهی است که هر مسلمان بخش عمده ای از زندگی خود 
را در آن می گذراند. از جنبه های دیگری که در این نوشتار به آن پرداخته شد، نقش هایی است که مسجد در 
تحکیـم خانواده ایفا می کند و اقدام هایی که خانواده ها، در راسـتای کشـاندن اعضـای خود به خانه  دّوم، باید 

انجام دهند.

واژگان کلیدی: 

مسـجد، خانه، خانواده، الگوی تربیت و آموزش در مسـجد، کارکردهای مسـجد و خانواده  نمونه، تعامل 
مسجد و خانواده.
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درآمد

اگر در مقام روان شناسـی مسـلمان و کارشـناس تعلیم  و تربیت اسالمی به مسئله  نقش مسجد در تحکیم 
خانـواده بپردازیـم، در آن صـورت برای بازکردن دریچه  پژوهش در این  بـاره و هموارکردن راه پژوهش های 
برتـر و کامل تـر در بـاب نقـش مسـجدها در ارتقای زندگـی خانوادگی مسـلمانان ایران و دیگر کشـورهای 
اسالمی، گامی کوچک برداشته ایم. این امید باعث شد تا من و همسرم، سرکار خانم یوسفی، مقاله ای در این 
 باره بنویسیم. در نتیجه، کار را با جست وجوی منبع ها و داده های مفید شروع کردیم. نخست، سراغ منبع های 
اینترنتـی رفتیـم و بـه مقاله جالبی برخوردیم که درسـت عنـوان مقاله  ما را دنبال می کرد، مقاله ای از کشـور 

سنگاپور با عنوان »راهنمایی برای دستیابی به مسجدی که بتواند دوست مهربانی برای خانواده باشد«.1

مفهوم شناسی مسجد

واژه  مسجد از باب »سجد، یسجد«، مصدر میمی یا اسم زمان  و مکان است و بر وزن مشرق و مغرب و به  
معنای سجده گاه است.2 در قرآن کریم و تمّدن اسالمی، مسجد به مکانی گفته می شود که عبادتگاه مؤمنان 
است. از آن  روی، به عبادتگاه مسلمانان مسجد می گویند که سر به سجده  نهادن، نمود اوج فروتنی و کرنش 
 در برابر خداوند اسـت. در روایات اسـالمی، همه زمین، مسـجد و سـجده گاه انسـان اسـت. رسول اکرم
«3، زمیـن بـرای من سـجده گاه، پـاک و پاک کننده قرار داده  ً

 َو َطُهـورا
ً
ْرُض  َمْسـِجدا

َ
ـْت  ِلَ  اْل

َ
فرمودنـد: »ُجِعل

شـد. قاضی عیاض گفته اسـت: »مسجد بودن کّل زمین از خصایص اّمت مسلمان است«.4در برخی دیگر از 
روایت ها، مسـجد خانه دّوم مسـلمانان و تثبیت کننده   فرهنگ جمع گرایی و پرهیز از خودمحوری بیان شـده 
است.5واژه ها، ضمیرها و فعل های به  کار رفته در سوره حمد نیز که در نمازهای روزانه تکرار می شود، به طور 

ضمنی، پنهان و غیرمستقیم، مسلمانان را به جمع گرایی و پرستش جمعی فرامی خواند.

نخستین مسجد در اسالم

مسـجد ُقبا، نخسـتین مسجد جهان اسالم است که بیرون شهر مدینه قرار دارد. نخستین سنگ های این 
مسجد را حضرت محّمد پس از مهاجرت از مّکه به مدینه بنا گذاشتند. قبا، نام قریه ای در نزدیکی مدینه 

 .Guide on becoming a family-ٌfriendly mosque”, Ms Dayang Istiaisyah, Executive, Mosque Programmes Strategic Unit”ـ  1

2. لسان العرب، واژه مسجد، برگرفته از لوح فشرده جامع االحادیث، نور 2، قم، مرکز کامپیوتری علوم اسالمی.
3. من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 111.

4  . اعالم المساجد باحکام المساجد، ص27.
5. تفسیر نمونه، ج1، ص 44.
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بود. پیامبر گرامی این مسجد را در سال اّول هجری و به پیشنهاد عّمار یاسر یا به تقاضای ساکنان محّل، 
َحّقُ 

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقوی ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـی ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ در قبـا بنـا کردند.1خداونـد متعال در قرآن کریم می فرمایند: »َلَ

یَن؛ همانا، مسـجدی که از اّولین روز براسـاس  ِر َتَطِهّ وا َواهلُل ُیِحُبّ اْلُ ُر وَن أْن َیَتَطَهّ  ُیِحُبّ
ُ

ْن َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرَجال
َ
أ

تقوا بنا شـده، سـزاوارتر اسـت که در آن نماز بگزاری. در آن، کسانی هستند که دوست دارند پاکیزگی جویند. 
خداوند کسانی را که خواهان پاکیزگی هستند، دوست میدارد«.2 

مسجد در قرآن 

کلمه مسجد، حدود 28 بار در قرآن کریم ذکر شده است؛ 22 بار به  صورت مفرد)مسجد(، و 6 بار به  صورت 
جمع)مساجد(.3 برای ما مسلمانان، مهم ترین معیار در ارزش گذاری مسجدها، توصیف ها و شاخص گذاری های 
قرآن کریم اسـت. شـاید از خود بپرسـیم که چگونه مسجد به مسجدی قرآنی و مورد قبول خدای متعال تبدیل 
می شود؟ یکی از پاسخ ها این است که بنیان گذاران، اداره کنندگان، خدمتگزاران و نمازگزاراِن مسجدـ  در یک 
کالم »اهل مسـجد«ـ  نقش مهّمی در شایسـتگی و صالح مسـجد دارند. اگر به تاریخ بنای نخسـتین مسـجد 
نگاهی داشـته باشـیم، می فهمیم که بنای این مسـجد در مقطعی از زمان رسـالت پیامبر خدا شکل گرفت 
که ایشـان با مشـرکان مبارزه می کردند و در راسـتای تداوم این مبارزه تاریخی و در بدو ورود به مدینه، جهت 
استمراربخشی به مبارزه با مشرکان، این مکان مقّدس را بنا نهادند. بنابراین، ساختار و شالوده مسجد در دوران 

مبارزاتی پیامبر اسالم شکل گرفت و به مرکزی برای جهاد علیه کّفار تبدیل شد.
قرآن کریم در چند آیه، ما را به این مطلب رهنمون می کند. خداوند متعال به  شّدت مشرکان و غیرمؤمنان 
وا َمسـاِجَد اهلِل شـاِهِدیَن  ْن َیْعُمُر

َ
ُمْشـِرِکینَ أ

ْ
را از دخالت در امور مسـجد برحذر می دارد و می فرماید: »ما کاَن ِلل

ُکْفِر«4، مشـرکانی که )با گفتار و کردار( به کفر خویش گواهی می دهند، حّق دخالت در امور 
ْ
ْنُفِسـِهْم ِبال

َ
َعی أ

مسـجدها را ندارند. خداوند متعال، عمارت و اداره مسـجد را فقط در اختیار مؤمنانی قرار می دهد که شـرایطی 
کوَة َو َلْ  الَة َو آَت الّزَ قاَم الّصَ

َ
َیْوِم اْلِخِر َو أ

ْ
ا َیْعُمُر َمساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َو ال

َ
ویژه داشته باشند و می فرماید: »ِإّن

 اهلَل؛ مسجدهای خدا را فقط کسانی آباد می کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده باشند و نماز 
َ
َش ِإاّل َیحنْ

بخوانند و زکات بدهند و جز از خدا نترسند«.5 

1. مسجد قبا در ویکی پدیا، دانشنامه  آزاد.
2. توبه، آیه 108.

3. سـایت کتابخانـه طهـور، مقالـه »مسـجد«، مریـم میرنـژاد. )گفتنـی اسـت کـه ایـن محقـق در مقالـه خـود از ابوالقاسـم رّزاقـی، »مسـجد پایـگاه توحیـد 
وتقـوی«، ص 12و 13 و نیـز بهاء الدیـن خرمشـاهی، »دانش نامـه قـرآن و قـرآن« کمـک گرفتـه اسـت.(

4. توبه، آیه 17.

5. توبه، آیه 18.
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فرهنگ اسالمی و آداب حضور در مسجد

تأکید قرآن بر وجود شرط هایی خاّص برای آبادکنندگان مسجد، دو جنبه فردی و اجتماعی دارد. اهمّیت 
شرط ها از نظر فردی این است که آبادکردن مسجد بدون ویژگی هایی که بیان شد، عملی بی روح و پیکری 
بی جـان اسـت کـه در بارگاه ربوبی بی ارزش و بی ثمر اسـت. اهمّیت شـرط ها از نظر اجتماعی نیز این اسـت 
کـه مسـجد نقش هـای مهم اجتماعـی دارد و آبادکنندگان آن باید انسـان های صالح و برگزیده ای باشـند تا 
مسـجد نقش حیاتی خویش را درسـت ایفا کند. به  دیگر سـخن، باید بیشتر به افرادی اهمّیت بدهیم که اهل 
مسـجد و پاسـداران و حافظان آن هسـتند، نه به سـاخت مسـجد. قران کریم در آیه 114 سوره بقره، کسانی 
را سـتمکار می داند که از نزدیک  شـدن و وارد شـدن مردم به مسـجدهای خدا و از اسـتفاده آنها از این مکان 
ُه َوَسَعى ِف  ن ُیْذَکَر ِفهَیا اْسُ

َ
َنَع َمَساِجَد اهلِل أ ن ّمَ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
مقّدس جلوگیری می کنند. خداوند می فرماید: »َو َمْن أ

ْم ِف الِخَرِة َعَذاٌب َعِظمٌی؛ و کیست  ُ ٌی َولَ ْنَیا ِخْز
ُ

 َخآِئِفینَ ُلْم ِف الّد
َ
وَها ِإاّل

ُ
ن َیْدُخل

َ
ْم أ ُ ِئَک َما َکاَن لَ

َ
ْول

ُ
ا أ َخَراِبَ

سـتمکارتر از آنکه مردم را از ذکر نام خدا در مسـجدها منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشـش ورزد، چنین 
گروهی را نشاید که در مسجدهای مسلمانان در آیند، جز آنکه ترسناک و بیمناک باشند، نصیب این گروه در 

دنیا ذلّت و خواری است و در آخرت عذابی بسیار سخت«.1
قرآن کریم برای رفتن به مسـجد نیز آدابی بیان کرده اسـت؛ از جمله در آیه 31 سـوره اعراف: »َیا َبِن آَدَم 
ِف؛ ای فرزندان آدم زیورهای خود  ْسـِر ُه اَل ُیِحّبُ اْلُ

َ
 ِإّن

ْ
 َواَل ُتْسـِرُفوا

ْ
ُبوا  َواْشـَر

ْ
وا

ُ
ِ َمْسـِجٍد وُکل

ّ
یَنَتُکْم ِعنَد ُکل  ِز

ْ
ُخُذوا

را در مقام عبادت به خود برگیرید و از نعمت های خدا بخورید و بیاشـامید و اسـراف نکنید که خدا مسـرفان را 
دوسـت ندارد«. بی شـّک مراد از زینت، فقط آراسـتگی ظاهری نیست، بلکه آراسـته  شدن به فضائل معنوی 
است؛ مانند اخالص، یاد خدا و حقیقت بندگی. قلب انسان باید مسجدی، آراسته به طهارت و پاکی و به  دوراز 

شرک، ریا و اعتقادهای نادرست باشد.
 مسـجد، پایگاهی برای عبادت و پرسـتش اسـت و به  دلیل اهمّیت و فضیلتش، خداوند مسـجد را از آن 
َحًدا؛ و مسجدها 

َ
 َتْدُعوا َمَع اهلِل أ

َ
َساِجَد هلِلَِّ َفال ّنَ اْلَ

َ
خویش می داند. خداوند در آیه 18 سوره جّن می فرماید: »َوأ

مخصوص خدا است؛ پس نباید احدی را همراه با خدا پرستش کنید«. 
َبُة َصَدَقٌة  ّیِ

َکِلَمُة الّطَ
ْ
! ال َباَذّرٍ

َ
پیامبر گرامی اسالم در وصایای خود به ابوذر غفاری فرموده است: »َیا أ

ْحَسَن ِعَماَرَة َمَساِجِد اهلِل َکاَن َثَواُبُه 
َ
َجاَب َداِعَى اهلِل َو أ

َ
! َمْن أ َباَذّرٍ

َ
ِة َصَدَقٌة. َیا أ

َ
ال ُطوَها ِإَل الّصَ نْ َ

  ُخْطَوٍة ت
ُ

َو ُکل
ْصـَواُت َو 

َ
: اَلُیْرَفـُع ِفهَیـا اْل

َ
 اهلِل، َکْیـَف ُیْعَمـُر َمَسـاِجُد اهلِل؟ َقـال

َ
ـى َیـا َرُسـول ّمِ

ُ
ْنـَت َو أ

َ
ِب أ

َ
ـُت: ِبـأ

ْ
ـَة. َفُقل ّنَ َ ِمـَن اهلِل اْلج

1 . بقره، آیه 114.
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وَمّنَ َیْوَم 
ُ
 َتل

َ
، َفال

ْ
ْغـَو َما ُدْمَت ِفهَیا؛ َفِإْن َلْ َتْفَعـل

َّ
ى ِفهَیـا َو اَل ُیَبـاُع َفاْتـُرِک الل َباِطـِل َو اَل ُیْشـَتَر

ْ
ـاُض ِفهَیـا ِبال اَل ُیحنَ

 َنْفَسَک؛« ای ابوذر! سخن نیکو، نوعی صدقه است و هر قدمی که برای رفتن به نماز برمی داری، 
َ

ِقَیاَمِة ِإاّل
ْ
ال

صدقـه اسـت. ای ابـوذر! کسـی که دعوت الهـی را بپذیرد و مسـجدهای خدا را نیکو و آباد نگـه دارد، ثواب و 
پاداشـش بهشت اسـت. ابوذر پرسید: ای رسول خدا! چگونه مسجدها آباد می شود؟ رسول خدا فرمودند: 
آبادکردن مسـجد به این اسـت که در آنجا صداها بلند نشـود، گفت وگوهای باطل و بیهوده نشـود، از خرید و 
فروش خودداری شـود و از سـخنان بیهوده پرهیز شـود و اگر این امر را رعایت نکردی، در روز قیامت کسـی 

جز خودت را مالمت و سرزنش نکن«.1
 
ً
قا

َ
َسـاِجَد َفَیْقُعُدوَن ِفهَیـا َحل ُتـوَن اْلَ

ْ
َمـاِن َناٌس َیأ ِت ِف آِخِر الّزَ

ْ
حضـرت علـی در این  باره فرموده اند: »َیـأ

ْیَس  هلِلَِّ  ِفهِیْم  َحاَجٌة؛ در آخر زمان مردمی می آیند که در مسجدها 
َ
اِلُسوُهْم  َفل َ ج

ُ
ْنَیا اَل ت

ُ
ْنَیا َو ُحّبُ الّد

ُ
ْکُرُهُم الّد ِذ

حضور پیدا می کنند و جلسـه تشـکیل می دهند؛ اّما از دنیا و دوسـتی آن سخن می گویند، شما با چنین افرادی 
هم نشینی نکنید؛ زیرا خداوند کاری به آنها ندارد.2 

مسجد تقوی و مسجد ضرار

از نظر قرآن هر مسـجدی ارزش و قداسـت ندارد؛ برای مثال خداوند در آیه 107 سـوره توبه به مسـجد 
ضرار اشـاره می کند. دوازده منافق حسـود به سـرکردگی ابوعامر مسـجدی مقابل مسـجد قبا بنا می کنند؛ با 
انگیزه ضرر رسـاندن. آنها به بهانه اینکه بیماران و پیرمردان توانایی حضور در مسـجد قبا را ندارند، مسجدی 
در مدینه می سـازند که به مسـجد ضرار معروف شـد. قرآن درباره مسجد قبا سـخن گفته است؛ اّما با اشاره و 
ِل  ّوَ

َ
ْقَوى ِمْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعی ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ َ َبًدا ّلَ

َ
نه با تصریح. خداوند در آیه 108 سـوره توبه می فرماید: »اَل َتُقْم ِفیِه أ

یَن؛ تو ای رسـول ما! هرگز در مسـجد  ِر ّهِ
ّطَ  َواهلُل ُیِحّبُ اْلُ

ْ
وا ُر ن َیَتَطّهَ

َ
وَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
ن َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرَجال

َ
َحّقُ أ

َ
َیْوٍم أ

آنها)مسـجد ضرار( قدم مگذار؛ همانا، سـزاوارتر است در مسجد )قبا( اقامه نماز کنی که بنیانش بر پایه تقوای 
محکم بنا گردیده اسـت؛ در این مسـجد، مردان پاکی هسـتند که مشـتاق تهذیب نفوس خودند و خدا مردان 

پاک مهّذب را دوست می دارد«.
بیشـتر مفّسـران عقیـده دارنـد که مراد از مسـجد، در این آیه، مسـجد قبا اسـت و خداونـد در ادامه آیه به 
خصوصّیت های مسـجد قبا اشـاره می کند که در واقع بیانگر علّت قداسـت آن اسـت. قرآن کریم در آیه 109 
 َتْقَوى ِمَن 

َ
ـَس ُبْنَیاَنُه َعی ّسَ

َ
ْن أ َ َ

ف
َ
سـوره توبه به  زیبایی و رسـایی، تفاوت مسـجد قبا و ضرار را بیان می کند: »أ

1. مکارم االخالق، ص467.
2. مجموعه ورام،  ج1، ص 69.
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؛  ینَ اِلِ
َ

َقـْوَم الّظ
ْ
ِدی ال َ َواهلُل اَل َیْ اَر ِبـِه ِف َناِر َجَهـّمَ َ َشـَفا ُجـُرٍف َهـاٍر َفاْنَ َ

ـَس ُبْنَیاَنـُه َعـی ّسَ
َ
ـْن أ م ّمَ

َ
اهلِل َوِرْضـَواٍن َخْیـٌر أ

آیا کسـی که بنیاد ]کار[ خود را بر پایه تقوا و خشـنودی خدا نهاده، بهتر اسـت  یا کسـی که بنای خود را بر لب 
پرتگاهی مشـّرف به سـقوط پی ریزی کرده اسـت، و با آن در آتش دوزخ فرومی افتد؛ خدا، گروه بیدادگران را 
هدایت نمی کند«. بنابراین، مسـجد باید بر اسـاس تقوا و رضایت الهی بنا شـود. بر اسـاس قرآن کریم، آنچه 
قابلّیت عروج به درگاه الهی را دارد، تقوا و صاحبان آن است؛ یعنی انسان های تقواپیشه، نه ظاهر عملشان.1

کارکردهای مسجد در طول تاریخ2

مسـجد، قدمتـی به  انـدازه خلقت آدم و تاریخچه ای به  درازای تاریخ انسـان های نخسـتین دارد؛ زیرا 
  عبادت و مسـجد همواره با انسـان بوده اسـت. در مکتب قرآنی، نخسـتین خانه پرسـتش به  دسـت آدم
سـاخته شـد. کعبه، نزد همه مذهب های الهی، حّتی مشـرکان و بت پرستان، محترم و عظیم بوده است. قرآن 
؛ نخستین خانه ای که برای  ین َعاَلِ

ْ
ل ِ

ّ
َة ُمَباَرًکا َوُهًدى ل

َ
ِذی ِبَبّک

َّ
ل

َ
اِس ل  َبْیٍت ُوِضَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
کریم می فرماید: »ِإّنَ أ

)پرسـتش( مردم قرار داده شـد، همان اسـت که در سـرزمین مّکه اسـت و پر برکت و مایه هدایت جهانیان 
است««.3 

الف( کارکردهای تربیتی مسجد

بیت عبادی مسجد و تر
عبادت و راز و نیاز با خداوند، نیاز واقعی و فطری هر انسان است و مکّمل یا حّتی مقّوم شخصّیت او، گرچه 
عبادت در هر مکانی این نیاز روحی را به طور نسبی تأمین می کند، ولی این نیاز در مسجد و عبادت گاه بهتر و 
کامل تر تأمین می شود. بر این  اساس، انسان بنا به فطرت خویش معبد و مسجد را دوست دارد و بدان عشق 
مـی ورزد؛ تاریخ نیز به درسـتِی این سـخن گواهـی می دهد. پژوهش های تاریخی نشـان می دهد که معبد با 
انسـان همراه و همزاد بوده اسـت. از همین رو، معصومان ،مسـجد را آشـیانه و پناهگاه مؤمن برشمرده اند؛ 

پناهگاهی که انسان در آن از دغدغه و اضطراب فاصله می گیرد و به آرامش می رسد. 
در فرهنگ اسـالم، نام مسـجد یادآور بندگی در پیشـگاه خداوند متعال است. مسجد، یعنی جایگاه سجده 
ـجوُد  و سـجده، اوج عبادت و بندگی انسـان در برابر خداسـت؛ همان طور که امام سـّجاد فرموده اند: »الّسُ

1. جایگاه مسجد در قرآن و روایات، سایت مؤّسسه فرهنگی جام طهور. 
2. در بخش توصیف و تبیین کارکردهای مسجد از مقاله »مسجد نمونه« جناب آقای رحیم نوبهار بهره  برده ایم.

3. آل عمران، آیه 96.
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ى الِعَباَدة ِمن َبن آَدَم«.1در حقیقت، با  اینکه در آیین پاک محّمدی، همه خاک زمین مسجد است2،  ُمنَتَ
ولی برترین و اصیل ترین محفل برای عبادت و تقّرب جستن به خداوند متعال، مسجد است. ازاین  رو، در قرآن 
کریم بر جنبه های عبادی مسجد بیش از هر بُعد دیگر آن تأکید شده است. مسجد، جایگاه عبادت و پرستش 

 3 .» ً
َحدا

َ
ساِجَد هلِلِّ َفال َتْدُعو َمَع اهلِل أ

َ
ّنَ اْل

َ
خالصانه خداوند است: »َو ا

برپایه حدیثی قدسـی از پیامبر گرامی، خداوند مسـجد را زیارتگاه خویش برشـمرده اسـت. ایشـان 
ین ِف َبْیـی؛ خوشـا به حال بنـده ای که در خانه خویش وضو  َّ زاَر ُ

ـأ ِف ِبْیِتـِهِ ث
َ

ال ُطـوَب ِلَعْبـٍد َتَوّض
َ
می فرماینـد: »ا

بگیرد، آنگاه مرا در خانه ام زیارت کند«.4 این زیارت، اُنس و ُقرب در سایه عبادت خالصانه مؤمنان در مسجد 
فراهم می آید. انوار تابناک این پرسش پاک و بی آالیش برای عرش نشینان، پرتوافکنی می کند؛ آن سان که 
ماء  ت ف الْرِض اَلساِجُد ُتِضُء ِلْهِل الّسَ ستارگان آسمان برای ما خاک نشینان نورافشانی می کنند: »ِاّنَ ُبُیو
ْهـِل ااَلْرِض«.5حضور در مسـجد و عبادت در خانـه خدا، افزون  بر توفیقی بزرگ و کمالی  ُجـوُم اِلَ َکَمـا ُتـِضُء الّنُ
ارزشـمند، توفیق هایی روحی دیگری نیز در پی دارد؛ از جمله: رحمت خاصّ خداوند، آمرزش الهی، بهشـت 

برین و همنشینی و همدمی با فرشتگان الهی. 

بیت اخالقی  مسجد و تر
مسـجد، مکانـی اسـت بـرای تمرین خلق وخوی پسـندیده انسـانی؛ محلّی مناسـب بـرای عملی  کردن 
ارزش هـای واالی اخالقـی و رفتـاری در بعد هـای گوناگون زندگـی و همچنین پس از خودسـازی فردی و 
وا«.6در  ـُر ـوَن أن َیَتَطّهَ  ُیِحّبُ

ٌ
اجتماعی، سـکویی پروازی اسـت به ملکوت؛ زیرا خداونـد می فرماید: »فیه رجـال

مسـجدی که براسـاس تقوا و پارسـایی تأسـیس شده باشـد، مردم دوسـت دارند پاکیزه باشـند و خداوند نیز 
پاکیزگان را دوسـت دارد. با اینکه گناه های دینی و اخالقی در همه  جا نکوهیده و زشـت اسـت، اّما در مسجد 
زشـتی دوچنـدان می یابـد؛ پس مؤمن، باید تالش بیشـتری کند تا در مسـجد به گناه آلوده نشـود، سـخنان 
ظالمانـه بـر زبـان نیـاورد، به آبروی دیگران تجاوز نکند، غیبت نکند، سـخنان لغو و بی فایـده را کنار نهد و از 

گفت وگوهایی که بوی دنیاپرستی می دهد، پرهیز کند. 

1. الّدعوات )سلوه الحزین(، ص 33.
2. من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 111.

3. جّن، آیه 18.
4. وسائل الّشیعه، ج1، ص381؛ المحاسن، ج1، ص47.
5. برگرفته از مقاله رحیم نوبهار، »مسجد نمونه«، ص10.

6. توبه، آیه 108.
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در حقیقـت، تـالش بـرای انجام  ندادن ایـن کارها خود تمرینی برای انجـام  دادن کارهای خیر و دوری از 
بدی هاسـت. همان گونـه  کـه حاجی با احرام  بسـتن، دوری از دنیا و گناه را تمرین می کنـد، نمازگزار با گفتن 
تکبیر، در آزمون بریدن از خلق و پیوستن به خالق شرکت می کند. اثرهای سازنده و تربیتی حضور در مسجد، 
بـه تدریـج بـه دیگر اعمال مؤمن سـرایت می کند؛ زیرا حضور در مسـجد، حضور در خانه خداسـت و به  طور 
طبیعی کسـی که با خانه خدا اُنس دارد، تالش می کند در خارج از مسـجد نیز عملکردی متناسـب و همگون 
با حضور در مسـجد داشـته باشـد. نقش تربیتی حضور در مسـجد، زمانی مؤثّرتر خواهد بود که مؤمن به یاد 
آورد در مسجد باید عالوه  بر زینت های ماّدی، آراستگی های معنوی نیز داشته باشد؛ همچون صدق، صفا و 
ِ َمْسِجٍد«1 را با عمل پاسخ گوید؛ در غیر این  صورت، پروردگار 

ّ
یَنَتُکْم ِعْنَد ُکل خلوص. او باید فرمان »ُخُذوا ِز

او را به خانه خود راه نمی دهد و اولیای بزرگ خدا نیز دست رد به سینه اش خواهند زد.

بیت اجتماعی مسجد و تر
از جنبه هـای دیگـر تربیتی مسـجد، نقش مؤثّر آن در پیوند دلدادگان خود با انسـان های صالح و برگزیده 
اسـت. از دید آگاهان مسـائل تربیتی، نقش دوسـت خوب در سـعادت انسان بسـیار ممتاز است. مسجد میان 
مؤمنان و نخبگان و صالحان جامعه، پیوند ایجاد می کند و با این کار بسـتری مناسـب برای پرورش و تربیت 
روحی آنها فراهم می کند. کسـی که با خوبان در ارتباط باشـد، دسـت کم از سـر حیا از برادران دینی خود، راه 
انحراف را در پیش نمی گیرد؛ حّتی اگر به درجه ای از تکامل نرسیده باشد که به  سبب ترس از خداوند به گناه 
دسـت نزند. مسـجد با فراخوانی پیوسته مسـلمانان به جمع روح جمع گرایی، انعطاف و نظم پذیری را در آنان 
تقوّیـت می کنـد و درون گرایـی افراطـی و بیگانگی از جمـع را از آنان می زداید. اگر خانواده های مسـلمان در 

مسجد به هم پیوند بخورند، بستر مناسبی برای همیاری های جمعی آنان فراهم می شود.

وان شناختی  مسجد و کارکردهای ر
مسـجد می تواند گرد مالل و اندوه را از چهره و جان مسـلمان بزداید و »افسـردگی« وی را برطرف کند. 
مسجد، نشاط را به فرد مسلمان هدیه می کند که نشانه سالمت و تکامل روحی است. خانواده های مسجدی، 
در تعامل های خود، مشکالت و سختی های زندگی را در جمع دیگر خانواده ها بیان می کنند و تخلّیه  عاطفی 
می شـوند و همچنین حّس پذیرفتگی در جمع، آنها را از احسـاس تنهایی، زمین گیر شـدن و واماندگی نجات 

1. اعراف، آیه 31.
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می دهد. حّتی اگر خانواده ها نتوانند برای یکدیگر گره ای بگشـایند، احسـاس همدردی و صفایی که در جمع 
یکدیگر پیدا می کنند، انگیزه تالش دوباره و مبارزه  با مشکالت را در آنها تقوّیت می کند.

مسـجد 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 پسندیده، در اشخاص نوعی مبارزه 
بـا روح بی تعّهـدی و بی تفاوتـی اسـت؛ روحّیه ای که هرگاه در افراد جامعهـ  به ویژه نسـل جوانـ  پیدا شـود، 
آسـیب های اساسـی بر پیکر آن اجتماع وارد خواهد شـد. یکی از زمینه هایی که فرهنگ مسئولّیت و همیاری 
را در مسـلمانان رواج می دهد، حضور خانوادگی در مسـجد اسـت. در مسـجد نیازها، کاسـتی ها، چالش ها، 

فرصت ها و تهدیدها برجسته و توصیف می شود و خانواده ها می توانند برای یکدیگر پشتیبان باشند. 

ب( کارکردهای آموزشی مسجد

از همان آغاز گسترش اسالم، خط و کتابت در مسجد آموزش داده می شد و این امر موجب بروز اِشکال در 
فّعالّیت های عبادی نمی شد. شاید بتوان گفت که کارکردهای آموزشی و فرهنگی مسجد، پس از کارکردهای 
تربیتی و به ویژه تربیت عبادی، سرآمد دیگر کارکردهای مسجد است. آموزش های اسالمی، با دعوت پیامبر 
اکرم، نخسـتین مربّی و معلّم مسـلمانان، از مسـجد آغاز شـد که در واقع پایگاه تعلیماتی مسـلمانان بود. 
مسجد که در عصر نبّوت و دوره خلفای راشدین بنای بسیار ساده ای داشت، مجمع نومسلمانانی شد که برای 
آشـنایی با آموزه های اسـالمی و حّل  و فصل مسـائل جدید، در آن رفت  و  آمد می کردند. اقامه نماز، اسـتماع 
سـخنان پیامبر در باب آیه های قرآن کریم، تبلیغ دین و ابالغ احکام شـرع،  اعالن جنگ و جهاد و صلح،  
آموزش مهارت های زندگی، تقسـیم غنایم جنگی، ارسـال نامه ها، تشـییع جنازه و مسـائلی از این قبیل، در 
مسجد انجام می شد که بیشتر آنها با هجرت رسول خدا به مدینه آغاز شد. در واقع، »مسجد« کهن ترین 

دانشگاه اسالمی و اساسی ترین پایگاه تعلیم در تاریخ اسالم است.

مسجد نخستین مرکز آموزشی و مدرسه  دینی 
بـه گواهـی موّرخـان، محقّقان و حّتی خاورشناسـان، بنای مسـجد قبـا و مسـجد الّنبی در واقع پی ریزی 
مدرسـه اسـالمی بزرگی بوده اسـت. مسلمانان و شـهروندان کشورهای اسـالمی، از آغاز اسالم تا چند قرن 
پس از آن، با پدیده ای به نام مدرسه آشنا نبودند. از این رو، محّققان و موّرخان پذیرفته اند که پیش از پیدایش 
مدرسـه، مسـجد نخسـتین و یگانه مرکز مهّم آموزشی، فرهنگی در کشورهای اسـالمی بوده است. هرچند 
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برخـی محّققـان از جایگاه هـای آموزشـی دیگری نیز نـام برده اند؛ ماننـد مکتب های خانگـی، دارالقّراء ها و 
دارالحکمه ها.

شـاید خواننـدگان عزیـز از این موضوع تعّجـب کنند که روزگاری میان فقیهان بحث بوده اسـت که آیا با 
وجود مسجد تأسیس مدرسه جایز است یا نه! گرچه طرح این مسئله، در فضای کنونی، برای ما شگفت انگیز 
است؛ ولی در دورانی که مسجد، یگانه پایگاه آموزشی بوده است و ناگاه سخن از مدرسه به میان آمده است. 
البته فقیهان شـیعه و سـّنی، هیچ گاه احداث مدرسـه را منع نکرده اند؛ آنان همواره گسترش مدرسه ها را تأیید 
می کردند و برخی از آنان نیز مدرسه های مهّمی بنا کردند. غرض فقط تأکید بر این واقعّیت بود که روزگاری 

مسجد یگانه پایگاه مهّم آموزشی در کشورهای اسالمی بوده است. 

محتوا و سبک آموزش در نخستین مسجدها 
پیامبـر گرامـی در مسـجد خویش آیه هـای قرآنی، احکام و معـارف دینی و حّتی مسـائل تاریخی را 
آموزش می داد. مطلب هایی که در این جلسـه ها ارائه می شـد، با توان فکری شـنوندگان متناسب بود. فاصله 
زمانی این جلسـه ها باعث خسـتگی و مالل شنوندگان نمی شد. عبداهلل بن مسعود که از چهره های علمی در 
 اهلل یتخولنا بالوعظـة ف الیام کراهِة السـامة علینا؛ 

ُ
روزگار پیامبـر به شـمار می آید، می گوید: کاَن رسـول

رسـول خدا از آن رو که مبادا ما )شـنوندگان( خسـته و ملول شـویم، فقط در برخی از روزها ما را موعظه 
می فرمودند.«1 

شـواهد نشـان می دهد که این جلسـه ها پس از برخی نمازها بیشـتر برگزار می شد؛ مانند نماز صبح و شام 
که شـمار بیشـتری از مردم در مسـجد حضور می یافتند و شـور و نشاط فراوانی در حفظ و ثبت سخنان رسول 
خدا میان شـنوندگان وجود داشـت. افرادی که به دلیلی توفیق حضور در این جلسـه ها را نمی یافتند، به 
دیگران سـفارش می کردند تا گفته های ایشـان را کلمه  به  کلمه ثبت و حفظ کنند و در فرصت مناسـب برای 

آنان بازگو کنند.
عالوه  بر جلسه های رسمی سخنرانی، جلسه های آموزشی و پرسش  و پاسخ نیز در مسجد پیامبر تشکیل 
 می شـد. در این جلسـه ها فقط یک نفر سـخن نمی گفت، بلکه همه با هم گفت وگو می کردند. حضرت
بیشـتر وقت ها، پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب، در مسـجد می ماند. بخشی از این وقت صرف پاسخگویی به 
پرسش های دینی و حّتی تعبیر خواب مسلمانان می شد. پیامبر خدا برای تازه  مسلمانان نیزـ  که به  طبع 

1 . رواه البخاری فی کتاب العلم، باب: ما کان النبی یتخولهم بالموعظه و العلم.
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به آموزش هایی ویژه نیاز داشـتندـ  جلسـه هایی جداگانه تشـکیل می دادند. گاه در حضور آن حضرت مسابقه 
شعر و سخنرانی برپا می شد و پیامبر خدا جایزه برگزیدگان را به آنان اهدا می کردند.

در غیـاب آن حضـرت و هنگامـی  که در جبهه های جنگ حضور می یافتند، فّعالّیت های آموزشـی تعطیل 
نمی شـد؛ بلکه کسـانی چون عبداهلل بن  امّ مکتوم و عبداهلل بن  رواحه، اداره امور مسـجد را بر عهده می گرفتند. 
جلسـه های آموزشـی نیـز در نبـود آن حضـرت ادامه می یافـت؛ زیرا اسـتاد و مدّرس کالس های آموزشـی 
مسـجد الّنبی فقط پیامبر اسـالم نبود. بلکه افراد دیگر نیز که صالحّیت علمی داشـتند، جلسـه ها را اداره 

می کردند.
عبداهلل بن  رواحه که چهره ای علمی بود، جلسه های توحید، معاد و مسائل اعتقادی را اداره می کرد. پیامبر 
اکرم گاه مانند شنونده و تماشاگر، گفت  و شنودهای علمی را نظاره و هدایت می کرد. آن حضرت درباره 
چنین مجالس می فرمود: »کم نشسـتن در چنین مجالسـی را بر نشسـتن در جلسـه های دعا و نیایشـ  که 
در گوشـه دیگـر مسـجد برپا بـودـ  ترجیح می دهم؛ زیرا مـن برای آموزش و تعلیم مردم بـه پیامبری مبعوث 

شده ام«.1 
امیـر مؤمنـان، علـی، نیز در حالی  که یک پلّه پایین تر از جایگاه پیامبر اکرم می نشسـت، گاه برای 
مردم سـخن می گفت. پیامبر اکرم کوشـش می کرد تا دامنه این تالش ها به دیگر مسـجدها نیز کشیده 
شود. بر پایه شواهد تاریخی، مسجد قبا نیز نشاط علمی و فّعالّیت های فرهنگی داشته است. به  دلیل موقعّیت 
خاّص سیاسی، حضور علمی امام باقر و امام صادق در مسجدالّنبی، بیشتر از دیگر امامان بود. شاگردان آن 
دو امام بزرگوار نیز جلسه های علمی داشتند؛ همچون ابان بن  تغلب، ُمعاذبن  مسلم، حمران بن  اعین و زرارة بن 
 اعین. همه اینها به ما می فهماند که مسجد برای همیشه جایگاه آموزش و فراگیری معارف اسالمی است. 

گفتنی اسـت که میان همه بحث ها و علوم دینی، پرداختن به علوم قرآنی در مسـجد اهمّیتی ویژه دارد؛ 
زیرا قرآن و مسجد، پیوندی خاّص با یکدیگر دارند. پیامبر اسالم در این  باره فرموده است: »ِاّنا ُنِصَبِت 
َحّبَ الُقـرآَن، َفلُیِحّبَ 

َ
اَلسـاِجُد ِللُقـرآن؛ مسـجدها را برای )خوانـدن و فهمیدن( قرآن بنا کرده اند«.2 و »َمن ا

اَلساِجَد؛ کسی که قرآن را دوست می دارد، مساجد را نیز باید دوست  بدارد«.3

1 . التراتیب االدراّیه، عبدالحّی الکّتانی، ج2، ص221-220.
2. الکافی، ج3، ص 369.

3. مستدرک الوسائل، ج3، ص355.
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پیوند مسجد و کتابخانه 
مطالعه تاریخ مسجد، نشان می دهد که مسجد و کتابخانه همواره همراه بوده اند. از همان آغاز که قرآن به  
صورت مکتوب در آمد، مسلمانان قرآن های دست نویس را به مسجد اهدا یا وقف می کردند. با افزایش شمار 
کتاب ها، کتابخانه های مساجد نیز رشدی فزاینده یافت. بعدها کتابخانه ها از مسجدها جدا شدند و نهادهای 

اسالمی مستقلی به  وجود آوردند. کتابخانه ها نقش بزرگی در شکوفایی فرهنگ و تمّدن اسالمی داشتند. 

ج( کارکردهای سیاسی و اجتماعی مسجد 

مسجد، بستری برای تجربه مردم ساالری دینی
یکی از ویژگی های مسـجد این اسـت که برخالف دیگر معبدها و مرکزهای دینی، با مسـائل سیاسـی و 
اجتماعی جامعه ارتباط دارد و نهادی مؤثّر است. مسجد، کانون رایزنی و مشورت است؛ مشورت و مراجعه به 
آرای عمومی در مسـائل اجتماعی نیز نقش به سـزایی در تکامل جامعه دارد. تبادل آرا در مسـائل اجتماعی، 
رشـد و شـکوفایی به ارمغان می آورد. مسـجد در جایگاه اصیل خویش، محّل رایزنی های سیاسی ـ اجتماعی 
اسـت. خداونـد متعـال به پیامبـر خویش فرمان داده بـود تا در کارهای مهّم با مردم مشـورت کند و مسـجد 
پایگاهی برای عمل به این دسـتور بود. از این رو، نویسـندگانی که مسجد را »مجلس شورای مسلمانان« نام 

نهاده اند، سخنی گزاف نگفته اند. 
رسم مسلمانان در زمان پیامبر اسالم این بود که هرگاه حادثه ای مهّم رخ می داد، جارچی ندا می کرد: 
»الصالة جامعه«؛ یعنی برای نماز در مسجد جمع شوید. شواهد گویایی نشان می دهد که مسلمانان، حّتی برای 
مشـورت درباره مسـائل نظامی، در مسجد جمع می شـدند؛ در نتیجه می توان گفت: مسجدی که نمازگزاران 
آن با مسائل مهّم اجتماعیـ  سیاسی رابطه فّعال دارند و در آنجا پیرامون مسائل مهّم جامعه رایزنی و تبادل 
آرا می کنند، به مسجد نمونه نزدیک تر است. گفت وگو پیرامون مشکالت اجتماعی و چاره اندیشی برای رفع 
آنها، هنگامی به نتیجه می رسد که اقدام های عملی نیز در پی داشته باشد. مسجد، پایگاه عمومی مسلمانان 
و محّل حضور قشـرها و خانواده های گوناگون اسـت. از این رو، مسـجد جایگاه مناسبی برای تعاون اجتماعی 

مسلمانان و مشارکت آنان در راستای رفع نارسایی های اجتماعی و خانوادگی است. 
امام رضا، در گفتاری نورانی، یکی از فایده های سـازنده نماز جماعت راـ  که به طور معمول در مسـجد 
برپا می شـودـ  همیاری مسـلمانان بر »بِّر و تقوا« برشمرده است.1 این سخن، باب علمی است که صدها باب 

1 . وسائل الشیعه، ج5، ص372، باب 1 از ابواب صالة الجماعه، روایت 9.
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علم دیگر را برای انسـان می گشـاید. کارهایی مانند جمع آوری کمک برای نیازمندان، پرداخت وام، اعطای 
خدمـات درمانـی، اقدام هایی برای تسـهیل ازدواج جوانـان، کارگاه های مهارت خانـواده، برنامه ریزی برای 
عیادت بیماران و اموری از این دست همگی از مصداق های تعاون بر »بّر و تقوا« است. در سایه برنامه ریزی 
صحیـح، به ویـژه در مسـائل خانواده، می تـوان کارهای خیر را به خوبی در مسـجد انجـام داد. البته پرداختن 
بدین امور باید به گونه ای باشـد که به شـأن، آبرو، کرامت، عّزت و حدود الهی جداسـازی زنان و مردان آسیبی 

وارد نکند. 

د( کارکرد ارزشی مسجد

مسـجد در جایگاه اصیل خود، بسـتری برای ارزش آفرینی و ارزش گزاری اسـت و توّجه مسـلمانان را به 
ارزش های فراموش شـده جلب می کند. در مسـجد، تفاوت نیازمند و ثروتمند، رئیس و زیردسـت، فرمانده و 
سرباز، امتیازهای ماّدی و ظاهری کنار گذاشته می شود و همه دوش به دوش هم در یک صف نماز می خوانند. 
در مسجد، فقط ارزش های حقیقی برجسته می شود و محترم است؛ همچون تقوا و جهاد. بر  پایه فقه اسالمی، 
شایسته است کسانی در صف اّول نماز جماعت بایستند، که فضیلت هایی چون علم، تقوا، ایثار و جهاد داشته 
باشند. این امر خود نوعی ارزش گزاری و ترویج ارزش های اصیل است. خانواده ها، به ویژه دختران و پسران، 
با دیدن این صحنه ها و تجربه برخوردهای ارزشی، به طور مستقیم و غیرمستقیم با آموزه های ارزشی اسالم 

آشنا می شوند و به آن خو می گیرند.
در مسـجد پیامبر گرامی، گاه شـخصی یافت می شـد که نه  تنها از جهاد و ایثار بویی نبرده بود، بلکه 
از راه هـای گوناگـون، نفاق و دودسـتگی را در جامعـه ترویج می داد و با پیامبر گرامی رودررو می شـد؛ با 
این  حال باز انتظار جایگاهی واال در مسـجد داشـت. مسـلمانان این افراد را از مسـجد طرد می کردند؛ زیرا با 
الهـام از رهنمودهـای پیامبر خدا، آموخته بودند که مکان های حّسـاس مسـجد از آن مسـلمانان مؤمن، 
متعّهد و ایثارگر است. آری؛ مسجد، خانه دفاع از ارزش ها و مسجدیان نگاهبانان ارزش های اسالمی هستند. 
مختصر اینکه یکی از شاخص های مسجد نمونه، میزان نقشی است که در احیا و تثبیت ارزش های اسالمی 

و پاسداری از آنها ایفا می کند. 

مسجد و خانواده

چنانچـه در بندهـای قبلـی گفتیـم، در آیه هـا و روایت ها برای مسـجد کارکردهای گوناگونی بیان شـده 
اسـت. بـه فراخور اهمّیـت و جایگاهی که جنبه های گوناگون زندگی آدمی در فرهنگ اسـالم دارد، مسـجد 
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سـرمایه گذاری آموزشـی و تربیتی متناسـبی فراهم می آورد. خانواده، قداست و منزلت خاّصی در دین اسالم 
دارد؛ تا آنجا که بنا و نهادی را قابل مقایسـه با آن نمی داند. تعبیرهایی که در قرآن و روایت ها درباره خانواده 
به  کار رفته اسـت، به  خوبی این اّدعا را ثابت می کند. خدای سـبحان در آیه 21 سـوره نسـاء، ازدواج را »میثاق 
غلیظ« یا پیمان محکم می نامد که موجب تشکیل خانواده می شود. در آیه 72 سوره نحل، خانواده را »نعمت 
الهـی« می نامـد. همچنیـن رسـول گرامی اسـالم ، خانـواده را محبوب ترین و عزیزترین بنـا نزد خدای 

یِج«1. ِو ْز َعّزُ ِمَن الّتَ
َ
 َو أ

َّ
َحّبُ ِإَل اهلِل َعّزَ َو َجل

َ
ِم ِبَناٌء أ

َ
ْسال سبحان توصیف می کند و می فرماید: »َما ُبِنَ ِف اْلِ

بنـا بـه باور مسجدشناسـان و کارشناسـان تعلیـم  و تربیت خانواده، مسـجد جایگاه مناسـبی بـرای ارائه 
آموزش های بهینه سـازی خانواده اسـت؛ زیرا گوهر اصلی خانواده اسـالمی از عشـق زن و شوهر به یکدیگر 
 

َ
ـا َوَجَعل هْیَ

َ
َتْسـُکُنوا ِإل ِ

ّ
َواًجـا ل ْز

َ
نُفِسـُکْم أ

َ
ـْن أ ُکـم ّمِ

َ
ـَق ل

َ
ْن َخل

َ
مایـه می گیـرد و خداونـد می فرماید: »َو ِمـْن آَیاِتـِه أ

وَن؛ از جملـه نشـانه های خداونـد این اسـت که از جنس  ـُر
َ

َقـْوٍم َیَتَفّک ِ
ّ
ـًة ِإّنَ ِف َذِلـَک َلَیـاٍت ل ًة َوَرْحَ

َ
ـَوّد َبْیَنُکـم ّمَ

خود شـما همسـرانی برایتان آفرید که در کنارشـان بیارامید و میانتان مهر و رحمت قرار داد«.2 بی تردید، این 
عشق زمینی از عشق به پروردگار جدا نیست. پیوند آسمان و زمین، در چارچوب خانواده، جلوه های معیشتی 
دیگـری هـم دارد. بـرای مثال، تالش نـان آور خانواده بـرای اداره خانواده و تدارک نیازهـای اعضای آن در 
 ِلَعیاِلَه َکاُلجاِهُد ِف َسـِبیِل اهلل؛ تالش گر و نان آور خانواده 

ُ
فرهنگ اسـالمی، جهاد در راه خدا اسـت: »الکاّد

هماننـد جهادگر در جبهه نبرد اسـت«.3از این رو، هرگاه فـردی برای خانه و خانواده اش تالش کند و بخواهد 
رفاه و خوشـی را برای آنها به ارمغان آورد، به فرموده پیامبر اسـالم در راسـتای عبادت و بندگی خدا گام 
برداشـته اسـت. به نظر نگانده، برای فهم نقش مسـجد در تحکیم نظام خانواده، بهتر اسـت نخسـت دریابیم 
کـه خانـواده چـه کارکردهایـی دارد و پـس از آن کاوش کنیم که مسـجد تا چـه اندازه می تواند در تسـهیل و 

هموارسازی این کارکردها مؤثّر باشد. 
کارشناسان امور خانواده بر این باورند که خانواده به طور معمول سه کارکرد اساسی دارد:

1. ارضای نیازهای جنسی، عاطفی و روان شناختی زن و شوهر؛
2. تداوم نسل انسانی در قالب زاد و ولدها؛

3. پرورش روح هم گرایی و هموارسازی مهارت جامعه پذیری و اجتماعی شدن فرزندان.
آموزه های اجتماعی اسالم که به طور معمول در فضای مسجد و به مسجدیان داده می شود، مسلمانان را 

1. مستدرک الوسائل، ج14، ص 152؛ بحاراالنوار، ج 100، ص 222.
2. روم، آیه 21.

ح اصول الکافی )صدرا(، ج 1، ص 433ـ400. 3. شر
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برای ایفای نقش بهتر در سـه کارکردی که گفته شـد، به  ویژه مهارت جامعه پذیری و اجتماعی سـازی، آماده 
می کند. زن و شوهر در حریم خانواده به بهترین شکل نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر را برآورده می کنند 
و این نهاد عامل مهّمی در حفظ سالمت اخالقی افراد و جوامع است. حمایت روانی زن و مرد از یکدیگر که 
ناشـی از برقراری پیوندهای عاشـقانه اسـت، بیش از هر رابطه انسانی دیگر مهّم بوده است. در اسالم، ازدواج 
قراردادی است که به  صورت  طبیعی و با کمترین هزینه، نسل انسان را تداوم می بخشد. خدای متعال در آیه 
واِجُکْم َبنینَ َو َحَفَدًة...؛  ْز

َ
ُکْم ِمْن أ

َ
 ل

َ
 َو َجَعل

ً
واجا ْز

َ
ْنُفِسـُکْم أ

َ
ُکْم ِمْن أ

َ
 ل

َ
72 سـوره نحل می فرماید: »َو اهلُل َجَعل

خداوند از جنس شـما همسـرانی برایتان قرار داد و از این همسـران برایتان فرزندان و نوادگانی قرار داد...«. 
پیـام ضمنـی دیگر این آیه شـریفه، پیدایش و تداوم نسـل آدمی در پرتوی ازدواج اسـت. پـرورش اجتماعی 
فرزندان نیز که با عواطف مثبت والدین و در چارچوب خانواده به بهترین شکل صورت می گیرد، از مهمّ ترین 
کارکردهای خانواده اسـت. البته روابط عاشـقانه و مناسـب )اخالقی و قانونی( میان اعضای خانواده، شـرط 
اساسی ایفای این سه کارکرد است. بی تردید، اگر این روابط کاهش یابد یا خشنودکننده نباشد، کارکردهای 

خانواده تضعیف خواهد شد.1
در فرهنگ اجتماعی اسـالم، حضور زنان و مردان مسـلمان در صحنه هایی تشـویق شـده است که برای 
خیر جامعه اسـالمی باشـد؛ برای مثال و به  ویژه در مسـجد. فلسـفه چنین ترغیبی این اسـت که برای هر دو 
قشـر، برکت های گوناگونی به  بار می آورد. به  عالوه، در اسـالم وظیفه و مسـئولّیت های فردی و اجتماعی با 
عنصر جنسّیت مرزبندی نمی شود. دین اسالم، از آن جهت که بشر را با دید جمعی می نگرد، زن و مرد جامعه 
ِذیَن آَمُنوا 

َّ
ْؤِمُنوَن ال ا اْلُ َ َ

را موّظف می داند؛ چنان که قرآن کریم مؤمنان راسـتین را چنین معّرفی می کند: »اّن
ِذُنوُه...؛ مؤمنان راسـتین کسانی هستند که هم 

ْ
ْمٍر َجاِمٍع َلْ َیْذَهُبوا َحّیَ َیْسـَتأ

َ
 أ

َ
ِإَذا َکاُنوا َمَعُه َعی ِباهلِل َوَرُسـوِلِه َو

از نظـر عقیـده بـه خدا و پیامبرش معتقدند و هم از نظر درک مسـائل اجتماعی و هوش جمعی جامعه را خوب 
می شناسـند و همـواره در مسـائل جمعی حضـور دارند و منزوی نیسـتند«.2 امر جامع، همان مسـائل جمعی 
نظـام اسـت؛ بـرای مثال نماز جمعه، تظاهرات علیه طاغوت و اسـتکبار، حضور در انتخابـات، تأیید رهبری و 
مسـئوالن اسـالمی، امر به  معروف عمومی و نهی  از  منکر جمعی و صدها نمونه دیگر از این دسـت است. این 
نموداری از وظیفه جمعی افراد جامعه اسـت که قرآن ترسـیم می کند و در این بخش میان زن و مرد تفاوتی 
وجـود ندارد.3همان گونـه  که گفتیم، مسـجد از زمان پیامبر اعظم یکی از بسـترهای مهّم برای کارهای 

1. راه های تحکیم خانواده در فرآیند جهانی شدن، فصلنامه حوراء، شماره 19.
2. نور، آیه 62.

. 3. مسجد، زنان و آداب حضور، ماهنامه پیام زن، شماره 77، مرداد 77، برگرفته از شبکه اّطالع رسانی امام صادق
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اجتماعی و رشـد و ارتقای فردی بوده اسـت و آیات قرآن، ایفای این نقش را هم بر دوش زنان و هم بر عهده 
مردان می گذارد.

برکت های برآمده از حضور زنان در مسجد 

برپایه  مفاد برخی از روایت ها، هنگامی که زن وارد مسـجد می شـود، درسـت مانند مرد آرامش می یابد و 
در این مورد تفاوتی میان زن و مرد نیسـت. همه ما می دانیم که از نظر فرهنگی، مسـجد بهترین مرکز برای 
فراگیری مسائل و آموزه های دینی است. مسجد، روح نماز را زنده می کند، میان مؤمنان الفت و محّبت پدید 
می آورد و آنها را به هم نزدیک می کند. مسجد، بهترین جایی است که همه افراد جامعهـ  از هر جنس، با هر 
سّن و سطح سوادـ  می توانند مسائل مذهبی را فراگیرند. بی تردید، همه زنان به مدرسه نمی روند و از طرفی 
تجربه ثابت کرده اسـت که زنان به سـخنرانی های رادیو و تلویزیون چندان اهمّیت نمی دهند یا کم اهمّیت 
می دهند؛ پس باید در جایی با وظیفه های دینی خود آشـنا شـوند. حضور در مسـجد، زن را آماده می کند تا به 

روایت ها گوش دهد و آداب و سنن دینی را بیاموزد. 
از نظر اجتماعی و سیاسـی نیز امروز حضور زنان در اجتماع و امور فرهنگی، مشـتی به دهان یاوه گویان و 
منحرفان از اسـالم اسـت؛ منحرفانی که شـعار آزادی و تساوی حقوق زن و مرد سر می دهند و اسالم را مّتهم 
می کنند به تحقیر زن. تشـویق زنان به حضور در اجتماع ها، مسـجدها و نمازهای جمعه، نشـان می دهد که 
اسالم با آزادی آنها مخالف نیست؛ بلکه مهّم این است که حریم ها حفظ شود. البته این بدان معنا نیست که 
اسـالم زن را شـبیه مرد می داند. اگرچه زنان و مردان در طبیعت و جنسـّیت با هم فرق دارند؛ اّما در انسـانیت 

مساوی اند و ارزش زن از مرد کمتر نیست. 
نه  تنها امروز حضور زن در صحنه سیاسـی مؤثّر اسـت، بلکه در صدر اسـالم نیز چنین بوده اسـت. داستان 
سـوده، دختر عماربن  اسـک همدانی، و زن های دیگری که در کتاب ها نقل شـده است، بر درستی این سخن 
گواهی می دهد. قرآن کریم، همچنین یادآوری می کند که سـه زن، حضرت موسـی را از کشته شـدن نجات 
دادند و او را پرورش دادند: مادر موسـی، خواهر موسـی و زن فرعون. این سـه زن با وضعّیت سیاسـی زمان 
خود مبارزه کردند تا حضرت موسی پرورش یافت. زنان نیز مانند مردان در تالش و کوشش هستند. خداوند 
ِقیِه«.1این خطاب به انسـانّیت اسـت. سرانجام 

َ
ال ُ َ

َک َکْدًحا ف ّبِ َک َکاِدٌح ِإَل َر
َ
نَسـاُن ِإّن ا اْلِ َ ّیُ

َ
می فرماید: »َیا أ

انسان به لقاء اهلل می رسد؛ حال یا لقای جالل یا لقای جمال؛ بی تردید زن و مرد در این راه همتای یکدیگرند.2

1. انشقاق، آیه 6.
.Hawzah.net .2. حضور زن در مسجد، پایگاه اینترنتی حوزه
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جدایی جنسّیتی در مسجدها

در حدیثی از پیامبر اسـالم، چنین نقل شـده  اسـت: کنیزان خدا را از مسـجدها باز ندارید؛ در حالی  که 
خانه هایشـان برایشـان بهتر است.1 ایشان به زنان اجازه  رفتن به مسجد می دادند و زنان آن حضرت نیز برای 
نمازها به مسـجد می رفتند؛ با این  حال ایشـان دسـتور دادند محّل زنان از مردان جدا باشـد و ورودی زنان نیز 
از در مردان مجّزا باشـد.2همچنین، پیامبر اسـالم دسـتور دادند تا پس از نماز، نخسـت زن ها و بعد مردها 
بیرون بروند3 و زنان در صف های عقب نماز جماعت بنشنینند.4ُعَمر، زنان را از حضور در مسجدها منع کرد؛5 
اّمـا در دوره خالفـت عثمـان و امام علی زنان دوباره اجازه حضور در مسـجدها را پیدا کردند. با گسـترش 
قلمرو خالفت اسالمی، از ورود زنان به مسجدها جلوگیری شد. امام غزالی در احیاءالعلوم نوشته است: درست 
آن اسـت که فقط زاالن را به مسـجد راه بدهند.6 در دوره های جدید، زنان اجازه حضور در مسـجد را دارند؛ 
هرچنـد بخـش مـردان و زنان با پرده ای از هم جدا می شـود یا بخش زنان در قسـمت باالیی قرار دارد. با این  

حال، در برخی از مسجدهای کشورهای اسالمی، از جمله مالزی و عربستان، هنوز زنان حّق ورود ندارند.7
بر پایه برخی از روایت ها و احکام فقهی، نقش چشمگیری به حضور زنان داده اند و در برخی روایت ها نیز 
از حضور آنان نهی شـده اسـت و مسـجِد زنان را خانه آنان دانسته اند. باید توّجه داشته باشیم که این روایت ها 
نمی خواهـد رفـت  و  آمـد زنان را منـع کند؛ بلکـه همان گونه که بسـیاری از فقیهان فرموده انـد، مقصود این 
روایت ها تأکید بر لزوم مرزبندی میان زنان و مردان در روابط اجتماعی و رعایت حجاب و پاکدامنی آنان است. 
بی تردید، زنان بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند؛ حضور آنان در مسجد، فرصت مناسبی است برای 
بهره گیری معنوی از این جایگاه مقّدس، آشـنایی با معارف اسـالمی و ارتقای دینی و معنوی شخصّیت شان. 

برخی از زنان فقط با حضور در مسجد می توانند راه کمال را بیاموزند و به ارتقاء معنوی برسند. 

مسجد و آغاز شکل گیری خانواده)عقد نکاح(

از جمله کارکردهای مهّم مسـجد، در راسـتای تحکیم خانواده، تشـویق مسلمانان به همسرگزینی، ازدواج، 
پیشنهاد همسر مناسب، فرخوانی برای مراسم ازدواج، خواندن خطبه و صیغه  عقد است. داستان خطبه خوانی و 

1. صحیح بخاری، ج2، ص23-13.
2. سنن ابوداوود، ج1، ص 109، حدیث 21234.

3. همان، ج2، ص658، حدیث 1842.
4. صحیح مسلم، ج2، ص73-46.

5. موطأ، ابن مالک، ص349.
6. احیاءالعلوم، ج2، ص162.

7. جدایی جنسیتی در مساجد، ویکی پدیا، دانشنامه آزاد.
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 و نیز فراخوانی مراسـم ازدواج ایشـان، شـنیدنی است.1علی   و فاطمه اجرای عقد نکاح حضرت علی
می فرماید که رسول خدا به من فرمود: ای علی! برای اهل خود طعام بافضیلتی تدارک ببین؛ گوشت و نان 
از سوی ما و خرما و روغن از سوی تو تهّیه شود؛ سپس فرمود: ای علی! برو و هر  که را خواستی دعوت کن. من 
به مسجد آمدم و آنجا مملّو از صحابه بود؛ اّما شرم کردم گروهی را دعوت کنم و جمعی را واگذارم. از این رو، ندا 
دادم: مردم! به ولیمه فاطمه   بشـتابید و مردم پذیرفتند. من از کثرت مردم و کمبود طعام شـرم کردم. پیامبر 

اکرم متوّجه ماجرا شد و فرمود: علی جان! من برای برکت  یافتن ولیمه تو دعا می کنم.2 

مسجد و تداوم خانواده)تنظیم رابطه ها، برطرف  کردن اختالف ها(

در زمـان پیامبـر اکرم، مسـجد حامی خانواده های مسـلمان بود؛ بـه  ویژه خانواده هـای رزمندگان و 
ایثارگران. ایشـان گاه با اصحاب خود، بعد از  خارج شـدن از مسـجد، نزد خانواده های شـهیدان، جانبازان و 
بیمـاران می رفـت. اگـر مهاجر یا انصاری به مسـجد نمی آمد، پیامبر اسـالم سـراغش را می گرفت و اگر 
نیامدنـش بـه مسـجد طول می کشـید، بـا اصحاب به دیـدن او و خانـواده اش می رفتند. از جملـه منش های 
آموزنده پیامبر سـالم این بود که میان اصحاب خود از آنان دلجویی می کرد و آنان را در حّل مشـکالت 
همراهـی می کرد.3اصحـابـ  هـم مهاجران و هم انصارـ گاهی از قّوت و ضعف همسـران و فرزندان خود در 
مسـجد نکته هایـی در میـان می گذاشـتند و پیامبر گرامی به تناسـب آنها، در آمـوزش و تربیت اصحاب 
می کوشـیدند؛ برای نمونه، مردی به محضر رسـول خدا آمد و گفت: »یا رسول اهلل! من همسری دارم که 
هرگاه وارد خانه می شوم، به استقبالم می آید و چون می خواهم از منزل بیرون روم، مرا بدرقه می کند. هرگاه 
مرا اندوهگین ببیند، می گوید: چه چیز تو را اندوهگین کرده؟ اگر برای مخارج زندگی ناراحتی، مطمئن باش 
کـه دیگری)خداونـد( عهده دار آن اسـت و اگر بـرای آخرت ]و گرفتاری های قبـر و قیامت[ غّصه می خوری، 
خداوند اندوهت را زیاد کند)و باید چنین باشی(. رسول خدا فرمودند: خداوند روی زمین کارگزارانی دارد 

و این زن یکی از آنهاست. او نصف پاداش شهید را دارد«.4  

تربیت خانوادگی و میل به حضور جوانان و نوجوانان در مسجد

برخی از راهکارهای تقوّیت ارتباط جوانان با مسـجدها:5 هر جا سـخن از مسـائل تربیتی اسـت، اّولین و 

1. بحاراالنوار، ج43، ص 129 و 130.
2. همان، ج3، ص 94.

3. بحاراالنوار، ج39، ص116.
4. تحکیم بنیان خانواده ازمنظر اهـل بیت، رونامه اّطالعات، بانک مقاالت فارسی.

5. روزنامه کیهان ) www.kayhannews.ir(، 23 آذر 1388.
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مهمّ ترین پایگاهی که باید بدان توّجه کرد، خانواده اسـت؛ زیرا منش، شـخصّیت و بسـیاری از رفتارهای ما 
در خانـواده شـکل می گیـرد. نقش خانـواده در تربیت کودک آن چنان چشـمگیر و مهّم اسـت که گروهی از 
روانشناسـان معتقدند، شـخصّیت کودکان در پنج سال اّول زندگی شکل می گیرد و همه مشکالت رفتاری و 

شخصّیتی آنان نیز به این دوره برمی گردد. 
یکی از جنبه های مهّم یادگیری، یادگیری مشـاهده ای اسـت. بنا به این نظرّیه، ما انسـان ها با دیدن رفتار 
دیگـران یـاد می گیریـم که چگونه عمـل کنیم. فرزندانمان نیز بـا دیدن رفتارهای ما یـاد می گیرند کارهای 
خاّصی انجام دهند. بنابراین، به گفته »ژان پیاژه«، تقلید رفتار والدین در دوران پیش عملیاتی )7-2 سالگی( 
در محیط خانه، به  وضوح دیده می شـود.1برای مثال، دختر با انداختن چادر بر سـر، نمازخواندن مادر را تقلید 
می کند. بنابراین، والدین با تشـویق مناسـب می توانند نوعی نگرش مثبت به مسـجد و نماز در ذهن کودک 
ایجـاد کننـد؛ برای مثـال لبخند مادر و گفتن جمله های شـیرین به کودک، به  نوعی مبّیـن تأیید این حرکت 
اسـت. بنا به نظرّیه برخی روانشناسـان رفتارگرا، تشـویق و تقویت در تثبیت و شـکل گیری رفتار، بسیار مؤثّر 
اسـت. مسـئله مهّم دیگر در تربیت انسـان، الگوپذیری است و ما انسان ها به الگو نیازمندیم. در خانواده، پدر و 
مادر می توانند بهترین الگوی فرزندان باشـند و اگر چنین شـود، در شـکل گیری رفتار آنها بسـیار مؤثّر خواهد 
بود. کودکانی که شاهد حرکت سپند گونه والدین هنگام نماز هستند، به طور قطع به این نکته توّجه بیشتری 
خواهند داشت. البته هر چه رابطه عاطفی بهتری با فرزندان داشته باشیم، آنها بیشتر تأثیر می گیرند. هرچند 
پنـد و نصیحـت هم اثرهایی دارد؛ اّما رفتار الگویی، مؤثّرتر اسـت. شـاید بر همین اسـاس گفته اند که صدای 

عمل، بلندتر است. 
از کارهـای مثبتـی کـه والدین می توانند انجام دهند، بردن فرزندان به نماز جماعت و سـایر مراسـم های 
مذهبی است. چنین کاری، مزّیت های بسیاری دارد؛ از جمله گرایش مثبت به مسجد و مناسک دینی، تقوّیت 
اعتماد به  نفس و عّزت  نفس و همچنین ارتقای ارتباط های اجتماعی. البته شایسته است که حضور فرزندان 
در مسـجدها و مراسـم های مذهبی با بار عاطفی مثبت همراه باشـد و خاطره های خوشـایندی در ذهن آنان 

ثبت کند.
در این  بین، توّجه به فضای مسـجد نیز در ترغیب جوانان به نماز بسـیار مؤثّر اسـت و جا دارد به نکته هایی 

مهّم در این  باره توّجه کنیم:
1. از آنجا که گرایش به زیبایی و پاکیزگی در ذات انسان است، با تمیز نگه  داشتن و آراستن فضای درونی 

.http://www.motarjem-mm.blogfa.com 1. مراحل تحول روانی از دید پیاژه، سایت. باشگاه اندیشه، 14 خرداد 1387، به نقل از
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و برونی مسجد، می توان کودکان و جوانان را به مسجد جلب کرد.
2. امام جماعت مسجد، نقشی مهّم در ترغیب جوانان به  سوی مسجد و مراسم های معنوی دارد. روحانی 
مسـجد، ضمن توّجه به آراسـتگی و پاکیزگی ظاهر خویش، باید با روان شناسـی نوجوان و جوان آشـنا باشـد 
تـا بتوانـد ارتبـاط بهتـر و مؤثّرتری با آنان برقرار کند. روحانی ای که نیاز جوان و نوجوان را به  خوبی بشناسـد، 
بهتر می تواند او را در دوره های بحرانی و پرتالطم راهنمایی کند؛ بنابراین، او برای مشـورت بهتر به روحانی 

اعتماد می کند.
3. برنامه های مسـجد در مناسـبت های مختلف باید برانگیزاننده باشـد؛ زیرا فضای نورانی مسجد، نقش 
مهّمی در جذب جوانان دارد. بنابراین، استفاده از افراد هنرمند، خوش سلیقه و جوان پسند برای آذین محراب 
مسـجد بسـیار مهّم اسـت. همچنین، بهتر است در مراسـم معنوی، از فکر و سلیقه جوانان و حّتی از خود آنان 

برای آراستن فضای درونی و برونی مسجد استفاده شود.
جـوان دنبـال حقیقت اسـت و اگر موقعّیت را به خوبی فراهم کنیم، دل آمـاده آنها پذیرا خواهد بود. در غیر 
این  صورت، هم در برابر از دسـت  رفتن این سـرمایه های عظیم پاسـخگو هسـتیم و هم دشمن با برنامه های 
هدفمنـد و حساب شـده در تباه کـردن و جذب آنان از ما پیشـی می گیرد. چنانچه می دانیـم، ایجاد هر رفتاری 
نیاز به زمینه دارد؛ ارتباط جوانان با مسجد نیز از این قاعده مستثنا نیست. همچون بسیاری رفتارهای دیگر، 
زیرسـاخت های چنین رفتاری باید در خانواده پی ریزی شـود و والدین با الگو بودن و تقوّیت گرایش به  سمت 
مسـجد و نماز، این رفتار را در فرزندان نهادینه کنند. به فضای ظاهری و روانی مسـجد نیز باید توّجه کرد تا 

جوانان گرایش بیشتری به مسجد و نماز جماعت پیدا کنند.
از نـگاه نگانـده، در جامعه اسـالمی، خانواده های محلّه، زیرمجموعه مسـجد همان محلّه هسـتند. منش 
مسـلمانان و دین مـداران، در طـول تاریـخ، ایـن بوده اسـت که بانیـان حکومتی و مردمی در همه شـهرها و 
روستاها و به فراخور تراکم جمعّیت، مسجد می ساختند. این مسجدها نه  تنها محّل عبادت، اعتکاف، نمازهای 
جمعه و جماعت بود، بلکه مرکزی برای یادگیری، مشورت، مشاوره گیری و دادگاه خانواده بود. از زمان های 
گذشـته، افراد ضعیف و کسـانی که مشـکل های شـخصی و اجتماعی داشتند، به مسـجد مراجعه می کردند. 
در سـیره حضرت رسـول اکرم می بینیم که مؤمنان برای رفع نیازشـان به حضرت روی می آوردند و آن 
حضرت نیز با بذل مساعدت های الزم، نیاز آنان را تا حّدامکان برطرف می کردند. به  این  ترتیب، مسجد محّل 

ارتباط مستقیم رهبر و مردم بود.1

1. بینش اسالمی و پدیده های جغرافیایی، ص42.
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خانواده  مسجد

از نـگاه نگارنـده، خانواده مسـجد، همان  خانواده هایی هسـتند که در مسـجد رفت  و  آمـد دارند و با هم در 
ارتبـاط معنـوی و عاطفـی قـرار می گیرند. ایـن خانواده ها، هماننـد خانواده های فامیل، یار، همـراه و همدرد 
هم هسـتند و یکدیگر را در سـختی های زندگی همراهی می کنند. مسـجد، در جایگاه پایگاه معنوی و دینی 
می تواند خانواده ها را در چارچوب دین و ایمان به هم نزدیک کند و ثبات و امنّیت را برایشان به ارمغان آورد. 
خانواده مسـجد، همچنین شـامل خانواده هایی می شـود که از سوی مسـجدیان محل، مورد تفّقد و سرکشی 
قرار می گیرند و به برکت مؤمنان مسـجد، گرد اندوه و پریشـانی از چهره شـان برداشـته می شـود. داسـتان 
اصحاب صّفه، الگوی جالبی است برای کمک و همراهی آبرومندانه نیازمندان محّل. اصحاب صّفه، کسانی 
بودند که در زمان پیامبر اعظم، در محّل خاّصی از مسـجدالّنبی و در پناه مسـلمانان، زندگی می کردند. 
در مسـجدالّنبی، صّفه یا ایوانچه ای سـاخته شـده بود که مهاجران بی سـرپناه در آنجا زندگی می کردند و به 
»اصحاب ُصّفه« معروف شـدند. پیش  از آنکه مکان قبله از بیت المقّدس به کعبه تغییر کند، محراب رسـول 
خدا در شـمال مسـجد بود. پس  از دسـتور، پیامبر خدا برای تغییر قبله، آن قسمت را مسّقف کردند و 
مکانی شـد برای اسـتراحت و سکونت مسـلمانان مهاجر و بی پناه که در توسعه مسجد در سال هفتم هجری 
داخل مسجد قرار گرفت. آنچه امروز به صّفه معروف است، روزگاری »دکة االغوات«1 و جایگاه خواجه های 

حرم بوده است که وظیفه حراست و خدمت گزاری حرم را داشتند.2
خانواده مسـجد، همچنین می تواند الگوی تازه ای از همگرایی و پیوند چند مسـجد در شهر یا استان باشد. 
مسـجدهایی که با برنامه ریزی میان  مسـجدی و با همیاری یکدیگر، طرح های امدادرسـانی و هدایت کالن 
انجـام می دهنـد. ایـن الگو چند مسـجد را در طرح و برنامـه ای مبارک به هم پیوند می زند. از نگاه نویسـنده، 
مهندسـی فرهنگی و دینی در سـطح کشـور یا در سطح استان ها، نیازمند راه اندازی طرح خانواده های مسجد 

است. 

نتیجه گیری و پیشنهادها

بـا امعـان نظر در مطالب یادشـده، نتیجـه میگیریم که، برای بهینه سـازی رابطه مسـجد و خانواده، بهتر 

1 . َاغـوات، آغـوات و آغـاوات جمـع کلمـه آغـا و َاغـا اسـت کـه بـه خـادم خواجـه حرمیـن می گفته انـد. کلمـه آغـا از ریشـه مغولـی بـه معنـای بانـو، خانـم و 
شـاهزاده خانـم. در زبـان فارسـی، آغـا بـه معنـای خاتـون، بی بی، و بانوی حرم و کلمـه ای احترام آمیز برای خادمان خواجه بوده اسـت. واژه آغا در اواخر 
دوران ممالیک َچْرَکسـی )حک: 784ـ922ق.( و نیز پس از قدرت گرفتن ترکان عثمانی، برای اشـاره به شـخص خواجه به کار می رفت. اّما در حجاز 
خادمـان خواجـه حرمیـن شـریفین را »اغـوات« گفتنـد کـه پیشـتر بـه طواشـیه بـه معنـای اختـه مشـهور بودنـد.)ر.ک: المعجـم الوسـیط، ج2، ص570؛ 

تـاج العـروس، ج17، ص248، »خصـو«(. در سـده یازدهـم، اغـوات بـرای خادمـان خواجـه حـرم بـه کار رفـت و آغـا بـر شـیخ حـرم نبوی اطالق  گشـت.
2. آشنایی با مسجدالّنبی مدینه، پایگاه اینترنتی همشهری.
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است نخست کارکردهای مسجد و خانواده بهنجار و نمونه در فرهنگ اسالمی بازشناسی، برجسته، تبیین و 
فرهنگ سـازی شـود. سپس، راهکارهای تعامل بهینه این دو خانه خصوصی و عمومی ردیابی و کشف شود. 
از این رهگذر می توانیم از نعمت بزرگ حضور مسلمانان در مسجد برای تحکیم خانواده و بهینه سازی رابطه 
میـان اعضـای آن به  نفع ارتقای معنوی و اجتماعی سـبک زندگی اسـالمی بهـره بگیریم. به گمان ما، نقش 
مسـجد و برکت های الهی آن، در تحکیم نظام خانواده، نعمت ناشـناخته و گم شـده ای اسـت و شـناخت آن 

می تواند جامعه های اسالمی را در بستر رشد و تکاپوی معنوی و الهی قرار دهد. 
دسـتاورد روشـن ما از این پژوهش این اسـت که تحکیم خانواده، از راه مسـجد، در گرو  شناسایی و جّدی 
 گرفتن دو طرح مهّم و جالب: »مسجد خانواده« و »خانواده مسجد« است. طرح مسجد خانواده، به این معنا 
اسـت که اگر هر خانواد ه اسـالمی در پی یک مسـجد، خانواده باشـد و همانند پزشک خانواده خود را زیر چتر 
حمایت مسـجد قرار دهد، خانواده ها از ثبات، صفا و رفاه بیشـتری بهرمند خواهند شـد. خانواده مسجد هم به  
معنای پیوند زدن خانواده های مسـجدیـ  پشـتیبانی کننده و پشتیبانی شـوندهـ  و مسـجدهای محّل اسـت؛ 
همان طـور کـه در این نوشـتار توضیح دادیم. تعامل مسـجد نمونـه و خانواده بهنجار اسـالمی پیش نیازها و 

ابزارهای ویژه ای دارد که برخی از آنها را بیان می کنیم: 
 اطمینـان از داشـتن امـام جماعتـی که دانـش، تقوا، تعّهد، دلسـوزی، روزآمدبودن، سـالمت و 

آراستگی بدنی و ظاهری داشته باشد. 
 حضـور شـورای علمـی و هیئت امنای مسـجد که ترکیبی از مسـجدیان کارآزمـوده، باتجربه، 

جوان و کارآمد است. 
 حضـور اتـاق فکـر خانـواده در مسـجدها1که درباره موضوع هـا و محورهای زندگـی خانواده و 

چالش های پیش رو گفتمان می کنند. 
 حضور کمیته های علمی و تخّصصی درون هر مسجد، به  ویژه کمیته مشاوره و مهارت زندگی. 
 راه انـدازی صنـدوق مهـر خانواده برای کمک رسـانی های مالی و اعطای قرض الحسـنه برای 

کمک به زندگی، ازدواج، بیماری، ایجاد شغل، تحصیل و مانند آن.
 کمیته آموزش وپرورش مسجد برای برنامه ریزی موضوع های گوناگون، به  ویژه تربیت دینی، 

اخالقی، اجتماعی، سیاسی و جنسی.
 تأسـیس شـورای حکمّیت و دادگاه خانواده مسـجد برای رویارویی با چالش ها و اختالف های 

1. Family thinking thanks.
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خانوادگی، متشّکل از ریش سفیدان و معتمدان محّل.
 راه اندازی درمانگاه ها، کلینیک های تخّصصی و بیمارسـتان های عمومی و تخّصصی وابسـته 

به مسجد. 
 تشـکیل و راه انـدازی کتابخانه هـای عمومـی و تخّصصـی مسـجد، نمایشـگاه های کتـاب و 

نرم افزار ها.
 تأسـیس سـالن و زمیـن ورزش مسـجد و تشـکیل تیم هـای ورزشـی، به ویژه بـرای جوانان و 

نوجوانان.
 تأسیس استخر شنای مسجد برای برادران و خواهران. 

 تأسیس کمیته اردوهای تفریحی، زیارتی، علمی و بین المللی مسجد. 
 تشـکیل کمیتـه هنـر؛ مانند سـینما، تئاتـر، موسـیقی، آواز، خّطاطی، طّراحی، نّقاشـی و ترویج 

هنرهای اصیل اسالمی. 
 ترویج و تشـویق رابطه خوشـه ای و شـبکه ای مسجدها برای تبادل اّطالعات و تجربه ها )طرح 

خانواده مسجد(. 
 طّراحی و برنامه ریزی برای نشست های ساالنه امامان جمعه و جماعت؛ با هدف آسیب شناسی 
خانواده های مسجدی و برنامه ریزی برای دوره ها و کارگاه های آموزشی مهارت زندگی خانواده ها. 
 برنامه ریزی برای جمعه بازارهای هدایت شده که بتواند کاالها و وسایل مورد نیاز خانواده های 

مسجدی و زیرمجموعه  وابسته به مسجد را با کیفیت خوب و قیمت مناسب عرضه کند.
این راهکارها، برخی از روش های روشـن، تجربه شـده و مؤثّری اسـت که می تواند نقش مسـجدها را در 
تحکیـم نظـام خانواده ها و نقش خانواده ها را در رونق  بخشـیدن به مسـجدها ارتقا بخشـد. دسـتیابی به این 
راهکارها، در گرو مهندسـی فرهنگی رابطه مسـجد و خانواده است. دفتر نظارت بر مسجدها با برنامه ریزی و 
طّراحی های خرد و کالن خود می تواند امامان جماعت، کارگزاران و هیئت های امنا را در راستای رسیدن به 
مسجد نمونه یاری دهد. این مهّم در گرو داشتن طرح توسعه و ارتقای سالیانه و چند ساالنه است و همچنین 
نیازمنـد برگـزاری نشسـت ها و راه انـدازی دوره های آموزشـی و کارگاه های مهارت آموزی بـرای مدیران و 

کارگزاران مسجد است. 
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نقش امام جماعت و متوّلیان فرهنگی مسجد 
در جذب خانواده ها

حسین اسالمپورکریمی

چکیده

خانـواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی در مهندسـی فرهنگی اهمّیـت ویژه ای دارد. با برنامه های 
فرهنگی و دینی خانواده گرایانه و بهره گیری از مسـاجد می توان ضمن اشـاعه آموزه های اسالمی، جامعه ای 
بـا تربیـت دینی و سـبک زندگی اسـالمی ایجاد نمود. این نوشـتار، »نقش امام جماعـت و متولّیان فرهنگی 
مسـاجد در جذب خانواده ها«، )اعّم از کودکان، نوجوانان، جوانان، کهنسـاالن و بانوان( را بیان می نماید. این 
پژوهش با رویکردی سیستمی و روش کتابخانه ای و با مطالعه منابع فارسی، التین و عربی )شیعی و سّنی( و 
با فیش برداری، تلخیص و دسـته بندی مطالب تنظیم گردیده. مطالب در سـه بخش کلی: نقش امام جماعت، 
نقـش متولّیـان فرهنگـی و نقش تلفیقی امـام جماعت و متولّیـان فرهنگی در جذب خانواده هـا و با توّجه به 
گروه های سـّنی اعضای خانواده سـاختاردهی شـده اسـت و راهکارهای عملیاتی را ارائه نموده. نتایج نشان 
میدهد که امام مسـاجد و متولّیان فرهنگی مسـاجد باید با برنامه های چند بُعدی برای همه گروه های سـّنی 
اعضای خانواده و با تدوین یک برنامه جامع راهبردی، به مهندسـی و مدیریت فرهنگی بپردازند. بر اسـاس 
نتایج، اگر امام جماعت مسـاجد و متولّیان فرهنگی با نگرش سیسـتمی ،              اقتضایی و با در نظر گرفتن نیازهای 
چندوجهی خانواده ها شامل نیازهای عبادی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، برنامه های فرهنگی را 

در مساجد اجرا کنند، خانواده ها به حضور در مساجد بیشتر جذب خواهند شد.

واژگان کلیدی: 

مسجد، خانواده، امام جماعت )امام مساجد(، متولّیان فرهنگی، تربیت دینی، دین درمانی، خانواده درمانی.
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1(کّلّیات بحث
1-1(مقّدمه

خانـواده، نظامـی اجتماعـی و اسـاس شـکل گیری جامعـه بزرگ تر اسـت. در خانواده زیربنـای تربیتی و 
شخصیتی فرد شکل می گیرد. خانواده دارای اعضایی است که با وظایف و مسئولّیت شان مشّخص می شوند. 
می دانیم که یکی از ارکان اساسـی ادیان توحیدی، به ویژه اسـالم، عبادت و بندگی اسـت. جوهر و جان این 
عبادت و نیایش، حضور قلب و توّجه به خداوند است.1برای فراهم شدن عبادتی این چنین، به شرایط و عوامل 
متعّددی، از جمله مکان عبادت نیاز اسـت. اسـالم با در نظر گرفتن مکانی به نام مسـجد، در حقیقت جایگاه 
ّنَ اَلساِجَد هلِلِّ َفال َتدُعو 

َ
مناسبی را برای ارتباط باخداوند پیش بینی کرد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َو ا

؛ مسـاجد از آن خداسـت، پس باید کسـی جز او را نخوانید. بنابراین، برای تربیت دینی جامعه باید  ً
َحدا

َ
َمَع اهلِل ا

خانواده ها را به مسجد ترغیب نمود«.2

1-2( بیان مسئله

با پویاتر شـدن جوامع و پیشـرفت تکنولوژی و جهانی شدن،آسیب های رفتاری جدیدی گریبان گیر افراد 
و خانواده ها شده است و دشمنان اسالمی که در پی شبیخون فرهنگی هستند بیشتر خانواده و بنیان خانواده 
را برای دست یابی به اهداف شوم خود برگزیده اند. در چنین شرایطی نیاز به دین و معنویت و تأکید بر سبک 
زندگی مذهبی بیش از پیش احساس می شود. از طرف دیگر تجربه ثابت کرده است که مسجد بهترین مرکز 
اشـاعه آموزه های دینی هسـتند. بر این اسـاس اکنون این سؤال مطرح است که چگونه می توان خانواده ها را 

به مسجد جذب نمود؟

1-3(ضرورت بحث

تحقیقات ثابت کرده اسـت که بسـیاری از نامالیمات رفتاری و اخالقی با دین درمانی، درمان می شـود یا 
بهبود می یابند. افسـردگی، اسـترس، اضطراب، تمایل به رفتارهای پرخطر جنسی، احساس پوچی، وسواس 
فکری، نا امیدی، میل به خودکشـی، بیماری های روانی، اختالالت رفتاری، فشـار خون، برخی از اختالالت 
متابولیکی، ناکارآمدی اجتماعی و ... نمونه هایی از مشـکالت رفتاری هسـتند که با کمک ذکر، دعا، زیارت و 

1. چهل حدیث، ح27.
2. جن، آیه 8.
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سـایر برنامه های فرهنگی مسـجدی بهبود یا درمان می شـوند.1بنابراین، مطالعه موضوعات مربوط به جذب 
خانواده هـا به مسـجد برای پیشـگیری و درمان برخی آسـیب ها و نامالیمات رفتـاری و اخالقی ضروری به 

نظر می رسد.

1-4(سؤاالت تحقیق

بر اساس مطالب بیان شده، این تحقیق در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 )نقش امام جماعت مسجد )امام مسجد( برای جذب خانواده ها چیست؟ )اصلی
 )نقش متولّیان فرهنگی مسجد برای جذب خانواده ها چیست؟ )اصلی
  ،نقش امام جماعت و متولّیان فرهنگی در جذب اعضای مختلف خانواده شامل بانوان، کودکان

نوجوانان و جوانان به مساجد چیست؟ )فرعی(

1-5(جنبه نوآوری بحث

در خصوص جذب افراد و خانواده ها به مساجد تحقیقات متعددی انجام گرفته است. هر کدام از پژوهش ها 
بـه یـک گروه سـنی خاّص مثـاًل نوجوانان یا جوانان پرداخته اسـت. در این تحقیق برای پاسـخ به سـؤاالت 
پژوهشـی مطرح شـده فوق، با یک نوآوری جدید از نگرش سیسـتمی و کل نگر اسـتفاده گردید که در ادامه 
بحث تشـریح می شـود. نگارنده با در نظر گرفتن همه اعضای خانواده به عنوان یک کلیت واحد، نقش های 

امام جماعت و متولّیان فرهنگی در جذب همه اعضای خانواده را بیان نموده است.

2(مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
2-1(نگرش سیستمی در جذب خانواده

روشـن اسـت کـه مجموعه ای به نـام خانواده غالبـًا دارای اعضایی مانند: پدر، مادر و فرزندان اسـت. این 
سـه عضو مشـخص، در یکی از گروه های سـّنی کودک و نوجوان و جوان و میانسـال یا کهنسـال و بر اساس 
تفکیک جنسـیتی قابل دسـته بندی هسـتند. بنابراین، هر خانواده و حتی شبه خانواده2شـامل عناصری است 
که در یک یا چند گروه سـّنی مذکور قرار دارند. هرگونه فّعالّیت تربیتی و فرهنگی باید با این رویکرد جامع و 

1. خدارحیمـی، سـیامک، جعفـری، سـیدغالمرضا، نقـش مذهـب بـر بهداشـت روانـی، روان درمانـی و روان شناسـی بالینـی، فصلنامـه اصول بهداشـت 
روانـی، ش 4، صـص 185-195؛ پناهـی علـی احمـد، نقـش نمـاز در آرامـش روان، فصلنامـه علمـی تخصصـی روان شناسـی در تعامـل دیـن، ش1، 

صـص35-21.
2. حیدریان، حمیرا، آشنایی با وظایف دفتر شبه خانواده، همه چیز برای نزدیکی بیشتر به خانواده، پیام زن، ش174، ص 27.
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نگرش سیسـتمی1 انجام گیرد. »بر اسـاس این رویکرد، همه اعضای خانواده به عنوان اجزای تشکیل دهنده 
یک سیستم یکپارچه در نظر گرفته می شود و همه عوامل محیطی اعّم از فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و... 
در رابطه با آنها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا اهداف برنامه های فرهنگی با محورّیت مسجد، محّقق 
شـود«.2 در واقع همه اعضای تشـکیل دهنده خانواده همانند اجزای یک سیسـتم به هم پیوسـته هستند و بر 
هـم تأثیـر متقابل و هم افزایی3داشـته، به نحوی که تغییر رفتاری و تربیتی یک عضـو بر دیگران اثر دارد. بر 
همین اسـاس، امام جماعت و متولّیان فرهنگی مسـاجد باید یک دیدگاه کل گرا و سیسـتمی داشته باشند. در 
واقع آنها باید برای تک تک عضو یک خانواده طرح و برنامه های فرهنگی و تربیتی داشـته باشـند. متولّیان 
فرهنگی باید با تصمیمات چند بُعدی، همه گروه های سّنی خانواده را تحت الّشعاع فّعالّیت های فرهنگی خود 

قرار دهند تا نهاد خانواده، نهادی مسجدی تربیت شود.

2-2(خانواده چیست؟

خانواده، 4یک واحد زیسـتی )بیولوژیکی( اسـت که تشـکیل آن مبتنی بر پیوند زناشـویی است و براساس 
آن افراد دارای رابطه سـببی یا نسـبی بوده و با یکدیگر خویشـاوند هسـتند. خانواده، نخسـتین نهاد اجتماعی 
اسـت. افراد در خانواده به دنیا می آیند و در خانواده نیز می میرند. خانواده شـالوده حیات اجتماعی محسـوب 
گردیده و گذشـته از وظیفه تکثیر نسـل و کودک پروری، برای بقای نوع بشـر وظایف متعّدد دیگری، از قبیل 
تولید اقتصادی و فرهنگ پذیر کردن افراد را نیز بر عهده دارد. بنابراین، خانواده یک عامل واسـطه ای اسـت 
که قبل از ارتباط مسـتقیم فرد با گروه ها، سـازمان ها و جامعه، نقش مهّمی  در انتقال هنجارهای اجتماعی به 

فرد ایفا می نماید.

2-3(چیستی تربیت و اهمّیت تربیت دینی در خانواده

تربیـت، در لغـت به معنای رشـد و پاکیزه کردن اسـت. تربیت از ماده »ربو« یـا »ربب« در لغت، به معنای 
افزودن، رشـد و نمو کردن، نشـو و نما کردن اسـت. واژه تربیت، بیشـتر در خصوص کودکان به کار می رود 
که به معنی پرورش و هدایت اسـت و اخالق و رفتار فرزندان را تا به مرحله بلوغ و شـکوفایی اسـتعدادها در 

1. Systematic attitude
ج جی )Gouger, j. Danie(، روبرت دبلیو ناپ )Robert W. Knap(، تکنیک تحلیل سیستمی، ص 39. 2. دنیل جر

3. Synergy.
4.  Family.
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برمی گیرد.1در زبان فارسـی، واژه »تربیت« به معنای پروردن، ادب و اخالق را به کسـی آموختن و پروردن 
کـودک تـا هنگام بالغ شـدن به کار رفته اسـت. اصطـالح »تعلیم و تربیت« نیز به معنـای آموزش و پرورش 
آمده اسـت.2تربیت در اصطالح، عبارت اسـت از هرگونه فّعالیتی که معلمان، والدین یا هر شـخص به منظور 
اثرگذاری بر شـناخت، نگرش،  اخالق و رفتار فردی دیگر بر اسـاس اهداف از پیش معین انجام می دهند. در 
مفهوم اصطالحی برخی معتقدند که تربیت عبارت اسـت از تبدیل کردن قّوه ها به فعلّیت و اسـتخراج نیروها 
و اسـتعدادهای درونی انسـان که سـبب شکوفایی و پرورده سـاختن اسـت.3تربیت، عبارت است از پرورش 
دادن، یعنـی اسـتعدادهای درونـی  موجود را به بالفعل درآوردن. این پـرورش دادن ها فقط در مورد موجودات 

زنده صادق است.4
 »تربیت دینی«، عبارت است از مجموعه اعمال عمدی و هدفدار، به منظور آموزش گزاره های معتبر یک 

دین به افراد دیگر، به نحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها، متعّهد گردند.
خانـواده یـک نهـاد چنـد وجهی یـا چندبُعدی 5اسـت و روابـط درآن از پیچیدگی های ویـژه ای برخوردار 
اسـت کـه در مطالعـات خانـواده باید مّدنظر قرار گیرد. این بدان معنا اسـت که افراد خانـواده تأثیر متقابلی بر 
رفتار6یکدیگـر دارنـد و جـدا کـردن یا عدم توّجـه به این تأثیرات، باعـث کاهش اعتبار7یـا بی  اعتباری نتایج 
مطالعات می شـود. شـخصّیت فرزندان از همان دوره کودکی و خردسـالی، در خانواده تکوین می یابد. ابزارها 
و شـیوه های گوناگونـی در جهـت تربیـت فرزند یا هـر فرد در دوران کودکی از نظر شـخصّیت پـدر و مادر و 
اطرافیـان، شـیر مـادر، حالل یا حـرام بودن لقمه و...در علـوم تربیتی و متون دینی وجـود دارد. از آنجایی که 
موضوع دین، رفتارهای اختیاری و ارادی افراد بشر است؛ »هدف از تربیت دینی، ایجاد، تقویت و پرورش روح 

تقوا و هدایت پذیری است«.8بنابراین، خانواده بهترین جا برای ایجاد تربیت دینی افراد است.

2-4(متوّلی مسجد و شرایط

»متولّی« در کتب لغت به معنی دوسـت دارنده، کارپذیرنده، کسـی که کاری به خود گیرد و به کار کسـی 

1. حسن، مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، صص36-34.
کبر، لغتنامه دهخدا، ج 14، چ2، ص295. 2. دهخدا، علی ا

3. رشیدی پور، مجید، آشنایی با تعلیم و تربیت اسالمی، ص 8 تا 12.
4 . مطهری )ره(، مرتضی،تعلیم و تربیت دراسالم، صص 57-56.

5. Multidimensional.
6. Behavior.
7. Validity.

8. پور علی فرد، محمد مهدی، نکته ای درباره روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان، ج 1، ص19.
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اقدام نماید و امری را به عهده گیرد، است. در برخی موارد به معنی، ارشد، اکبر، اعلم، اتقی و اورع اوالد یا اعلم 
علمای محل و یا پیش نماز مسـجد جامع و نظایر آن نیز اسـتفاده می شـود. در فقه اسالمی متولّی کسی است 
که بر حسـب صفات و مشـّخصاتی که واقف در وقف نامه ذکر کرده اسـت و در هر عصر و زمانی به اداره امور 
وقف موافق نظر واقف می پردازد.1با این وجود، امروز متولّیان مساجد از برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان همه 
فّعالیت های فرهنگی مسـاجد هم محسـوب می شـوند و انجام امور تولّیت مسجد، بخش کوچکی از وظایف 

آنها محسوب می شود.
خصوصّیات متولّیان مسـاجد در آیات متعّدد قرآن کریم بیان شـده اسـت که ذکر همه آیات در این مقال 
نمی گنجد؛ اّما مهم ترین آنها ایمان به خدا و قیامت، اقامه کنندگان نماز و... است.2در راستای همین کارکرد 

تربیتی، امروز متولّیان فرهنگی کشور به مقوله خانواده و مسجد تأکید می نمایند.3

2-5(امام جماعت کیست؟

امام در لغت به معنای پیشواست. امام آن کسی است که از او پیروی می کنند و به وی اقتدا می شود، خواه 
انسـان باشـد یا کتاب یا غیر آن. حق باشـد یا باطل.4جماعت به معنای گروهی است که گرد هم آمده اند. امام 
جماعت در اصطالح فردی اسـت که در بین گروهی که می خواهند نماز اقامه کنند، جلوتر از همه بایسـتد و 
دیگران به او اقتدا کنند. شرایطی که باید در امام جماعت وجود داشته باشد در منابع فقهی مطرح شده است 

که بحث در مورد جزئیات آنها در این مقال نمی گنجد.5

2-6(امام جماعت یا امام مساجد؟6

عنوان »امام جماعت مسـجد« در میان جامعه مسـلمانان از گذشـته های دور تاکنون بسیار مورد استفاده 
قـرار گرفتـه و بـه  کارگیری این واژه در ادبیات ما مرسـوم و معمول اسـت. اگر چه اسـتفاده از این واژه از نظر 
حقوقی و عرفی عاری از اشکال اساسی و مبنایی است؛ ولی با توّجه به مفهوم محدودی که از این ترکیب به 

کبر، لغتنامه دهخدا، ج 28، ص سریال1579، ذیل واژه متولی. 1. دهخدا، علی ا
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 7، صص 313 تا 319؛ طبرسی الفضل ابن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 11، صص 38 و 41.

. http://www.shabestan.ir.:3. آقایی، حمید، گفتگوی خبری با خبرنگار شبستان، قابل دسترس در
کبر، قاموس قرآن، ذیل واژه»امام«. 4. قریشی، سید علی ا

5. طباطبائی، حکیم سید محسن، مستمسک عروة الوثقی، ج7، صص 316- 328.
6. این بخش با کمی تلخیص و تغییر از منبع زیر گرفته شـده اسـت: موظف رسـتمی، محمدعلی، امام مسـجد یا امام جماعت مسـجد، قابل دسـترس 

.http://www.ido.ir :در آدرس
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ذهن متبادر می شـود، وظایف و مسـئولیت اندکی برای آن متّصور می شود. امام از نظر لغوی به معنای پیشوا، 
پیش نماز، خلیفه، فرمانده سپاه، راهنمای مسافران است. مفهوم »امام مسجد«، باالتر از امام جماعت است، 
وقتی می گوییم امام، هم نماز جماعت را شامل می شود و هم امام جمعه را؛ چون در مسجد هم نماز جماعت 

خوانده می شود و هم نماز جمعه.
در پیشنهاد واژه امام مسجد در این بحث منظور از امام، امام معصوم نیست؛ بلکه شخصی با  تحصیالت 
عالی دینی اسـت که  آشـنایی کافی و وافی در حوزه های فقهی و احکام و مسـائل شریعت اسالمی دارد. وی 
شـرایط و الزامات ذکر شـده در منابع دینی را برای امامت مسـجد)در عصر غیبت امام زمان و در حاکمیت 
ولـی امر حاضر مسـلمین( داراسـت. نگارنـده با در نظر گرفتن وظایف گسـترده امام جماعـت و فّعالیت های 
متنوع مسـاجد امروزی و گسـترده شدن فّعالیت های فرهنگی مساجد بر این باور است که به جای واژه »امام 

جماعت«، بهتر است از »امام مسجد« استفاده شود.

2-7( روان شناسی دین1و روان شناسی دینی2

»روان شناسـی دیـن« یـا روان شناسـی مذهب از شـاخه های تحقیقات علمی اسـت که به بررسـی دین 
می پردازد. کار اصلی روان شناسـی دین، تعریف و توضیح جامعه شناسـانه  ،              روانشناسـانه از پدیده های دینی 
است.3 در دهه های اخیِر اواخر قرن20، نگاه های جّدی تری به دین شده و پژوهش های زیادی در این زمینه 

انجام شده است؛ یعنی نگاه ها بیشتر در صدد بررسی بی طرفانه ای نسبت به مسائل دین بوده است.4
در روان شناسـی دین، روان شناسـی به منزله مبنایی برای ارائه تفسـیر از پدیده های دینی در نظر گرفته 
می شـود. مثـاًل یـک پدیده دینی مثـل عزاداری، هم تبیین روان شـناختی دارد و هم تبیین جامعه شـناختی و 
تبیین هـای دیگـر؛ اّما در این گسـتره، ایـن پدیده را فقط از دید روان شـناختی تبیین می کنیـم. در مقابل، در 
»روان شناسی دینی« که شاخه ای از علم دینی است، باورهای مذهبی به منزله اصل و منبع قرار می گیرند و 
روان شناسـی در چارچوب آن باور ها جسـتجو می شود.5 امام مساجد باید با شناخت اصول روان شناسی دین، 

همه ابعاد دین اسالم را با کمک علوم جدید بشناسد و سیاق های نوین دین درمانی را ایجاد نماید.

1. psychology of religion.
2. religious psychology.

.http://fa.wikipedia.org :3.  بر گرفته از سایت ویکی پدیا به آدرس
4. آذربایجانی، مسعود، نشریه معارف، ش 66، ص 6.

5. قربانی، نیما، روان شناسی دین, قبسات، ش 8، ص24.
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2-8(دین درمانی1چیست؟

دین درمانی یا مذهب درمانی، به شـیوه هایی از روان شناسـی گفته می شـود که با ابزار دین و مذهب به 
درمان و بهبود آسیب های رفتاری در فرد یا گروه یا جامعه می پردازد. دین درمانی با دّقت نظر به روان شناسی 
دین و روان شناسـی دینی انجام می شـود و مشکالت و آسـیب های رفتاری یا نگرشی افراد را درمان می کند 
یـا از بروز آسـیب های کـرداری و اخالقی و اختالالت رفتاری پیشـگیری می کند. دیـن درمانی ماهّیت بین 
رشـته ای دارد و عـالوه بـر تخّصص در روانشناسـی، ورود به این گسـتره منوط به کسـب دانـش در الهیات، 

متافیزیک، اخالق و اسطوره شناسی و...است.2

3( نقش های اختصاصی امام مسجد در جذب خانواده ها به مساجد

یکی از ارکان اصلی هر مسـجد که از متولّیان فرهنگی اثرگذار مسـاجد محسـوب می شـود، امام جماعت 
ْن 

َ
اسـت که در آموزه های اسـالمی دارای منزلتی ارزشـمند می باشـد. پیامبر می فرمایند: »ِإّنَ اهلَل َوَعَد أ

 َّ ُ
 ث

ُ
ـأ

َ
 یَتَوّض

ٌ
َمـاُم َو َرُجـل ُن َو اْلِ ـَؤّذِ  اْلُ

ً
فـا

ْ
ل

َ
اِنـینَ أ َ َ

ـْم ِف ث  َواِحـٍد ِمْنُ
َّ

َع ُکل َثـَة َنَفـٍر ِبَغیـِر ِحَسـاٍب َو یَشـّفِ
َ

ـَة َثال ّنَ َ  اْلج
َ

یْدِخـل
َماَعِة؛ خداوند وعده داده اسـت که سـه نفر را بدون حسـاب وارد بهشت نماید و  َ ِ ِف اْلج

ّ
ْسـِجَد َفیَصی  اْلَ

ُ
یْدُخل

هر یک از آنها شـفاعت هشـتاد هزار را بنماید؛ مؤذن، امام جماعت و کسـی که وضو بگیرد و وارد مسجد شود 
و در جماعت نماز بخواند«.3 یکی از عواملی که در مبحث جذب خانواده ها به مسـاجد باید مدنظر قرار گیرد 
ویژگی های فردی و توانمندی های امام مسجد است. در خصوص امام مسجد موّفق تحقیقات زیادی صورت 
گرفتـه اسـت.4همه ویژگی هـا و خصوصیـات فردی امام مسـجد در جذب گروه های مختلف سـنی اعضای 
خانواده اثرگذار اسـت. بنابراین، متولّیان باید در انتخاب امام مسـجد به این ویژگی های فردی امام جماعت 
توّجه ویژه نمایند؛ چرا که مسجدی در جذب خانواده  ها موّفق است که امام جماعتی توانمند و با ویژگی های 
کارآمـد و مهارت های به روز داشـته باشـد. در ادامه برخـی از نقش های امام جماعت در جـذب خانواده ها به 

مساجد اشاره می شود.

3-2(ارتباط منظم و مستمر امام جماعت مسجد با نمازگزاران

روحانی مسجد یا امام مسجد باید از احوال نمازگزاران مّطلع باشد )از بیمار شدن یا صاحب فرزند شدن و 

1 Religion therapy.  ـ 
2. قربانی، نیما، همان مشخصات، ص 25.

3. مستدرک الوسائل، ج6، ص 449.
4. فرجی، محمد مهدی، ویژگی های امام جماعت موفق، مبلغان، ش 118، صص 43-32.
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ازواج کردن نمازگزاران و ...(. تعامل اجتماعی امام مسـجد با نمازگزاران باید به طور مسـتمر و منّظم برقرار 
باشد و این زنجیره ارتباط اجتماعی و عاطفی سست یا قطع نشود. امام مسجد باید در متن جامعه و در وقایع 
شاد یا غم انگیز زندگی فردی و اجتماعی نمازگزاران حضور پر رنگ داشته باشد. این برنامه همان برخوردی 
اسـت که در صدر اسـالم از طرف رسـول گرامی اسالم و حضرت علی صورت می گرفت. وقتی یکی 
از نمازگزاران یک یا دو جلسـه نماز را غیبت می کرد، بالفاصله آن بزرگواران احوال او را جویا می شـدند. اگر 
شـخص مـورد نظر در بسـتر بیمـاری افتاده بود، به عیـادت وی می رفتند. درصورتی که دچـار گرفتاری بود، 
سعی می کردند با مشارکت سایر مؤمنان و نمازگزاران، به رفع گرفتاری او اقدام نمایند و در صورت بیماری، 

برای بهبودی او دعا کنند.1

3-3(سرکشی امام مسجد از خانواده های شهدا و جانبازان

همه فّعالیت های امام مسـجد باید با محوریت خانواده صورت گیرد تا جذب خانواده ها به مسـاجد تسهیل 
شود. سرکشی امام مسجد از خانواده های شهدا و جانبازان یکی از فّعالیت هایی است که امام مسجد می تواند 
انجام دهد. در برخی مسـاجد این برنامه با اعالم قبلی و با حضور نمازگزاران مسـجد انجام می پذیرد که آثار 
مثبت بسیاری را به همراه داشته است. چنین برنامه مستمر و هفتگی می تواند به گونه ای تنظیم شود که این 
سرکشـی هر شـش ماه یا سـالی یکبار تکرار شود. توّجه به خانواده های شـهدا و جانبازان را می توان در سیره 
رسـول خدا مشـاهده نمود؛ روزی آن حضرت همراه با گروهی از اصحاب بعد از نماز، از مسـجد حرکت 
کردند و به دیدار خانواده »سعد بن ربیع« که از شهدای جنگ احد بود، رفتند و اعضای خانواده را مورد محبت 

و رحمت خویش قرار دادند.2
پیامبـر پـس از شـهادت جعفر بن ابی طالب در جنگ موتـه، به خانه او رفت و با حضور خویش موجب 
تسـلّی دل خاندان او گردید.3 امام جمعه و جماعت باید از پیامبر اسـالم تأسـی بجویند.نمازگزارانی که به 
دالیل مختلف، خود یا خانواده آنها مورد محبت امام مسجد و نمازگزارن قرار می گیرند، این تفّقد را از برکت 
معنوی و اجتماعی مسجد تلقی می کنند. این عمل آثار مثبت بسیاری را به همراه خواهد داشت که مهم ترین 

آن ترغیب نمودن خانواده به حضور در مساجد است.

1. رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی، ص274.
2. رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی، سیرت رسول اهلل، صص 345-321.

3. بالذری، احمد بن  یحیی، جمل من انساب االشراف، ج2، ص298.
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3-4(ارائه مشاوره روان شناسی با نگرش مذهبی

اهمیـت معنویـت و رشـد معنوی در انسـان ها، در چند دهه قبل بـه صورتی فزاینده توّجه روانشناسـان و 
متخصصان بهداشت روانی و اخالقی را به خود جلب نموده است. فلسفه اُمانیستی و علم پوزیتیوستی غرب 
در قـرون اخیـر ماننـد دو لبه یک قیچی و با روش های گوناگون سـعی نمودند تا گفتمـان الهی و معنوی را از 
صفحه روزگار و از زندگی بشریت حذف نمایند. در حالی که در قرن 21 ضمن اظهار عجز از این خواسته، به 
دین و معنویت عروج کردند. بر اسـاس تحقیقات انجام شـده امروز از عامل معنویت و مذهب و دین در ارائه 

مشاوره های رفتاری توسط اندیشمندان رشته  روان شناسی مشاوره استفاده می شود.1
دین کامل اسـالم برای همه ابعاد و شـئونات زندگی بشـر دستورات مؤثری ارائه کرده است. برخی از این 
دسـتورات باید توسـط متخّصصان دینی از منابع مربوط اسـتخراج و تشریح شـوند. از طرفی عصر کنونی، با 
توسعه همه جانبه تکنولوژی های ارتباط جمعی، عصر انفجار اطالعات نامگذاری شده است و مفاهیمی چون 
دهکده جهانی و جهانی شـدن مطرح اسـت. این موضوع آسـیب های اجتماعی و اخالقی نوپدید و مشکالت 
رفتاری و اعتقادی جدیدی را به وجود آورده است.2تحقیقات انجام شده حتی در کشورهایی که دین رسمی 
آنها اسالم نیست، نشان داد که گرایش نوجوانان و جوانان و نونهاالن به مذهب و انجام فّعالیت های مرتبط 
با دین یا انجام تشـریفات مذهبی به صورت کلّی در کاهش سـالمت رفتاری آنها مؤثر اسـت. بر اسـاس این 
تحقیقات رفتار با ریسک باال )مانند رفتار ُپر خطر جنسی و مصرف مواد مخدر و...( در جوانانی که به کلیسا و 
معابد و خصوصًا مسـاجد گرایش دارند، بسـیار کمتر است.3روان شناسی دینی یا همان روان شناسی مذهب و 
روان شناسی دینی از مباحث جدیدی است که باید در راستای فّعالّیت های فرهنگی مساجد به آن توّجه شود 

و اساس مشاوره های مذهبی قرار گیرد.

4( نقش های اختصاصی متوّلیان فرهنگی مساجد درجذب خانواده ها به مساجد
4-1(توجه به حضور زنان در مساجد، به عنوان عامل جذب خانواده ها

برخالف شبهه عدم نیاز به حضور زنان در مساجد که در گذشته وجود داشت، امروز حضور زنان در مساجد 

1. تایفانی نیکلس )Tiffany Nickles(، نقش مذهب و معنویت در مشاوره، 2011، ص3.
2. بـرای مطالعـه بیشـتر ر ک:مجموعـه مقـاالت همایش منطقه ای آسـیب های اجتماعی نوپدید، دفتر تحقیقات نیروی انتظامـی مازندران، ص3-

.554
3. ر ک به: والس )Wallace( و فورمن )Forman,(، نقش مذهب و دین در افزایش سالمتی و کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان آمریکایی. 1998، 

صص741-721. 
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به عنوان عاملی برای جذب خانواده ها به مسـاجد از دیدگاه متولیان و برنامه ریزان فرهنگی مسـاجد بیشـتر 
گذشته است. در گذشته به خاطر فرهنگ ناروا و کج فهمی های به وجود آمده ، همیشه زنان از حقوقی کمتر از 
مردان برخوردار بودند.1این طرز تفکر در دوران پیش از اسالم با شرمساری یا خشم پدران از تولّد فرزند دختر 
ا َو ُهَو َکِظمٌی«؛3هر 

ً
 َوْجُهُه ُمْسَوّد

َّ
ْنیث َظل

ُ
َحُدُهْم ِباْل

َ
َر أ نمود پیدا می کرد.2قرآن در این مورد می فرماید: »َو ِإذا ُبّشِ

 ِمـن َصالِتا ف َبیِتا 
ُ

فَضل
َ
َدِعها ا ُبیوُت«؛4و»َصـالُه اَلرَئِه ف ِمن

ْ
چنـد احادیـیث ماننـد َخیـُر َمسـاِجِد ِنسـاِئُکْم ال

 ِمـن َصالِتـا ِف الـّدار«5؛ به منع حضور زن در مسـاجد اشـاره دارد؛ ولی این احادیث 
ُ

فَضـل
َ
َو َصالُتـا ف َبیِتـا ا

مربوط به دوره ای است که برای بانوان ناامنی یا موانعی وجود داشته باشد یا ناظر به زمانی است که شوهران 
به زنان خود اجازه حضور در مسجد را ندهند. البته در خصوص بررسی سندّیت و تفسیر جنبه های این روایات 

مباحث مطّولی الزم است که در این مقال نمی گنجد.6
آموزه های اسـالمی، به زنان اجازه داده تا با حفظ حریم و عّفت و پاکدامنی در اجتماع حضور یابند و برای 
رشـد و ترّقـی خـود و جامعه گام بردارند.7حضور زنان در مسـاجد برای انجام فرایـض دینی مصداق تعظیم و 
بزرگداشت مساجد است، ولی شرط حضور در مسجد رعایت عّفت، حجاب و شئون اسالمیست. در مستندات 
متعـّدد قرآنـی و روایـی تأکیـدات متعـددی در مورد لزوم و اهمیت حضور زنان در مسـاجد و در سـخنرانی  یا 

مجالس وعظ  پیامبر یا در جلسات اختصاصی برای زنان شده است.8
بر اساس مطالب بیان شده، زنان در آفرینش و سرشت با مرد یکسانند و در رشد و کمال معنوی و رسیدن به 
قلّه های بلند تقوا و فضیلت و کسب ارزش های واالی الهی و انسانی نیز دارای استعدادهای سرشاری هستند. 
زنان به دلیل اینکه دارای  نقش های متعدد مادری، همسرداری، مربی گری، تربیت و پرورش فرزندان و نیز 
نقش  عاطفی در خانواده می باشـند، حضورشـان در مسـاجد می تواند باعث جذب خانواده ها شـود. از این رو، 
متولیان فرهنگی باید همه موانع حضور بانوان در مساجد را به نحو مقتضی برطرف سازند. در ادامه بحث به 

برخی از نقش های متولّیان فرهنگی در مساجد  اشاره می شود.

1. بسـیاری از کشـورها هنوز این حقوق اجتماعی را برای زنان قائل نیسـتند. برای مطالعه بیشـتر رجوع کنید به: سـایت http://fa.wikipedia.org و 
.http://www.women.gov.ir :همچنین، عظیم زاده فائزه، مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب، قابل دسترس در آدرس

2. مکارم شیرازی، ناصر وجمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج11، ص 272.
3. نحل، آیه 58.

4. تهذیب االحکام، ج3، ص 252-253؛ من ال یحضره الفقیه، ج1، ص358 . 
5 . من الیحضره الفقیه، ج2، ص27. 

6. برای مطالعه تفصیلی در این خصوص ر ک به: حضور سبز زنان در خانه های خدا، مبلغان، ش40، صص 156-146.
7. برای مطالعه بیشتر در مورد آداب حضور زنان در اجتماع ر ک: نور، آیه 30ـ31؛ احزاب، آیات 59 و 53. 

8. صحیـح بخـاری، ج 1، کتـاب الصـالة، بـاب 75، شـماره 96، ص262؛ وسائل الشـیعه، ج1، ص376؛ ر ک بـه: المیـزان فـی تفسـرالقرآن، ترجمـه 
موسـوی محمـد باقـر، ج16، صـص 509 و 510 و 517.
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4-2(رعایت عدالت در مدیریت فضای فیزیکی مساجد

یکی از راه هایی که در جذب خانواده ها به مسـاجد مؤثر اسـت، مدیریت بهینه فضای مسـاجد برای حضور 
بیشـتر بانوان اسـت. متولّیان و مؤّسسـان برخی از مسـاجد، فضا و امکانات بیشـتری را به آقایان اختصاص 
می دهند و در این خصوص عدالت را رعایت نمی کنند. این امر باعث می شـود که مسـجد جنبه مردانه داشـته 
باشـد و این نکته که مسـجد متعلق به همه اعضای خانواده اسـت، از اذهان دور بماند. متولّیان مسـاجد باید با 
توّجـه بـه رونـد افزایش جمعیت محل مورد نظر و با در نظر گرفتن یک چشـم انداز بلندمدت، فضای فیزیکی 

مساجد را تقسیم و تسهیم کنند.
جهت حضور بانوان در مسـاجد، ایجاد محیطی امن و بدون اسـترس، چه در مسـیر مسـجد و چه در داخل 
مسجد مهم است. مسیرهای ترّدد و مکان های مربوط به زنان نباید در انظار عمومی و در معرض دید مردان 
باشد. اگر فضای مربوط به خانم ها کوچک تر از مکانی است که برای آقایان مهیا شده است؛ با استفاده از ابزار 
و پارتیشن هایی که قابلیت باز و بسته شدن دارند می توان در مواقع لزوم این فضا را تغییر داد و مدیریت نمود. 
هم چنین، بانیان و وقف کنندگان مسـاجد باید توّجه داشـته باشـند که در فضای مسجد مکانی را برای بانوان 
دارای عـذر شـرعی احـداث نمایند تا ضمن حضور در کنار مسـجد بتوانند از سـخنرانی ها و دیگر برنامه های 

مسجد بهره مند شوند.
پیامبر، به زنان اجازه شـرکت در مسـاجد را می دادند و زنان حضرت نیز در نمازها به مسجد می رفتند؛ 
آن بزرگوار دسـتور دادند که محل زنان از محل مردان جدا باشـد و ورودی زنان از ورودی مردان مجزا باشـد.

هم چنین، حضرت دسـتور دادندکه پس از نماز، نخسـت زن ها و بعد مردها بیرون بروند.1بر این اسـاس بهتر 
اسـت همـه بخش هـای مردان و زنـان عمومًا با پرده ای از هم جدا شـود، یا بخش زنان در قسـمت باالیی یا 

زیرزمین ساختمان مساجد قرار گیرد.

4-3(حضور هیئت امنای زن در تشکیالت اجرایی مسجد

امروز با گسـترده تر شـدن دامنه فّعالیت فرهنگی و تربیتی مسـاجد مسـئولیت های این تشـّکل مذهبی 
مضاعف شـده اسـت. در برخی از مسـاجد همه اعضای تشـکیل دهنده هیئت امنا و متولّیان را آقایان تشکیل 
می دهند و فاقد عضو خانم در تشـکیالت خود هسـتند. بسـیار روشن است بر حسب اقتضائات خاّص جسمی 

1. ر ک: محّمد بن عبداهلل زرکشـی، اعالم المسـاجد باحکام المسـاجد، ج2، ص93؛ سـنن ابوداوود، ج1، ص109، ح 21234؛ و نیز همین منبع، ج2، 
ص658، ح 1842.
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یا فکری و نگرشـی زنان، نیازها و خواسـته های آنها از برنامه های فرهنگی مسـاجد نسبت به مردان متفاوت 
است. بر این اساس، باید یک یا چند نفر از بانوان در تشکیالت مسجد و هیئت امنا یا مجموعه متولّیان حضور 
داشته باشند تا با شرکت آنها در جلسات برنامه ریزی فرهنگی، متولّیان جوانب امور مربوط به زنان را مّدنظر 
داشـته باشـند. اگر زنان توانمند و دارای مهارت های مدیریتی و اجرایی مناسـب در تشـکیالت هیئت امنای 
مساجد حضور داشته باشند خواسته ها و موارد مربوط به زنان بهتر و دقیق تر رعایت می شود و شرکت بانوان 

در مساجد به عنوان مهم ترین اعضای خانواده بیشتر خواهد شد.

5(نقش های تلفیقی امام مسجد ومتوّلیان فرهنگی درجذب خانواده ها
5-1. داشتن تفّکر چند بعدی در مخاطب شناسی فرهنگی

متولّیان فرهنگی و امام مسجد باید در تنظیم برنامه های فرهنگی به گستردگی و تنّوع سّنی و شخصیتی 
مخاطبان یا مسـتمعین1توّجه داشـته باشـند. تهیه و تنظیم و اجرای یک برنامه خاّص برای افراد موجب جلب 
همان گروه خاّص به مسـجد می شـود. اگـر متولّیان فرهنگی در تدارک برنامه هـای فرهنگی دارای نگرش 
تک بعدی باشند، نمی توان شاهد حضور گسترده خانواده ها به مساجد بود. متولّیان باید در انتخاب سخنرانان 
دقت نمایند. سخنرانان باید در هر خطابه موضوعات و مباحث خود را از زوایای مختلف تحقیق و بررسی کنند 
و آن را بـرای همـه گروه های سـّنی و همه اعضای خانواده ارائه نمایند. در واقع نباید مخاطب شناسـی کنند، 
بلکـه باید مخاطبان شناسـی نمایند و بـه همه گروه های مخاطبان توّجه کنند. سـخنرانی هایی که فقط تک 
منظوره هسـتند و مثاًل فقط در مورد جوانان اسـت یا فقط به مقوله زنان مرتبط می باشـد، بالّطبع فقط همان 
گروه مستمعین را جذب خواهد نمود. از این رو، در انجام برنامه های فرهنگی توّجه به موضوعات و برنامه ها 
یا فّعالیت های چندبعدی و چندگروهی بسیار مؤثرتر است و در جذب خانواده ها به مساجد تأثیر زیادی دارد.

5-2. توّجه به حضورنوجوانان و جوانان به مسجد

یکی از اعضای تشـکیل دهنده خانواده، جوانان و نوجوانان هسـتند. آنها به عنوان یکی از عناصر پرتوان 
و پـر انـرژی نهاد خانواده باید در برنامه ریزی های جذب خانواده به مسـجد لحاظ شـوند. امروز بیرون آوردن 
جوانان از محیط بسته خانه و جذب آنها به بطن جریانات اجتماعی و دینی برای فّعالین فرهنگی از مهم ترین 
کارها به شـمار می رود تا شـاهد جوانان خواب آلود و چشم دوخته به صفحه مانیتور رایانه و تلویزیون نباشیم. 
جوانان و نوجوانان به عنوان آینده سـازان جامعه اسـالمی از بزرگ ترین سـرمایه های این کشـور به شـمار 

1 Audiences. 
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می روند وتالش درجهت توسعه آگاهی های دینی آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگر میزان معرفت 
جوانان به آموزه های دینی و انوار زالل معارف دین از رشدونمو مطلوبی برخوردار باشد، شخصیت دینی آنان 
به گونه ای شایسـته شـکل خواهد گرفت و هنگام ورود به جامعه اسـالمی تاثیر به سزایی در آن پدید خواهند 
آورد. »نوجوانی دوره شـکل گیری هویت و جوانی زمان تثبیت آن اسـت. در دوره نوجوانی و کودکی خانواده 
بیشـترین تأثیـر را در شـکل گیری هویت به عهده دارد. در دوره جوانی محیـط زندگی اجتماعی و خود جوان 

نقش اساسی را در تثبیت هویت ایفا می کنند«.1
امـام خمینی فرمودند: »مسـاجد باید مجتمع بشـود از جوان ها، اگر ما بفهمیـم که این اجتماعات چه 
فوایـدی دارد و اگـر بفهمیم که اجتماعاتی که اسـالم برای ما دسـتور داده و فراهم کرده اسـت، چه مسـائل 
سیاسـی و چه گرفتاری هایی را حل می کند، این طور بی حال نبودیم که مسـاجدمان مرکز بشـود برای چند 
پیرزن و پیرمرد.« به نظر می آید دسـتگاه های متولّی فرهنگ باید رویکردی جّدی به مسـجد داشـته باشند و 

جایگاه مسجد در برنامه های ما مشخص شود.2
یکی از اشکاالت عملکرد تعداد اندکی از امامان جماعت و متولّیان فرهنگی، احترام وافر به کهنساالن و 
پیرمردان نمازگزار و توّجه کمتر به نوجوانان و جوانان اسـت. آنها در این احترام کردن چه بسـا از نوجوانان و 
جوانان نمازگزار غافل می شوند. هر فردی با بررسی صفوف نمازهای جماعت برخی مساجد متوّجه می شود 
که غالبًا صف اول را پیرمردهایی تشکیل می دهند که زودتر از نوجوانان و جوانان در مسجد حضور یافته اند. 
به نظر می رسـد که یکی از مصادیق توّجه و احترام به نوجوان و جوانان برای اسـتمرار حضور آنها در مسـاجد، 
آگاه کردن آنان از ثواب حضور در صف اّول نماز جماعت اسـت. این کار در تشـویق و ترغیب آنها به حضور 

فّعال در مساجد و افزایش اعتماد به نفس آنها بسیار مؤثر است.

5-3. توّجه به حضور کهنساالن و سالمندان در مساجد

سـالخوردگان در فرهنگ اسـالم جایگاه ویژه ای دارند و حفظ حرمت و احترام آن ها الزم و واجب اسـت.
وجـود یـک بـاب تحت عنوان »احترام به سـالخوردگان« در اصـول کافی، بیانگر منزلت آنان اسـت. جامعه 
 دینـی ما حضور کهنسـاالن در مجامع و جلسـات و خانه ها را مغتنم و موجـب برکت می داند. پیامبراکرم
َیْرَحْم َصِغیَرَنا؛ کسانی که حرمت سالخوردگان را رعایت نمی کنند  ْر َکِبیَرَنا َو ا َمْن َلْ ُیَوّقِ ْیَس ِمّنَ

َ
می فرمایند: »ل

و به کوچک ترها نگاه ترحم و محّبت نمی اندازند، از ما نیستند«.3

1. ر.ک: لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد2، صص214- 215.
2. صحیفه نور، ج 13، ص 325.

3. بحاراالنوار، ج72، ص138؛ اصول کافی، ج3، ص240، روایت 2؛ حسینی سّیدحمید، منتخب میزان الحکمه، ص310 .
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کهنسـاالن و سـالمندان هم مانند دیگران باید قادر باشـند آزادانه و بدون خطر در مسـاجد ترّدد کنند و از 
کلّیه حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند1مهندسـی و طراحی سـاختمان مسـاجد باید با در نظر گرفتن همه 
مخاطبان انجام شـود. تهیه فضایی مناسـب برای سالمندان مثل کوتاه کردن پلّه ها، سرویس های بهداشتی 
مناسـب، تهیه وسـایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تسـهیل در انجام عبادات مثل صندلی های اقامه نماز در 
کنـار حفـظ کرامت و منزلت آنان می تواند برای حضور سـالمندان در مسـاجد مؤثر باشـد. مهندسـانی که در 
طراحی و احداث مساجد نقش دارند باید از حیث فّنی به قوانین مناسب سازی2دّقت نظر داشته باشند. حضور 
کهنسـاالن و سـالمندان در برنامه های مذهبی مسـاجد به عنوان الگویی عملی برای نوجوان و جوانان حائز 

اهمیت است و موجب ترغیب سایرین به حضور در مساجد می شود.

5-4. توجه به حضور خردساالن و تاثیر آن در حضور مادران و خانوادها در مساجد

یکی از مهم ترین عواملی که مانع حضور مادران در مساجد است، به همراه داشتن کودکان و خردساالنی 
اسـت که وابسـتگی زیادی به مادران خود دارند. به عبارت دیگر، منع حضور خردسـاالن در مسـاجد به هر 
دلیلی که باشـد، عدم حضور مادران را به همراه دارد. در تعالیم اسـالمی به اهمیت حضور کودکان و فرزندان 
در فضای معنوی مسـاجد اشـاره شـده تا آن جا که برخی از روایات مربوط به سـیره رسـول خدا و سـیره 
عملی ائمه به حضور کودکان در مسـجد حین اقامه نماز و در صفوف نماز جماعت مربوط می شـود.3 امام 
 اهلِل یسـَمَع َصوَت الّصیب َو ُهَو یبکى َو ُهَو ِف الّصالِة َفیَخّفف الصالة أن 

ُ
صادق فرمودند: »کان رسـول

ّمه؛ رسـول خدا هنگام خواندن نماز جماعت، صدای گریه طفلی را شـنید که مادرش او را با خود به 
ُ
تعَبر ا

مسجد آورده بود. آن حضرت نماز را کوتاه کرد تا مبادا نگرانی در مادرش پیدا شود«.4
چه بسـا مادرانی که به خاطر مشـکالت ناشـی از به همراه داشـتن کودکان، در مسـاجد حضور نمی یابند. 
متولّیـان مسـاجد بایـد در خصـوص رفع این عامـل، تصمیمات الزم را اتّخـاذ نمایند. یکـی از این راه حل ها، 
تأسیس »مسجدمهد« در کنار مساجد است. مسجدمهد، مهد کودکی است که هدف از راه اندازی آن در کنار 
مساجد، نگهداری وآموزش مذهبی و قرآنی خردساالن و فراهم کردن فضایی معنوی، برای کودکان است. 

کن عمومی و تجاری، صص 14 تا 200. 1. برجیان، منصور، جغتایی بهزاد، مناسب سازی در اما
2. قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلوالن،قابـل اجـرا بـرای تمامـی دسـتگاه های دولتـی و خصوصـی؛ قابـل دسـترس در سـایت جامعه معلولیـن ایران 

.http://iransdp.com :بـه آدرس
3. بـرای مطالعـه تفصیلـی در مـورد حضـور کـودکان در مسـجد ر ک به: رسـتگار مرتضی( محقق(،110 سـؤال پیرامون مسـجد، صـص 208-209؛ برای 
مطالعه احادیثی مربوط به حضور کودکان در مسـجد ر ک: طباطبایی بروجردی حسـین، جامع الحادیث شـیعه، ج6، ص459؛ شـریف قرشـی باقر، 

زندگانی حسـن بن علـیA، ج1، ص68.
4. وسایل الشیعه، ج٥، ص٤٧٠؛ ر.ک: هیثمی نور الدین، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج٢، ص٧٤. 



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 50

مسـجدمهد در کنار مسـاجد و با تأکید بر مسـئله احیای مساجد و با درنظرگرفتن مساجد به عنوان مهد تربیت 
و آموزش مسائل اعتقادی و اجتماعی تأسیس می شوند.1

پیامبـر در مسـجدالنبی محلـی برای حضور بچه هـا به نام »روضـة الطفالن«، یعنی بـاغ بچه ها قرار 
دادند. بهتر اسـت امروز نیز ما به تبعیت از آن حضرت با تأسـیس مسـجدمهد برای کودکان اقدام نماییم. این 
کار در افزایـش نمازگـزاران در سـطوح سـنی باالتـر نیز مؤثر خواهـد بود؛ یعنی کودکی که راغب به مسـجد 
می شـود بـه طـور طبیعی پدر، مادر، برادر و خواهرش را با شـیوه های کودکانه خـود وادار می کند که در وقت 

نماز و سایر برنامه های فرهنگی در مسجد حضور داشته باشند.2

5-5. تأسیس کانون های فرهنگی چند منظوره

تشکیل کانون های فرهنگی با بخش های زیرشاخه ای برای همه گروه های سنی و اعضای خانواده یکی 
از موارد مؤثر در جذب خانواده ها به مسجد است. مقام معظم رهبری در این خصوص در سفر اخیر خود 
ـ  هنری مساجد را فراموش  به استان خراسان شمالی فرمودند: »من سفارش می کنم که کانون های فرهنگی  
نکنید... فکرکنید، مطالعه کنید و سخنی که متناسب با نیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می کند، فراهم 
کنید... خودتان را مجهز کنید، به سـالح معرفت و اسـتدالل مسـلح کنید، بعد به این کانون های فرهنگی  ـ  

هنری بروید و پذیرای جوان ها باشید...«.3
بیشتر کانون های مساجد، فّعالیت ها و برنامه ریزی منسجمی برای همه گروه های اعضای خانواده ندارند. 
بنابرایـن، متولّیـان مسـاجد باید برای جذب خانواده ها کانون هایی در مسـاجد تشـکیل دهند که با تفکیک و 
شاخه بندی آنها بتوان برای همه اعضای خانواده ها طرح و برنامه های فرهنگی انتخاب و اجرا نمود. در واقع 
باید در مورد تأسیس کانون فرهنگی دختران جوان، پسران جوان، زنان و مردان میان ساالن و حّتی کودکان 

تصمیمات جّدی گرفته شود یا کانون های قبلی را با مدیریت فرهنگی صحیح گسترش داد.

5-6. توّجه جامع به کارکردهای آموزشی مساجد

یکی از انتقادات وارد بر عملکرد برخی از امامان مسـاجد و متولّیان این اسـت که آنها بُعد آموزشـی مساجد 
 ، ٍ

ّ
ثٌة؛ قرائُة ُمصل ْغٌو إاّل ثاَل

َ
ْسِجِد ل وٍس ِف اْلَ

ُ
 ُجل

ُّ
را کمتر مدنظر قرار می دهند. پیامبر اکرم می فرمایند: »ُکل

. www.parsine.com. :1. پایگاه خبری تحلیلی پارسینه، خبر20106، قابل دسترس در سایت
.www.mashreghnews.ir :2. خبرنامه مشرق نیوز، خبر69427، قابل دسترس در آدرس

.www.leader.ir:3. بیانات مقام معظم رهبری )مّد ظله( درخراسان شمالی، مهر 1391، قابل دسترس در
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ٍم؛ هر نشسـتنی در مسـجد بیهوده اسـت، مگر این که برای سه کار باشد؛ خواندن  ْ
 َعْن ِعل

ٌ
کُر اهلِل، أْو سـاِئل أْو ِذ

قرآن، ذکر خدا، اندوختن دانش«.1 در سال های آغاز بعثت، پیامبر، یاران خویش را در مسجدالحرام گرد 
می آوردند و واجبات و محرمات الهی را به آنان آموزش می دادند.2پس از هجرت در بیشـتر اوقات بعد از نماز 
صبح و عشـا به سـخنرانی و گفت و گوهای علمی می پرداختند.3 این جلسـات با حضور مردان و زنان مسلمان 
برپا می شـد.4 تفسـیر قرآن و سـخن گفتن پیرامون معانی آیات آن، بخش در خور توّجهی از سـخنرانی های 
پیامبر را تشـکیل می داد. عالوه بر جلسـه های سخنرانی پیامبر، کالس های آموزشی گوناگونی نیز 

در مسجد تشکیل می شد.5با این توضیحات، اهمیت جنبه های آموزشی مسجد معلوم می شود.
از منظر روایات اسالمی، تشکیل جلسه های علمی در مسجد، نسبت به برگزاری جلسه های دعا، جایگاه 
واالتـری دارد و پـاداش آن، ثـواب عمـره کامـل یا حّج کامل6و جهاد در راه خدا اسـت7 کـه رحمت خدا آنان 
را فرامی گیـرد.8در این میان، طرح مباحث دینی در مسـجد، فضیلت بیشـتری دارد. پـس از پیامبر، ائمه 
معصومین نیز برای حفظ جنبه های آموزشـی مسـجد، تالش های ارزنده ای انجام دادند. مسـجد، ابزارها 
و موقعیت هایـی را در اختیـار دارد کـه به کمـک آن می توان به آموزش و افزایش شـناخت دینی نمازگزاران 
پرداخـت. مسـجد مکانـی اسـت که مسـلمانان برای برپایـی فرائض الهـی و مجالس مذهبـی در آن حاضر 
می شوند و این فرصت مناسبی است تا معارف و احکام دین منتشر شود. البته نقش امام مسجد در این میان 

بسیار اهمیت دارد.
پیش از پیدایش مدرسـه، مسـاجد یگانه مرکز مهم آموزشی  ـ  فرهنگی در جهان اسالم بوده است. پس از 
آن نیز، مدرسـه در دامان مسـجد بنا می شـد. از همین رو، در بیشتر کتاب هایی که درباره مسجد به نگارش در 

می آمد، از مدرسه بسیار سخن گفته می شد که سبب آن ارتباط نزدیک مسجد و مدرسه است.9
بنابراین، امامان مسـاجد و همه متولّیان فرهنگی و هیئت امنای مسـاجد باید به کارکرد آموزشـی مسجد 
در همه ابعادش توّجه نمایند تا از پتانسیل موجود در مساجد و تجمعاتی که برای برنامه های مذهبی مقطعی 

1. بحاراالنوار، ج77، ص 86؛ وسایل الشیعه، ج3، ص 86.
2. احتجاج، صص39-28.

3. عبدالحی کّتانی، سید محمد، التراتیب االدارّیه، ج2، ص 233. 
4. صحیح بخاری، ج 1، کتاب الصاله، باب 75، شماره 96.

5. التراتیب االدارّیه، ص222.
6. منیة المرید، ص 106.

7. زرکشی، محّمد بن عبداهلل، اعالم المساجد باحکام المساجد، ص 328.
8. مستدرک الوسایل، ج3، ص 363، روایت 20.

9. برای مطالعه بیشتر ر. ک: تاریخ احمد شبلی، ص 89 به بعد.
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یا دائمی ایجاد می شـود به بهترین صورت اسـتفاده کنند. این امر خود زمینه ای برای گسـترده تر شدن حضور 
همه افراد و خانواده ها در مساجد می گردد.

5-6-1.جلسات آموزش احکام و مسایل شرعی برای بانوان
زنـان بـه عنـوان نیمـی از پیکر جامعه انسـانی، همانند مردان مطرح هسـتند و نمی توان از نقش سـازنده 
آنان چشـم پوشـید. در راسـتای آموزش بانوان در مسـجد باید تصمیمات جّدی اتخاذ گردد. بانوان به خاطر 
نقش هـای مؤثـر و متنوع در خانواده مانند نقش همسـری و شـوهرداری، نقش مـادری، نقش تربیت فرزند، 
نقـش عاطفـی و... الزامًا با بسـیاری از فّعالیت های گسـترده زندگـی روزمّره ارتباط تنگاتنـگ دارند. وظایف 
خاّص و نقش های با اهمیت، نیاز توسعه یافته بانوان به احکام و دستورات فقهی را روشن می سازد. هم چنان 
که بخش اعظم توضیح المسـایل ها و رسـاله های عملّیه را احکام خاّص مربوط به بانوان تشکیل داده است و 
مسایل شرعی پیچیده ای در این مباحث وجود دارد. بعضی فقها و مراجع در این خصوص گفته اند: اگر راهی 

برای یادگرفتن مسائل اسالمی جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب است بانوان به مسجد بروند.1
در روایات مربوط به سـیره نبوی در خصوص اختصاص زمانی برای زنان نقل شـده اسـت که گاهی زنان 
 اهلِل ذِلَک؛ )ای رسـول 

ُ
 َرُسـول

َ
 َوَقد َفَعل

ً
نا یوما

َ
 َفاجَعل ل

ُ
جال یَک الّرَ

َ
َبنا َعل

َ
َقد َغل

َ
به آن حضرت می گفتند: »ل

خدا( شما را مردان احاطه کرده اند. روزی را هم برای ما اختصاص بدهید و رسول خدا چنین کرد«.2 بنابراین، 
مسـئولیت بانـوان در خانـواده و بیرون خانـواده و نیز نقش ها و وظایف اقتضایی آنهـا ایجاب می کند که راه و 
رسـم زندگی طبق شـئونات اسالمی را در قالب برنامه های منسجم و مستمر فرهنگی مساجد آموزش ببینند 
و فرا گیرند. متولّیان فرهنگی مسـاجد با عنایت به موضوع فوق بهتر می توانند در جذب حداکثری بانوان در 

مساجد تصمیم گیری نمایند.

5-6-2.برگزاری جلسات و کارگاه های آموزش خانواده
امروز، دشـمنان دین اسـالم دریافتند که آنچه آنها را در اجرای اهداف شـوم تهاجم فرهنگی و شبیه خون 
فرهنگـی موّفـق خواهـد کـرد، تخریب بنیان خانواده هاسـت. در چنین شـرایطی امامان مسـاجد و مبلّغان و 
متولّیان فرهنگی مساجد باید به آموزش خانواده بر حسب موازین اسالمی و ایجاد و توسعه خانواده اسالمی 

1. مکارم شیرازی آیت ا...، ناصر، رساله توضیح المسائل، صص 159-160، م 817.
2. ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، ج1، ص 195 .
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بـا تأکید بر سـبک زندگی اسـالمی اهتمـام ورزند. کارگاه ها و کالس های آموزشـی برای جوانان در شـرف 
تشـکیل خانواده و ازدواج یا تشـریح اصول اخالق در خانه برای همه اعضای خانواده و اسـتفاده از آموزه های 
اسـالمی در تحکیـم بنیـان خانواده ها، یکـی از فّعالّیت های مهم فرهنگی تربیتی اسـت که در جذب خانواده 
به مسـاجد و کاهش آسـیب های اجتماعی بسیار مؤثر است.1بسـیاری از تحقیقات علمی و میدانی بیانگر این 
مطلب هسـتند که برخی از آسـیب های رفتاری را می توان با تکنیک »خانواده درمانی«2درمان نمود یا اثرات 
آن را کاهش داد. روانشناسـانی که به خانواده درمانی و »ازدواج درمانی«3اعتقاد دارند از عامل مهمی چون 

معنویت، مذهب، دین و برنامه های فرهنگی و مسجدی برای اهداف درمانی و بالینی خود استفاده می کنند.4

5-7.ایجاد صندوق قرض الحسنه مساجد وتوّجه به اقتصاد خانواده

مهم ترین علت ایجاد صندوق های قرض الحسـنه، انگیزه مذهبی و دینی اسـت. قرض الحسـنه به عنوان 
یک سـّنت حسـنه در گذشـته به صورت عقد بین فرد قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می شـد و این امر با 
ارزش، سـال های متمادی بین مسـلمانان جهان به عنوان نوعی عبادت تلّقی و به قصد پاداش اخروی انجام 

می شد. جلوه های زیبای قرض الحسنه در قرآن کریم بسیار است. آنجا که می فرماید:
می  ؛ کیسـت آن  کس که به خدا وامی نیکو  ْجٌرَکـر

َ
ـُه أ

َ
ـُه َو ل

َ
 َفُیضاِعَفـُه ل

ً
َحَسـنا

ً
ـذی ُیْقـِرُض اهلَل َقْرضا

َّ
»َمـْن َذا ال

بدهد تا نتیجه اش را برای وی دوچندانگر داند و او را پاداشی خوش باشد؟«5
در سـال 1348 اّولیـن صندوق قرض الحسـنه در یکی از مسـاجد جنـوب تهران به نـام »صندوق ذخیره 
جاویـد« تشـکیل شـد. ایـن صندوق با هدف کمک بـه محرومان و نیازمنـدان و مبارزه بـا معامالت ربوی و 
رباخواری، ابتدا کمک های بالعوض پرداخت می کرد و بعد از مّدتی به پرداخت قرض الحسنه مبادرت ورزید. 
بعد از آن، صندوق های متعّددی در مسـاجد دیگر یا خارج مسـاجد در تهران و سـایر شـهرها تأسیس شدند و 

گسترش یافتند.
در فرهنـگ اسـالمی، قـرض دادن و برطرف کردن نیازهای مؤمنان، کار پسـندیده ای به شـمار می آید. 

1. البتـه تعـداد اندکـی از مسـاجد بـه ایـن مقولـه توّجـه دارنـد. ر ک: سـلیمان پـور ابراهیـم، گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، 1392، قابـل دسـترس در آدرس: 
.http://www.mehrnews.com

2 family therapy. 
3 marriage therapy. 
4. ر. ک: آیـوی )Ivey(، کورینـک )Korinek(، میلـر )Miller(، معنویـت در ازدواج درمانـی و خانـواده درمانـی و توسـع مقیـاس انـدازه گیـری آن، صـص 

71-82 و همچنیـن ببینیـد: هیـوج )Haug(، ابعـاد معنویـت در خانواده درمانی، 1998، صـص 194-181. 
5. حدید، آیه 11؛ ر.ک: حدید، آیه18؛ بقره، آیه 245؛ مائده، قسمتی از آیه 12؛ تغابن، فرازی از آیه 17؛ مزّمل، بخشی از آیه 20.
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متولّیان فرهنگی مسجد می توانند با تشکیل صندوق قرض الحسنه، کارآیی اقتصادی مساجد را حفظ نمایند. 
در واقع دست گیری افراد نیازمند در بحران های اقتصادی با ارجحیت بُعد خانوادگی آن بحران ها، مهم ترین 
تأثیر این صندوق هاسـت. با پند و اندرز مبلغان دینی در مسـجد و امام مسـجد در مورد این موضوع، خیزش 
ملّی و جریان های فقرزدایی در سـطح جامعه افزایش می یابد. این موضوع بسـیاری از خانواده ها را به حضور 

فّعال در مساجد ترغیب می کند.

6(نتیجه گیری

بـا تحلیـل کلّـی مطالب مطرح شـده، می توان گفـت همه متولّیان فرهنگی مسـاجد اعّم از امام مسـجد، 
متولّیـان فرهنگـی و مسـئولین اجرایی و تصمیم گیرندگان مسـاجد باید با برنامه های چنـد بعدی برای همه 
گروه های سنی اعضای خانواده جاذبه معنوی الزم را فراهم نمایند. آنها باید با برنامه ریزی تک بعدی یا جزئی 
و تلفیـق برنامه هـا و تولیت و مدیریت یک برنامه جامع راهبردی، به مهندسـی فرهنگی و مدیریت فرهنگی 
بپردازند. چشم اندازی که امام جماعت و متولّیان فرهنگی مساجد را در این هدف گرانقدر یاری می رساند، دارا 
بودن نگرش سیستمی  ـ  اقتضایی در رابطه با همه اعضای خانواده شامل: پدران، مادران، نوجوانان، جوانان و 
کودکان در هر جنسـیت اسـت. در واقع امام مسجد و متولّیان فرهنگی باید به نیازهای چند وجهی خانواده ها 
که شـامل نیازهای عبادی، تربیتی، اجتماعی، آموزشـی و اقتصادی اسـت، توّجه نمایند و در تمام برنامه های 
فرهنگی آنها را لحاظ نمایند. بدین ترتیب خانواده ها، حضور در مسـاجد و فّعالیت های مسـجدی را بخشـی 

از زندگی خانوادگی خود دانسته و به صورت گروهی و تلفیقی و بیش از پیش در مساجد حضور می یابند.
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مسجد و خانواده
سّید تقی واردى

 چکیده

نگارنده، از منظر جامعه شناسـی و با اسـتفاده از آیات و روایات، به بررسی رابطه خانواده با مسجد پرداخته. 
انواع تعامل مسـجد و خانواده و رابطه کّمی و کیفی را مورد توّجه قرار داده اسـت؛ سـپس از آثار و فواید حضور 
خانواده در مسـجد، لزومًا اسـتفاده مفید و مشـروع از مسـجد و ممنوعیت اسـتفاده های ابزاری از مسـجد را 
مطـرح و وظایـف خانـواده در برابـر مسـجد را برشـمرده و در ذیل هر عنـوان، نکات مفید و سـازنده ای را نیز 

مطرح ساخته است.

کلیدواژه ها: 

مسجد، خانواده، تعامل مسجد و خانواده، رابطه کّمی، رابطه کیفی، حضور در مسجد.
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اشاره

از زمانی که مشـّیت و اراده خداوند متعال بر این قرار گرفت که انسـان به زمین هبوط و با تشـکیل خانواده 
در این کره خاکی زیسـت نماید، نیاز بشـر به جایی که محّل عبادت و راز و نیاز با خدا باشـد، محسـوس بود و 
بدین جهت انسـان های موجود آن عصر با پدیده عبادگاه،آشـنایی و رابطه ویژه ای داشـتند و به مرور زمان، 
عبادت و پرستش خداوند سبحان در جایی به  نام عبادتگاه یا مسجد، در زندگی انسان ها نهادینه شده است.

 در تمـام ادیـان و مذاهـب الهـی، عبادتگاه ها جایگاه ویژه ای در نزد پیروان داشـتند و از اعتبار و قداسـت 
خاّصی برخوردار بودند.

 هم اینک نیز پیروان ادیان و مذاهب موجود در دنیا، هر یک دارای عبادتگاه ویژه ای هسـتند و با مراجعه 
به آن، اعمال عبادی خویش را انجام می دهند.

 زرتشـتیان در آتشـکده ها، یهودیان در کنشـت ها، بودائیان و هندوها در معبدها، مسـیحیان در کلیساها، 
و راهبـان در دیرهـا و مسـلمانان در مسـجدها عبادت های خویش را بجا می آورند و بـرای چنین مکان هایی 

اعتبار و قداست ویژه ای قائل اند.
در میـان پیـروان ادیان الهی، مسـلمانان اهمّیتی خاص برای عبادتگاه خـود قائل اند؛ به طوری که در هر 
شبانه روز، پنج و یا حّداقل سه بار به آن مراجعه می کنند و نمازها و عباداتشان را در آنجا انجام می دهند و در 

حقیقت، بخشی از عمر خود را در مساجد سپری می کنند و آن را خانه دّوم خود می دانند.
در میان مسـلمانان، خانواده به عنوان رکن رکین و زیرسـاخت اصلی و اساسـی جامعه، در برقراری ارتباط 
معنوی و الهی مسلمانان با مسجد، نقشی مهم و منحصر به فرد بر عهده دارد. این نقش خانواده، در هر عصر 
و نسـلی مانع دوری و افتراق با مسـاجد گردیده اسـت. در این نوشـتار، موضوِع »مسجد و خانواده« را از منظر 
جامعه شناسـی و با اسـتفاده از آیات و روایات معصومین مورد بررسـی قرار می دهیم، و آن را در بخش های 

ذیل پی می گیریم: 
1 . رابطه خانواده با مسجد؛
2 . تعامل مسجد و خانواده؛

3 . آثار و فواید حضور خانواده در مسجد؛
4 . وظایف خانواده در برابر مسجد؛

5 . استفاده های مفید و مشروع از مسجد؛
6 . استفاده های ابزاری و ممنوع از مسجد.
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امیـد اسـت که این گونه نوشـته ها و تالش هـا در اقبال، و رویکـرد خانواده ها، به ویژه جوانـان و نوجوانان 
میهن عزیز ما و سراسـر جوامع اسـالمی به مسـجد، تأثیر به سزایی داشته باشد و آنان را از راه های انحرافی و 
 فسـادانگیز رهایی بخشـد و رضایت خداوند سبحان و خرسندی صاحب االمر، حضرت حجت بن الحسن

را در پی داشته باشد.

رابطه خانواده با مسجد

رابطه خانواده با مسجد، از چند جهت شایان بحث و بررسی است. اّما در اینجا تنها به بررسی رابطه کّمی 
و کیفی می پردازیم.

1-  رابطه کّمی

ـت و محـدود: بدین گونـه کـه انسـان بـه وقت نیاز و یا در اّیام خـاص، مانند ماه مبارک 
ّ

1ـ  1( رابطـه موق
رمضان به مسـجد روی می آورد و پس از رفع نیاز و یا پایان اّیام خاص، رابطه خود را با مسـجد کم و یا حّتی 

ترک می کند.
این رابطه، خالی از فایده و ارزش نیسـت، ولی مورد توصیه و سـفارش الهی نیسـت و حّتی مورد انتقاد و 
سـرزنش قرار گرفته اسـت؛ زیرا به این معناسـت که انسان هرگاه به مصیبت و گرفتاری مبتال شود، به خدا رو 
آورد و هنگامی که گرفتاری اش برطرف گردد، بار دیگر خدا را فراموش می کند. از این رفتار و کردار نکوهیده 

در چند جای قرآن کریم، از جمله در این آیه شریفه انتقاد شده است:
َبّرِ ِإَذا ُهْم ُیْشـِرُکوَن؛ هرگاه سـوار کشتی 

ْ
اُهْم ِإَل ال َّ ج

َ
ا ن ّمَ

َ
یَن َفل ُه الّدِ

َ
ِلِصینَ ل ِک َدَعُوا اهلَل ُمنْ

ْ
ُفل

ْ
»َفِإَذا َرِکُبوا ِف ال

شوند، خدا را از روی اخالص و پاکی می خوانند و همین که به خشکی رسند]و از کشتی پیاده گردند[، شرک 
می ورزند!«.1

 بی تردید، هر کس به چنین روش و شیوه ای در استفاده و بهره مندی از مسجد روی آورد، مورد نکوهش 
و سرزنش الهی قرار می گیرد و بدین جهت باید در حد امکان از آن پرهیز کرد.

2ـ  1( رابطه دایم و غیرمحدود: رابطه نیک و پسندیده خانواده ها با مساجد، آن است که حد و حصاری 
نداشته و دایم و همیشگی باشد و در حقیقت، مسجد خانه ای دیگر برای آنان باشد.

 در قرآن کریم آمده است:
یَن؛ توّجه شـما در هر مسـجدی به او باشد و او  ُه الّدِ

َ
ِلِصینَ ل ِ َمْسـِجٍد َواْدُعوُه ُمنْ

ّ
ِقیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکل

َ
»َوأ

را بخوانید؛ در حالی که دین)خود( را برای او خالص می گردانید«.2

1. عنکبوت، آیه 65.
2. اعراف، آیه 29.
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این توصیه الهی، بیانگر این معناست که انسان همیشه باید به خدا توّجه داشته باشد و از روی اخالص و 
نّیت پاک، او را بخواند و برای این امر در عبادت گاه و به ویژه در مسـجد، تأکید بیشـتری شـده اسـت و این امر 
نشان دهنده لزوم حضور شایسته و بایسته مسلمانان در مساجد است. پیامبر اکرم نیز در روایتی فرمود:

ِة، ودرجة دون الدرجة الوسـطى؛ هر  ّنَ َ  ِف اْلج
ً
ـُه َبْیتـا

َ
ْسـِجُد َبْیَتـُه، َبـَن اهلُل تَعـال ل ُقـْرآُن ِدربتـه، َواْلَ

ْ
»َمـْن َکاَن ال

کس که قرآن همدم او و مسجد خانه وی باشد، خداوند متعال خانه ای در بهشت برای او بنا و درجه ای پایین تر 
از درجه وسطی به وی عطا می کند«.1

2-  رابطه کیفی

1ـ  2( رابطه فیزیکی و ظاهرى: گاهی اوقات، انسان به مسجد می رود و حضور فیزیکی و جسمی در آن 
پیـدا می کنـد، ولـی روحش در قید و بند چیزهای دیگر اسـت و فکر و خیـال او در عرصه های دیگر و خارج از 
حوزه معنویت و عبادت قرار گرفته اسـت. چنین انسـانی، رابطه بی حاصل و بی ارزش با مسـجد برقرار کرده و 
از کسـب ثواب و ارزش های معنوی و روحی محروم مانده اسـت. محروم تر از او کسـی است که در مسجد به 

کارهای غیرعبادی و حّتی گناه آلود بپردازد.
  پیامبر اکرم در حدیثی فرمود:

)ص(: 
َ

 اهلِل َو َمـا ُیْحـِدُث؟ َقـال
َ

 َیـا َرُسـول
َ

ـالِة ِعَبـاَدٌة َمـا َلْ ُیْحـِدْث. ِقیـل ْسـِجِد اْنِتَظـاَر الّصَ ـوُس ِف اْلَ
ُ
ل ُ »اْلج

االْغِتَیاَب 
نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است مادامی که حدثی از او سر نزند.             

پرسیده شد: ای رسول خدا! به چه چیزی ُمحِدث می شود؟ فرمود:
»به غیبت کردن.«2   

 آری؛ غیبت از دیگران و سـخن گفتن از کسـی که در جمع آنان نیسـت و پرداختن به شـایعات و پر و بال 
دادن بـه آنهـا و یـا فرو رفتن در امور دنیوی و فارغ شـدن از عبادت و پرسـتش الهـی، منافات با روح عبادت و 

طاعت الهی دارد و انسان را به مقصود و مقصد نمی رساند.
 در روایات اهل بیت عصمت و طهارت آمده است:

ْنَیـا اَل 
ُ

ْنَیـا َو ُحـّبُ الّد
ُ

ْکُرُهـُم الّد  ِذ
ً
قـا

َ
َسـاِجَد َیْقُعـُدوَن ِفهَیـا َحل ُتـوَن اْلَ

ْ
ـِی َیأ ّمَ

ُ
َمـاِن َنـاٌس ِمـْن أ ِت ِف آِخـِر الّزَ

ْ
»َیـأ

ْم َحاَجة؛ در روزگار آخرالّزمان، مردمی وارد مسـجد می شوند و حلقه ای برای خویش  ْیَس هلِلَِّ ِبِ
َ
اِلُسـوُهْم َفل َ ج

ُ
ت

1. بحاراالنوار،ج92، ص202؛  مستدرک الوسائل، ج3، ص357.
2. الکافی، ج2، ص357.
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تشـکیل می دهنـد و دربـاره دنیا و دوسـتی )مظاهر( دنیا بـه گفت وگو می پردازند )و از عبـادت و نیایش غافل 
می مانند(؛ با چنین کسانی هم نشینی نکنید؛ زیرا خدا را )رغبت( و حاجتی به آنان نیست«.1

2ـ  2( رابطـه معنـوى و باطنـی: رابطـه خانـواده بـا مسـجد، باید مفید و ثمربخش باشـد و ایـن رابطه، در 
صورتی برقرار می گردد که انسان با همه وجود خود در مسجد حضور پیدا کند و روح و روان خویش را با عطر 
معنویت و عبادت مسـجد، معّطر گرداند و عالوه بر حضور فیزیکی و جسـمی، حضور معنوی و باطنی داشـته 
باشـد و اندیشـه و توّجهات او تنها به خدا و خداشناسـی و خداسـتایی مشـغول باشد و خود را از هر فکر و خیال 

دنیوی برهاند.
امام زین العابدین دربارۀ حضور معنوی در مسجد فرمود:

ِتِه َفُهَو واقٌف   ماداَم ف صال
ّ

ن َسعى إلهیا، َفقد َسعى إل اهلل  و قصد إلیه والصی َ َ
»َواَلساِجُد بیوُت اهلِل ، ف

؛ مساجد، خانه های خداست. پس هرکسی که به سوی آنها بشتابد، به سوی خدا شتافته 
َّ

بینَ یدِى اهلل  َعّزَ َو َجل
و او را قصد کرده اسـت و شـخص نمازگزار، مادامی که در حال نماز اسـت، در نزد پروردگار متعال قرار گرفته 

است«.2
از این حدیث شـریف، چنین اسـتفاده میشـود: انسانی که در مسـجد، در حال نمازاست و همه توجّهات او 
تنها به سـوی خداسـت و او را از روی اخالص و ایمان، عبادت و پرسـتش می کند، چنین کسـی توفیق لقای 

الهی یافته و به مقام واال و بزرگی نایل شده است.

تعامل مسجد و خانواده

خانواده، نهادی است اجتماعی و مسجد، مکانی است مقّدس برای عباد مسلمانان، این دو پدیده، ارتباط 
تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد و از یکدیگر متأثّـر و بهره مندند. معمواًل هـرگاه در ارتباط مسـجد و خانواده کاوش 
می شـود، رابطه یک سـویه خانواده با مسـجد بررسـی می شـود، در حالی که می توان ارتباط بین این دو نهاد 

مهم را دو جانبه در نظر گرفت و تعامل آن دو و یا تأثیر هر یک در دیگری را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در اینجا به نمونه هایی از تعامل مسجد و خانواده اشاره می کنیم:

1. وقـف زمیـن بـراى مسـجد: از مـوارد مفیـد و مهم تعامل خانواده با مسـجد، اقدام این نهاد اجتماعی در 
وقف کردن زمین ملکی برای احداث مسجد است.

مسلمانان به پیروی از پیشوایان و امامان معصوم از صدر اسالم تاکنون در این زمینه پیشتازند. از آثار و 

1. بحاراألنوار، ج22، ص454 .
2. من الیحضره الفقیه، ج1، ص199.
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برکات این سّنت حسنه آنان در وقف زمین های خود برای مسجد است، که شاهد شکوفایی این همه مسجد 
در سراسر جهان هستیم. بدین لحاظ، خانواده هایی که توانایی مالی ساختن مسجد و یا فرصت و قدرت اداره 
کـردن آن را ندارنـد، ولی زمینی دارند که برای سـاخت مسـجد کفایت می کنـد، می توانند آن را برای احداث 

مسجد وقف کنند، تا زمینه ای برای دیگر مسلمانان فراهم گردد و آنان برای ساختن آن اقدام کنند.
وقف که معنی و مفهوم آن عبارت است از متوّقف ساختن مالکیت خصوصی و شخصی و اقدام به عمومی 
کـردن منافـع آن در راه خـدا برای اسـتفاده دائمی مردم و دارای احکام فقهی و شـرعی ویژه ای اسـت که در 
کتابهای فقهی علما و رسـاله های عملیه مراجع تقلید بیان شـده اسـت و دربارۀ آن، سـفارش و توصیه های 

فراوانی شده است. از جمله این که در خبر صحیح از امام جعفر صادق روایت شده است:
ِری َبْعَد َمْوِتِه ِإَل  ْ ج

َ
ْجَراَها ِف َحَیاِتِه َفِهَى ت

َ
ُث ِخَصاٍل: َصَدَقٌة أ

َ
 َثال

َ
ْجِر ِإاّل

َ
 َبْعَد َمْوِتِه ِمَن اْل

َ
ُجل ْیَس َیْتَبُع الّرَ

َ
»ل

ٌد َصاِلٌح 
َ
ْو َول

َ
 ِمْن َبْعِدِه َغْیُرُه أ

َ
ا َو َعِمل  ِبَ

ُ
ا َفَکاَن َیْعَمل َ ُة ُهًدى َسـّنَ ْو ُسـّنَ

َ
ِقَیاَمِة َصَدَقٌة َمْوُقوَفٌة اَل ُتوَرُث أ

ْ
َیْوِم ال

ه ؛ پس از مرگ، چیزی جز سه خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص نیست:  َ
َیْسَتْغِفُر ل

1. کار خیری که در حیاتش آن را بنیان نهاده باشد و پس از وفات او به همان حال باقی بماند؛
2. سّنّت و شیوه هدایت گری که در حیاتش نهاده باشد و پس از وفات وی نیز به آن عمل گردد؛

3. فرزند صالح و شایسته ای از خود به جا گذاشته باشد که پس از وفات برای او دعا و طلب مغفرت نماید«.1 
بی تردیـد، آگاهـی خانواده ها از این گونه احادیث، موجب رغبت بیشـتر آنان بـه وقف کردن زمین های ملکی 
بـرای احـداث مسـجد می گردد. به ویژه اگـر بدانند که در نزد خداوند متعال از چه جایـگاه و منزلتی برخوردار 

می گردند.
امام جعفرصادق در روایتی فرمود:

ْن ُیْذَکَر 
َ
َحّبَ اهلُل أ

َ
ٌه ِمْن َدِمِه َفأ

ّ
ُبْقَعَة َرَش

ْ
َک ال

ْ
َصاَب ِتل

َ
 َفأ

َ
ّ ُقِتل ّ َنیِبٍ ْو َوِصِ

َ
ّ أ  َقْبِر َنیِبٍ

َ
 َعی

ّ
»َما ِمْن َمْسِجٍد ُبِنَ ِإاَل

د ِفهَیا؛ هیچ مسـجدی بنا نمی گردد، مگر این که بر روی قبر پیامبر یا وصی پیامبری که به شـهادت 
َ
ِفهَیا َفأ

رسـیده باشـد، قرار گیرد. پس به این مکان، قطره ای ازخون وی اصابت کرده اسـت و خداوند سبحان دوست 
دارد کـه در ایـن مـکان، ذکر و نیایش وی انجام گیرد«.2بنابراین، می تـوان به وضوح مالحظه کرد که پدیده 
وقف، چه جایگاه مهمی در احداث مساجد دارد و خانواده های متدّین و مؤمن چه نقش آفرینی هایی می توانند 

در این راه داشته باشند.
 2. ساخت و ساز مسجد: خانواده های مسلمان و متدّین در ساخت و مرّمت مسجد، نقشی مهم برعهده 

1. الکافی، ج7، ص56؛ وسائل الشیعة، ج16، ص174.
2. الکافی، ج3، ص370، ح 5263؛ بحاراالنوار، ج14، ص463.
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دارنـد. آنهـا بـا اختصاص بخش هایی از مایحتاج زندگی خویش برای سـاخت و یا مرّمت مسـجد، در این امر 
خداپسندانه سهیم می گردند و از این راه، ایمان و هدایت خویش را به منصه ظهور می رسانند. خداوند متعال 

در قرآن کریم می فرماید:
ُکْفِر؛ مشرکان را لیاقت آن نباشد که 

ْ
نُفِسِهْم ِبال

َ
 أ

َ
 َمَساِجَد اهلل َشاِهِدیَن َعی

ْ
وا ن َیْعُمُر

َ
ُمْشِرِکینَ أ

ْ
»َما َکاَن ِلل

مساجد خدا را آباد کنند، همان هایی که به کفر خود گواهی دهند«.1
این آیه شریفه، نشان می دهد که مرّمت مساجد و یا ساخت و ساز آن، توفیقی است از جانب خدا که نصیب 
کافران و مشـرکان و بی دینان نمی شـود، بلکه این توفیق الهی تنها سـزاوار مؤمنان و خانواده های متدّین و 

خداجو است که به جز خدا، به چیزی دیگر نمی اندیشند.
َة َوآَت  اَل َقاَم الّصَ

َ
َیْوِم الِخِر َوأ

ْ
ا َیْعُمُر َمَسـاِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َوال َ َ

خداوند سـبحان در این آیه می فرماید: »ِإّن
ْهَتِدیـَن؛ همانـا، آنانی که ایمان به خدا و آخرت دارند   ِمـَن اْلُ

ْ
ن َیُکوُنـوا

َ
ــِئَک أ

َ
ْول

ُ
 اهلَل َفَعـَى أ

َ
ـَش ِإاّل َکاَة َوَلْ َیحنْ الـّزَ

و نماز بر پا می دارند و زکات می پردازند و به غیر از خدا از کسـی نمی ترسـند، مسـاجد خدا را آباد می کنند. پس 
امید است این گروه از مؤمنان، جزو هدایت شدگان قرار گیرند«.2

   پیامبر گرامی اسالم، حضرت محمد نیز درباره فضیلت ساخت مسجد فرمود: 
َف َعاٍم َمِدیَنًة 

ْ
ل

َ
َبِعینَ أ ْر

َ
ِ ِذَراٍع ِمْنُه َمِسـیَرَة أ

ّ
 ِبُکل

َ
ْو َقال

َ
ِ ِشـْبٍر ِمْنُه أ

ّ
ْعَطاُه اهلُل ِبُکل

َ
ْنَیا أ

ُ
 ِف الّد

ً
»َمْن َبَن َمْسـِجدا

ـٍؤ...؛ هر کسـی در دنیا مسـجدی بنا نماید، خداوند متعال به 
ُ
ْؤل

ُ
َبْرَجـٍد َول ٍد َوَز َیاُقـوٍت َوُزُمـّرُ ـٍة َوُدّرٍ َو

َ
ِمـْن َذَهـٍب َوِفّض

مقدار هر وجب آن]و به نقلی فرمود: به مقدار هر ذراع آن[ به اندازه پیمودن چهل هزار سـال، شـهری به وی 
عطا می کند که همه آن از طال، نقره، مروارید، یاقوت، زمرد، زبرجد و لؤلؤ باشد«.3آن حضرت در روایت دیگر 
ِة؛ کسی که  برای خداوند مسجدی  ّنَ َ  ِف اْلج

ً
ُه َبْیتا

َ
 و لو مثل َمْفَحص َقطاٍة، َبَن اهلُل ل

ً
فرمود: »َمن إبتن هلل  َمْسِجدا

بسازد، اگرچه به  مانند آشیانه  پرنده ای باشد، خداوند متعال خانه ای برای او در بهشت بنا خواهد نمود«.4
درباره ساخت مسجد و یا مرّمت و بازسازی آن، آیات و روایات فراوانی وجود دارد، که همه آنها مسلمانان 
متعّهـد و خانواده هـای دینمـدار را تشـویق و توصیه به این امر خداپسـندانه می نمایند و با ایجـاد اراده و عزم 
جّدی در وجدان مسـلمانان، آنان را در همه شـهرها و روسـتاها وادار به سـاخت چنین پایگاه و مکانی مقّدس 

می نمایند و از این راه جلوه ای زیبا و بی بدیل از یکتاپرستی و خداگرایی در جوامع بشری به وجود می آورند.

1. توبه، آیه  17.

2. توبه، آیه 18.
3. وسائل  الشیعة ج5 ص205؛ ثواب االعمال، ج1 ، ص150.

4. دعائم االسالم، ج1، ص150.
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اّمـا در ایـن زمینـه، توّجه به این نکته برای سـازندگان مسـاجد ضروری اسـت که، مسـجد را باید طوری 
سـاخت که از لحاظ مهندسـی از اسـتحکام و مقاومت در برابر بالیای طبیعی برخوردار و از نظر فضا، از هوا 
و نور کافی بهره مند و دارای امکانات فرهنگی و تسـهیالت روز باشـد و در محدوده طرح های شـهرداری و 
زیباسـازی شـهری قرار نگیرد و از جنبه معماری نیز معیارهای اسـالمی و ذوق و هنر دینی در آن محسـوس 

و رو به قبله باشد.
3 . اداره مسـجد و تصّدى امور آن: عالوه بر سـاخت و سـاز مسـجد جدید و مرّمت مسجدهای قدیمی و 
فرسـوده، نقش خانواده ها در اداره مسـجد و تصّدی امور آن نیز می تواند بسـیار برجسته و چشمگیر باشد؛ زیرا 
مسـجد به خودی خود نمی تواند در اصالح اخالق و بازسـازی روحی و روانی انسان تأثیرگذار باشد؛ بلکه این 
متولّّیان و متصّدّیان امور آن هستند که از طریق مسجد و با بهره مندی از فضای مقّدس و ملکوتی آن، نقش 

مسجد را در جامعه برجسته می نمایند.
متصّدّیان مسـاجد برای شـادابی و طراوت این مکان مقّدس و جّذابّیت آن برای اقشـار گوناگون مردم، به 

ویژه جوانان، وظایف  ذیل را برعهده دارند:
کیزگی مسـجد: مسـجد نیز مانند سـایر بناها و سـاختمان ها، نیاز به مراقبت و نظافت  1ـ  3. نظافت و پا
دارد. چون رفت و آمد مردم در آن همیشـگی و نامحدود اسـت، باید نظافت و پاکیزگی آن نیز همیشـگی و 
دایمی باشـد. براین اسـاس، متصّدّیان آن، از ادای چنین وظیفه مهّمی احسـاس خستگی نکنند و خود را کنار 
نکشـند؛ به ویژه در اوقاتی که حضور مردم در آن بیشـتر و چشـمگیرتر اسـت؛ مانند روزهای جمعه و هنگام 
برپایی نماز جمعه و یا عیدها و هنگام برگزاری جشـن های دینی و مذهبی و یا مراسـم عزاداری و سـوگواری 

و یا برای جلسات وعظ و خطابه.
در حدیثی از رسول اکرم آمده است:

ُه؛  َ
، َغَفَر اهلُل تعال ل راِب ما ُیَذّرُ ف الَعینِ ُمَعة، َفأخَرَج ِمنُه ِمَن الّتُ ُ ة الج

َ
یل

َ
ِمیِس و ل »َمن َکَنَس اَلسِجَد َیوَم النَ

کسـی که در روز پنج شـنبه و شـب جمعه، مسجد را نظیف و خاک و خاکروبه ای را که به چشم می آید، بیرون 
بریزد، خداوند سبحان گناهانش را می آمرزد«.1

خانواده های متدّین و محترم باید توّجه داشته باشند که فضای بیرونی، حیاط و دیوارهای مسجد، فضای 
درونی، درها و پنجره ها، پرده ها، فرش ها، سـّجاده ها و هر چیزی که در مسـجد اسـتفاده می شـود، باید از آنها 

مراقبت به عمل آید و در صورتی که نیاز به نظافت دارند، اقدام به نظافت و پاکیزه کردن آن نمایند.

1. من الیحضره الفقیه، ج1، ص233؛ التهذیب، ج3، ص254.
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2ـ  3. روشـن نگه داشـتن مسـجد: مسـجد باید همیشـه برای عبادت کنندگان مهّیا و درهای آن باز و 
چراغهایش روشن باشد. پیامبر خدا در این باره فرمودند:

ـُه َمـا َداَم ِف 
َ
وَن ل ـُة الَعـْرُش یْسـَتْغِفُر

َ
ل ِئَکـُة َو َحَ  َلْ َتـَزل اَلال

ً
ْسـَرَج ِف َمْسـِجٍد ِمـْن َمَسـاِجَد اهلل َسـراَجا

َ
»َمـْن ا

ـَراِج؛ کسـی که در مسـجدی از مسـجدهای خدا چراغی بیفروزاند، مادامی که  اَلْسـِجد ُضوًء ِمْن َذِلَک الّسَ
مسـجد از نور آن روشـن است، فرشتگان و حامالن عرش پیوسته برای او طلب مغفرت می کنند«.1بی تردید 
مقصود رسـول خدا در روشـن کردن مسـجد، برپا داشـتن آن برای عبادت اسـت، که در آن عصر نمونه 
برجسته آن روشن نگه داشتن مسجد بود. ولی امروز، نیازهای دیگری نیز به آن افزوده می شود؛ مانند وسایل 
سرمازا و گرمازا، تلفن، آب، کتابخانه، و حّتی رایانه و خطوط اینترنتی؛ متصّدیان مساجد باید به این گونه قضایا 

نیز توّجه کافی داشته باشند.
3ـ  3. جلوگیرى از حضور برخی اقشار: مسجد خانه دّوم همه مسلمانان و مؤمنان است و ورود همگان 
در آن آزاد و بالمانـع اسـت، ولـی در ورود برخـی از اقشـار، از جمله مجانین و دیوانـگان و همچنین کودکان 

خردسال و غیرممّیز که نمی توانند نظافت و حرمت مسجد را نگهدارند، باید تأّمل گردد.
انینُکم؛ مسـاجد خود را از  در روایتی از پیامبر اسـالم آمده اسـت: »َجِنبوا َمسـاِجَدُکم ِصبیانُکم َو َمج
کودکان خردسـال و دیوانه هایتان دور نگه دارید«.2همچنین مردان و زنانی که نیاز به غسـل جنابت دارند و 
یا زنانی که در اّیام عادت ماهانه به سـر می برند، حضورشـان در مسـجد جایز نیست؛ مگر این که از دری وارد 

و بی درنگ از در دیگر خارج شوند.3

ثار و فواید حضور در مسجد آ

در تعامل مسـجد و خانواده، مواردی را که بازگو کننده نقش خانواده در ایجاد و اداره مسـجد و طراوت و 
شادابی آن بود، برشمردیم؛ اکنون نقش متقابل مسجد در ایجاد تغییر و تحّول در اخالقّیات و روحّیات انسان 

را مورد بررسی قرار میدهیم:
 اصـواًل بـرای حضور خانواده ها و افراد مؤمن در مسـاجد، آثار و فوایـد فراوانی وجود دارد که تنها به برخی 

از آنها اشاره می کنیم:
1. تهذیب نفس: انسـان ها در رهایی از بند شـیطان و رسـیدن به کمال و درجات عالی انسانی، نیاز مبرم 

1. التهذیب، ج3، ص261؛ وسائل الشیعة، ج5، ص241.
2. التهذیب، ج3، ص254.

3. ر. ک: به رساله عملیه مراجع تقلید، بخش احکام جنابت.
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به زدودن گناه و آلودگی های روحی و روانی از جسم و جان خود دارند. مسجد می تواند بهترین جایگاه تفّکر 
و بازگشت به خویشتن باشد و انسان ها را به مقصودشان برساند. نقش مسجد در این امر مهم، بسیار کارساز 
و برجسـته اسـت و در حقیقت، خانواده ها مدیون مسـاجدند؛ زیرا دین و مذهب خود را در مسـاجد می شناسند 
و در ایـن اماکـن مقـّدس با پـروردگار خویش راز و نیـاز و روح و روان خویش را از آلودگی هـا تصفیه و تزکّیه 

می نمایند و با استغفار و توبه، راه تقّرب الی اهلل  را می پیمایند.
2. ایمنی از بالها و گرفتارى ها: با توّجه به این که معمواًل بانیان مسجد، در ساخت و ساز آن، نهایت دّقت 
را بـه عمـل می آورند و اسـتحکام آن را مّد نظر قرار می دهند و بنایی محکم ترو مسـتحکم تر از بناهای دیگر 
خویش می سـازند، معمواًل سـاختمان های مسـاجد پناهگاه و مأمن مؤمنان و مسـلمانان در اّیام سـختی ها و 
گرفتاری ها است. همچنین از لحاظ اجتماعی، هرگاه مسلمانان با فشارهای حکومت یا با مخالفان عقیدتی و 

یا افراد ناباب روبه رو می شوند، مساجد را بهترین پناهگاه و محل آسایش خویش می یابند.
رسول گرامی در حدیثی فرمودند:

ساِجِد؛ هنگامی که مشکالت و بالها )برای اهل زمین( نازل   اْلَ
ُ

ْهل
َ
ف ا عاهاُت َوااْلفاُت، ُعو

ْ
ِت ال

َ
»ِاذا َنَزل

میشـود، اهل مسـاجد درامانند«.1نمونه عینی مصداق این حدیث شـریف را در زمان خودمان )یعنی در اواخر 
سـال 1383(در »سـونامی« جنوب شرق آسیا، به ویژه در کشور مسلمان نشـین اندونزی مالحظه کردیم. از 
طریق رسـانه های جمعی دیدیم و شـنیدیم که بر اثر زلزله شـدید و طوفان سهمگین دریا، بسیاری از شهرها 
و روسـتاها با خاک یکسـان شـد و بیش از دویسـت هزار نفر کشـته و بیش از آن زخمی شدند و میلیون ها نفر 
خسارت دیدند و بالزده شدند، اّما با شگفتی تمام، همگان دیدند که تنها ساختمان هایی که باقی ماندند و در 
این حادثه عظیم صدمه ندیدند و همچنان سـرپا بودند و پناهگاه سـیل زدگان و آوارگان قرار گرفتند، همین 

مساجد بودند.
3. کسـب رضایـت پـروردگار: حضـور خانواده هـا در مسـجد، موجـب رضایـت پروردگار سـبحان از آنان 

می گردد و بر درجه قرب ایشان می افزاید.
امیر مؤمنان، امام علیبن ابی طالب فرمود:

؛ نشسـتن  ّبِ اِمَع ِفیِه ِرَض َر َ َة ِفهَیا ِرَض َنْفِى َو اْلج ّنَ َ ّنَ اْلج
َ
ِة، ل ّنَ َ َسـِة ِف اْلج

ْ
ل َ اِمِع َخْیٌر ِل ِمَن اْلج َ َسـُة ِف اْلج

ْ
ل َ »اْلج

در مسجد برای من بهتر از نشستن در بهشت است. زیرا نشستن در بهشت مایه خشنودی نفس انسان است، 
ولی نشستن در مسجد، موجب خرسندی خدای سبحان«.2

1. مستدرک الوسائل، ج1، ص226.
2. فالح المسائل، ص90.
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4. گشـایش امور: با حضور انسـان در مسـجد و راز و نیاز با پروردگار متعال و دل سـپردن به وی از روی 
اخالص و نّیت پاک، بسیاری از معضالت و مشکالت وی، راه حل پیدا می کند و اندکی بعد، خود به خود همه 

مشکالت و گرفتاری ها رفع می گردد و گشایش و راحتی در امور پدید می آید.
امام صادق در این باره فرمودند:

ـاِبَعِة؛  َرِضـینَ الّسَ
َ
ْرُض ِإَل ال

َ
ـُه ال

َ
َحْت ل  َرْطـٍب َو ال َیاِبـٍس ِإال َسـّبَ

َ
ْسـِجِد َلْ َیَضـْع ِرْجـاًل َعـی »َمـْن َمـَى ِإَل اْلَ

هر کس به سـوی مسـجدی حرکت کند، بر هیچ  تر و خشـکی گام نمی نهد، مگر این که از این زمین تا زمین 
هفتم، راه ها بر روی او گشوده گردد«.1

5. افزایـش حسـنات و کاهـش سـّیئات: رفتـن به مسـجد و بهره مندی از فضـای عبادی و عرفانی آن، 
موجب افزایش حسنات و پاداش اخروی و کاهش سّیئات و یا محو کلّی آن می گردد.

پیامبر خدا فرمود:
َى  ِ ُخْطَوٍة َخَطاَها َحّیَ َیْرِجَع ِإَل َمْنِزِلِه َعْشُر َحَسَناٍت َو ُمِ

ّ
ُه ِبُکل

َ
»َمْن َمَى ِإَل َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد اهلِل، َفل

ُه َعْشُر َدَرَجاٍت؛ هر کس به جانب مسجدی از مسجدهای خدا برود، برای هرگامی 
َ
َئاٍت َو ُرِفَع ل َعْنُه َعْشُر َسّیِ

که برمی دارد تا آن هنگامی که به خانه اش برگردد، ده حسـنه برای او ثبت، و ده سـّیئه و گناه از او محو، و ده 
درجه بر جایگاه وی نزد خداوند افزوده می شود«.2

6. رسـیدن بـه فوایـد هشـت گانه: اصبـغ بن نباته، که از یـاران و اصحاب نزدیک امام علی بود، از آن 
حضرت روایت کرد:

و 
َ
ًة ا َ و آَیًة ُمکَ

َ
 ا

ً
 ُمسـَتطَرفا

ً
و ِعلما

َ
 ِف اهلِل، ا

ً
 ُمسـَتفادا

ً
خا

َ
ماِن؛ ا

َ
صاَب ِاحَدی الّث

َ
َف ِاَل اَلسـِجِد ا

َ
»َمِن اخَتل

و َحیاًء؛ هر که 
َ
و  َیتُرَک َذنبا َخشـَیًة ا

َ
ُه َعن ردی، ا

ُ
و َکِلَمـًة َتُرّد

َ
و َرَحـًة ُمنَتَظـَرًة،  ا

َ
 َعـی ُهـدًی،  ا

ُّ
َیسـَمُع َکِلَمـًة َتـُدل

در مسجدی رفت و آمد داشته باشد، به یکی از این فواید هشت گانه نایل خواهد شد:
1. برادر دینی که او را در راه کسب رضای خداوند یاری کند؛

2. دانشی که راه گشا باشد؛
3. نشانه و آیه ای که استوار باشد؛

4. شنیدن سخنی که او را به راه راست هدایت گر باشد؛
5. شنیدن کالمی که او را از تباهی و فساد بازدارد؛

1. التهذیب،  ج3، ص255.
2. ثواب االعمال، ص343.
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6. دستیابی به سّنت و شیوه ای که پیروی شده باشد؛
7. رسیدن به رحمتی که منتظر آن بوده است؛

8. گناهی را از روی خوف و خشّیت الهی و یا از روی شرم و حیا ترک کند«.1
7. آگاهی از احوال یکدیگر: از جمله مشـکالت مهّم جامعه اسـالمی، بی خبری و ناآگاهی مسـلمانان از 
وضعیت و گرفتاری های دیگران اسـت که از این راه، صدمات و خسـارات های فراوانی به آنان وارد می گردد. 
آنانی که از قدرت و یا ثروت سهمی دارند و به اصطالح گلیم خویش را از آب بیرون می کشند، تنها به خود و 
خانواده خویش می پردازند و همه راحتی و آسـایش را برای خود طلب می نمایند. بدون اینکه دیگر مؤمنان و 

مسلمانان را در نظر داشته و در فکر و اندیشه برطرف کردن مشکالت و گرفتاری های آنان باشند.
پیامبر عظیم الشـأن اسـالم این مسـئله را آن قدر مهم و خطیر دانست و به مسلمانان در خصوص آن 

هشدار داد که گویا مسلمانی را به آن منوط و مشروط نمود.
آن حضرت در حدیثی فرمودند:

 »! ُمسـِلمینَ
ْ
ل

َ
، َو َمْن َشـِهَد َرُجاًل ُینادی »یا ل ْیَس ِمَن االْسـالِم ف َشئٍ

َ
َتُّ ِباُموِر اُلْسـِلمینَ َفل ْصَبَح، الَیْ

َ
»َمْن ا

؛ کسـی که صبح کند در حالی که اهتمامی به امر مسـلمانان نداشـته باشد، از  ْیَس ِمَن اُلسـلمینَ
َ
ْبُه َفل ْم ُیحجِ

َ
َفل

اسـالم بهره ای نبرده و کسـی که آگاه شـود بر مردی که ندای دادخواهی از مسـلمانان سـر می دهد، پس او 
فریادرسی نکند، از مسلمانان نخواهد بود«.2

بدست آوردن دنیا هنر نیست
کسی را گر توانی دل بدست آر

به هر حال، حضور خانواده ها در مسـاجد و مالقات با یکدیگر، در این مکان مقّدس، می تواند این نقیصه 
را برطـرف کنـد و آنان را از وضعّیت یکدیگـر آگاه و زمینه اقدام عملی افراد صاحب ثروت و یا صاحب قدرت، 

برای رفع گرفتاری های بیچارگان و مستمندان را فراهم کند.

وظایف خانواده در برابر مسجد

برای برخورداری از مسـاجدی با طراوت و نمازگزاران بسـیار و مفید برای جامعه که موجب سـرافرازی و 
سـربلندی مسـلمانان و مکانـی مقّدس برای تصفّیـه روح و روان آدمی و اصـالح و ارتقای اخالق و کماالت 
انسـانی، مواردی در  مبحث »تعامل مسـجد و خانواده« بیان شـد؛ اینک مواردی به عنوان وظایف خانواده در 

1. فالح السائل، ص90.
2. الکافی، ج 2، ص164.
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برابر مسجد ذکر می گردد:
1ـ اداى حـق مسـجد: مسـجد، بـه عنـوان پدیده ای مقّدس و برخاسـته از درون اسـالم، بـر عهده همه 
مسـلمانان، به ویـژه خانواده هـای متّدیـن و مذهبی، حق بزرگی دارد و ادای حـّق آن بر همگان الزم و واجب 
اسـت. حّق مسـجد آن اسـت که برای آن اهّمّیت قائل شویم و توّجه خاّصی به آن کنیم و در آن همیشه رفت 
و آمد داشـته باشـیم و با حضور در آن، نمازهای خود را بجا آوریم و خدای سـبحان را تسبیح و تقدیس نماییم. 

امام صادق در روایتی فرمودند:
ٌق َقْد 

َّ
اٍل َوُمْصَحٌف ُمَعل ُه َو َعاِلٌم َبْینَ ُجّهَ

ُ
ْهل

َ
ِ ِفیِه أ

ّ
: َمْسِجٌد َخَراٌب ال ُیَصی

َّ
َثٌة َیْشُکوَن ِإَل اهلِل َعّزَ َو َجل »َثال

؛ سه چیز در نزد پروردگار متعال ]در روز قیامت[ شکایت می کنند: ً
 أحدا

ُ
ُغَباُر ال ُیْقَرأ

ْ
ْیِه ال

َ
َوَقَع َعل

1. مسجدی که خراب شده باشد و مردم در آن نماز نخوانند؛
2. عالم و دانشمندی که در میان جاهالن و نادانان قرار گرفته باشد؛

3. قرآنی که معّطل مانده و گرد و غبار بر آن نشسته باشد و کسی آن را تالوت نکند«.1
در این حدیث شـریف، از اسـتقبال نکردن مسـلمانان به حضور در مسجد و نخواندن نماز و به  جا نیاوردن 
سایر عبادات در آن و در حقیقت به ادا نکردن حّق آن، اعتراض شده است. ولی باید توّجه داشت که در میان 
مسلمانان گاهی مساجدی مجلّل و با شکوه ساخته می شود، اّما استفاده بهینه عبادی از آن به عمل نمی آید. 
این گونه مساجد که در مناطق ثروتمندنشین بیشتر به چشم می خورد، از نظر آبادی و عمران، خراب نیستند و 
 حّتی حضور مردم در آن چشم گیراسـت، ولی از لحاظ معنوی، بی پایه و خراب اند. امام علی بن ابی طالب

فرمودند:
ُه، َمَسـاِجُدُهْم َیْوَمِئـذ َعاِمَرٌة   اْسُ

َ
ْسـاَلِم ِإاّل ـُه، َو ِمـَن ااْلِ  َرْسُ

َ
ُقـرآِن ِإاّل

ْ
ـاِس َزَمـاٌن اَلَیْبـى ِفهِیـْم ِمـَن ال  الّنَ

َ
ِت َعـی

ْ
»أ

ْرِض؛ روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز 
َ
ْهِل ااْل

َ
اُرَها َشّرُ أ ا َوُعّمَ اُنَ

َ
َدى، ُسّک ُ ِمَن البناِء، َخَراٌب ِمَن الْ

نشـانی و از اسـالم جز نامی باقی نخواهد ماند. مسـجدهای آنان در آن روزگار از نظر ساختمان آباد، اّما از نظر 
هدایت ویران است. مسجدنشینان و سازندگان آن بناهای شکوهمند، بدترین مردم زمین اند«.2

با این بیان روشـن می شـود که ادای حّق مسـجد، به این اسـت که مسـلمانان با صفای قلب و مهربانی با 
یکدیگر و با اجتناب از هرگونه حقد و کینه توزی و دشـمنی علیه سـایر مؤمنان و مسـلمانان، تنها برای رضای 
خداوند متعال و عبادت و پرسـتش وی در مسـاجد حضور چشـم گیر داشته باشند و با نفس های گرم و معنوی 

1. الکافی، ج2، ص613.
2. نهج البالغه، حکمت 369.
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خویش به آن شادابی بخشند.
2ـ  پرهیز از امور غیرعبادى: مسـجد، برای عبادت و بندگی خداوند سـبحان اسـت. اگر سـخنرانی های 
مذهبی، مراسم دعا و مرثیه خوانی، قضاوت و داوری و چیزهایی از این قبیل در آن انجام گرفته و یا می گیرد، 
باید همه آنها در راسـتای عبادت و دعوت به معنویت باشـد. اّما پرداختن به امور دنیوی و کارهایی که با روح 

عبادت و معنویت منافات داشته باشد، در درون مسجد ممنوع و غیرمجاز است. در منابع روایی آمده است:
اِلُسوُهْم  َ ج

ُ
ْنَیا، اَل ت

ُ
ْنَیا َو ُحّبُ الّد

ُ
ْکُرُهُم الّد ، ِذ

ً
قا

َ
َساِجَد َفَیْقُعُدوَن ِفهَیا َحل ُتوَن اْلَ

ْ
َماِن َناٌس َیأ ِت ِف آِخِر الّزَ

ْ
»َیأ

ْیَس هلِلَِّ فهِیْم َحاَجة؛ در دوره آخرالّزمان، مردمی پیدا می شوند که در مساجد حضور پیدا می کنند و حلقه ای 
َ
َفل

در آن تشـکیل می دهند که  گفت وگوی آنان دنیوی و دوسـتی دنیاسـت. ]شـما[ با آنان هم نشینی نکنید، زیرا 
خدا را )به آنان رغبت و( به آنان حاجت نیست«.1

همچنین مسـجد را نباید به محلّی برای خرید و فروش کاال و یا محلّی برای انعقاد پیمان های تجاری و 
بازرگانی و یا نوشتن قولنامه ها و چیزهایی از این قبیل، تبدیل کرد. امام جعفر صادق دراین باره فرمودند:

»جّنبوا مساجدکم البیع و الشراء؛ مساجد خود را از خرید و فروش )کاال و اجناس( دور نگه دارید«.2
3ـ آراستگی ظاهر و جسمی: عالوه برآمادگی روحی و معنوی، از لحاظ ظاهری و جسمی نیز باید هنگام 

رفتن به مسجد، مرتّب و پاکیزه و آراسته بود. امام جعفر صادق در روایتی فرمودند:
ُة وُمْطَرُف َخّزٍ َوَعماَمُة  ْیِه ُجبـَّ

َ
ٍة باِرَدٍة َوَعل

َ
ْیـل

َ
ُه ف ل

َ
ًل ل ُه َمـْو

َ
ما ِاْسَتْقَبل هْیِ

َ
واُت اهلل ِ َعل

َ
سینِ َصل  َبُن اْلُ

َّ
»ِاّنَ َعی

 :
َ

: َفـقال
َ

ْیَن؟ قـال
َ
ْیَئة ِال ا َ َک ف ِمْثِل هذه الساَعِة َعی هذِه الْ ُت َفدا

ْ
ُه: ُجـِعل

َ
 ل

َ
غاِلَیِة؛ َفقال

ْ
ٌف بال ِ

ّ
َخّزٍ َوُهَو ُمَتَغل

؛ یکـی از غالمان امام 
َّ

ـوَر العـینَ ِاَل اهلل ِ َعـّزَ َو َجـل ْخُطـُب اْلُ
َ
ِال َمْســِجِد َجـّدى َرُســوِل اهلل ِ صـی اهلل علیـه و آلـه ا

زین العابدین در شـبی سـرد، آن بزرگوار دید که: لباس َخّز، روپوش »پالتو« َخزَّ و عّمامه خّز »گرانبهائی« 
پوشیده و خود را به عطرهای خوش بو، معّطر کرده و از هر جهت خود را آماده و مهّیا نموده است. 

از حضرت پرسـید: فدایت شـوم، در این وقت شـب با این هیأت و شـکوه، به کجا تشـریف می برید؟ امام 
، حورالعین را  سـجاد چنیـن پاسـخ داد: بـه مسـجد جّدم رسـول خدا مـی روم تا از خـدای َعـزَّ َو َجـلَّ
خواستگاری کنم«.3 بنابراین، پوشیدن لباس نظیف و تمیز، خوشبو کردن لباس و بدن و اصالح سر و صورت، 
از جمله وظایف خانواده ها هنگام رفتن به مسجد است. همچنین باید از چیزهایی که کراهت و نفرت دیگران 
را در پی دارد، مانند خوردنی هایی که بوی بد تولید می کنند و یا استعمال دخانیات، مانند سیگار و یا پوشیدن 

1. تنبیه الخواطر، ج1، ص69.
2. الکافی، ج3، ص254.
3. الکافی، ج6، ص517.
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لباس های زننده و امثال آن، پرهیز کرد. محمد بن مسـلم گفت: از امام  باقر پرسـیدم  که خوردن سـیر چه 
حکمی دارد؟ فرمود:

»همانـا، پیامبـر خدا به لحاظ بوی آن، از خوردن این خوراکی ناخوشـایند نهـی می نمود. پس )بعد از 
خوردن آن( به مساجد ما نزدیک نشوید. اّما اگر کسی آن  را تناول کند و وارد مسجد نشود، اشکالی ندارد«.1

 4ـ برطرف کردن آلودگی ها: خانواده ها باید توّجه داشـته باشـند که در و دیوار و فرش ها و فضای درونی 
و بیرونی مسجد به هیچ وجهی به ناپاکی و نجاست آلوده نگردد و اگر چنین اتّفاقی به وقوع پیوندد و جایی از 

مسجد و یا چیزی از آن آلوده گردد، بی درنگ باید رفع آلودگی شود. پیامبر در حدیثی فرمودند:
جاَسة؛ ناپاکی ها و نجاست ها را از مسجدهای خود دور کنید«.2 »َجِنُبوا َمساِجَدُکم الّنِ

ابُّیبن  کعب روایت کرد: پیامبر بر دیوار مسـجد،آب دهانی دید که بر آن چسـبیده بود، آن حضرت با 
پارچه ای آن را پاک و تمیز کرد و آن پارچه را به بیرون انداخت و جای آن قسـمت را با عطر )و یا زعفران و یا 
ورس ]بوته ای شـبیه زعفران[ خوش بو نمود.3 بنابراین، هر چیزی که مسـجد را به نجاسـت آلوده می کند و 
یا آن را نجس نمی کند، ولی طبع آدمی از آنها اکراه داشـته و برای مردم ناخوشـایند باشـد، باید از آن مکان 

مقّدس دور گردد.
5ـ  آرامش صوتی: مسـجد، جای عبادت و تفّکر و اندیشـیدن دربارۀ خود و خداوند اسـت. ازاینرو باید از 
آرامش خاّصی بهره مند باشد. براین اساس، بر مؤمنانی که وارد مسجد می شوند، الزم است در خواندن نماز، 
قرآن و دعا و مناجات، صدای خویش را بلند نکنند و اعمال خود را در حّدی که مزاحمتی برای دیگران نداشته 

باشد، به طور آهسته انجام دهند.
پیامبر خدا در وصایای خود به ابوذر غفاری فرمودند:

ة. ّنَ َ ! َمن أجاَب داِعَى اهلِل وأحَسَن ِعماَرة َمساِجِد اهلِل کاَن َثواُبُه ِمَن اهلِل الج »یا أباَذّرٍ
ى  اُض ِفهیا ِبالباِطِل، وال ُیشـَتَر : ال ُترَفـُع ِفهیا الصـواُت، وال ُیحن

َ
َفُقلـُت: َکیـَف ُیعَمـُر َمسـاِجُد اهلِل؟ قـال

 وَمـّنَ َیوَم الِقیاَمة إاّل َنفَسـَک؛ رسـول خدا
ُ
غـَو مـا ُدمـَت ِفهیـا؛ َفـإن َل َتفَعـل َفـال َتل

َّ
ِفهیـا، وال ُیبـاُع، واْتـُرِک الل

فرمود: ای أباذر! کسی که ندای خداوند را پاسخ دهد و به آبادی و اصالح مساجد هّمت گمارد، خداوند پاداش 
او را بهشت قرار می  دهد.

ابوذر گوید، عرض کردم: چگونه شخصی می تواند به عمران و اصالح مساجد بپردازد؟ حضرت فرمودند: 

1. همان: ص374.
2. تذکرة الفقهاء، ج1، ص91.

3. تاریخ المدینة، ج1، ص24.
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اصالح و عمران مسـاجد این اسـت که صدا را در آن بلند نکنی و به امور باطل و لهو و لعب نپردازی و خرید و 
فروش را در مسـاجد کنار بگذاری؛ تا مادامی که در مسـجد به سـر می  بری، از کار لغو و بیهوده بپرهیزی و اگر 

چنین نکردی، در روز قیامت، جز خودت، کسی را مالمت نکن«.1
البتـه بایـد توّجه داشـت کـه منظور از آلودگی صوتی در مسـاجد، گفت وگوهای بی حاصـل و یا بحث ها و 
مجادله هـای باطل اسـت که با روح عبادت، تفّکر و اندیشـیدن درباره خدا و قیامـت، منافات دارد و مزاحمتی 
برای عبادت کنندگان به وجود می آورد. اّما مباحثه های علمی و مذهبی، سـخنرانی ها و خطابه های اخالقی 
و برگزاری مراسـم عمومی که موجب مزاحمت سـایر عبادت کنندگان و همسـایگان مسـجد نباشد، حّتی با 
صدای بلند، منعی در انجام دادن آنها نیسـت؛ زیرا این گونه اعمال در راسـتای تبلیغ دین و معنویت اسـت و 

اجر و پاداش اخروی نیز دارد.
پیامبر خدا، امامان معصوم، و اسـالف صالح ما شـیعیان از این شـیوه تبلیغ بسیاراستفاده و مردم را 

ارشاد و به صراط مستقیم هدایت می کردند.

ع از مسجد استفاده هاى مفید و مشرو

خانواده ها می توانند بیشترین فواید و فیوضات معنوی را از مساجد کسب کنند و در این مکان مقّدس، روح 
و روان خود را از سرچشـمه زالل و پاک عبودّیت و عرفان، سـیراب نمایند. در اینجا مناسـب است، به برخی از 

فیوضات و بهره وری های معنوی خانواده ها از مسجد اشاره کنیم:
 1ـ برپایى نماز: مسـجد، مکانی مقّدس برای عبادت و کسـب معنویت اسـت. بهتر است مسلمانان همه 
نمازها، اعم از واجب و مستحب را در این مکان  بجا آورند و به این مسئله توّجه داشته باشند که پاداش فراوانی 
برای خواندن نماز در مسـجد وجود دارد که در سـایر اماکن بدان مقدار نیسـت. حّتی در مسـاجد مخالفان و 
طایفه های اسـالمی غیرشـیعی نیز می توان حضور یافت و در آنها نماز خواند؛ زیرا در این باره نیز پیشـوایان 

معصوم سفارش کرده اند.2
2ـ  نماز جماعت: خواندن نماز جماعت، فضیلت و پاداش بی شـماری دارد و سـفارش های بسـیاری در 
دین مقّدس اسـالم در برپایی نماز جماعت و حضور مؤمنان در آن شـده اسـت. مسـلّمًا برپایی نماز جماعت، 
در مسـجد و حضور در آن، ثواب و پاداش بیشـتری خواهد داشـت؛ بنابراین خانواده های متدّین تالش کنند 

1. بحاراالنوار، ج77، ص85.
2. بحاراالنوار، ج77، ص85.
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نمازهای یومّیه خود را در مساجد به جماعت برگزار کنند و از نماز خواندن به صورت فرادا خودداری نمایند.
3ـ طلـب حاجـت: امـام صـادق فرمودنـد: پدرم امام باقر هرگاه می خواسـت حاجتـی را از خداوند 
متعال درخواست نماید، به هنگام ظهر، مقداری صدقه می داد و سپس خود را خوش بو می نمود و عازم مسجد 

می گردید و در آنجا هر چه می خواست از خداوند متعال درخواست می کرد.1
کر خدا: تسبیح و ذکر خداوند سبحان، از جمله اعمالی است که در خصوص انجام دادن آن در مساجد  4ـ ذ
 

َ
 َو َقال

ً
ْکرا ـْم هلِلَِّ ِذ ُرهـُ ْکثـَ

َ
 أ

َ
ـال قـَ ْسِجِد فـَ ْهِل اْلَ

َ
سـفارش شـده است. چنان که امام صادق فرمودند: »َمْن َخْیُر أ

ُننْ َتْسَتْکِثُر   ِف َقْوِلِه َتَعاَل: »َو ال َتْ
َ

َرِة َو َقال َیا َو اْلخـِ ـْ ن
ُ

ْعِطَى َخْیَر الّد
ُ
 َفَقْد أ

ً
ِکرا  َذا

ً
ْعِطَى ِلَسانا

ُ
 اهلِل: َمْن أ

ُ
َرُسول

«2؛  مردی به محضر رسول خدا رسید و عرض کرد: چه کسی از اهل  َت ِمْن َخْیٍر هلِلَِّ
ْ
 اَل َتْسَتْکِثْر َما َعِمل

َ
َقال

مسـجد، بهتر از دیگران اسـت؟ پیامبر فرمود: هر که زبانی گویا به ذکر خدا به او داده شـده است، خیر دنیا 
و آخرت به او داده شـده، و درباره گفتار خدای تعالی: »و مّنت منه که فزونی جوئی«، فرمود: یعنی، آنچه کار 

خیر برای خدا کردی، آن را بیش مشمار«.3
5ـ وعظ و خطابه: برگزاری مراسـم سـخنرانی مذهبی و دینی در راسـتای ارشاد مسـلمانان و آشنایی با 
احکام دین اسالم و مکتب حیات بخش اهل بیت، از فیوضات گران سنگ مساجد برای خانواده ها به شمار 
می آید و الزم اسـت در اجرای آنها دّقت کافی و به  نحو مطلوب اسـتفاده شـود. در این راسـتا مبلّغان دینی و 

روحانّیون معّظم می توانند بیشترین بهره برداری معنوی را از این فرصت ها بکنند.
6ـ تالوت قرآن کریم: تالوت قرآن کریم، در هر جایی ممکن و مفید اسـت، ولی بهترین و مقّدس ترین 
جـای آن، مسـجد اسـت کـه خانواده های متدّین از ایـن فضای منّور و روحانی، اسـتفاده کامـل و قرآن را به 
صـورت فـردی و یـا به صورت جمعی تالوت و در معانی آن تدبّر  کنند. اسـتادان قرائت قرآن نیز تالش کنند، 
در آمـوزش روخوانـی و قرائـت آن، خانواده ها بـه ویژه نوجوانان و جوانان را یاری دهند و قلوب پاکشـان را با 
کالم خدا آشنا کنند. همچنین روحانّیون معّظم و مفّسران قرآن کریم برای توضیح و تفسیر آیات، از مساجد 

و فضای روحانی و عرفانی آن استفاده کنند.
7ـ اعتکاف در مسـاجد: یکی از سـّنت های رسـول خدا در میان مسـلمانان، اعتکاف آن حضرت در 
مسـجد اسـت. اعتکاف، از جمله اعمال عبادی اسـت که با حضور در مسـجد و باقی ماندن در آن به مدت سه 
شـبانه روز و گرفتن روزه در هر سـه روز و خارج نشـدن از مسـجد، مگر در مواقع ضروری محّقق می شـود. 

1. الکافی، ج3، ص477.
2 . مدثر، آیه 6.

3. الکافی، ج3، ص478.
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معتکـف در ایـن مـّدت فرصتی به دسـت مـی آورد تا با تفّکر و تدبّـر در رفتار و کردار خویـش، در صدد ترمیم 
نارسایی های اخالقی و کرداری خویش برآید و با عبادت و راز و نیاز، روح و روان خود را صفا بخشد.

پیامبر خدا در ماه مبارک رمضان، به ویژه در دهه سـوم آن، در مسـجد معتکف می شـد.1 این سـّنت، 
در میـان امامـام معصـوم و مسـلمانان نیز تداوم یافت و هم اکنون نیز در ایران اسـالمی و برخی از مناطق 
شیعه نشـین جهان، در روزهای سـیزدهم، چهاردهم و پانزدهم رجب هر سـال، متدّینان و عبادت پیشـه گان 
به مسـاجد می روند و به مّدت سـه شـبانه روز معتکف می شوند. شـایان توّجه است که حضور جوانان، به ویژه 

دختران و پسران دانشجو در این مراسم عبادی چشم گیر است.

ع و غیرمجاز از مسجد استفاده هاى نامشرو

در اسـتفاده از مسـاجد باید توّجه داشـت که هر کار ممکن را نمی توان در مسجد انجام داد، و در واقع انجام 
دادن برخی از کارها در مسجد ممنوع است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1ـ اسـتفاده ابزارى از مسـجد: نظر به اسـتقبال عمومی مسـلمانان از مسـجد و توّجه ویژه آنان به این 
مکان مقّدس، ممکن است عّده ای بخواهند از آن و از فضای معنوی آن در راستای اهداف شخصی، حزبی و 
جناحی خود بهره برداری کنند و خانواده های متدّین را به ضاللت و انحراف بکشـانند، یا این که وارد مسـاجد 
شوند و پس از دیدن آداب و رسوم مسلمانان، آنان را به سخریه و استهزا بگیرند. متولّّیان امور مساجد و عموم 
مسلمانان و نمازگزاران باید جلو چنین استفاده های نامشروع را بگیرند و محلّی برای اظهار وجود بدخواهان 
و مخالفان باقی نگذارند و مسـجد مقّدس را تبدیل به مسـجدی همچون مسـجد ضرار ننمایند. نمونه های 
فراوانـی داریـم که رسـول خدا و یا ائمه اطهار با این گونه افراد که قصد سـوء اسـتفاده های مذهبی و 

سیاسی داشتند، برخورد می کردند و عکسالعمل های الزم را نشان می دادند.2
2ـ  انجام دادن کارهاى صنفی و صنعتی در مساجد: در مساجد نباید کارهای صنفی و صنعتی و امثال 
آن انجام داد، زیرا از این گونه اعمال در مسـجد نهی شـده اسـت. در روایات آمده اسـت که پیامبر از آماده 
ا َبن ِلَغیِر ذلک؛ مسـجد برای 

َ
کردن شمشـیر و تیز کردن آن در مسـجد جلوگیری می نمود و می فرمود: »اّن

کارهای دیگری بنا شده است«.3
3ـ وجود تصاویر و نقش و نگار در مسجد: کارهای هنری و زیباسازی مساجد، منافاتی با روح معنوی 

1. الکافی، ج4، ص175.
2. سیرة النبی صلی اهلل علیه و آله، ابن هشام، ج2 ، ص370؛ الکافی، ج1، ص393 .

3. الکافی، ج3، ص369.
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و عرفانی آن ندارد؛ اّما از حک کردن نقش و نگار جانداران بر در و دیوار مسـجدها و کشـیدن عکس انسـان 
و حیـوان، همچنیـن قـرار دادن تصاویـر، در مقابل نمازگزاران، باید پرهیز کرد. در حقیقت نباید مسـاجد را به 
مـوزه ای از تصاویـر و عکس هـای گوناگون تبدیل کـرد؛ زیرا امکان دارد نظر نمازگـزاران و عبادت کنندگان 
 به آنها جلب شـود و از توّجه آنان به اعمال عبادی کاسـته شـود. عمرو بن جمیع گفت: از امام جعفر صادق

درباره مساجدی که دارای تصاویر هستند، پرسیدم، آن حضرت فرمود:
ْیُتْ َکْیَف ُیْصَنُع ِف َذِلَک؛ چنین چیزی 

َ
َرأ

َ
 ل

ُ
َعْدل

ْ
ْو َقْد َقاَم ال

َ
َیْوَم؛ َول

ْ
ُکْم َذِلَک ال ِکْن ال َیُضّرُ

َ
ْکَرُه َذِلَک، َول

َ
»أ

کراهـت دارد، ولـی امـروزه ضرری به شـما نمی رسـاند. اگر امام عادل قیـام کند، هر آینـه می بینید که با این 
تصاویر چه خواهد کرد«.1

4ـ  انداختن سـنگ و زباله در مسـجد: بی احترامی به مسـاجد با انداختن و یا ریختن سـنگ و کلوخ و یا 
گذاشتن زباله و آشغال در آنها، همچنین گذاشتن وسایل شخصی و خانوادگی، مانندآالت و ابزار کشاورزی، 
دامداری و ماشین های سواری و امثال ذلک، در شأن و خانواده های محترم و معتقد نیست. متأسفانه مشاهده 
می شود که در برخی از مساجد چنین بی احترامی هایی انجام می شود. به ویژه در مسجدهایی که نمازگزاران 
کمـی دارد و همچنیـن مسـاجدی کـه تنها در ماه مبارک رمضان گشـوده می شـوند و از آنها تنهـا در این ماه 
اسـتفاده می شـود و در بقیه ایام، خالی و بدون نمازگزار است. هم چنین در سطح برخی از روستاها و قریه های 
دور افتاده چنین رفتار و کردار نکوهیده مشـاهده می گردد که این امر گناهی اسـت که عقوبت آن دامن گیر 
عامالن خواهد شد. از پیامبر اکرم روایت شده است: که آن حضرت، مردی را دید که سنگریزه به داخل 

مسجد پرتاب می کند. حضرت به وی فرمود:
ت َتلعُن حّی َوقعت؛ از زمانی که سنگریزه را انداختی تا مادامی که در آنجا باقی است، آن سنگریزه 

َ
»َما َزال

تو را لعنت می کند«.2

5ـ  راه قرار دادن مساجد: برخی از افراد، مسجد را برای عبور و مرور خود انتخاب می کنند و بدون اینکه 
نمازی در آن بخوانند، تنها برای نزدیک کردن راه خود، از دری وارد و از در دیگر خارج می شـوند؛ این کاری 

ناپسند است و خانواده های محترم باید به آن توّجه داشته باشند. رسول خدا در حدیثی فرمودند:
؛ مسـاجد را راه عبـور خود قـرار ندهید، مگر این که دو  ِ ـوا ِفهَیـا َرْکَعَتـْین

ُّ
 َحـّیَ ُتَصل

ً
َسـاِجَد ُطُرقـا ـوا اْلَ

ُ
َعل ْ ج

َ
»الت

1. الکافی،  ج3، ص369؛ التهذیب، ج3، ص259.
2. التهذیب، ج3، ص262.
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رکعت نماز در آن بخوانید«.1
در پایان این نوشـتار، از خداوند متعال مسـئلت می کنم که همه اقشار جامعه، از جمله خانواده های متدّین 
و مؤمن، خصوصًا جوانان، با مسـجد و فواید و فضایل معنوی آن هرچه بیشـتر آشـنا شـوند و بر تقوا و ایمان 
آنان افزوده شود، تا با آمادگی همه مسلمانان عالم، زمینه ظهور سرور و موالیمان حضرت حجة بن الحسن 

العسکری، فراهم گردد.

نتیجه سخن

نهـاد خانـواده از جملـه عمومی ترین نهادهای اجتماعی اسـت که به طور معمـول در تمام جامعه ها وجود 
دارد و مهم ترین تکیه گاه و محور زندگی اجتماعی است.

صاحب نظـران روان شناسـی و علـوم تربیتی، یکـی از مهم ترین نهادهای مؤثر در تربیـت و رفتار آدمی را 
سـازمان خانـواده می داننـد؛ زیرا محیط خانـواده اّولین و بادوام تریـن عامل در تکوین شـخصّیت کودکان و 

نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی، اخالقی، عقالنی و عاطفی آنان است.
خانواده و مسجد، مکانی است مقّدس برای عبادت مسلمانان. این دو پدیده، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند 

و از یکدیگر متأثّر و بهره مندمی باشند.
موضوع » مسجد و خانواده« از موضوعات مهم در زمان حاضر است. رابطه نیک و پسندیده خانواده ها با 
مسـاجد، آن اسـت که حّد و حصاری نداشـته  و دایم و همیشگی باشـد و در حقیقت، مسجد خانه دّومی برای 

آنان باشد.
کاوش در ارتبـاط مسـجد و خانـواده، را دو جانبـه بایـد در نظـر گرفت و تعامل آن دو و یـا تأثیر هر یک در 

دیگری را در معرض بحث و بررسی گذاشت.
نمونه هایی از تعامل مسـجد و خانواده به شـرح ذیل اسـت: وقف زمین برای مسجد؛ ساخت و ساز مسجد؛ 

اداره مسجد و تصّدی امور آن.
حضور خانواده ها و افراد مؤمن در مسـاجد، آثار و فواید فراوانی وجود دارد: یکی از فوائد حضور در مسـجد، 
تهذیب نفس اسـت. انسـان ها در رهایی از بند شـیطان و رسـیدن به کمال و درجات عالی انسانی نیاز مبرم به 
زدودن گنـاه و آلودگی هـای روحـی و روانی از جسـم و جان خـود دارند و در این راه مسـجد می تواند بهترین 
جایگاه تفّکر و بازگشـت به خویشـتن باشـد و انسان ها را به مقصودشان برساند. نقش مسجد در این امر مهّم 

1.  وسائل الشیعة، ج5، ص293.
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بسیار کارساز و برجسته است و در حقیقت، خانواده ها مدیون مساجدند.
ایمنی از بالها و گرفتاری ها، از دیگر فواید حضور در مسجد است. معمواًل ساختمان های مساجد پناهگاه 
و مأمـن مؤمنـان و مسـلمانان در ایام سـختی ها و گرفتاری ها اسـت. افـزون بر آن از لحـاظ اجتماعی هرگاه 
مسـلمانان با فشـارهای حکومت یا با مخالفان عقیدتی و یا افراد ناباب روبه رو می شـوند، مسـاجد را بهترین 

پناهگاه و آسایشگاه خویش می یابند.
حضـور خانواده هـا در مسـجد، موجب رضایت پروردگار سـبحان از آنان می گردد و بر درجه قرب ایشـان 

می افزاید.
حضور انسـان در مسـجد و راز و نیاز با پروردگار متعال و دل سـپردن به وی از روی اخالص و نّیت پاک، 
بسـیاری از معضـالت و مشـکالت وی، راه حـل پیـدا می کنـد و اندکی بعد، خـود به خود همه مشـکالت و 

گرفتاری ها رفع می گردد و گشایش و راحتی در امور پدید می آید.
رفتن به مسـجد و بهره مندی از فضای عبادی و عرفانی آن، موجب افزایش حسـنات و پاداش اخروی و 

کاهش سّیئات و یا محو کلّی آن می گردد.
براسـاس روایات اسـالمی، کسـی که به مسـجد رفت وآمـد می کند، یکـی از منافع هشـتگانه نصیب او 
می شـود: 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 شود ]می شنود[، یا رحمت مورد انتظاری ]شامل حال او میشود[، 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.
همچنیـن حضـور خانواده هـا در مسـاجد و مالقـات با یکدیگر، در ایـن مکان مقّدس، می توانـد آنان را از 
وضعیـت یکدیگـر آگاه و زمینـه اقدام عملی افراد صاحب ثروت و یا صاحب قـدرت، برای رفع گرفتاری های 

بیچارگان و مستمندان را فراهم کند.
خانواده در برابر مسجد وظایف مهمی دارد. مسجد، به عنوان پدیده ای مقّدس و برخاسته از درون اسالم، 
بـر عهده همه مسـلمانان، به ویـژه خانواده های متدّین و مذهبی، حّق بزرگـی دارد و ادای حّق آن بر همگان 
الزم و واجب اسـت. حّق مسـجد آن اسـت که برای آن اهّمّیت قائل شویم و توّجه خاّصی به آن کنیم و در آن 
همیشـه رفت و آمد داشـته باشـیم و با حضور در آن، نمازهای خود را بجا آوریم و خدای سـبحان را تسـبیح و 

تقدیس نماییم.
پرهیز از امور غیرعبادی، در مسـجد از جمله وظایف خانواده اهل مسـجد اسـت. پرداختن به امور دنیوی و 

کارهایی که با روح عبادت و معنویت منافات داشته باشد، در مسجد ممنوع است.



81 فــــروغ مسجـــــــــــد

عـالوه برآمادگـی روحـی و معنـوی، از لحاظ ظاهری و جسـمی نیز باید هنگام رفتن به مسـجد، مرتّب و 
پاکیزه و آراسته بود.

خانواده ها باید توّجه داشته باشند که در و دیوار و فرش ها و فضای درونی و بیرونی مسجد به  هیچ وجهی 
به ناپاکی و نجاسـت آلوده نگردد و اگر چنین اتّفاقی به وقوع پیوندد و جایی از مسـجد و یا چیزی از آن آلوده 

گردد، بی درنگ باید رفع آلودگی شود.
مسجد، جای عبادت و تفّکر و اندیشیدن درباره خود و خداوند است. ازاین رو باید از آرامش خاّصی بهره مند 
باشد. بر مؤمنانی که وارد مسجد می شوند، الزم است در خواندن نماز، قرآن و دعا و مناجات، صدای خویش 

را بلند نکنند و اعمال خود را در حّدی که مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد، انجام دهند. 
به هر حال، خانواده ها می توانند بیشترین فواید و فیوضات معنوی را از مساجد کسب کنند و در این مکان 

مقّدس، روح و روان خود را از سرچشمه زالل و پاک عبودیت و عرفان، سیراب نمایند.
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شاخصه های خانواده  اهل مسجد
محمدحسین مردانی نوکنده

چکیده

مقاله حاضر در صدد تبیین نقش و تأثیر مثبت مسـجد در زندگی فردی واجتماعی اسـت. در این راسـتا با 
اسـتناد به آیات و روایات و کتاب های معتبر، شـاخصه های خانواده اهل مسـجد را مورد تحلیل و بررسی قرار 
داده و در آن با توجه به شاخصه ها و نمونه های کاربردی به دنبال پاسخ این سؤال است که چگونه می توانیم 
 خانواده ای ایده آل، متعادل و اهل مسـجد داشـته باشـیم. نویسـنده در پایان این مقاله خانواده امام علی
و فاطمـه را بـه عنـوان الگویی کامل برای همـه  جهانیان، به  خصوص خانواده های اهل مسـجد، معّرفی 

کرده است.

کلیدواژه ها: 

خانواده، مسجد، اهل مسجد، شاخصه های خانواده مسجدی، الگو، زندگی حضرت امام علیq و حضرت 
.فاطمه
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اشاره

نهـاد خانـواده بـه مطالعه، تعمیـق و عبرت آموزی دائمی نیـاز دارد؛ زیرا چند بعدی اسـت و راز و رمزهای 
فراوانی دارد. اینکه بربقای خانواده تأکید فراوان می شود و بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها از درون خانواده 
ریشه می گیرد، همه دلیل بر ظرافت، اهمّیت و پیچیدگی این نهاد مهم انسان ساز است. برنامه ریزان، به  ویژه 
آنانی که در نهادهای فرهنگی، تربیتی فّعالّیت می کنند، نباید به این مهم بی اعتنا باشـند و از بررسـی مسـائل 
خانـواده و ارائـه  راه حل برای مشـکالت و معضالت آن غافل بمانند. خداونـد، در قرآن کریم، خانواده را با نام 
»آیـه« معّرفـی می کند و آرامش قلب آدمی را در گرِو داشـتن خانواده سـالم و باایمان می داند؛ همین معّرفی 
الهی بهترین نشانه بر اهمّیت فراوان این نهاد است.آیه الهی  بودن نکات حکیمانه زیادی در خود مستتر دارد. 
هرچه نشـانه  خدا شـود، به منزله این اسـت که صفات الهی در او بروز و ظهور پیدا کرده است و آن قدر قابلیت 
دارد کـه هـم می تـوان راه خدا و مسـیر بندگـی را در آن آموخت و هم با آن بسـیاری از حقایق را باور کرد. اگر 
خانواده های اهل ایمان و مسـجد به این نکته توّجه کنند که رابطه  مرد و زن در خانواده جلوه ای از جلوه های 
الهی اسـت و قاعده مندی های درونی آن باید با الهام از صفات الهی اسـتنباط شـود، زمینه های سعادت مندی 

در آن خانواده شکل می گیرد.
خانواده  اهل مسجد و نماز باید تالش کند نشانه هایی از عدل الهی، علم الهی، قدرت الهی، قداست الهی 
و سـایر صفات را در خود پرورش دهد و مّودت را به  مثابه اکسـیر عظیم خانواده  سـالم و متعادل رعایت کند؛ 
همچنین با پیوند عاطفه و عقالنیت، در پرتوی عنایات الهی، سـعادت واقعی را رقم بزند. عشـق و عالقه به 
زندگی مستقل، ارضای غرایز از جمله غریزه  عاطفه و آرام زیستن در کنار همسر انگیزه  تشکیل خانواده است. 
قرآن کریم نیز به این مسـئله اشـاره کرده اسـت: »َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسـُکْم أَْزواجًا لَِتْسُکُنوا إِلَیها؛ 

و نشانه های خداوندی این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام گیرید«.1
در هر خانواده، فرزندانی متولّد می شوند که باید تربیت شوند؛ البته در فرایندی الهی و معنوی؛ زیرا فرزند 
باید محصول چنین روندی باشد تا براساس فطرتش به  سوی مقصد سیر نماید. تربیت در عالم انسانیت، مانند 
عشق به زیبایی در عالم هنر است. تربیت کودک را نمی آفریند، بلکه او را در راه انسان  شدن شکوفا می کند. 
انسـان  شـدن نتیجه  منطقی تربیت درسـت است. در واقع، تربیت پاسـخی معقول و رضایت بخش به معنای 
هسـتی کـودک اسـت. در خانواده اهل مسـجد، تربیـت راز و رمزهایی دارد که دانایی، توانایـی و به  کاربردن 
اصولی را می طلبد. تربیت، شور و عشق می طلبد و والدینی در این امر موفق اند که عماًل درست زندگی کنند 

1 . روم، آیه 21.
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و الگوی مناسب داشته باشند.
اّمـا چگونـه می توانیـم خانـواده ای ایده آل، متعادل و اهل مسـجد داشـته باشـیم؟ این سـؤالی اسـت که 
می کوشیم، در این مقاله، با شاخصه ها و نمونه های کاربردی به آن پاسخ دهیم و با تمّسک به این شاخصه ها 

و معیارها قدمی در تعادل بهتر خانواده  خویش برداریم.

اهمّیت و نقش مسجد

ُه 
ُ
ـا ُدَعاٍء َیْدُعو ِبِه ُیْدِخل ٍث : ِإّمَ

َ
  ِمْن  ِإْحَدى  َثال

َ
َقل

َ
ْسـِجِد ِبأ پیامبـر اکرم فرموده ند: »اَلَیْرِجُع  َصاِحُب  اْلَ

؛ مالزم 
َّ

ٍخ َیْسـَتِفیُدُه ِف اهلِل َعـّزَ َو َجل
َ
ا أ ْنَیا، َو ِإّمَ

ُ
َء الّد

َ
ـا ُدَعـاٍء َیْدُعـو ِبـِه ِلَیْصـِرَف اهلُل ِبـِه َعْنـُه َبـال ـَة، َو ِإّمَ ّنَ َ اهلُل ِبـِه اْلج

مسجد، حّد اقل با یکی از این سه به خانه اش برمی گردد: دعایی که به درگاه خدا می کند و خداوند او را با آن 
دعا به بهشت می برد. یا دعایی می کند که به سبب آن خداوند بالی دنیا را از او برمی گرداند؛ یا برادری که در 

راه خدای عّز و جّل از وجودش بهره مند می شود«.1
در فرهنگ دینی، نام مسـجد یادآور بندگی و کرنش در پیشـگاه خداوند متعال اسـت. مسـجد به معنای 
جایگاه سـجده و سـجده اوج عبادت و بندگی انسـان در برابر خداسـت. بنابراین، در قرآن کریم بر جنبه های 
عبادی مسـجد، بیش از هر بعد دیگری، تکیه شـده اسـت. مسجد، جایگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند 
«2، و مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با خدا مخوانید.  ً

َحدا
َ
ساِجَد هلِلَِّ  َفال َتْدُعوا َمَع  اهلِل  أ َن  اْلَ

َ
است: »َو أ

قیُمـوا ُوُجوَهُکـْم  ِعْنـَد ُکِل  َمْسـِجٍد َو اْدُعوُه 
َ
مسـجد، جایـگاه زمزمه و نجوای صادقانـه با معبود اسـت: »َو أ

یَن؛ به دادگری فرمان داده اسـت و)اینکه( در هر مسـجدی روی خود را مسـتقیم )به سـوی  ُه الّدِ
َ
ِلصینَ ل ُمنْ

قبله ( کنید و در حالی  که دین خود را برای او خالص گردانیده اید وی را بخوانید«.3 
راِم   ْسِجِد اْلَ ْیاًل ِمَن  اْلَ

َ
ى  ِبَعْبِدِه ل ْسر

َ
ذی أ

َّ
مسجد، پایگاه عروج انسان از خاک به افالک است: »ُسْبحاَن ال

ْقَص؛منزه است آن ]خدایی [ که بنده اش را شبانگاهی از مسجدالحرام به  سوی مسجداألقصی 
َ
ْسِجِد اْل ِإَل  اْلَ

ـ که پیرامون آن را برکت داده ایم- سیر داد«.4
یکی از نقش های اساسـی مسـجد، فراهم  کردن زمینه  عبادت جمعی و خالصانه اسـت تا مؤمنان در آنجا 
بـا پرداختـن به نماز، ذکر و دعا، زنگار غفلت از دل و جان بشـویند و بـا خداوند متعال اُنس گیرند. ابعاد تربیتی 

1 . بحاراالنوار،ج 71،ص 275.
2 . سوره یجن،آیه ی 18.

3 . سوره یاعراف،آیه ی 29.
4 . سوره یاسرا،آیه ی 1.
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مسجد با ابعاد عبادی آن مرتبط است؛ زیرا عبادت پرورش دهنده  روح و روان آدمی است و پاسخ به آن، پاسخ 
به نیازی طبیعی اسـت. کسـی که به نیازهای جسـمی و روانی خود به  طور منطقی پاسخ می گوید، شخصّیتی 
متعادل پیدا می کند. عبادت و راز و نیاز با خداوند نیاز واقعی و فطری هر انسان و مکّمل )بلکه مّقوم( شخصّیت 
اوسـت. البته، عبادت در هر مکانی این نیاز روحی را به  طور نسـبی تأمین می کند؛ ولی این نیاز در مسـجد و 
عبادتگاه بهتر و کامل تر تأمین می شود. براین اساس، باید گفت انسان به  طور فطری، معبد و مسجد را دوست 

دارد و به آن عشق می ورزد.
مسـجد با ایجادآشـنایی و پیوند میان مؤمنان، نخبگان و صالحان جامعه، بسـتری مناسب برای آموزش، 
تربیت، پرورش و کمال آنها فراهم می کند. در مکتب تربیت اسـالمی و بسـیاری مکاتب دیگر، »انزواطلبی« 
و »جمع گریزی«، بیماری روحی شـناخته می شـود. مسـجد با فراخوانی پیوسـته  مسـلمانان به جمع و روح 

جمع گرایی، انعطاف و نظم پذیری را در آنان تقویت می کند.
افزون بر آنچه گذشـت، مسـجد معمواًل جایگاه طرح مشـکالت و مباحث اجتماعی است و به  طور طبیعی 

با حضور در چنین مکانی، روح تعّهد و دردمندی در فرد ایجاد می شود. 
مسجد، پایگاه عمومی مسلمانان و محّل حضور قشرهای گوناگون است. ازاین رو، مسجد جایگاه مناسبی 
برای تعاون اجتماعی مسـلمانان و مشـارکت آنان در رفع نارسـایی های اجتماعی به  شمار می رود. مسجد، در 

جایگاه اصیل خود، الگوی ارزش گذاری است و ارزش های فراموش شده در آن مطرح می شود.

مسجد، صفابخش روح و جان

همه روزه، با پخش صوت قرآن و اذان، فضای شهر آکنده از یاد خدا می شود. هنگامی  که صدای ملکوتی 
قرآن و اذان سراسـر شـهر را فرا می گیرد، رایحه معّطر »کالم الهی«، چشـمان خفته را از خواب غفلت بیدار 
می کند؛ فکر و روح را به ملکوت می برد و همه وجود انسـان خدایی می شـود. با بانگ اذان در سـحرگاه، بوی 
عطر دل انگیز یار در همه  جا می پیچد و رنگ خدا در تاریکی سـحر تجلّی بیشـتری پیدا می کند و آنگاه انسان 
حس می کند تنها نیست و کسی با اوست که برایش محّبت و عشق را فارغ از همه  افت  و خیزهای دنیا زمزمه 
می کند. برخی مردم، در طی روز با شنیدن اذان به مسجد می روند و ضمن ادای فریضه نماز و حضور در این 
مکان مقّدس، غم ها و شـادی های خود را با یکدیگر تقسـیم می کنند و با تجدید بیعت روزانه، مشکالت خود 

را به فراموشی می سپارند.
مسـجد، از دیرباز نقشـی مهم در زندگانی همه ایرانیان ایفا کرده اسـت؛ زیرا حفظ، تعلیم و تفسـیر قرآن 
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کریم، که سـرآغاز آموزش  و پرورش اسـالمی اسـت، در مساجد صورت می گرفته است. نقش مسجد فقط به 
ادای نمـاز یـا عبـادت، محدود نبوده اسـت؛ بلکه از آن به  مثابه  مرکز آموزش  و پرورش نیز اسـتفاده می شـده 
اسـت و این کار اکنون نیز در بسـیاری از مسـاجد انجام می شـود. از زمان ظهور اسالم، مسجد »نماد اسالم« 
بوده اسـت و پیامبر، با سـوق  دادن عمده مراکز عمومی و حکومتی به مسـاجد، در واقع مسـجد را کانون 
نظام سیاسی جهان اسالم قرار داد. حکومت اسالمی در زمان پیامبر، برای اداره  جامعه اسالمی، همواره 
سعی خود را برای رتق  و فتق امور به مساجد معطوف می کرد و مسجد در آن زمان  تنها یک مکان برای ادای 
فرائض دینی نبود، بلکه به  گونه ای، عمارت حکومتی نیز بود. بسـیاری از تصمیم گیری های مهم سیاسـی و 
اجتماعی در مسـجد صورت می گرفت و حّتی طرح بسـیاری از عملیات های نظامی در مسـاجد پیاده می شد. 
به تدریج، نزد غیرمسلمانان جهان، مسجد به یکی از مهم ترین مراکز و نمادهای اسالم تبدیل شد؛ به  گونه ای 
که موجودیت حکومت اسـالمی نیز با آن شـناخته می شد. به  همین  علّت، در سراسر سرزمین های فتح   شده، 
به محض اسـتقرار حکومت اسـالمی، خلفای اسالمی مسـجدی می ساختند و آن را پایگاه اجتماع مسلمانان 

قرار می دادند.
مسجد، پایگاه وحدت اّمت اسالمی و محّل تقّرب به درگاه الهی است و جایگاهی ویژه نزد مسلمانان دارد.

مسـجد، مهم ترین پایگاه برای شـکل گیری انقالب اسـالمی در ایران بوده اسـت و نقشـی اساسـی در 
پیروزی و شکل گیری انقالب اسالمی داشته است. مسجد می تواند بهترین پایگاه برای وحدت و هماهنگی 
مسلمانان، مبارزه با هوای نفس و مبارزه با استکبار و استبداد باشد. این فضای فرهنگی، پایگاه عبادت است 

و می تواند بهترین نقش را در از بین  بردن مسائل ضّد فرهنگی ایفا کند. 
مسجد، مکانی است که مسلمانان را مّتحد می کند و می توان موضوعات مختلف، به  ویژه مشکالت مردم 

را در آن مطرح و حل کرد.
مسجد، محلّی است که انسان را از گناه و معصیت بازمی دارد و او را به خداوند نزدیک تر می کند.

شاخصه های خانواده  اهل مسجد
1 . محّبت و صمیمّیت

خانواده اهل مسـجد، خانواده ای سرشـار از محّبت، صمیمّیت و مهربانی اسـت و از حیث عاطفی و آرامش 
روحی روانی اسـوه و الگویی برای سـایر خانواده ها اسـت. کودک می خواهد پدر و مادر بیش  از حّد او را دوست 
بدارند و به او اظهار عالقه کنند. فرزند چندان توّجهی ندارد که خانواده اش در کاخ زندگی می کند یا در کوخ، 
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یا لباس و خوراکش خیلی اعالسـت یا نه؛ اّما به این موضوع کاماًل توّجه دارد که آیا دوسـتش دارند یا نه. این 
احساس درونی را چیزی جز محّبت و نوازش خانواده ارضا نمی کند.

اخالق و شـخصّیت آینده فرزندان در همین اظهار محّبت ها شـکل می گیرد. همین آغوش گرم مادر اهل 
نمـاز و نیایـش و نوازش های مخلصانه  پدر اهل مسـجد اسـت که روح بشردوسـتی و عالقه بـه همنوع را در 
فرزنـد می دمـد و برای اظهار همدردی و کمک به دیگران آماده اش می کند؛ همچنین او را از گوشـه گیری و 
انزوا نجات می دهد. به  واسـطه محّبت خانواده  اهل مسجداسـت که فرزند احسـاس شخصّیت می کند و خود 

را الیق دوستی می داند.
همین اسـتعداد عاطفی در انسـان، همراه با تضعیف خودخواهی و سـوق  دادن به  سـوی دیگران، سـبب 
رشد بسیاری از فضایل در او می شود. این فضایل که در مسجد پایه ریزی و نهادینه می شود، همه  کماالت را 
شامل می شود؛ از قبیل محّبت، دوستی، فداکاری، گذشت، بخشش، همکاری، دلسوزی و به  طور کلّی تقّدم 
غیـر بـر خود. در همه  این موارد، انسـان برخـالف اقتضای خودخواه  بودنش از دایـره تنگ »خود« قدم فراتر 
می گذارد و گامی به  سـوی غیر برمی دارد. انسـان با مقّدم  داشـتن دیگری بر خود و در دل گرفتن مهر و عالقه 
عَظِم َسَبِب االمیاِن؛ 

َ
 ُلؤِمِن، ِمن ا

َ
ال ِو اّنَ ُوّد

َ
او، از فردیت خویش خارج می شود. پیامبر اکرم فرموده اند: »ا

آگاه باشید که موّدت و دوستی مؤمن از بزرگ ترین عوامل  ایمان است«.1 همچنین در جایی دیگر فرموده اند: 
وا؛ سوگند به آن که جانم به دست اوست،  اّبُ

َ
ُتؤمُنوا َحّی ت َة َحّی ُتؤِمُنوا َو ال ّنَ َ وَن الج

ُ
َتدُخل ی َنفى ِبَیِدِه ال

َ
»َوالّذ

وارد بهشت نمی شوید، مگر اینکه ایمان بیاورید و ایمان نمی آورید، مگر اینکه یکدیگر را دوست بدارید«.2 

2 . پرورش شخصّیت و اعتماد به  نفس

روانشناسان می گویند تربیت  کننده باید شخصّیت کودک را پرورش دهد و اعتماد به  نفس را به او تلقین 
کنـد؛ همچنیـن او را بزرگوار و با شـخصّیت بار بیاورد. خانواده هایی که بـه فرزندان احترام نمی گذارند، آنها را 
کوچک می کنند و شخصّیت شـان را خرد می کنند، به  طور  طبیعی آنها را فرزندانی ترسـو و بی شـخصّیت بار 
می آورنـد کـه خـود را زبون و بی ارزش می پندارنـد. هنگامی  که این فرزندان بزرگ شـوند، خود را کوچک تر 
از آن می داننـد کـه به کارهای بزرگ دسـت بزنند. چنین افرادی در اجتماع، منشـأ هیـچ اثری واقع نخواهند 
شـد و به آسـانی زیر بار ذلّت خواهند رفت. اّما اگر فردی در خانواده اهل مسـجد رشـد کند، خودش را بزرگ و 
باشـخصّیت می بیند؛ بنابراین به کارهای پسـت تن نمی دهد و زیر بار خواری و ذلّت نمی رود. برای پرورش 

1 . بحاراالنوار، 74 / 281.
2 . کنزالعمال 467/3؛ آداب تعلیم و تعلم در اسالم، شهید ثانی، صفحه 458.
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شـخصّیت انسـانِی کودک باید صفات خوب او را یادآوری کرد و او را در حضور خودش و دیگران توصیف و 
از او تعریف کرد و بزرگی نفس را به او تلقین کرد که بهترین شـیوه  آن در خانواده های مسـجدی و اهل نماز 

دیده می شود.
همچنین، خانواده  اهل مسـجد کودک خود را دوسـت دارد؛ زیرا محّبت  داشـتن اسـاس عّزت اسـت. از 
سویی، اعتماد  به  نفس، انسان را در شناخت و انتخاب هدف عالی رهنمون می کند. برای توفیق در کارها هیچ  
چیز به اندازه  اعتقاد و ایمان به توانسـتن مؤثر نیسـت. اگر از اجرای کاری بترسـید و فکر کنید که قادر نیستید 
آن را انجام دهید، امکان ندارد آن کار را به نحو مطلوب انجام دهید. ترس، نیروی محّرکه  ماشین را، که باید 
بـازده مطلـوب و کافی داشـته باشـد، از کار می اندازد و نقش ترمز را ایفا می کنـد. در مقابل، اعتماد و ایمان به 

توانستن و خواستن، شتاب چنین ماشینی را افزایش می دهد و بر کارایی آن می افزاید.

3 . تربیت دینی

در خانواده اهل مسجد، اساس تربیت مّتکی بر »تربیت دینی« است. خانواده خداپرست از آنجا که جهان 
مـاّدی را بـا همه نعمت ها و موهبت هایش همواره در حّد »وسـیله« می نگرد و سـعادت و نیک بختی خویش 
را هرگـز در گـرو عوامل مـادی نمی داند، نه  تنها نامالیمات و ناکامی ها روحیـه اش را تضعیف نمی کند، بلکه 
همین مشکالت و نامالیمات در حکم وسیله ای هستند که مانع آرامش روحی آنان می شود و جلوی هرگونه 

سستی حاصل از خوگرفتن به زندگی بی دغدغه را می گیرد.
جهـان سـرد ماشـینی و بی روحی کـه در بینش مادی وجود دارد، بـرای خانواده با ایمان بـه جهانی زنده، 
هوشـیار، آگاه و سرشـار از روح و معنا تبدیل می شـود که به زندگی روح، معنی و هدف می بخشـد. در سـایه 
تربیت دینی و مکتب مسجد، مجموعه جهان و به  خصوص زندگی انسان، که از علم و حکمت مطلق خداوند 
سرچشـمه گرفته اسـت، تقّدس می یابد و ارزشـمند می شـود. تجربه تاریخی نشـان می دهد که هر جا ایمان 
واقعـی تجلّـی پیـدا کند، عالی ترین جلوه های انسـانی را با خود به  همراه مـی آورد. »ایمان به خدا« نه  تنها به 
زندگـی معنـا می بخشـد و آدمـی را از »پوچی و بیهودگی« و »تنهایی و غربت« رهـا می کند، بلکه به زندگی 

روح و صفا می بخشد و شوق و حرکت می آفریند.

4 . خاّلقّیت

خاّلقّیت و ابتکار عمل، ثمره شایسـته  خانواده های اهل مسـجد و عبادت اسـت؛ زیرا در چنین خانواده ای 
بستر رشد همه استعدادها فراهم است. الزمه خاّلقّیت، داشتن نگرش مثبت به فکر نو و کارهای نو است. به 
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 طور کلّی، ویژگی های تفّکر خاّلق را، که در خانواده  اهل مسجد بروز می کند، می توان این گونه بیان کرد:
1. جرئت و شهامت اظهار نظر؛ 2. حقیقت جویی و در نظر گرفتن واقعیات؛ 3. اجتناب از سطحی نگری؛ 4. 
نگاهی غیرمرسوم به اشیا و پدیده ها؛ 5. داشتن انگیزه و دانش وسیع؛ 6. داشتن طرز تکفر انتقادی؛ 7. داشتن 

پشتکار و انضباط؛ 8. افق های دید وسیع؛ 9. تالش اجتهادی.

5 . نظم، انضباط و وقت شناسی

از جمله شاخص های مهم اعضای خانواده اهل مسجد و نماز، رعایت نظم، انضباط و وقت شناسی است. 
همچنان  که انضباط و وقت شناسـی از ارکان زندگانی نمازگزار اسـت. هر یک از افراد خانواده مسـجدی باید 
برای رعایت حال دیگر اعضا، کارهای خود را منّظم کنند و در وقت مخصوص انجام دهند. در خانواده ای که 
نظم حاکم است، آرامش و صفا و صمیمّیت برقرار است و همه افراد بدون نگرانی، ناراحتی و ایجاد مزاحمت 

برای دیگران کارهای خود را انجام می دهند.
ِدی  

َ
یَع  َول ا َو َجِ َ وِصیکُ

ُ
حضرت علی به دو فرزند عزیزش، امام حسن و امام حسین، می فرمایند: »أ

ْمِرُکْم؛ شـما و همه فرزندانم و خاندانم و هر کس را که نامه ام به او 
َ
َغُه  ِکَتاِب  ِبَتْقَوى  اهلِل  َو َنْظِم  أ

َ
ْهِی  َو َمْن  َبل

َ
َو أ

می رسد، به تقوای الهی و نظم در امور سفارش می کنم«.1
از جملـه نـکات مهـم و برجسـته در زندگـی مـردان بزرگ، نظم و وقت شناسـی آنان اسـت. دربـاره امام 
خمینی نوشـته اند: امام در عین پرکاری و تالش مداوم، بسـیار منّظم بودند. در واقع، یکی از اساسی ترین 
رموز موّفقّیت امام در زندگی، نظم ایشان بود. اطرافیان امام زندگی ایشان را به  صورت ساعت خودکار درک 

کرده بودند و ازاین رو دستور کار خود را از روی کار امام منّظم می کردند. 

6 . پاکی و طهارت جسم و جان

خانواده هـای مؤمن، نمازگزار و مسـجدی، سـالمت جسـمانی و روانی دارند؛ زیـرا آلودگی هر یک از این 
دو، انسـان را از تعادل خارج می کند و او را در مسـیری ناشایسـت قرار می دهد. در اسـالم، نظافت و طهارت 
به  اندازه ای اهمّیت دارد که یکی از هدف های دین و جزئی از ایمان شـمرده شـده اسـت. در روایتی از پیامبر 
اکرم نقل شـده اسـت که پاکیزگی جزو ایمان اسـت.2 امام باقر فرمودند: »َکنُس الُبیوِت َینِف الَفقَر؛ 

جارو کردن اتاق ها فقر را از بین می برد«.3

1 . نهج البالغه،ص 421.
2 . بحاراالنوار، ج62، کتاب طب الّنبی، باب89، ص291. 

3 . وسایل الشیعه، ج 3 ، ص 571، ح 2.
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ِة، َوَمطَهـَرٌة ِللَفـِم، َو  ـّنَ ـًة: ُهـَو ِمـَن الّسُ
َ
ِک اثَنتـا َعَشـَرَة َخصل ـوا همچنیـن، امام صـادق فرمودند: »ِف الّسِ

عـاَم، َو َیذَهـُب  ى الّطَ ـَة، َو ُیَشـّهِ
َ
ّث ِ

ّ
 الل

ُ
ـُض السـناَن، َیذَهـُب ِباَلَفـِر، َو َیُشـّد حـَن، ُیَبّیِ ُیـرِض الّرَ ـالٌة ِللَبَصـِر، َو َمج

ِئَکُة؛ در مسـواک زدن دوازده فایده وجود  یـُد ِف اِلفـِظ، َو ُیضاِعـُف اَلَسـناِت، َو َتفـَرُح ِبـِه اَلال ِبالَبلَغـِم، َو َیز
دارد: 1. از سـّنت پیامبر اسـت؛ 2. دهان را پاکیزه میکند؛ 3. نور چشـم را زیاد میکند؛ 4. باعث خشنودی 
خداوند اسـت؛ 5. دندان ها را سـفید میکند؛ 6. پوسـیدگی آنها را از بین میبرد؛ 7. لثه را محکم میسـازد؛ 8 . 
اشتهاآور است؛ 9. بلغم را میبرد؛ 10. حافظه را زیاد میکند؛ 11. حسنات دو چندان میشوند؛ 12. فرشتگان 

شاد میگردند«.1
خانه  پیامبر که الگویی برای همه  خانواده های اهل مسـجد اسـت، با همه  سادگی همیشه پاکیزه بود. 
حضـرت رسـول می فرمودنـد: محّوطه  جلوی خانه  خـود را جارو بزنید و تمیز کنیـد. پیامبر فرمودند: 
تبیتوا القمامة ف بیوتکم فاّنا مقعد الّشـیطان؛ نگذارید خاکروبه و آشـغال، شـب در خانه شما بماند، زیرا  »ال

آنجا جایگاه شیطان است«.2
ود؛ فضـای مقابل خانه خود را،  وا ِبالهَیُ ُ َتَشـّهَ کِنُسـوا أفنیُتُکم َوال همچنیـن پیامبر اسـالم فرمودند: »إ

جارو بزنید و تمیز کنید و مانند یهودیان کثیف نباشید«.3
 آن بزرگـوار مـردم را از نشسـته رهاکردن ظرف های غذا و همچنین بدون سرپوش گذاشـتن ظرف آب و 
غذا نهی می کردند. رسـول گرامی دسـتور داده بودند آب ها را مطلقًا آلوده نکنند و موقع شسـت  و شـوی 
بـدن، داخـل نهرها نشـوند. پس، اگر بخواهیم الگویی برای خانواده اهل مسـجد و نمـاز ارائه دهیم، از جمله 
آنها پیروی از کالم خداوند و دسـتورهای پیشـوایان دین اسـت درباره  پاکیزگی جسـم و جان. به  دیگرسخن، 

سالمت جسم و جان، آغاز تکامل اعضای خانواده اهل مسجد است.

7 . عدالت

خانـواده اهـل مسـجد، عدالت را در همه مراحـل زندگی و امور رعایت می کند؛ زیـرا خانواده فاقد عدالت، 
از حالت تعادل خارج می شـود و نمی تواند پرورش دهنده انسـان های بزرگ در آینده باشـد. سـعادتمندی هر 
خانواده در گرو تعادل در مهر و محّبت بین اعضا و فرزندان اسـت؛ زیرا در فرزندان تمایالت و اسـتعدادهای 

1 . خصال صدوق، ص481.

2 . مکارم االخالق، ص490.

3 . مکارم االخالق، ص145.
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گوناگون و حّتی متناقضی وجود دارد و اگر پدر و مادر عدالت و مساوات را رعایت نکنند و فرزندی یا عضوی 
را بـر دیگـری ترجیح دهند، قطعًا دشـواری هایی ایجاد می شـود و چه بسـا آرامش خانـواده در خطر می افتد. 
گاهی سرچشـمه کینه توزی ها و بدبینی ها را باید در همین جا پیدا کرد. بی عدالتی ها و تبعیض ها سـه خطر را 

متوّجه خانواده ها می کند:
1 . فرزند به خواهران و برادران محبوب تر از خود بدبین می شود و کینه به دل می گیرد؛

2 . در برابر والدین احساس خشم و کینه می کند؛
3 . بی اعتنایی و تبعیض شخصّیت، طفل را ضعیف می کند و موجب می شود تا وی در همه مراحل زندگی 

احساس حقارت کند.
در خانواده  نمازگزار و اهل مسـجد، والدین در توزیع توّجه، محّبت و نگاه به فرزندان براسـاس آموزه های 
پیشوایان دین و با نهایت عدالت و انصاف رفتار می کنند. آنان به فرزندان خود مستقّل از جنسیت، سن، زیبایی 
و هوش محّبت می کنند و از مقایسه فرزندان خود که موجب ناراحتی و آزردگی آنان می شود، پرهیز می کنند.

8 . مشورت

از جملـه شـاخصه های اعضـای خانواده  مسـجدی، توّجه به اصل مشـورت و همفکـری در اداره زندگی 
خانوادگی است. پدر و مادر و فرزند باید در سامان  بخشیدن به امور زندگی و تنظیم برنامه ها و تصمیم گیری ها 
از ایـن امـر مهم اسـتفاده کننـد. تحّکم و زورگویی، امـر و نهی های یک طرفه و رفتارهـای تحقیرآمیز، صفا، 

صمیمیت، رفاقت و دوستی را از محیط خانه دور می کند.
پدران و مادرانی که در کمال صداقت، یکرنگی و احترام به شـخصّیت فرزندان شـان با آنان در امور خانه 
مشـورت می کنند، اسـرار زندگی خود را با آنان در میان می گذارند، از راهنمایی های آنان اسـتفاده می کنند و 
آمرانه با آنان سخن نمی گویند، باعث می شوند فرزندان نیز به آنان احترام بگذراند و با آنان مشورت کنند. در 
چنین خانواده های متعادل و مسـجدی نوجوانان و جوانان احسـاس می کنند عضوی از خانواده هسـتند و به 
نظرات آنان توّجه می شود. بنابراین، از بسیاری انحرافات ناشی از کمبودهای عاطفی و شخصّیتی در امان اند. 
کمبودهایی، همچون احسـاس حقارت، کینه جویی، خشـونت و گریز از خانه. مشورت های خانوادگی، رابطه  

اعضای خانواده را دوستانه می کند.

9 . دانشجویی و حقیقت طلبی

دانشـجویی و طلب علم از شـاخصه های مهم خانواده  مسـجدی است؛ زیرا دین اسالم علم را چراغ عقل، 
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زینـت اغنیـا، جمال فقرا و بهترین هدایت می داند و هیچ گنجـی را نافع تر از علم نمی داند. پیامبر فرمود: 
ِه؛ دانایی سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه  بدی هاست«.1  ِ

ّ
ّرِ ُکل

َ
ْهل َرأُسا لّش َ ِه، َواْلج ِ

ّ
ُکل ْیر ِ ُم َرأُس اْلنَ

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
»ا

والدین اهل مسجد، باید فرزندان خود را به علم و دانش تشویق کنند و فضایل، ارزش ها و مزایای علم و 
علما را به آنان تذکر دهند. آنان باید یادآور گردند که علما و دانشـمندان، وارثان پیامبران اند و جایگاهی واال 

و درخشان دارند؛ جایگاهی که انبیا، شهدا و جانبازان راه خدا به آن غبطه می خورند. 
خانواده ای که در مسـجد رشـد و تعالی یابد، می داند علم و آگاهی نخسـتین شـرط موفقیت انسان و حّتی 
پایه و اساس سعادت اوست. او می داند خوشی های دنیا و آخرت با علم به  دست می آید؛ بنابراین همه  تالش 
خویش را در فراگیری دانش و حقیقت به  کار می بندد. علم سـبب رشـد عقالنی انسـان اسـت و استعدادهای 
؛  َ

َعْقل
ْ
ِم  َیْفَتُح  ال

ْ
ِعل

ْ
َظِر ِف  ال نهفته  وجودی را به فضیلت می رسـاند. امام صادق در سـخنی فرمودند: »َکْثَرُة الّنَ

درس  خواندن و مطالعه مستمر زیاد عقل را شکوفامی کند«.2
َتـاٌج ِفهَیـا ِإَل َمْعِرَفـٍة؛ هیچ حرکت و  ْنـَت  ُمْ

َ
 َو أ

َ
حضـرت علـی نیـز به کمیل فرمودند: »َمـا ِمـْن  َحَرَکـٍة ِإاّل

کاری پیش نخواهد رفت، جز اینکه درباره  آن شناخت الزم را داشته باشی«.3 

10 . آزادی اندیشه

در خانـواده اهـل نیایـش و مسـجد، امکان اندیشـیدن برای همگان فراهم اسـت؛ روحیـه تحقیق و تتّبع 
نتیجه آزادی اندیشـه اسـت. در چنین خانواده ای، حس کنجکاوی فرزندان تحریک می شـود و درنتیجه میل 
به فکرکردن، مطالعه و تحقیق افزایش پیدا می کند و این خود مؤثرترین فعل تربیتی اسـت؛ زیرا فرزندان به 
توانمندی هـای فـردی و اجتماعی خود واقف می شـوند و به هر چیزی کـه در اطراف آنان می گذرد، با دّقت و 

کنجکاوی می نگرند.
در چنین خانواده اهل مسجدی، قدرت اندیشیدن و مواجهه با اندیشه های دیگران بسیار تقویت می شود. 
تربیـت، یعنـی حرکت به  سـمت بهتر شـدن، یعنی راضی و قانع  نبـودن به وضع موجود و اینکه انسـان هنوز 
وظایـف خـود را به خوبـی انجام نداده اسـت. بنابراین، انسـان با امیـد و اعتماد به آینـده قدم هایی برای ادای 
مطلوِب وظایف برمی دارد و الزمه  این امر داشـتن آزادی اندیشـیدن اسـت که زمینه و بسـتر آن در خانواده  
اهل مسـجد وجود دارد. در ضمن، میان آزادی در اندیشـیدن و امید به آینده رابطه ای مستقیم و معنا دار وجود 

1 . بحاراألنوار،ج75،ص 175،ح 9.
2 . بحاراالنوار،ج 1،ص 159.
3 . همان،ج 74،ص 267.
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دارد. به هر میزان انسـان ها قدرت اندیشـیدن بیشتری داشته باشـند، به آینده امیدوارتر می شوند و برعکس، 
ناامیدی در میان کسـانی پرورش می یابد که فقط به یک قرائت و نوع اندیشـیدن پایبند باشـند و آنچه را خود 

می اندیشیده اند، مطلق بدانند.

11 . مقاومت در برابر سختی ها

خانواده  اهل مسجد، به  خوبی در برابر سختی ها مقاومت می کند؛ زیرا می داند مواجهه با سختی ها مربّی، 
مکّمل، صیقل دهنده، جالبخش و کیمیاسـت. دانشـمندان معقتدند بزرگ ترین دشـمنی ای که می توان در 
حّق کودکان کرد، این اسـت که پدران و مادران ناآگاه از اصول تربیتی برای مهربانی  کردن به فرزندانشـان 
از این روش ها اسـتفاده کنند: نوازش های بی حسـاب، مانع  شـدن از مواجهه با سـختی، نازپرورده بارآوردن 

آنان و امثال اینها.
اسـتاد شـهید مطهـری در کتاب »بیسـت گفتار« به نقـل از  ژان ژاک روسـو در کتاب »امیـل یا تربیت« 
می گوید: »اگر جسـم در آسـایش بیش  از اندازه باشـد، روح فاسد می شود. کسـی که درد و رنج را نشناسد، نه 
لّذت شفقت را می شناسد و نه طراوت ترّحم را. چنین کسی قلبش از هیچ چیز متأثر نخواهد شد و بدین سبب 

شایسته معاشرت نیست؛ زیرا مانند دیوی خواهد بود در میان آدمیان«.1

12 . اعتدال

اسـاس خانواده  متعادل و مسـجدی، بر اعتدال بنا شده است؛ بنابراین، به افراط و تفریط کشیده نمی شود. 
خدای متعال اّمت اسالمی را اّمتی متعادل و میانه معّرفی می کند. اّمت میانه، یعنی اّمتی که همه  برنامه هایش 

در حّد اعتدال باشد و باید توّجه داشت که راه و رسم اعتدال، کوتاه ترین و استوارترین راه تربیت است.
عْیـِش؛ بر تو باد میانه روی؛ زیرا 

ْ
ٍء َعی ُحْسـِن ال ْعوُن َشْ

َ
ُه أ

َ
َقْصِد َفِإّن

ْ
ْیَک ِبال

َ
امـام علـی می فرماید: »َعل

یاری کننده تریـن چیـز برای خوب زندگی  کردن اسـت«.2 در حقیقت، سـالمت فرد و جامعـه در گرو تربیتی 
متعادل اسـت. روان شناسـی تربیتی ثابت کرده اسـت هرگاه انسـان از مسـیر اعتدال خارج شـود، نقطه آغاز 
انحراف و گمراهی وی خواهد بود. پس خانواده اهل مسـجد، آن خانواده شایسـته ای اسـت که اعتدال را در 
همه زمینه ها رعایت و اجرا کند. اعتدال، یکی از ارکان خانواده اهل مسجد است؛ برای مثال در خانواده اهل 

1 . شهید مطهری، بیست گفتار، شدائد گرفتاری ها، ص174-183.
2 . غررالحکم و دررالکلم، ش 6145.
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مسجد، اسراف در مسائل اقتصادی، وجود ندارد و سختگیری بی  حساب هم نیست.
13 . اقتصاد مناسب

اقتصاد مناسـب و شایسـته، ویژگی دیگر خانواده اهل مسجد است. پیشوایان معصوم، تدبیر اقتصادی 
ْؤِمِن... ِمْن   َماِت  اْلُ

َ
را بخشـی از دین و از نشـانه های مؤمن برشـمرده اند.امام باقر می فرماید: »ِمْن  َعال

ْؤِمِن؛ از نشـانه های مؤمن...تدبیر نیکو در معیشـت )اقتصاد( اسـت«.1 غفلت از مال یا سـوء تدبیر  َماِت  اْلُ
َ

َعال
در خصـوص آن زاینـده فقر، و فقر نیز زمینه سـاز کفر اسـت. تأمین آبرومندانه و کریمانه معیشـت خانواده، از 

ویژگی های مطلوب خانواده مسجدی و مؤمن است.
همچنین، الزمه داشـتن اقتصاد مناسـب، کار، تالش و فّعالّیت اسـت. کار و تالش از عوامل خوش بختی 
و سـعادت انسـان، مایه نجات او از افسـردگی، موجب شادی و نشـاط روان و سبب رشد و سالمت اعضاست. 
بخشـی از درگیری هـای برخی از خانوادهها، سسـتی ها و سـردی ها در روابط و بی اعتنایـی به حقوق و مقام 

همسر است. خانواده مسجدی به این مسائل وقوف کامل دارد و اقتصادی مناسب و شایسته دارد.

14 . ساده زیستی

با بررسی ای عاقالنه درباره زندگی های تجّمالتی و تشریفاتی، به این نتیجه می رسیم: چنانچه زندگی مان 
با نظم و حسـاب و قناعتی صحیح همراه باشـد، با پرهیز از چشـم  و هم  چشـمی و بی اعتنایی به حرف های 
بی ارزش افراد نادان، ناراحتی ها و نگرانی ها از بین می روند و به آرامش واقعی می رسـیم؛ زیرا آسـایش واقعی 

در ساده زیستی نهفته است.
َسـَة 

ْ
ِلُس ِجل ْرِض َو َیحجْ

َ
 اْل

َ
 َعـی

ُ
ُکل

ْ
َقـْد َکاَن رسـول اهلل صـی اهلل علیـه و آلـه َیـأ

َ
امـام علـی می فرمایـد: »ل

َفـُه؛ همانـا پیامبر خداـ  که 
ْ
َی َو ُیـْرِدُف َخل َعـاِر

ْ
َمـاَر ال َبـُه َو َیْرَکـُب اْلِ ـُه َو َیْرَقـُع ِبَیـِدِه َثْو

َ
ِصـُف ِبَیـِدِه َنْعل َعْبـِد َو َیحنْ

ْ
ال

درود خدا بر او بادـ  بر روی زمین می  نشسـت و غذا می خورد، و چون برده، سـاده می نشسـت، و با دسـت خود 
کفش خود را وصله می زد، و جامه خود را با دسـت خود می دوخت، و بر االغ برهنه می نشسـت، و دیگری را 

پشت سر خویش سوار می کرد«.2
خانـواده  اهـل عبادت و مسـجد نیز با الگوبـرداری از زندگانی پیامبر و پیشـوایان دین، که کامل ترین 
نوع زندگانی را داشـتند، سـاده  زیست هستند؛ زیرا تجربه ثابت کرده است اگر خانواده ها از مسیر ساده زیستی 
خارج شوند و به عرصه رقابت و چشم  و هم  چشمی وارد شوند، همه  نیرو و توان آنان در این زمینه هدر می رود 

1 . وسائل الشیعه،ج 17،ص 66.
2 . نهج البالغة، ترجمه دشتی، ص 301 و 303 انتشارات پارسیان / چاپ ششم / تهران 1383.
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و از تکامل حقیقی فاصله خواهند گرفت.
15 . تربیت عقالنی

تربیت عقالنی، یکی از شـاخصههای ممتاز خانواده مسـجدی اسـت؛ زیرا در وجود انسـان هیچ موهبتی 
به اندازه عقل و نیروی تفّکر ارزش حیاتی و انسـانی ندارد. اصواًل قوای خدادادی و موهبت ها هنگامی برای 
انسان سودمند هستند که تحت رهبری و اختیار کامل عقل باشند. همچنین، مواهب اکتسابی فقط از طریق 
بـه  کارگیـری قـوای عقالنی و نیروی تفّکر به دسـت می آیند. داشـتن موهبت ایمان، معرفـت، دانش و حّتی 
موهبت های زودگذر ماّدی، در سایه تعّقل و تفّکر امکان پیدا می کند. همچنین، هر نوع تکامل و ترقی معنوی 
و ماّدی انسان مرهون به  کارگیری این موهبت بزرگ و مقّدس است. از پیامبر نقل شده است: »خداوند 
به بندگانش چیزی بهتر از عقل نبخشیده است؛ زیرا خوابیدن عاقل از شب بیداری جاهل و نادان بهتر است و 
در منزل  بودن عاقل از مسافرت جاهل )به  سوی حّج و جهاد( نیکوتر است و خداوند پیامبر و رسولی را مبعوث 

نکرد، مگر زمانی که عقل او کامل شد و بر عقول همه  اّمتش برتری یافت«.1

16 . تصمیم گیری و قاطعیت

در خانواده ای که اعضای آن حضوری فّعال در مسـجد دارند، افرادی ظاهر می شـوند که انسـان هایی با 
اراده و جـّدی هسـتند و همیشـه هنـگام انجـام دادن کارها اراده را حاکـم می کنند، نه عادت را. اراده اسـتوار 
و تصمیم قاطع اسـت که می تواند در لحظات حّسـاس زندگی، دودلی و سسـتی را از بین ببرد و انسـان را از 

پیچ وخم مشکالت عبور دهد و در مخاطرات یاری کند.
با مطالعه  تاریخ درخشـان زندگانی کاشـفان، مخترعان، سیاست مداران و متفّکران بزرگ، به این حقیقت 
می رسـیم که همه  یپیشـرفت ها و موّفقّیت های آنان، مرهون اراده  قوی، عزم راسخ و پشتکار فوق العاده بوده 
است. آنان، و وقتی برای رسیدن به هدفی تصمیم می گرفتند، هیچ مانعی نمی توانست آنان را از تصمیم شان 
منصـرف کنـد و تردیـد و تزلزل را جانشـین آن سـازد. حضـرت علی، نمونـه  کامل قاطعیت و اسـتواری 
در تصمیم گیری و تسـلیم ناپذیری اسـت. ایشـان در سـخن پر ارجی، که نشـان دهنده هّمت بلندشان است، 
ا؛ سـوگند به خدا اگر تمام عرب به جنگ با من  ْیُت َعْنَ

َّ
ا َول   ِقَتاِل  َلَ

َ
َعَرُب  َعی

ْ
ْو َتَظاَهَرِت  ال

َ
فرموده اند: »َو اهلِل ل

برخیزنـد، هرگز در صحنه نبرد پشـت به آنان نخواهـم کرد«.2همچنین، هنگامی که پرچم را در جنگ جمل 
؛  ْ

ل   َو اَل َتُز
ُ

َبـال   اْلجِ
ُ

ول بـه دسـت فرزندش، محّمد حنفیه، داد با این جمالت بـه وی درس قاطعیت آموخت: »َتُز

1 . اصول کافی،  جلد 1. صفحه 14.
2 . نهج البالغه،ص 418.



97 فــــروغ مسجـــــــــــد

اگر کوه ها متزلزل شدند، تو تکان نخور«.1
17 . اجتماعی  بودن

خانـواده ای کـه حضـوری فّعال در مسـاجد دارد، خانواده ای جـدای از اجتماع و مردم نیسـت. نوع زندگی 
انسـان و نیازهـای او، هماننـد تهیـه آب، غذا، مسـکن، لباس، ابزارهـای زندگی و ضرورت هـای آن در ابعاد 
گوناگون فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و امثال آن، انسـان ها را به گردهمایی، تقسـیم کار و تنظیم امور وادار 
می کنـد. انسـان بـه لحاظ میـل باطنی خویش با دیگران رابطه، معاشـرت و همزیسـتی دارد. حّتی اگر ترس 
از حیوانات، نیازهای متنّوع یا عوامل دیگر وجود نداشـت، باز هم انسـان به زندگی اجتماعی تمایل داشـت. 
براسـاس همین نکته اسـت که انسـان را مدنی بالطبع خوانده اند. در سـخنان پیشـوایان دین نیز به اجتماعی  

بودن انسان به  صراحت اشاره شده است. 
اسـالم، خیر و سـعادت خانواده متعادل را تأمین و تضمین می کند و دینی اسـت که بسیاری از دستورهای 
آن در اجتمـاع تحقـق پیدامی کنـد. حّتی می توان گفت که مجموع برنامه های فـردی آن نیز با اجتماع پیوند 
دارد و براسـاس مصالح فردی و اجتماعی تنظیم شـده اسـت. نماز جمعه، نماز جماعت، روزه، زکات، خمس، 
حج، جهاد، امر به  معروف، نهی  از منکر و ده ها نمونه دیگر، براسـاس مصالح فردی و اجتماعی تنظیم و مقرر 

گردیده اند.
ْبَقَة اِلْسـالِم من  َع  ِر

َ
ماَعَة ِقیَد ِشـْبٍر فَقْد َخل َ َق  الج از امام صادق روایت شـده که فرموده اسـت: »من  فاَر

ُعُنِقه؛ هر کس به اندازه  وجبی از اجتماع دوری گزیند، بند اسـالم را از گردن خود درآورده اسـت«.2 بنابراین، 
خانواده پرورش یافته در مکتب مسجد، در هیچ موقعیتی خود را از جامعه جدا نمی داند؛ بلکه در جامعه فّعالّیت 

می کند و همه تالش خورد را برای ارشاد و بازسازی جامعه به کار میگیرد.

18 . هدفمند بودن

از دیگر شـاخصه های ممتاز خانواده  اهل مسـجد، هدفمند بودن اسـت. خانواده های هدف دار که شـیوه  
رسـیدن به هدفشـان را در مکتب مسـجد آموخته اند، نه  تنها در زندگی شکسـت نمی خورند، بلکه احسـاس 
می کنند قدرت، اراده و اختیار فزون تری کسـب کرده اند و سـعی بیشـتری در راه رسـیدن به تکامل می کنند. 
روانشناسـان معتقدنـد انسـان در لحظه هایی رشـد می کند کـه تصمیم می گیرد هدفی را دنبـال کند و چنین 
افرادی در امور زندگی همواره موفق اند. البته باید بدانیم که در هر حرکتی چه می خواهیم، به کجا باید برویم 

1 . همان،ص 55.
2 . محمدیعقوب کلینی، الکافی، دارالکتب االسالمیة، چ سوم، 1368، ج1، ص409، ح4؛ کنز العّمال، ج1، ص207، ح1035.

 لسلنالعرب،ج 10،ص 113.
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و از چه ابزارهایی برای رسـیدن به مقصد بهره ببریم تا بتوانیم بهترین راه را برگزینیم؛ زیرا تا مقصد برایمان 
مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن مقدور نخواهد بود.

افرادی که از محیط های کوچک، با امکانات کم و زمینه های نامساعد به موّفقّیت های شگفت انگیز دست 
یافته اند، این حقیقت را به  خوبی ثابت کرده اند که انتخاب هدف و ایمان به آن می تواند ایشان را به اوج کمال 
برسـاند. بسـیاری از جوانان می پندارند که توفیق و خوشـبختی، هدف و کیمیایی است که خارج از وجود آنان 
است و اگر ستاره  اقبال و شانس در آسمان زندگی کسی بدرخشد، او را به موّفقّیت و خوشبختی خواهد رساند. 
این گونه افراد باور ندارند که موّفقّیت، زاییده  اندیشه و عمل خود انسان است. انسان با ایمان، توّکل به خدا و 
تالش و کوشش خویش می تواند آینده  خود را بسازد. ازاین رو، موّفق ترین افراد کسانی هستند که با تأّسی به 
تعلیمات مکتب مسـجد به عمق وجود خود پی می برند و عماًل عالی ترین بهره ها را از ذخایر وجودی خویش 

می برند. اصول ساده  موّفقّیت و رسیدن به هدف عبارت است از:
شکست را فراموش کنید؛ 2. خود را بشناسید؛ 3. فکر کنید و بر تفّکر خود مسلّط باشید؛ 4. تصمیم درست 
و منطقی اتّخاذ کنید؛ 5.به خودتان اعتماد کنید؛ 6. به پیروزی ایمان بیاورید و بدانید خواستن توانستن است.

19 . تقسیم کار

در هر خانه، کارهای گوناگونی وجود دارد، مانند کسـب درآمد، خرید نیازهای زندگی، پخت  و پز، نظافت 
و بسـیاری از مسـائل دیگر. طبیعی اسـت که انجام این امور به دسـت یک نفر بسیار طاقت فرسا است و شاید 
غیرممکـن باشـد؛ پـس باید با تقسـیم کار همـه نیازهای خانـواده را تأمین کرد. ازاین رو، هـر یک از اعضای 
خانواده مسـجدی باید متناسـب با شـأن و منزلت، ذوق و سـلیقه و هنر و توان خود، باری از زندگی را بر دوش 

گیرند.
حضـرت علـی و فاطمه زهرا، پس از ازدواج، از رسـول خدا درخواسـت کردند کارهای زندگی 
را بین آنان قسمت کند؛ آن  چنان  که هر یک وظیفه  خود را بداند و رسول خدا فرمودند: »کارهای داخل 
خانـه بـا فاطمه زهرا  و کارهای بیرون خانه با علی باشـد. فاطمه زهرا بعدها فرمود: خدا می داند که 

این تقسیم مرا بسیار خرسند ساخت؛ زیرا از رنِج وارد شدن در اجتماع مردان معاف شدم«.1

20 . فداکاری

خانواده  اهل مسجد، در صدد است با ایجاد روح جمعی و تبدیل »مِن« انسانی به ما شور، عشق، احساس 

1 . وسائل الّشیعه، ج14، ص123. 
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مسـئولیت، دلسـوزی، فداکاری، ایثار و صمیمّیت را در کالبد اجتماع بشـری و یکایک افراد آن بدمد و آنان را 
از انحصارطلبی، انزواطلبی و گوشـه گیری باز دارد؛ زیرا این امور مانع رشـد و شـکوفایی استعدادهای انسانی 
می شود. تربیت  شده  مکتب مسجد، در هر مقام و موقعیتی که باشد، همواره مصالح جمعی را بر خواسته های 
شـخصی خود مقّدم می دارد؛ فداکار اسـت؛ درد اجتماع را درد خود می داند؛ در غم و شـادی دیگران شـریک 

است؛ خود را در برابر سختی ها و مشکالت اجتماعی مسئول می داند و بی اعتنا نیست.

زندگی علی و فاطمه، الگویی برای همگان

خانواده  علی و فاطمه، الگوی خانواد ه ای اهل مسـجد اسـت. زندگانی این دو اسـوه طبیعی، عادی، 
نشـاط انگیز و روح پرور بود. این روح پروری به  لحاظ صفا و سـادگی زندگی آنان بود. آنها در خانه ای کوچک، 
گلی، سـاده و بی پیرایه زندگی می کردند که فقط سـایبانی برای جلوگیری از تابش خورشـید داشـت و سقفی 
بـرای جلوگیـری از بـاران. در تاریخ آمده اسـت که پیامبراکـرم روزی وارد منزل زهرای اطهر شـد و 
دید دخترش روی زمین نشسـته اسـت، با یک دسـت فرزندش را در آغوش گرفته اسـت و شـیر می دهد و با 
دسـت دیگر با آسـیاب  دسـتی گندم آرد می کند. اشک در چشمان رسـول خدا حلقه زد و فرمود: »دخترم 
تلخی ها و مشـکالت دنیا را به یاد شـیرینی و سـعادت بهشـت بر خود گوارا ساز«. در این حال، زهرای عزیز و 
بردبار، بدون آنکه سخنی از تلخی های زندگی بر زبان آرد، با نگاهی آسمانی به سختی های زمینی نگریسته 
می گوید: »ای رسول خدا! خدا را سپاس می گویم بر نعمت های او و می ستایم به خاطر الطاف بی کران او!«.1

حضـرت علـی بـه جنـگ می رفـت و جهاد می کـرد و حضـرت فاطمه، شمشـیر خونین ایشـان را 
می شسـت. حضـرت فاطمـه، کانـون خانواده را گـرم می کرد و می دانسـت پیروزی حضـرت علی در 
عرصه هـای گوناگـون، تـا حدود زیادی به اعتماد او به کانون خانواده مربوط اسـت. حضرت علی از جبهه 
برمی گشـت و حضـرت فاطمـه بـا مهربانی همیشـگی خود او را دلگـرم و تقویت می کـرد، زخم هایش را 
می بسـت و کوفتگی بدنش را می زدود. البته حضرت علی، مردی قدرشـناس بود؛ وقتی به خانه می آمد، 
حـال حضـرت فاطمه را جویا می شـد، از تن خسـته اش سـؤال می کرد و او را دلداری مـی داد؛ زیرا این دو، 
دلداِر هم بودند. امام خمینی در مورد شـخصیت حضرت زهرا فرمودند: »زهرای اطهر از معجزات 
تاریـخ و افتخـارات عالم وجود اسـت.« در بخش دیگـر می گوید: »مبارک باد بر ملّت عظیم الشـأن ایران به 
ویژه زنان بزرگوار»روز مبارک زن« روز شرافت عنصر تابناک که زیربنای فضیلت های انسانی و ارزش های 

1 . مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص342؛ تفسیر البرهان، ج4، ص476؛ عوالم المعالم، ج11، ص133.
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واالی خلیفة اهلل در جهان است«.1
باید توّجه داشـت که محیط خانواده پرورش یافته در مکتب مسـجد، ضامن خوش بختی زن، ارج  نهادن 
به ارزش های معنوی شـوهر و اصالت  دادن به آنها اسـت. همه ما بارها دیده و شـنیده ایم که اکثر اختالف ها، 
تلخی هـا، سـردی ها، بی اعتمادی ها، جدایی ها و دیگر مشـکالت، به  دلیل نبـود ارزش های معنوی و فضایل 
انسـانی در خانواده بوده اسـت؛ و برعکس همه شـادی ها، گرمی ها، گذشت ها، پیوندها و سایر عوامل سعادت 

خانواده، معلول وجود آن ارزش ها بوده است.
آنـان کـه در ازدواج، اصالـت و ارزش را بـه ماّدّیـات و امتیـازات ظاهـری و غیر معنوی داده انـد، هرگز در 
سـایه  ثروت، رفاه و نعمت های بسـیار، روی سعادت را ندیده اند و لّذت زندگی بی دغدغه و آرام را نچشیده اند. 
برعکس، روشـن ضمیران و بلندهّمتانی که به دنبال مظاهر معنوی و ارزش های مکتبی، اخالقی و انسـانی 
بوده اند، با وجود فقر و مشـکالت، زندگی عالی، لّذت بخش و ارزشـمندی پیدا کرده اند. این درسـی اسـت که 
حضـرت علـی و حضـرت فاطمه ما داده اند. در ادامه بـه نمونه هایی از رفتارها و سـبک زندگی این دو 

بزرگوار اشاره می کنیم:
1. حضـرت علـی می فرمـود: »به خدا قسـم بعد از ازدواج با فاطمه، تا هنـگام مرِگ او، هرگز کاری 
نکردم که فاطمه غضبناک شـود و فاطمه هم هیچ گاه مرا خشـمگین نکرد و از دسـتورهایم سـرپیچی 

نکرد.«2 این نخستین درس به زوج ها در همه تاریخ خواهد بود.
2. حضرت فاطمه در تولید کوشـا بود و در مصرف حسـابگر، زیاده روی نمی کرد و هرگز از حد متوّسـط 

جامعه قدمی فراتر نمی گذاشت و زندگی اش معمواًل پایین تر از حد متوّسط افراد جامعه بود.
3. حضـرت زهـرا، مانند زنـان دوران جاهلّیت، آرایش و خودنمایی نمی کرد. ایشـان خود را فقط برای 

شوهر خود می آراست. 
َف  ِ

ّ
کل

ُ
4. حضرت زهرا خطاب به حضرت علی می فرمود: »یا أباالسـن! إیّن لسـتحیی ِمن إهلى أن أ

َ تقِدُر علیه؛ ای اباالحسـن! من از پروردگار خود حیا می کنم چیزی از تو درخواسـت کنم که در  َنفَسـک َما ال
توانت نیست«.3 متأسفانه، بعضی ها فراموش کرده اند که توّقع های زیاد، بی مورد و غیرمنطقی، نشاط روحی 

و روانی خانواده را از بین می برد.
5. هنگامـی  کـه همه  سـنگینی زندگی بر دوش حضرت فاطمه بود، چون کوه در برابر همه سـختی ها 

1 . صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 16، ص 192، تاریخ  1361/01/25 پیام به مردم.
2 . کشف الغّمه، ج1، ص363.

3 . بحاراالنوار، ج43، ص59.
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می ایستاد؛ پس بر ماست که همچون او، راه ایستادگی در مقابل سختی ها را بر خود هموار سازیم.
6. مهریه حضرت فاطمه زهرادر حد بسیار معمول و مختصر بود و زندگی سعادتمندی داشت. 

7. حضرت علی و فاطمهدر شـب عروسـی، هر دو به عبادت خدا مشـغول بودند تا شـکرگزار نعمت 
عظمای ازدواج باشند. 

8. فاطمه زهرا، اصالت را به کارها و مسئولیت های خانه و خانواده می داد و معتقد بود آن لحظه ای که 
زن در خانه خود می ماند و به امور زندگی و تربیت فرزند می پردازد، به خدا نزدیک تر است. 

9. فاطمـه زهـرا، وقتـی با کودکان خود بازی می کرد، به تربیت روحی و پرورش جسـمی عزیزان خود 
می پرداخت و مفاهیم ارزشـمند انسـانیت، شـرف، احسـان، نیکی و طرفداری از حّق را در قالب اشـعار ادیبانه 

به آنان می آموخت.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این زمانه که انسـان ها به بی هوّیتی، سـردرگمی، اضطراب و پریشـانی دچار شـده اند، گرایش جوانان، 
نوجوانان و خانواده ها به مسـجد می تواند راهنما و هادی نسـل حاضر و آینده و روشـن کننده باشـد. خانواده، 
اّولین مرکزی است که کودکان همه  چیز را در آن یاد می گیرند، از همه  سکنات و آداب والدین تأثیر می پذیرند 
و خودآگاه و ناخودآگاه، رفتار و خلق  و خوی آنان را تقلید می کنند. مادر و پدر بدون اینکه تعّهدی داشته باشند، 
سرمشـق و الگوی کودکان می شـوند. اگر مادر و پدر سـعی کنند سرمشق نباشـند، کودکان به سرمشق های 

دیگری روی خواهند آورد؛ زیرا این نیاز فطری است.
تحقیقاتـی کـه درباره  جامعه  غرب، به  خصـوص آمریکا، به هّمت محّققانی چون پروفسـور کوهن انجام 
شـده اسـت، نشـان می دهد که توسعه روزافزون جرم و بزهکاری نوجوانان در آمریکا، نتیجه تحّولی است که 
در خانواده هایشـان پدید آمده اسـت. موقعّیت نیک و بد خانواده، نخسـتین و مهم ترین مدَرس و موّفق ترین 
کارگاه انسان سـازی اسـت. بیشترین دانسته ها، تجارب، فرهنگ ها، اخالق و اندیشه از راه خانواده به کودک 
سـرایت می کند. خالصه  کالم اینکه گرایش خانواده ها به مسـجد، راه حل بسـیاری از معضالت و مشکالت 
فرا روی بشر است. خانواده  اهل مسجد، خانواده ای متعادل و سالم در همه  ابعاد و پرورش  دهنده انسان هایی 

بزرگ است.
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کودک و مسجد
سّیدحسن خاکپور

چکیده

 مقاله حاضر به تبیین اهّمیت حضور کودک در مسـجد و نقش مسـجد در تربیت وی می پردازد. نویسـنده 
با اسـتناد به آیات و روایات و کتاب  های معتبر فقهی و روان شناسـی به ضرورت حضور کودکان در مسـجد 
و اثبـات اعتباری نبودن عبادات کودکان که نقش به سـزایی در شـکل گیری شـخصّیت آنـان دارد، پرداخته 
اسـت. این مقاله در سـه فصل تنظیم گردیده اسـت. در فصل اّول، با اسـتناد به آیات و روایات و فقه اسـالم و 
نظـرات فقهای اسـالمی، به ضرورت حضور کودکان در مسـجد پرداخته شـد. در فصـل دّوم، مبحث تربیت 
کودک در آموزه های اسـالم مورد بررسـی قرار گرفت. فصل سوم، به کودک و مسجد از دیدگاه روان شناسی 
پرداخته اسـت. نویسـنده در این فصل ضمن تشـریح ویژگی  های دوره کودکی، به جایگاه و اهمّیت مساجد، 
به ویژه از نگاه کودکان و نوجوانان، نقش مسـاجد در پاسـخ گویی به نیاز های کودکان پردازش قرار داده و در 
ادامه به موانع جذب کودکان به مساجد اشاره کرده و جاذبه  های مساجد از نگاه کودکان را بیان کرده است.

واژگان کلیدی: 

کـودک، مسـجد، فقه اسـالم، فقهای اسـالمی، خانـواده، مفهـوم تربیـت، مراحل تربیـت، ویژگی  های 
روان شناسی کودک، امنّیت کودک، نقش الگو.
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مقّدمه

کودکی، دوره سرشـار از عطوفت و نشـاط و لبریز از شادی  هاسـت، در این دوره ما شاهد احساسات پاک و 
بی آالیش کودکانه هسـتیم. کودکان، امانت  های الهی در نزد ما بزرگسـاالن به حساب می آیند و غنچه  های 

باطراوت بوستان زندگی اند.
ظرافـت، شـکنندگی و انعطاف پذیری شـخصّیت کـودک، پیچیدگی و حساسـّیت تربیت آنان را آشـکار 
می کند. در تربیت کودکان، اّول باید روان شناسـی خاّص آنان را شـناخت و سـپس، با احتیاط و ظرافت هرچه 
تمام تر در جهت رشـد و شـکوفایی شـخصّیت آنان قدم برداشـت. یکی از ابعاد بسـیار مهّم تربیت کودکان، 
تربیت مذهبی آنان اسـت. در این دوره، کودک در مرحله احساسـات و تفّکر عینی قرار دارد و به همین جهت 
در تربیت مذهبی وی نیز باید از راه برانگیختن احساسـات دینی عمل نمود و شـناخت  ها و تفّکرات دینی را 

به مراحل باالتر احاله داد.
از طرفی باید به خاطر داشت که مساجد و اماکن مذهبی به عنوان پایگاه  های اجتماعی دین، نقش بسیار 
مؤثّری را می توانند در تربیت دینی، در شکوفایی احساسات دینی و نیز در جلب هرچه بیشتر کودکان به دین 
ایفا نمایند. این موضوع، بیشتر به خاطر آن است که در مساجد، کودک در کنار بزرگساالن و سایر همساالن 
خود در جّوی صمیمی می توانند در بسـتر مراسـم و مناسـک مذهبی، رشـدی معقول و متعادل داشته باشند و 

از همین مکان  ها شهد شیرین مذهب را بچشند.
در این مقاله با اسـتفاده از آیات و روایات شـریف و احکام حیات بخش شـریعت اسـالم ثابت می کنیم که 
حضـور کـودکان در اماکـن مذهبی، مانند مسـجد امری ضروری اسـت؛ زیرا در پرتو این حضور اسـت که به 
نگرش  هـای دینـی واالتری دسـت خواهند یافت. بر این اسـاس، عبادات کودکان نه تنها بی اعتبار نیسـت، 
بلکه نقش مهّمی در تشـکیل یافتن شـخصّیت آنها دارد و دین مقّدس اسـالم دسـتور بر ایجاد بسـتر مناسب 
برای رساندن کودکان به آن مرحله رشد را می دهد. در ادامه به لزوم تربیت کودک در اسالم و نقش مساجد 
در پاسـخ گویی به نیاز های کودکان، موانع جذب کودکان به مسـاجد، و جاذبه  های مسـاجد از نگاه کودکان 

می پردازیم.

فصل اّول: کودک و مسجد در آموزه  های دینی 
1-1- آیات

؛ ای فرزندان  ْسِرِفینَ ُه اَل ُیِحّبُ اْلُ
َ
 ِإّن

ْ
 َو اَل ُتْسِرُفوا

ْ
ُبوا  َو اْشَر

ْ
وا

ُ
ِ َمْسِجٍد و ُکل

ّ
یَنَتُکْم ِعنَد ُکل  ِز

ْ
»َیا َبِن آَدَم ُخُذوا
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آدم! هنگام نماز و در هر مسـجدی، آرایش و زینت ماّدی و معنوی خود را متناسـب با آن عمل و مکان همراه 
خود برگیرید، و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید؛ زیرا خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد«.1

؛ مال و فرزندان،  ً
َمال

َ
َک َثَواًبا َو َخْیٌر أ ّبِ اُت َخْیٌر ِعنَد َر اِلَ َباِقَیاُت الّصَ

ْ
ْنَیا َو ال

ُ
یوِة الّد یَنُة اْلَ َبُنوَن ِز

ْ
 َوال

ُ
ال »اْلَ

آرایش و زیور زندگی دنیا هسـتند؛ ولی اعمال شایسـته پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ 
امید داشتن به آنها نیکوتر است«.2

با تأّمل در این آیات به نکته قابل توّجهی پی می بریم و آن اینکه در آیه اّول خداوند تبارک و تعالی به همراه 
داشـتن زینت در موقع رفتن به مسـجد دسـتور می دهد و در آیه دیگر این زینت ها را معّرفی کرده و می فرماید 
که مال و اوالد زینت دنیوی شماسـت؛ پس کسـانی که به مسـجد می روند مال و اوالد خودشـان را به همراه 

ببرند و این نتیجه مهم این دو آیه است.

2-1- روایات

انینکم  و صبیانکم ؛ از مسـاجدتان دیوانگان و کودکان خود را  قال رسـول اهلل: »جنبوا مسـاجدکم  مج
دور نگه  دارید...«.3 

در مقابل این حدیث، در منابع و مآخذ دینی شـاهد هسـتیم که پیامبراکرم و اصحاب کودکان خود را 
به مسـجد می آوردند. نه تنها کودکان سـه سـاله، بلکه زنان اصحاب، با بّچه  های شیرخواره خود در نماز های 

جماعت حاضر می شد ه اند.
بـا مطالعـه در منابع اصیل روایی و سـیره نورانی پیامبر رحمت به روشـنی درمی یابیم که آن حضرت 
حّتـی در یـک مـورد بر آنان یا بر والدین آنها نهیب نزد و یا نسـبت به آوردن کودکانشـان به مسـجد اعتراض 
نفرمودند، بلکه برعکس، عکس العمل  هایی که حاکی از تشویق و رضایت است از جانب آن حضرت مشاهده 

می شود. به روایات زیر توّجه فرمایید:
طب  الناس، فخرج  السـن    ابن  عمـر دربـاره  پیامبر چنین  می گوید: »رایت  رسـول  اهلل  عی  النبر ین
ید اخذه، فاخذه  الناس  فاتوا به ، قال  قاتل  اهلل  الشیطان ؛ إن  الولد  فعثر، فسقط  عی  وجهه ، فنزل  عی  النبر  یر
فتنه  و اهلل  ماعلمت  این  نزلت  من  النبر حّی  اتیت  به ؛ از ابن عمر روایت شـده که می گفت: رسـول خدا را 
دیـدم کـه در منبر برای مردم سـخنرانی می فرمود. ناگهان حسـن در خروج از مسـجد پایـش لغزید و به 

1. اعراف، آیه31.
2. کهف، آیه46. 

3. مستدرک  الوسائل ، ج 1، ص230.
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زمیـن افتـاد؛ حضرت سراسـیمه از منبر پایین آمـد؛ مردم او را گرفته به حضرت دادند. فرمود: خدا شـیطان را 
بکشـد؛ در واقع فرزند موجب آزمایش اسـت. به خدا قسـم هیچ متوّجه پایین آمدن از منبر نشـدم تا این که او 

را به من رساندند«.1
 چه بسـا که پیامبر در حال سـجده بود و حسـن می آمد و بر پشـتش می نشسـت و پیامبر به همان 

حال می ماند و سجده را طول می داد.2
شبی پیامبر نماز عشاء می گزارد و سجده ای بسیار طوالنی به جا آورد. پس از پایان نماز علّت را از حضرتش 

پرسیدند؛ فرمود: پسرم حسن، بر پشتم سوار بود و ناراحت بودم که پیاده اش کنم.3
حّتـی ابی قتـاده انصـاری روایتی نقـل کرده که بیانگر نهایـت توّجه پیامبر به کـودکان در اثنای نماز 
اسـت؛ گرچه شـاید برای ما غیر منتظره بنماید و در صورت صّحت روایت آن را مغایر با اصل حضور قلب در 

نماز تلّقی کنیم. او چنین می گوید:
ینب  بنت  رسول  اهلل ...، فاذا سجد وضعها و اذا    و هو حامل  امامه  بنت  ز

ّ
»إّن  رسول  اهلل  کان  ُیصی

قـام  حلهـا؛ همانـا رسـول خدا در حالی که نماز می خواند، نـوه اش امامه ـ که فرزند دخترش زینب بودـ را 
در بغل می گرفت. هنگام سـجده او را بر زمین می گذاشـت و در قیام او را در آغوش می گرفت و یا به گردنش 

می نهاد«.4
همچنین، دو روایت دیگر که بر حضور شـیرخوار و خردسـال در مسجد داللت می کند، جالب توّجه است. 
 
ً
اِس َیْوما  اهلِل ِبالّنَ

ُ
 َرُسول

َّ
صاحب »مستدرک الوسائل« از کتاب »عدة الداعی« چنین نقل می کند: »َصی

الِة   َحَدَث ِف الّصَ
ْ

ْفَت َهل
َ

َک َخّف ْیَنا
َ
 اهلِل! َرأ

َ
اُس: َیا َرُسول ُه الّنَ

َ
 ل

َ
ا اْنَصَرَف َقال ّمَ

َ
ِ َفل ْکَعَتْینِ االِخیَرَتْین َف ِف الّرَ

َ
َفَخّف

ْن 
َ
... َخِشـیُت أ ـیِبِّ ْعـُتْ ُصـَراَخ الّصَ  َو َمـا َسِ

َ
: أ

َ
. َفَقـال ْکَعَتـْینِ االِخیَرَتـْینِ ْفـَت ِف الّرَ

َ
ـوا: َخّف

ُ
َک؟ َقال : َو َمـا َذا

َ
ْمـٌر؟ َقـال

َ
أ

ِبیِه؛ روزی رسـول خدا با مردم نماز می گزارد که دو رکعت آخر را سـبک تر کرد. پس 
َ
 ِبِه َخاِطُر أ

َ
َیْشـَتِغل

از اتمام نماز مردم گفتند: یا رسـول اهلل، متوّجه سـبک کردن نماز شـدیم؛ آیا اتّفاقی در نماز روی داد؟ فرمود: 
چطور مگر؟ گفتند: دو رکعت آخر را سبک برگزار کردید. فرمود: آیا صدای گریه بّچه را نشنیدید؟... در حدیث 

دیگری است که فرمود: ترسیدم فکر پدرش به آن مشغول گردد«.5
ـُع ُبَکاَء  ْسَ

َ
 ِفهَیا َفأ

َ
ل َطـّوِ

ُ
ْن أ

َ
یـُد أ ِر

ُ
ِة َو أنا أ

َ
ـال ُقـوُم ِف الّصَ

َ
رسـول خـدا در حدیثی دیگـر می فرمایند: »ِإیّنِ َل

1. کنزالعمال ، ج 16،ص289.
2. زندگانی  حسن  بن  علی،ج 1، ص68.

3. همان.
4. اللؤلؤ و المرجان ، ج 1، ص109.

5. مستدرک  الوسائل ، ج 6، ص503؛ به نقل از عدة الداعی، ص89.
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ِه؛ من به نماز می ایسـتم و می خواهم تا آن را طوالنی سـازم.  ّمِ
ُ
 أ

َ
ُشـّقَ َعی

َ
ْن أ

َ
ِت َکَراِهَیَة أ

َ
ُز ِف َصال ّوَ َ ج

َ
ت

َ
یِبِّ َفأ الّصَ

پس بانگ گریه کودکی را می شـنوم و چون خوش نمی دارم که بر مادر او سـخت گیری کنم، نماز را سـبک 
برگزار می کنم«.1

همچنین، حدیث دیگری اسـت که ضمن داللت بر حضور کودکان در مسـاجد، چگونگی شـرکت آنان را 
در صفوف جماعت را نیز ترسیم می کند.

ْم؛ جابر نقل  الِة َو َفّرُقوا َبْیَنُ ُوُهْم َعِن الّصَ : ال ُتَؤّخر
َ

ْکُتوَبِة؛ قال الِة اْلَ وا ِف الّصَ
ُ

ُتُه َعِن الّصْبیاِن ِاذا َصّف
ْ
ل

َ
»َسأ

می کنـد کـه از امام باقر درباره کودکانی که در نماز واجب حضور می یابند، پرسـیدم؛ حضرت فرمود: آنان 
را در آخر صف های نماز جماعت باهم نگذارید، بلکه در بین بزرگساالن پراکنده سازید«.2

3-1- جمع بندی احادیث متعارض

با توّجه به احادیث و روایاتی که یادآور شـدیم؛ اگر جمع بندی صحیحی به عمل نیاید، شـاید این شـبهه را 
ایجـاد نمایـد که احادیث مشـمول نوعی تناقض گویی شـده اند؛ در حالی که به هیچ وجه چنین نیسـت، بلکه 
صدور احادیثی از قبیل »جنبوا مسـاجدکم  مجانینکم  و صبیانکم ...«3درباره کودکانی اسـت که در نشسـت 
و برخاسـت خود و در شـیطنت و شـلوغ کاری بسـان دیوانگان عمل می نمایند و در صورت حضور در مسجد، 
موجب آلودگی و ناپاکی و یا ایجاد بی نظمی غیرمتعارف در مسـجد می شـوند. البّته این احتمال نیز وجود دارد 
که در جامعه آن روز، با توّجه به شـرایط و عدم امکاناتی از قبیل پوشـاک مناسـب کودک، حضور کودکان چه 

بسا موجب آلودگی مسجد و حاضران در مسجد می گردید که تطهیر آن هم با مشکالتی همراه بود.

4-1- حضور کودک در مسجد از منظر فقهای اسالمی

با توّجه به احکام الهی می بینیم که خداوند برای اعمالی که کودکان انجام می دهند، احترام قائل شـده و 
عبادات آنها را باطل و بی ارزش نمی داند به جز در مورد احکام بیع که بیع کودکان را بی اعتبار دانسته و صّحتی 
بـر آن نمی دانـد، ولی در جاهای دیگر چنین نیسـت و این دلیل بر ارزش عبادی بودن عبادت های کودکان و 

حّتی فراتر از آن دستور به همراهی با آنها را می دهد، از آن جمله عبارت اند از:

1. سنن ابن ماجه، ج1، ص317؛ مختصرصحیح  البخاری ، ص108؛ پیامبر رحمت ، ص23.
2. اصول کافی، ترجمة سّیدجواد مصطفوی، ج 3،ح3، ص409.

3. مستدرک  الوسائل ، ج 1، ص230.
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کودکان و عمره و حجّ 
کودکان دو دسته اند: کودکان ممّیز، کودکان غیر ممّیز. در ادامه به توضیح هر کدام اشاره می شود:

الف( »ممّیز«

ممیِّز کودکی است که خوب و بد را تشخیص می دهد و خودش می تواند اعمال را به طور صحیح انجام دهد.
کـودک ممیِّز خودش محرم می شـود و اعمال را به جا مـی آورد و در مواردی که خودش نتواند انجام دهد، 

سرپرست وی )مثل پدر( او را در انجام اعمال یاری می دهد.
ز« ب( »غیر ممّیِ

غیـر ممیِّـز کودکی اسـت که به آن حّد نرسـیده اسـت؛ یعنی خـوب و بد را تشـخیص نمی دهد و خودش 
نمی تواند اعمال را به طور صحیح به جا آورد.

ز کیفّیت اعمال کودک غیر ممّیِ

احرام: سرپرست وی لباس احرام بر او می پوشاند و از طرف او نّیت احرام می کند.
تلبیه: اگر می تواند لّبیک ها را به طور صحیح پاسـخ دهد، برایش می گوید تا او هم بگوید، وگرنه، خودش 

از طرف او »لّبیک ها« را می گوید.
طـواف: بایـد او را طـواف دهد، اگر کـودک بتواند، باید خـودش راه برود، وگرنه او را حمـل کرده و طواف 

می دهند و... .

کودکان و اعتکاف
»اعتکاف از ماده »عکف« در لغت به معنای اقبال و روی آوردن به چیزی و مالزمت آن بر سبیل تعظیم 

است. اعتکاف در شرع، التزام به توقف و درنگ در مسجد به قصد غربت است«.1
در یـک تعریـف جامـع اعتکاف عبارت اسـت از: »اقامت کردن برای حداقل سـه روز در مسـجد به قصد 

عبادت و یا مراعات شرایط الزم«.2 
مرحـوم آیـت اهلل سـّید محّمدکاظم یـزدی در تعریف اعتـکاف می فرماید: »هـو اللبـث ف السـجد بقصد 
ى؛ اعتکاف، درنگ  العبـادة، بـل الیبعـد کفایـة قصـد التعّبـد بنفـس اللبـث و إن ل یضـّم إلیـه قصـد عبـادة اخـر
کردن در مسجد به منظور عبادت است؛ بلکه بعید نیست که درنگ به قصد تعّبد و بندگی بدون قصد عبادتی 

1. راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ماده عکف.
2. دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج9، ص355.
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دیگر نیز کافی است«.1
در عروه سّید چنین آمده است: اعتکاف صبی ممّیز صحیح است و بلوغ، شرط نیست.

در مورد مسـئله »حضور کودک در مسـجد« بعضی از علما بدون این که به فکر جمع بین روایات باشـند، 
انینکـم  و  فتـواء بـر حرمـت داده انـد. چنان کـه برخی از علمـا و اهل  سـّنت  از حدیـث: »جنبـوا مسـاجدکم  مج

صبیانکم «،2حکم  عدم جواز ورود کودک  را به  مسجد استنباط  کرده  و بدان  فتوی  داده اند.
 قابُسـی  از مالک  نقل  می کند: اگر کودک  در سـنین  بازی  و شـیطنت  اسـت، من  ورود او را به  مسـجد جایز 

نمی دانم.3 البّته، بعضی از علما شیعه سعی در رفع مشکل نموده اند.
طبق  نظر فقیه  بزرگوار شـهید ثانی: »مراد کودکانی  اسـت  که  به  طهارت  آنان  اعتمادی  نیسـت  یا این 
که  خوب  و بد را تشخیص  نمی دهند؛ اّما کودک  ممّیزی  که  طهارت  او مورد وثوق  است  و خودش  نیز برنمازها 
مواظبت  می نماید، کراهتی  بر آن  متوّجه  نیست ، بلکه  سزاوار است  او را به  آمدن  مسجد تمرین  داد؛ همچنان 

که  الزم  است  برای  نماز تمرین  و عادت  داده  شود«.4 
صاحـب جواهـر در توجیـه و روایت ذکر شـده، عالوه بر مطالب ذکر شـده، چنین اضافـه می کند: حضور 
کـودکان در مسـجد همراه بـا بازی های خاّص آن دوران بوده و این با عظمت و کرامت مسـجد منافات دارد 

و یا موجب اذّیت نمازگزاران می شوند. از این رو، حکم به کراهت اولی است. 
انینکم و  امـام کاظـم از پدران خویش، از رسـول اعظم نقل کرد که فرمود: »جنّبوا مسـاجدکم مج
 سبعة أیام و َضُعوا 

ّّ
وها ف کل صبیانکم و رفع أصواتکم إاّل بذکراهلل تعال و بیعکم و شرائکم و سالحکم و ّجر

الطاهـر عـی أبوابـا؛ مسـاجدتان را از دیوانـگان، کودکان، داد زدن مگر، به یـاد خدای متعال و خرید و فروش 
و اسـلحه، دور نگه دارید و آن را هر هفته یک بار خوشـبو سـازید و توالت و دستشویی را در بیرون مساجد قرار 

دهید«.5 
نکته شایان توّجه اینکه اکنون با امکاناتی از قبیل پوشاک مناسب و حّتی مهد کودک هایی که در بعضی 
مساجد به وجود آمده، این مشکالت را حّل کرده و همچنین با کم شدن تعداد فرزندان، با درک شعور باالیی 
که بّچه های امروزی دارند، اثری از آن مشـکالت گذشـته نیسـت؛ بنابراین، چرا باید با نبودن هیچ مشـکلی 
فرزندانمان را از چنین بهره معنوی و مدرسـه خداشناسـی و جایگاه بذرافشـانی، بذر محّبت و انس با خدا در 

1. عروة الوثقی، ج2، ص246.
2. مستدرک  الوسائل ، ج 1، ص230.

3. تاریخ  تعلیم  وتربیت  در اسالم ، ص123.
4. الروضة البهیة ، ج 1، ص96.

5. بحاراالنوار، ج83، ص349، ح2.
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دل های آنان، بی بهره سازیم.
حضور کودکان در اماکن مذهبی، مانند مسجد، به ویژه در نماز جماعت، به خصوص اگر با تشویق همراه 
باشـد، آنان را به حضور در مسـجد و اقامه نماز ترغیب می کند. آیت  اهلل  شـهید مطّهری ، در یکی  از گفتارهای  
هْیـا؛ ای پیامبر، خاندان خودت را به نماز امر 

َ
ـالِة َو ِاْصَطِبـْر َعل َک ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
خـود در توضیـح  آیه  شـریف »َو أ

کـن و خـودت هـم بر نماز صابـر باش«، 1می گوید: این اختصـاص به پیامبر ندارد، همه ما بـه این امر موّظف 
هستیم. بّچه ها را از کودکی  باید به  نماز تمرین  داد... . بّچه  را باید در محیط  مشّوق  نماز خواندن  برد. به  تجربه  
ثابت  شـده  اسـت  که  اگر بّچه  به  مسـجد نرود، در جمع  نباشـد و نماز خواندن  جمع  را نبیند، به  این  کار تشـویق  
نمی شـود؛ زیـرا  حضور در جمع ، مشـّوق  انسـان  اسـت؛  آدم  بزرگ  هـم  وقتی  خودش  را در جمـع  اهل  عبادت  
می بیند، روح  عبادت  بیشتری  پیدا می کند؛ بّچه  که  دیگر بیشتر تحت  تأثیر است ... . باید با بّچه  های  خودمان، 
برنامه  مسجدرفتن  داشته  باشیم تا آنها با مساجد و معابد آشنا شوند. ما خودمان  از بچگی  با مساجد و معابد آشنا 
بودیم ؛ در این  اوضاع  و احوال  امروز، چقدر به  مسجد می  رویم  که  بّچه های  ما که  هفت  ساله  شده اند به  دبستان  
و بعد به  دبیرسـتان  و بعد به  دانشـگاه  رفته اند، ولی  به هیچ وجه پایشـان  به  مساجد نرسیده  است ، بروند؟ خوب  
اینها به ناچار از مساجد فراری  می شوند. حاال ممکن  است  بگویید، وضع  مساجد خراب  است ، کثیف  است  یا به 
عنوان مثال یک  روضه خوان  می آید و حرف  چنان  و چنین  می  زند. آنها را هم  وظیفه  داریم  که  درست  بکنیم،  

وظیفه  که  در یکجا تمام  نمی شود؛ وضع  مساجد خودمان  را هم  باید اصالح  بکنیم .2
یکی از نویسـندگان بر این باور اسـت که هر چه میزان شـرکت کودک و فّعالّیت های او در ]این[ محیط ها 
بیشـتر باشـد، به نگرش های دینی واالتری دسـت خواهد یافت. نکته جالب دیگر در این زمینه آن اسـت که 
میـزان عالقه منـدی کـودک بـه این محیط های مقـّدس نیز با میزان شـرکت او و ارتبـاط و فّعالّیتش در این 

محیط ها رابطه مستقیمی دارد.3
البّته، برای موفقّیت در این کار الزم است برای کودکان، در کنار عبادت و نماز برنامه های متنّوع و جّذابی 
وجود داشـته باشـد؛ مانند اهدای جوایز، کارت تشـویق، پخش شیرینی و شـکالت در بین کودکان که زمینه 

جذب آنان را به عبادت فراهم می کند. از امام حسن  نقل شده است که فرمودند:
نماز ظهر یا عصر را در محضر رسـول خدا خواندم؛ همین که حضرت سـالم دادند به ما فرمودند: بر 
جایتان بمانید و آنگاه برای تقسـیم ظرف حلوایی در میان نمازگزاران از جا برخاسـتند و به هر کدام مقداری 

1. طه، آیه132.
2. گفتارهای  معنوی، ص94.

3. آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، ص122.
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حلوا می خوراندند تا اینکه به من رسـیدند؛ من کودک بودم، آن حضرت قدری حلوا به من خوراندند؛ سـپس 
فرمودنـد: بـاز هـم بدهـم؟ عرض کـردم آری، آن حضرت بـه خاطر خردسـال بودنم باز هم مقـداری به من 

خورانیدند و بدین حال بودند تا آنکه به همگان حلوا خوراندند.1
دکتـر شـرفی نقـل می کند: در وقف نامه یکـی از عالمان بزرگ که حدود یک قرن پیش می زیسـته، آمده 
اسـت که فرمود آنچه از من به جا مانده آن را گردو بخرید و در مسـجد نگه داری نمایید تا آنگاه که کودکانی 
همراه با والدینشـان به مسـجد می آیند، به آنها هدیه دهید، تا عشـق و عالقه به خدا،  مسـجد و منبر از ابتدا در 

آنها جوانه زند و در بزرگسالی هم اهل مسجد و معنوّیت شوند.2
گاهـی متأّسـفانه رفتـار و برخوردهـای دور از انتظار مؤمنان نسـبت به کودکانی که با اشـتیاق برای نماز 

جماعت به مسجد آمدند، موجب سرخوردگی و شاید انحراف کودک از مسیر دین و خواندن نماز شود. 
شـخصی می گوید: در کودکی همیشـه سـعی می کردم نماز خود را در مسجد بخوانم. روزی در حال نماز، 
متوّجه شـدم پیرمردی مراقب من اسـت. نمازم که به پایان رسـید، پیرمرد به من گفت: نمازت درست نیست 
و سـپس، با سـخنان نیش دار خود مرا مالمت کرد. من غرق در سـکوت بودم؛ هرگاه می خواسـتم از او بپرسم 
کجای نماز من اشـتباه اسـت، اجازه نمی داد و پیوسته می گفت: نمازت درست نیست و امثال تو حّق ندارند به 
مسجد بیایند. از آن به بعد تصمیم گرفتم دیگر به مسجد نروم و در منزل هم نماز نخوانم؛ این نخستین قدم 

برای ترک کامل نماز و انحرافم از طریق اسالم بود.3
این در حالی اسـت که سـیره معصومان به طور کامل با این شـیوه برخورد مخالف است. جابربن عبداهلل 
می گویـد: از امـام باقـر در مورد حضور بّچه ها در نماز جماعت پرسـیدم. امام فرمودنـد: »بّچه ها را در 
صـف آخـر در کنـار هم قرار ندهید، بلکه آنان را در بین صف ها جدا جدا بنشـانید )و با ایسـتادن بزرگ ترها در 

میانشان جدایی بیفکنید«.4
شـاید یکی از علّت های آن این باشـد که کودکان احسـاس بی توّجهی و بی احترامی نکنند و با این شـیوه، 
هـم احتـرام کـودکان را حفظ کرده ایم و به آنان شـخصّیت داده ایم و هم انگیزه حضور آنان در مسـجد و نماز 
جماعت بیشتر شده و در عین حال، به نماز جماعت نیز نظم خاّصی بخشیده ایم. البّته، مختصر برگزار کردن 
نماز جماعت نیز از جمله سـفارش های معصومان اسـت که در جذب و تشـویق کودکان به نماز جماعت 

1. شیوه  ترغیب و جذب به نماز، ص59، نقل از: العیال، ج1، ص380.
2. مراحل رشد و تحّول انسان، ص216.
3. شیوه  ترغیب و جذب به نماز، ص81.

4. اصول کافی، ج 3، ح3، ص409.
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نقـش اساسـی دارد. بنابرایـن، چگونگی برخورد با کودکان و حّتی نوجوانـان و جوانان نیز باید توأم با محّبت، 
احترام و تشویق باشد.

فصل دّوم: تربیت کودک در اسالم
1- 2-  مفهوم شناسی تربیت 

تربیت، از نظر صرفی مصدر باب »تفعیل«، از فعل »ربَّی« از فعل ثالثی مجرد »ربا، یربو« است. لغویین 
در معانی این واژه ها چنین گفته اند: »اربی الشـی ء، جعله یربو« یعنی، شـی را در شـرایطی قرار داد که رشـد و 
نمو کرد. »ربّی، تربیه و تربّی الولد: غذاه و جعله یربوا«؛ یعنی به کودک غذا داد و او را رشـد و نمو داد. این در 
مورد هر چیزی که رشـد می کند، مانند کودک و زراعت و امثال آن صادق اسـت.1بنابراین، واژه »تربیت« در 

لغت، به معنای پرورانیدن یا پرورش دادن، یعنی به فعلّیت رساندن نیروهای بالقّوه است.
تربیت، عبارت است از فراهم کردن زمینه ها و عوامل، برای به فعلّیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای 
انسـان در جهت مطلوب. تربیت، در واقع هنر تغییر رفتار انسـان اسـت. تربیت، برانگیختن استعدادها و قوای 
گوناگون انسـان و پرورش آنها که باید با تالش و کوشـش متربّی نیز توأم باشـد تا انسـان به منتهای کمال 

نسبی خویش به میزان طاقت و توانایی نائل شود. 
در قرآن کریم، مشتّقات »تربیت« چند بار به کار رفته است از جمله:

َبْت؛ زمین را خشـک و بی حاصل می بینی؛  ْت َو َر اَء اْهَتّزَ ا اْلَ هْیَ
َ
َنـا َعل

ْ
نَزل

َ
ْرَض َهاِمـَدًة َفـِإَذا أ

َ
ى اْل الـف( »َو َتـَر

پس هنگامی که باران فرو می فرستیم، تکانی می خورد و رشد و نمّو گیاهان در آن آغاز می شود«.2
َیـایِن َصِغیـًرا؛ بگـو خدایا! والدینم را مورد رحمت خود قرار ده، همان طور که  ّبَ ُهَمـا َکَمـا َر ّبِ اْرَحْ ب( »َو ُقـل ّرَ
آنان مرا در کودکی مورد لطف و رحمت خویش قرار دادند«.3 بعضی از محقّقین گویند: رّب در جمله »ربّیانی 
صغیـرا« از مـاّده »ربو« اسـت، نه از ماّده »ربب«؛ چون معنای تربیـت، در نوع مواردی که به کار رفته عبارت 
است از نمّو و زیادت جسمانی و پرورش ماّدی و تربیت و سوق دادن به کمال و سعادت معنوی در اغلب موارد 
مالحظه نشده است. البّته تربیت یک مفهوم عاّمی دارد که جمیع مراتب حصول نشو و نما و زیادتی را به هر 

کیفّیتی که باشد، اعّم از ماّدی و معنوی شامل می شود.4

1. لسان العرب، باب راء، ماده »ربو«.
2. حّج، آیه5.

3. اسراء، آیه24.
4. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، ج 4، ص36.
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عالّمـه طبرسـی در تفسـیر مجمع البّیـان، پس از آن که بـرای واژه »رب« معانی مختلفـی، چون مالک، 
صاحب، سّید، مطاع، مصلح و تربیت کننده را برمی شمرد به توضیح این واژه می پردازد. بر اساس بیان عالمه 
طبرسی می توان گفت که واژه رب از مصدر تربیت اشتقاق یافته است و چه به صورت مجّرد به کار برود و یا 
مضاعف، معنای یکسـان دارد و به مفهوم سـوق دادن چیزی به سـمت کمال اشاره دارد. وقتی گفته می شود 

فالنی کار و ساخته خود را تربیت کرد، یعنی آن را رشد داد.1
بنابرایـن، واژه »تربیـت«، با توّجه به ریشـه آن بـه معنای فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش اسـت. 
افزون بر این، تربیت به معنای تهذیب نیز اسـتعمال شـده که به معنای از بین بردن صفات ناپسـند اخالقی 
اسـت. گویا در این اسـتعمال نظر به آن بوده اسـت که تهذیب اخالقی مایه فزونِی مقام و منزلت معنوی است 

و از این حیث می توان تهذیب را تربیت دانست.
به هر حال، »تربیت، پرورش دادن است؛ یعنی استعدادهای درونی را که بالقّوه در یک شیء موجود است به 

فعلّیت درآوردن و پرورانیدن. بنابراین، تربیت فقط در مورد جاندارها، یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است«.2
 به تعبیر روشن تر، تربیت »برانگیختن استعدادها و قوای گوناگون انسان و پرورش آنها که باید با کوشش 

و سعی متربّی نیز توأم باشد تا به منتهای کمال نسبی خودـ    به میزان توانایی ـ  نایل شود«.3

2- 2- اهداف تربیت

تربیـت، هماننـد هر فّعالّیت ارادی انسـان، هدفی را دنبال می کند. هدفدارِی تعلیـم و تربیت از هدفدارِی 
نظام آفرینش و نوع جهان بینی و انسان شناسی و مبانی پذیرفته شده یک  مکتب تربیتی جدا نیست. همچنان  
که عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز در نوِع هدفداری تربیت تأثیر فراوان دارد. به  طورکلی، انسان را 
دوگونه و با دو هدف می توان ساخت: یکی بر اساس آنچه آفریدگارش خواسته و با استعدادهای ویژه و هدف 
مشـّخص، یعنی خیر و مصلحت و سـعادت واقعی  او تجهیز کرده که تربیت دینی بیانگر آن اسـت. دیگری بر 
اسـاس آنچه، اندیشـه های بشـری و راهنمایان فکری و سیاست گذاران اجتماعی اراده کرده اند؛ مانند جوامع 

صنعتی و ماّدی که انسان را در جهت منافع خود همانند ابزاری به  خدمت می گیرند.
بـدون شـّک، نظـام تعلیم و تربیت اسـالمی به عنوان نظامـی جامع و کامل، تمام ابعاد وجودی انسـان را 
مـورد توّجـه قـرار داده اسـت. در فرآینـد تعلیم و تربیت اسـالمی جسـم و روان، باید به یک میـزان پرورش 

1 - ر.ک: تفسیر مجمع البیان، ج1، ص22.
2 - تعلیم و تربیت در اسالم، ص77. 

3 - اسالم و تعلیم و تربیت، ج2، ص10.
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یابند و هیچ یک نباید به بهای دیگری نادیده گرفته شـود. بنابراین، نظام تعلیم و تربیت اسـالمی با توّجه به 
ایـن حقیقـت، جسـم و جان و حیاِت مـاّدی و معنوی را هم زمان مورد توّجه قـرار می دهد و به ما می آموزد که 
در پـرورش جسـم و جـان با هدف الهی بکوشـیم. از این رو، در نظام تربیت اسـالمی هـدف نهایی از تربیت، 
رسـیدن فرزند به مقام اطاعت و عبودّیت الهی اسـت، هدف نهایی، تربیت انسـانی اسـت که مطیع پروردگار 
و تسـلیم درآسـتان او باشـد. امـام علـی در کلماتی گهربـار پیش از تولّـد فرزند، هدف نهایـی از تربیت را 
به طور غیرمسـتقیم بیان نموده و به  راسـتی آن حضرت در سـفره تربیتی خویش بدین هدف تحّقق بخشیده 
و فرزنـدان خـود را بـا توّجـه به آن، تربیت نموده اند. مرحوم ابن شهرآشـوب به سـند خـود از آن حضرت نقل 
می کند که فرمود: »من از خداوند خویش طلب فرزندان زیبا چهره و نیکو قامت ننموده ام، بلکه از پروردگارم 
خواسـته ام فرزندانم مطیع او باشـند و از او بترسـند تا وقتی با این صفات به آنها نظر افکنم، مایه چشم روشنی 
من باشـند«.1بنابراین، هدف از تربیت، همان پاک تربیت کردن فرزند اسـت؛ یعنی فرزند را به گونه ای تربیت 
کنیم تا بتواند فقط مطیع خدا باشـد و به راه صحیح قدم گذاشـته و باعث روشـنی چشـم پدر و مادرش در دنیا 
و آخـرت گـردد. اگر فرزنـد را صحیح تربیت کنیم، برای پدر و مادر نوعی باقیات الصالحات اسـت و چراغ این 

باقیات هرگز خاموش نمی شود. 

3-2- جایگاه فرزند در کانون خانواده

پی بردن به ارزش و اهمّیت هر چیزی مسـتلزم شـناخت حقیقت آن اسـت؛ زیرا اگر انسـان به ارزش واقعی 
چیـزی پـی نبـرد برای حفظ و نگهدرای آن اهتمام نمی ورزد. بدون تردید، بسـیاری از پـدران و مادران آن گونه 
کـه بایـد فرزنـدان خود را نشـناخته، به امر پـرورش و تربیت آنها هّمـت نمی گمارند. امام علـی در این باره 
می فرماید: »الناس اعداء ماجهلوا؛ مردم دشـمن ندانسـته های خود هسـتند«.2پدران و مادرانی که اهمّیت و 
جایگاه فرزندان خویش را نمی شناسـند، نه تنها در تربیتشـان سـهل انگاری می کنند، بلکه آنان را دشـمن خود 
تصّور می کنند. بنابراین، ضروری می نماید که جایگاه و منزلت فرزندانمان را بشناسیم تا نسبت به وظایف خود، 

درباره آنان بی اعتنا نباشیم؛ بلکه گوهرشناس باشیم و به فرزندان، این گوهرهای نفیس زندگی، عشق بورزیم.3
قـرآن کریـم در برخی آیات از فرزندان بـا عنوان هایی همچون »نور چشـم«،4»زینت بخش زندگی«5و 

1. بحاراالنوار، ج104، ص98.
2. همان، ج78، ص14.

3. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص31.
4. فرقان، آیه74.
5. کهف، آیه46.
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»وسیله آزمایش بشر«1یاد کرده است.
پیامبـر اکـرم و ائّمـه معصومین نیـز هر کدام تعابیر بسـیار زیبایی درباره فرزند بیـان کرده اند. این 
تعابیـر گویـای این هسـتند که فرزند از منزلت و جایگاه باالیی برخوردار اسـت که اگـر والدین این حقیقت را 
 دریابنـد، بـا آگاهی بیشـتر در تربیت و آمـوزش فرزندان، این میوه     های زندگی، اهتمـام می ورزند. پیامبر
ِة«،2 جگرگوشـه مؤمن و موجب  ّنَ َ یاحینِ الج یاَنٌة ِمـن َر ـُد الّصاِلـح َر

َ
لَول

َ
فرزنـد را گلی از گل های بهشـت، »ا

ُه 
َ
ُه و ِان ماَت َبَعدُه َیسـَتِفُر ل

َ
 ل

ً
ُه َو صاَر شـفیعا

َ
ُد َکِبُد اُلومن إن ماَت َقبل

َ
لول

َ
شـفاعت و آمرزش آنها می داند؛ »ا

ُه«.3
َ
َفیغفُر اهلُل ل

 آن حضرت در جای دیگر مهر ورزیدن به فرزندان را موجب دست یابی به درجات بهشت معّرفی می کند 
ِ َدَرَجٍة َخـَس ِمأِة عاٍم؛ فرزندان 

ّ
نِة َو َما َبینَ ُکل َ ٍة َدرَجـًة ِف الج

َ
ِ ُقبل

ّ
ُکـم، ِبُکل

َ
لـُوا أوالَدُکـم، َفـإّنَ ل و می فرمایـد: »َقّبِ

خود را ببوسید؛ زیرا برای هر بوسه ای که به فرزندان می زنید، یک درجه در بهشت خواهید داشت که فاصله 
هر درجه تا درجه دیگر به اندازه پانصد سال راه است«.4

 ابـن عمـر از پیامبـر اکرم نقل می کند: »من سـى ولده شـربة ماء ف ِصَغِره سـقاه اهلل سـبعین شـربة من 
ماِء الکوثر یوم القیامة؛ هر کس به فرزند خردسـال خود جرعه ای آب بنوشـاند، خداوند به پاداش آن در روز 
 
ً
ِدِه  ُحّبا

َ
َواِلِد ِإَل  َول

ْ
قیامت هفتاد جرعه از آب کوثر به او می نوشاند«.5در جایی دیگر، پیامبر فرمود: »َنَظُر ال

ُه ِعَباَدٌة؛ نگاه کردن پدر و مادر به فرزند از روی مهر و محّبت، عبادت است«.6
َ
ل

از مجموع آیات و روایات که به برخی از آنها اشـاره شـد، اسـتفاده می شود که فرزند عطّیه و موهبتی الهی 
و نعمتی است که خود منشأ نعمت های بی شمار دیگر است. وجود فرزند در خانه، فضای آن را از خیر و برکت 
و مهـر و محّبـت لبریـز می کنـد، رابطه معنوی و الهی والدین و فرزندان هر دو را از رحمت های واسـعه ربوبی 
بهره مند می گرداند.7با چنین نگرشی به فرزندان چگونه می توان نسبت به شخصّیت و نیازهای آنها و تربیت 

و شکوفایی استعدادهایشان غفلت ورزید؟

1  -انفال، آیه28؛ تغابن، آیه15.
2. مکارم الخالق، ص2188؛ مستدرک الوسایل، ص113؛ کنزالعّمال فی سنن االقوال و االفعال، ج16، ص273.

3. مستدرک الوسائل، ج15، ص112.
4. مکارم االخالق، ص220.

5. کنزالعّمال فی سنن االقوال و االفعال، ج16، ص443.
6. مستدرک الوسائل، ج15، ص170.

7. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص34.
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4- 2- نقش خانواده در تربیت کودک

کالس اّول تربیـت و آمـوزش انسـان در خانـواده اسـت و کـودک دروس اّولّیـه زندگی را از پـدر و مادر و 
اطرافیانـش فـرا می گیـرد. از این رو، اگر زبان والدین عربی باشـد، کودک به زبان عربی آشـنا می شـود و اگر 
فارسی باشد، به زبان فارسی و اگر ترک باشد به زبان ترکی و... . اگر خانواده اهل ساز و دهل و ترانه و تصنیف 
باشند، کودک از همان خردسالی به طور نهادی آنها را می آموزد و اگر اهل نماز و دعا و عبادت باشند، از روی 
قانون تبعیت کوچک تر از بزرگ تر ُمهر را از مقابل والدین برداشـته و به تقلید از آنها خم و راسـت می شـود و 
می بوسـد؛ اگر والدین اهل فّحاشـی و دشـنام باشند او نیز دشنام و فّحاشی می آموزد و اگر اهل بی بندوباری و 
هرزگی در سخن و رفتار باشند، او نیز به همان شیوه بار خواهد آمد. خالصه چشمان درخشان کودکان شب 
و روز حرکات پدر و مادر و روابط آنها را می نگرند و گوش های حّسـاس آنان، مانند یک دسـتگاه گیرنده قوی 

و مجّهز مواظب حرکات و سکنات آنهاست.
بـه هـر حـال، آدمـی در محیطی به نام خانه خانواده پا به عرصه وجود می گذارد و در آن محیط در کنار سـایر 
افراد پرورش یافته و بزرگ می شود. از طرفی دیگر، ثابت شده است که هر فردی دارای ظرفّیت و استعداد ذاتی 

است که از پدر و مادر به ارث می برد و تحت تأثیر و نفوذ عوامل مختلف محیطی قرار گرفته و تربیت می شود.
به عبارت دیگر، مجموعه استعدادها و توانایی های ارثی و تأثیراتی تربیتی گرفته شده از محیط، شخصّیت 
فرد را می سازد. در تشکیل شخصّیت و تربیت انسان ها، خانواده بزرگ ترین نقش را ایفا می کند، بر این اساس 

در امر تربیت به نقش خانواده توّجه بیشتری شده است.

5-2- اسالم و حقوق فرزند

آیات و روایاتی که ذکر شدند پدران و مادران را برآن می دارد که در باب پرورش و آموزش فرزند احساس 
وظیفـه کننـد؛ وظیفه ای سـنگین و مسـئولّیتی بزرگ که هرگـز نمی توان آن را نادیده گرفت و نسـبت به آن 
کوتاهـی نمـود؛ زیـرا تعلیـم و تربیت، از جمله حقوق فرزند بر والدین اسـت که این امر عالوه بر رشـد، نیاز به 
شهامت دارد. درباره اهمّیت تربیت و آموزش فرزندان و اقامه حقوق آنها مسئله در حّدی است که اگر فرزندان 
به وظیفه خود در برابر والدین عمل نکنند، عاق والدین خواهند بود، به همان تعبیر، اگر والدین هم به وظایف 
مقّرره از شرع عمل نکنند، قطع رحم کرده اند و از طرف فرزندان خود عاق خواهند شد؛ زیرا پس از والدین هر 
فرد، نزدیک ترین ارحام به انسان، فرزندان او هستند. بر این اساس، در برخی روایات، حّق فرزندان به عهده 

والدین، همانند حّقی شمرده شده است که پدر و مادر بر عهده فرزندان دارند. 
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در روایتی آمده اسـت: مردی از رسـول خدا پرسـید: یا رسـول اهلل! به چه کسـی نیکی کنیم؟ حضرت 
ِدک 

َ
 َکذلـک ِلَول

ً
ا

َ
یک حّق

َ
ـِدک کما أّنَ ِلواِلَدیـک َعل

َ
یـَس ل والـدان. قال: َبّرَ َول

َ
فرمـود: »َبـّرَ و اِلَدیـک. قـال: ل

؛ بـه پـدر و مـادرت نیکـی کن. گفت: پـدر و مادر ندارم )از دنیـا رفته اند(. فرمود: بـه فرزندانت نیکی کن؛  ً
حّقـا

همان گونه که پدر و مادر بر تو حّق دارند، همان طور فرزندانت نیز دارای حقوقی هستند«.1 
 بـه هـر حـال، در آموزه های دینی »عاق والدین« و »عاق فرزندان« هر دو مطرح اسـت که بر اسـاس آن 
چنانچـه تـرک فرزنـدان در اثر ترک حقـوق والدین به آثار وخیمـه عقوق والدین مبتال می شـوند، همچنین 
والدیـن هـم در صـورت ترک حقوق فرزندان بـه آثار وخیمه آن مبتال می شـوند. چنان که پیامبر اکرم در 
 ! ِدمها عـی ُعُقوقهما، یـا عّیُ

َ
ـال َول َعـن اهلُل والدین َحَ

َ
! ل ضمن سـفارش هایی به امـام علی فرمود: »یا عـّیُ

ما ِمن ُعُقوقهما؛ ای علی، خدا لعنت کند پدر و مادری را که 
َ

َد هل
َ
ِدمها ماَیلِزُم الَول

َ
َیلِزُم الوالدیِن ِمن الُعُقوِق ِلَول

فرزنـدان خویـش را بـد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نماینـد. ای علی، همان گونه که فرزند عاق 
والدین می شود، والدین نیز عاق فرزند خواهند شد«.2

ُد عی الفطرة َفأبواُه ُیّوداِنِه و ُینّصراِنِه و مُیّجساِنِه؛ هر فرزندی 
ََ
وٍد ُیول

ُ
رسول اکرم فرمودند: »ما ِمن َمول

بر فطرت توحید و خداپرستی متولّد می شود و این پدر و مادر او هستند که او را یهودی یا مسیحی و یا زردشتی 
سوق می دهند )و او را از راه فطرت دور می سازند(.3 

افـزون بـر این، در اصل ششـم اعالمّیه جهانی حقـوق کودک )مصّوب اجالس مجمع عمومی سـازمان 
ملل مّتحد، بیسـتم نوامبر 1959( چنین آمده اسـت: »کودک جهت پرورش کامل و متعالی شـخصّیتش نیاز 
بـه محّبـت و تفاهـم دارد و باید تا حّد امکان تحت توّجه و سرپرسـتی والدین خـود و به هر صورت در فضایی 
پرمحّبـت در امنّیـت اخالقـی و ماّدی پـرورش یابد. کودک خردسـال راـ   به جز در موارد اسـتثنایی ـ نباید از 
مادر جدا کرد«.4بنابراین، هم قوانین پذیرفته شـده بین المللی و هم آموزه های دینی با تأکید بیشـتر، والدین 
را مسـئول می دانند. از این رو، خانواده هایی که به سـعادت فرزندان خود می اندیشـند و نسـبت به آینده آنها 
احسـاس مسـئولّیت می کنند، باید برای طفل، پیش از تولّدش، بلکه پیش از انعقاد نطفه برنامه ریزی کنند5و 

همه نیازهای کودکان را برای رشد و تعالی تأمین نمایند.

ح رساله حقوق امام سّجاد، ج1، ص97. 1. شر
2. وسائل الشیعة، ج15، ص123.

3. صحیح بخاری، جزء 2، باب الجنائز، ص118.
4. اسالم و حقوق کودک، ص19.

5. همان، ص12.
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6-2- نقش پدر در تربیت فرزند

اسـالم به مسـئله تربیت و آموزش فرزندان تا آن حّد اهمّیت داده که آن را حّق مسـلّم فرزند بر پدر دانسته 
اسـت. امام سـّجاد نیز در »رسـاله حقوق«، بدین وظیفه خطیر چنین اشـاره می فرماید: »فأعمل ف امره 
عمل من یعلم انه مثاب عی االحسـان الیه، معاقب عی االسـائة الیه؛ ]به وظیفه خود[ درباره فرزند خویش 
عمل کن چون عمل کسـی که می داند اگر به فرزند خود احسـان کند پاداش داده می شـود و اگر بدرفتاری 

کرد مؤاخذه و عقاب می گردد«.1
ْیَک 

َ
ّنُه ِمْنَک َو ُمَضـاٌف ِإل

َ
ـُم أ

َ
ِدَک َفَتْعل

َ
در جـای دیگر، امام با تفصیل بیشـتری می فرماید: »َو اّما َحـّق َول

ـُه 
َ
ُعوَنـِة ل ّبـِه َو اْلَ  َر

َ
ـِة َعـی

َ
ل َدِب َو الّداَل

َ
یَتـُه ِمـْن ُحْسـِن اْل

ّ
 َعّمـا ُول

ٌ
ّنـَک َمْسـُئول

َ
ْیـِرِه َو َشـّرِه َو أ ِف َعاِجـِل الّدْنَیـا ِبحنَ

ْیِه 
َ
َثـِرِه َعل

َ
ّیـِن ِبُحْسـِن أ َتَز  اْلُ

َ
ْمـِرِه َعَمـل

َ
 ِف أ

ْ
 َذِلـَک َو ُمَعاَقـٌب َفاْعَمـل

َ
َثـاٌب َعـی ُ َ

 َطاَعِتـِه ِفیـَک َو ِف َنْفِسـِه ف
َ

َعـی
ـُه ِمْنـُه؛ و اّمـا حّق فرزند تو 

َ
ْخـِذ ل

َ
ْیـِه َو اْل

َ
ِقَیـاِم َعل

ْ
ّبـِه ِفیَمـا َبْیَنـَک َو َبْیَنـُه ِبُحْسـِن ال َعـّذِر ِإَل َر ِف َعاِجـِل الّدْنَیـا اْلُ

این اسـت که بدانی او پاره ای از وجود توسـت و در نیکی و بدی خود در این دنیا به تو وابسـتگی دارد و تو در 
تربیت و ادب آموزی و خداشناسی او مسئولّیت داری و باید او را در اطاعت فرمان خدا، در آنچه مربوط به تو و 
اوست، کمک رسانی. در احسان به او پاداش می گیری و در بدی به او کیفر می بینی. عمل تو درباره او، مانند 
کسـی اسـت که یقین دارد به کارهای نیکوی او در دنیا آرایش می یابد و به واسـطه حسـن قیام به وظایف و 

مسئولّیت ها در پیشگاه خداوند معذور است«.2
پیشـوای عالی قدر شـیعیان امام سـّجاد در این حدیث شـریف به مسـئولّیت پدران در تربیت فرزندان 
تصریح فرموده اسـت. امام پرورش های اخالقی و ایمانی فرزند را از وظایف مسـلّم مذهبی آنان )پدران( 
دانسـته و خاطرنشـان نموده است که تربیت های پسندیده پدران، مانند ادای یک فریضه مذهبی موجب اجر 
و پاداش در پیشـگاه خداوند اسـت و پرورش های ناپسـند مانند ترک واجب یا ارتکاب گناه، پدران را مستحّق 
عقاب و کیفر الهی خواهد کرد. بنابراین، با توّجه منابع روایی، به ویژه سخنان گهربار امام سّجاد در تربیت 

مذهبی، فرزند نقش به سزایی دارد.
پرورش مذهبی، عامل مهّمی برای سـعادت افراد و بازدارنده آنان از عوامل خالف و بزهکاری اسـت. پدر 
باید شوق به کمال را در نهاد فرزند قرار داده و موجبات تثبیت آن را فراهم کند. پدر از راه عرضه عقاید و افکار 

اسالم فرزند خود را با آداب دینی آگاه نماید و با عملکرد خود، فرزند را متدّین بار آورد. 
پدر در رابطه با نقش مذهبی، وظایفی دارد که عبارت اند از: 

1. مکارم االخالق، ص421؛ مستدرک الوسائل، ج15، ص168.
2. تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه احمد جنتی ذیل سخنان امام سّجاد؛ رسالة الحقوق، ص263، ح23.
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1. ارتباط و معّرفی خدا؛ 
2. واداشتن فرزند به عمل.

در کانون خانواده، پدر در این زمینه مسـئولّیت سـنگین تری را بر عهده دارد. غفلت و سـهل انگاری او در 
مـورد رفتـار کودک در آینده مشکل سـاز خواهد بـود. اگر پدری پای بند به اصول مذهبی باشـد، فرزندش نیز 
مقّید به اصول مذهبی می شـود و اگر پدری الابالی باشـد و انتظار داشـته باشد که فرزندانش پای بند به اصول 

ارزشی و اخالقی باشد، تحّقق این انتظار امکان پذیر نیست؛ زیرا فرزندان از پدر و مادر الگوبرداری می کند.
به طور کلّی، اگر خانواده اهل ساز و دهل و ترانه و تصنیف باشند، کودک از همان خردسالی به طور نهادی 
آنها را می آموزد و اگر اهل نماز و دعا و عبادت باشند، از روی قانون تبعّیت کوچک تر از بزرگ تر ُمهر را از مقابل 
والدین برداشـته و به تقلید از آنها خم و راسـت می شـود و می بوسد؛ اگر والدین اهل فّحاشی و دشنام باشند او 
نیز دشنام و فّحاشی می آموزد و اگر اهل بی بندوباری و هرزگی در سخن و رفتار باشند، او نیز به همان شیوه 
بار خواهد آمد. خالصه چشـمان درخشـان کودکان شـب و روز حرکات پدر و مادر و روابط آنها را می نگرند و 
گوش های حّساس آنان، مانند یک دستگاه گیرنده قوی و مجّهز مواظب حرکات و سکنات آنهاست. بنابراین، 
وقتی الگوهایش نامناسـب باشـند، به طور مسـلّم راهش صراط مسـتقیم نخواهد بود؛ البّته در همه موارد این 
چنین نیسـت. اگر فرزند این اراده را داشـته باشـد که در صراط مسـتقیم قدم بردارد، می توان با توّکل به خدا و 

استقامت و اراده محکم در این راه قدم بگذارد و اهل سعادت گردد.

7- 2-  اقسام تربیت

به عقیده علما تربیت، تربیت دو نوع است:
1ـ تربیت عمدی: در این نوع تربیت فرد یا افرادی شیوه خاّصی از تربیت را درباره فردی اعمال می کنند؛ 
بـه عنـوان مثال، وقتی مادر دسـت کودک خـود را گرفته و به آرامی به او راه رفتن یـاد می دهد، می گویند که 

مادر او را در امر راه رفتن تربیت کرد.
2ـ تربیـت غیرعمـدی: بـه تربیتی گفته می شـود که بدون طرح و نقشـه قبلی انجـام می گیرد. به عنوان 

مثال، وقتی کودک مسجد رفتن و نماز خواندن پدر و مادر را می بیند رفتار او را یاد می گیرد.
برخی از روان شناسـان برای تربیت، تقسـیم دیگری بیان کرده اند، این گروه تربیت را به دو دسـته تربیت 

جنسی و تربیت مذهبی تقسیم کرده اند:
الف( تربیت جنسی: چنین به نظر می رسد که غریزه جنسی مربوط به دوران بلوغ است، اّما در واقع این 
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موضوع از خردسـالی همراه با کودک بوده و کودک همواره نیازمند تربیت و هدایت اسـت. گواه این موضوع 
وجود نوجوانان نابالغی است که به انحرافات جنسی گرایش پیدا کرده اند. رغبت به خودنمایی، لّذت بردن از 

نوازش، لمس اعضای بدن و... همه از نشانه های جنسی در فرد است.
6 سالگی  6 سالگی است. در سّن 5ـ  البّته اوج این حالت در سّن بلوغ مشهود است؛ ولی آغاز آن در سّن 5ـ 
کودک سـؤاالتی را نسـبت به اعضای بدن خود از پدر و مادر می پرسـد و آنها نیز باید جواب قانع کننده ای به او 
بدهند و او را با مسـائلی که برایش اتّفاق می افتد، آشـنا سـازند. اسالم، غریزه جنسی را پلید نمی داند، بلکه آن 
را عاملی برای اسـتحکام زندگی زناشـویی، نعمت و موهبت الهی و بقای نسـل آدمی  می داند. عالوه بر این، 

محیط نیز در هدایت غریزه جنسی مؤثّر و دارای اهمّیت خاّصی است.
نَکـِر«. در این آیه  َفْحَشـاِء َواْلُ

ْ
ى َعِن ال لـوَة َتْنَ قـرآن کریم در سـوره عنکبـوت آیه 45 می فرماید: »ِإّنَ الّصَ

قرآن نماز را عامل دوری از فحشـا و اعمال زشـت معّرفی می کند. کسـی که تربیت جنسـی صحیحی داشته 
باشـد، در آینده مشکل سـاز نخواهد بود. در این میان محیط های سـالم، اماکن مذهبی، به ویژه مسـاجد راه 

درست زیستن را به آنها می آموزد.
ب( تربیـت مذهبـی: کـودکان عناصر پاکی و پذیرش و صمیمّیت هسـتند؛ خـوب و بد را از پدر و مادر یاد 
می گیرند و به هر راهی پدر و مادر دعوتشـان کنند، به همان راه پا می گذارند. اگر آنان را با روحّیه خداترسـی 
پرورش دهیم، طبیعی است در آینده افرادی خیرخواه، مسالمت جو و مطیع خواهند شد و اگر آنان را رها کنیم، 

خام و هرزه بار می آیند.
در هر برنامه تربیتی، تنها فاعلّیت کافی نیست، بلکه روح پذیرش و قابلّیت نیز شرط است. انسان، به طور 
فطـری خداجوسـت و بـه دنبال قدرتی بی نهایت اسـت که همه امور در دسـت اوسـت و خالـق جهانی زیبا و 
باعظمـت اسـت. یادگیـری راه خداجویـی و شـناخت خدا به کودک از درون خانواده شـکل می گیـرد. نیاز به 

پرستش و نیایش، یکی از نیازهای اساسی و عمیق در عمق روان بشر است. 
در بررسی تاریخی، این موضوع ثابت شده که پرستش، جزئی از وجود و کشش فطری انسان است. گاهی 
که میل و روح پرستش از سوی انبیا در مسیر صحیحی قرار گرفته، به خداپرستی ختم شده است و گاهی بر 

اثر جهل، انحراف و لجاجت موجودات و اشیا گوناگون پرستش شد اند.
طبق نّص صریح دین اسالم، برای ما مسلّم است که میل به پرستش، نیایش، کمال طلبی، حقیقت جویی 
و... در کودک، امری فطری و درونی اسـت. این موضوع را شـواهد تاریخی ـ پرسـتش بت، خورشـید و گاو و 

ساختن بهترین مکان ها برای معابدـ و آیات و روایات تأیید می کند.
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اَس  ـِی َفَطَر الّنَ
َّ
یِن َحِنیًفـا ِفْطَرَة اهلِل ال ِقْم َوْجَهـَک ِللّدِ

َ
خداونـد تبارک وتعالـی در قرآن مجید می فرماید: »َفأ

ُموَن؛ پس روی خود را با گرایش تمام 
َ
اِس اَل َیْعل ْکَثَر الّنَ

َ
ِکـّنَ أ

َ
ُ َول َقـمّیِ

ْ
یـُن ال ـِق اهلِل َذِلـَک الّدِ

ْ
 ِلَخل

َ
ـا اَل َتْبِدیـل هْیَ

َ
َعل

به حّق به سـوی این دین کن، با همان سرشـتی که خدا مردم را بر آن سرشـته است. در آفرینش خدا تغییری 
نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند«.1 

اگر مالحظه می شـود که گروهی از کودکان و نوجوانان نسـبت به مسـائل دینی رغبت و تمایلی از خود 
نشان نمی دهند، مربوط به عوامل محیطی است که فطرت کودک را از مسیر خودش تحریف کرده است.

متأّسـفانه، بعضی از والدین به دلیل حّساسـّیت نداشـتن و اهمّیت ندادن به مسـائل دینی و بعضی به دلیل 
سـخت گیری ها، آموزش های غلط و نا آشـنایی با سیره و روش معصومان و روش های تربیتی به گونه ای 

با کودک رفتار می کنند که آنان نسبت به مسائل دینی بی تفاوت، کم رغبت و حّتی متنّفر می شوند.
با کمال تأّسـف، باید گفت که بعضی از والدین حّساسـّیت و دّقتی را که درباره امور دنیوی ـ تغذیه، لباس، 
مسـائل درسـی، کالس کنکور، معلّم خصوصی و غیره ـ فرزندانشان از خود نشان می دهند، نسبت به مسائل 
دینی و معنوی اظهار نمی کنند. به راستی، این گروه از والدین مصداق کالم نورانی رسول خدا هستند که 
ُم  ِ ِمْن آَباِئِ

 اهلَلّ
َ

 َیا َرُسول
َ

ْم، َفِقیل َماِن ِمْن آَباِئِ ْطَفاِل آِخِر الَزّ
َ
  ِل

ٌ
ْیل : َو

َ
ْطَفاِل، َفَقال

َ
ُه َنَظَر ِإَل َبْعِض اْل

ّ
َن
َ
فرمودند: »أ

ْواَلُدُهْم َمَنُعوُهْم َو َرُضوا 
َ
ُمـوا أ

َّ
َفَراِئِض َو ِإَذا َتَعل

ْ
 ِمَن ال

ً
ـْم َشـْیئا ُموَنُ

ّ
ْؤِمِنـینَ اَل ُیَعِل ـُم اْلُ  اَل، ِمـْن آَباِئِ

َ
؟ َفَقـال ْشـِرِکینَ اْلُ

ْم َبِری ٌء َو ُهْم ِمِنّ ِبَراء؛ وای بر فرزندان آخرالّزمان از دسـت پدرانشـان.  َنا ِمْنُ
َ
ْنَیا َفأ

ّ
ْم ِبَعَرٍض َیِسـیٍر ِمَن الُد َعْنُ

گفته شد: ای رسول خدا منظور شما پدران مشرک است؟ فرمودند: خیر، بلکه پدران مؤمنی که واجبات 
دینـی را بـه فرزندان خـود آموزش نمی دهند و اگر آنان بخواهند احکام دین را فراگیرند، از ایشـان جلوگیری 
می کنند، )و حال آنکه( اگر کاالیی به دست بیاورند، از آنان راضی و خوشحال خواهند شد. من از ایشان بیزارم 

و ایشان نیز از من بیزارند«.2 

8- 2-  مراحل تربیت

روان شناسان و علمای تعلیم و تربیت، دوران عمر را به اقتضای نیازهای جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی 
و... به دوره های مختلف تقسیم کرده اند. به عبارت دیگر، انسان در طول زندگی، مراحلی را از رشد می پیماید 
و به تناسب هر مرحله و ویژگی های آن، تربیت خاّصی را می طلبد. روان شناسان، کارشناسان تعلیم و تربیت، 
دانشـمندان علوم اجتماعی، فیزیولوژیسـت ها با نگرش های متفاوت به تقسیِم دوران رشد و تکامل انسان از 

1. روم، آیه30.
2. مستدرک الوسائل، ج2، ص625. 
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کودکی تا کهولت پرداخته اند. برخی کارشناسان تعلیم و تربیت این مراحل را بدین گونه ذکر کرده اند:
1ـ مرحله شیرخوارگی از تولّد تا 2 سالگی؛

2ـ مرحله دایگی یا پرستاری بین2 تا 5 سالگی؛
3ـ مرحله کودکستانی بین 5 تا 7 سالگی؛

4ـ مرحله دبستانی بین 7 تا 12 سالگی )پایان کودکی(؛
5ـ  مرحله دبیرستانی )دوره اّول( از 12 تا 15 سالگی )آغاز نوجوانی(؛

6ـ مرحله دبیرستانی )دوره دّوم( از 15 تا 18 سالگی؛
7ـ مرحله دانشگاهی از 18 تا 22 سالگی )جوانی(؛

8ـ  مرحله بعد از تحصیل، دوران تشکیل خانواده.1 
در متـون آموزه هـای اسـالمی نیز مراحل رشـد و تربیت انسـان در ابعـاد مختلف جسـمانی و روحانی و 
مـاّدی و معنـوی مـورد توّجه قرار گرفته اسـت. قرآن کریم مراحل آفرینش انسـان را از نقطه آغازین خلقت 
او، یعنـی هنگامـی کـه خـاک به صورت گیاه درآیـد و به مواّد غذایی و سـپس خون و نطفه مبـّدل گردد تا 
هنگامی که در عالم جنین به صورت علقه و مضغه و... درآید و آماده افاضه روح شـود، متذّکر می گردد که 
طی این مراحل، تربیت تکوینی الهی او را همراهی می کند و پس از والدت به بیان سه مرحله رشد، یعنی: 
»کودکی، جوانی و بزرگسـالی« می پردازد که در اینجا پای مسـئولّیت تربیت انسـان به میان می آید؛ آنجا 
ُکْم 

َ
ُشـّد

َ
ُغوا أ

ُ
َّ ِلَتْبل ُ

ِرُجُکـْم ِطْفاًل ث َّ ُیحن ُ
َقـٍة ث

َ
َّ ِمْن َعل ُ

َّ ِمْن ُنْطَفـٍة ث ُ
َقُکْم ِمـْن ُتراٍب ث

َ
ذى َخل

َّ
کـه می فرمایـد: »ُهـَو ال

...؛ اوسـت خداوندی که شـما را از خاک آفرید، سـپس از نطفه و آنگاه از علقه تا آنکه به  ً
َّ ِلَتُکوُنوا ُشـیُوخا ُ

ث
صورت کودکی درآورد تا به مرحله رشـد برسـید و رهسـپار دوران پیری شـوید«.2در مناسبتی دیگر به بیان 
یوُة  ـا اْلَ َ

َ
ّن

َ
ُمـوا ا

َ
گرایش هـای طبیعـی و غریزی انسـان در مراحل مختلف رشـد پرداخته و می فرمایـد: »ِأْعل

یَنٌة َو َتفاُخٌر َبْیَنُکم َو َتکاُثٌر ِف االمواِل َواالْوالِد...؛ بدانید که زندگی دنیا، بازی، سـرگرمی،  ٌو َو ِز
َ

ِعٌب َو هل
َ
نیا ل

ُ
الّد

آرایش، مفاخره و افزون طلبی در ثروت و فرزندان اسـت«.3این موارد خصلت های طبیعی و غریزی انسـان 
اسـت که در نظام تربیت اسـالمی تعدیل و هدایت می شـوند و بدیهی اسـت که در کنار اینها اسـتعدادهای 
متعالی و گرایش های معنوی اسـت که شـخصّیت حقیقی انسـان را تشـکیل می دهد و به شـیوه متعال و 

هماهنگ در تربیت اسـالمی مورد توّجه است.

1. مناقب خوارزمی، ص272.
2. غافر، آیه67.

3. حدید، آیه20.
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در مراحل یاد شده و برای شکل گیری شخصّیت تکامل یافته انسان، اسالم رهنمودهای گسترده ای دارد 
که  برخی از آنها عبارتند از: ازدواج مشـروع و آداب آن، توصیه های دوران بارداری، شـیرخوارگی، حضانت تا 
رعایت موازیِن دیگر پرورشی. در هریک از مراحل که هر کدام فصلی را از تربیت اسالمی تشکیل می دهد و 
در خصوص مراحل تربیت و ویژگی های هر یک روایات بسیاری نیز وجود دارد. از جمله پیامبراکرم برای 
انسان تا بیست و یک سالگی سه دوره هفت ساله قائل شده اند: دوره »آقایی« که کودک، فرمانروایی می کند؛ 
دوره »فرمان بـرداری« کـه نوجـوان باید مطیع مربّیان باشـد و دوره »وزارت« که جوان، مورد مشـورت قرار 
؛  یٌر َسـْبَع ِسـنینَ ٌد َسـْبَع ِسـنینَ و َعْبٌد َسـْبَع ِسـنینَ َو َوز ُد َسـّیِ

َ
می گیرد؛ آن حضرت در این مورد می فرماید: »الَول

فرزند، هفت سال »آقا«، هفت سال »فرمان بردار« و هفت سال »وزیر« )مشاور و همراه( است«.1همچنین، 
راَم   و اْلَ

َ
ل ال ُم اْلَ

َّ
ِکتاَب َسـْبَع ِسـنینَ و َیَتَعل

ْ
ُم ال

َّ
َعُب َسـْبَع ِسـنینَ َو َیَتَعل

ْ
ُغالُم َیل

ْ
ل

َ
در روایتی دیگر می فرماید: »ا

؛ فرزندان، هفت سـال بازی می کنند؛ هفت سـال خواندن و نوشتن می آموزند و هفت سال سّوم را  َسـْبَع ِسـنینَ
به آموختن آموزه های دینی درباره حالل و حرام می گذراند«.2با دّقت در ویژگی های این سه مرحله، ظرافت 

و جذابّیت این سخن، مشخص می گردد؛ در ادامه به توضیح این سه مرحله پرداخته می شود:
1. مرحله سیادت 

این مرحله، از آغاز والدت شـروع می شـود. البّته نباید چنین تصّور کرد که آغاز تربیت از همان تولّد اسـت، 
بلکه هفت سـال نخسـتین، مرحله »خودمداری« اسـت. دورانی که کودک می بایست آزاد باشد رشد نماید و 
مسئولّیتی متوّجه او نگردد. از این رو، در روایات آمده است که هفت سال، کودک را برای بازی رها سازید و... . 
فرآیند طبیعی رشد، هنگامی به خوبی و به دور از آسیب پیش می رود که فرزندان در نخستین هفت سال 
زندگی، از آزادی کافی برای بازی، خودشناسـی و اعمال خواسـته ها برخوردار باشند. امام علی می فرماید: 
...؛ تا هفت سـالگی بر کودک، سـخت گیری نمی شود«.3 این روایات بر این نکته تأکید  ً

»ُیرخى الصیّبُ َسـْبعا
دارند که مرحله قبل از 8 سـالگی، مرحله بازی اسـت و بر پدران و مادران اسـت که بی هیچ فشـار و اجباری، 
کودک را در بازی کردن آزاد بگذارند؛ جز بازی های خطرناکی که والدین باید کودکان را از آنها اجتناب دهند.

آقایی و بزرگی در این سـال ها، به معنای داشـتن آزادی کافی برای با خود بودن و تجربه آزادانه تلخی و 
شیرینی ها است. والدین باید به فرزندان فرصت و اجازه دهند تا آن گونه که دوست دارند و خودشان تشخیص 
می دهند، رفتار کنند. در این مقطع سـّنی، شـاخص ترین ویژگی کودکان، روح کنجکاوی اسـت. این روح و 

1. مکارم االخالق، ص222.
2. وسائل الشیعه، ج15، احکام اوالد، ص194.

3. همان.
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نداشتن درک روشنی از خوبی ها و بدی ها، کودکان را وادار می کند تا خودشان، توانایی ها و محیط اطرافشان 
را بشناسند و از این راه به شکوفایی، خودیابی و خودباوری برسند.

2. مرحله اطاعت 
در مرحلـه اطاعـت )هفت سـال دّوم تا چهارده سـالگی( کـودکان به علّت درک ناتوانایی های جسـمی و 
روانـی خویـش در مقابل بزرگ ترها، به ویژه والدین خود روحّیه تسـلیم گونه و اطاعت پذیری دارند. عالوه بر 
این، دوست دارند از آنها تقلید کنند و از ابراز پیروی از دیگران احساس لّذت می کنند. بر این اساس است که 

پیامبر گرامی اسالم این مرحله از عمر را دوره اطاعت نامیده اند.
از ابتـدای ایـن دوره، آمـوزش رسـمی به طور جّدی نیز شـروع می شـود. در ایـن دوران، برخالف مرحله 
سیادت و کودکی، دیگر نباید او را به طور کامل آزاد گذاشت، بلکه باید تمام اوقات، وی تحت مراقبت منّظم، 

برنامه ریزی شده و دقیق قرار گیرد تا مسئله آموزش و تربیت او به خوبی پیش رود. 
اگر کودک در هفت  سال اّول در شرایط مساعدی رشد کرده باشد، برای هفت سال دّوم که دوره اطاعت 
و فرمان برداری و کسب تجربّیات مفید است، آمادگی کافی خواهد داشت. از این رو، در این مرحله که دوره 
آموزش هـای عمومـی نیز اسـت، بایـد او را از جهت آداب و سـنن اجتماعی، زندگی فـردی، نظم و انضباط، 
عادت هـای پسـندیده، صفات و سـجایای اخالقـی و فراگرفتن فنون و مهارت های مختلـف مورد تربیت و 
آموزش قرار داد؛ زیرا رشـد ذهنی، باال رفتن قدرت حافظه، ظهور اسـتعدادها، گرایش به زندگی اجتماعی، 
عالقه شـدید به درک مجهوالت و بسـیاری اوصاف دیگر که به تدریج در این مرحله بروز می کند، فرصت 
بسـیار مناسـبی برای سـاختن شـخصّیت اخالقی و انسـانی کـودکان اسـت و والدین باید بـا فراهم کردن 
مقّدمـات و امکانـات الزم نسـبت به سـازندگی فرزندان خود در ایـن مرحله از هیچ کوششـی دریغ نورزند. 
چنانچه کودکان در مرحله اطاعت تحت تربیت صحیح اسـالمی قرار گیرند، به صفات اخالقی زیر آراسـته 

خواهند شد. 
1. اُنس به خدا و عادت به ذکر نام خدا در شروع کارها؛

2. انجام عبادت هایی از قبیل نماز، روزه و...؛
3. فراگیری قرآن و تالوت آن؛

4. آشنایی با احکام اسالمی از قبیل احکام طهارت، تطهیر و نظافت و انجام آنها به طرز صحیح؛
5. رعایت ادب و احترام به بزرگ ترها و ابراز محّبت به کوچکترها؛
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6. امانتداری و رازداری؛
7. راستگویی و پرهیز از دروغ؛

8. پرهیز از حسادت و خیانت و... .

3. مرحله وزارت 
پیامبر اکرم هفت سال سّوم زندگی را مرحله )وزارت( نامیده است. بیشتر روان شناسان بر این باورند 
کـه دوران نوجوانـی از یـازده یـا دوازده سـالگی آغاز و در سـال های هفده یا هیجده سـالگی پایـان می یابد، 
می توان گفت که قسمت اعظم مرحله وزارت، سنین نوجوانی را دربرگرفته و سرانجام به سنین جوانی )دوره 

زندگی استقاللی( منتهی می گردد.
مربّی شایسـته کسـی اسـت که دوران جوانی را شـناخته و از وضع عقل و عواطف و احساسـات جوانان و 
پایه هـای تربیتـی آنان آگاه باشـد تـا بتواند برنامه های خویش را بـه موقع به اجرا بگذارد. در این دوره، رشـد 
جسـمانی، عقالنـی و عاطفـی تکامل می یابد. ناموزونی بین احساسـات و عقل، بزرگ ترین مشـکل را برای 
جوانان در پی دارد. در این دوره که دوره تشّخص طلبی جوان است و به شّدت میل به استقالل دارد و تمایالت 
در این دوره بیشـتر اسـت. وظیفه مربّی اسـت که به این تمایالت اعتدال ببخشـد و غرایز آتشینی را که زبانه 
می کشـند و هر لحظه ممکن اسـت دوره جوانی را طعمه حریق نماید، مهار کند و جوان را از پرتگاه ارضای 
نادرست غرایز نجات دهد و او را وزیر و مشاور خویش قرار دهد؛ به دلیل اینکه این مرحله، هنگام شکوفایی 
فکـری و »خودمدیـری« اسـت. در این مرحله عواملی چون مشـورت کردن و تبادل افکار می تواند در رشـد 

عقلی جوان نقش مؤثّر ایفا کند.
پیامبر اکرم این مرحله را مرحله »وزارت« نامیده است و ما با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که حّتی در 
این دوره، جوانان، پست های حساّس و مهّمی نیز داشته اند، چنان که پیامبر اکرم مسئولّیت هاِی ارشادی، 
آموزشـی و اجرایی را به جوانان می داد و از نیروهای مؤمن و پرتالش در جهت ترویج و توسـعه اسـالم و اداره 
جامعه اسـالمی یاری می جسـت. »مصعب بن عمیر« را که جوانی شایسـته بود جهت ترویج اسـالم به مدینه 
فرسـتاد تا قرآن و تعالیم دین را به مردم بیاموزد و او از عهده این مسـئولّیت به خوبی برآمد. »معاذبن جبل« 
را برای تعلیم و تربیت مردم مّکه مأمور سـاخت. »اسـامةبن زید« را که نوزده سـال داشـت به فرماندهی سپاه 

عظیم اسالم در جنگ با رومیان گماشت و همگان را به اطاعت وی مأمور ساخت.
همچنین این مسئله، در انقالب اسالمی ایران نیز به خوبی نمایان بوده و هست و همین جوانان بودند که 



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 126

در تمام عرصه های نبرد حاضر بوده و حماسه ها و رشادت ها از خود به یادگار گذاشته اند.

فصل سوم: کودک و مسجد از دیدگاه روان شناسی

 در این فصل به تعریف دوره کودکی اشاره می شود. آنگاه ضمن اشاره به جایگاه و اهمّیت مساجد، به ویژه 
از نگاه کودکان و نوجوانان، به نقش مساجد در پاسخ گویی به نیازهای کودکان می پردازیم. در ادامه به موانع 
جذب کودکان به مساجد اشاره کرده و جاذبه های مساجد از نگاه کودک را بیان خواهیم کرد. آنگاه به عنوان 

نتیجه گیری، تحلیلی تربیتی از نقش مساجد و اماکن مذهبی در تربیت دینی کودکان را ارائه خواهیم داد. 

کودکی و ویژگی های آن 

 ویژگی اصلی دوران کودکی، رشـد اسـت. در این دوره بیش از سـایر دوران مانند بزرگسالی و حّتی جوانی 
تغییـرات و تحّوالت اساسـی در شـخصّیت کودک به وقـوع می پیوندد. به همین خاطر، برای شـناخت دوره 
کودکی و ویژگی های آن چاره ای جز شـناخت رشـد و تحّول کودک نداریم. آگاهی در زمینه رشـد کودک، از 
این لحاظ اهمّیت دارد که کمک می کند تا تدابیر تربیتی شکل  بگیرند؛ یعنی راه هایی به والدین نشان می دهد 

که اگر کودکان مشکالتی داشته باشند، نیاز برای درمان و مشاوره تربیتی را معلوم می کند.
در ایـن دوره دگرگونی هایـی در زمینـه مهارت های ذهنـی، رفتار اجتماعی، رفتار کالمی و احساسـات و 
رفتارهای دینی در کودک به وقوع می پیوندد که همگی برای مربّیان و کسانی که با کودکان سر و کار دارند 

بسیار مهّم است و باید مورد توّجه خاّصی قرار گیرد.
همچنین، در این دوره، تغییرات در سـاختار بدنی، عصبی، رفتار و نشـانه های ویژه شـخصی برای ترتیب 
در کـودکان ظاهـر می شـوند. در این بین برخـی از ویژگی های عمومی در تمام کودکان به صورت یکسـان 
مشـاهده می شـود؛ مثل کودکان سراسر جهان در دو سه ماه اّول زندگی به چهره آدم ها لبخند می زنند؛ اّولین 

کلمه را حدود 12 ماهگی بر زبان می آورند و در 13 ماهگی بدون کمک دیگران راه می روند.1
در ادامه بحث به مهمّ ترین جنبه ها یا ویژگی های رشد کودکان، به ترتیب به رشد شناختی، رشد کالمی، 

رشد اجتماعی و رشد اخالقی و معنوی در کودکان اشاره می شود.

رشد شناختی در کودکان

یکی از ابعاد مهّم رشـد کودکان عبارت اسـت از رشـد فکری و شـناختی آن. بیشـترین سـهم تحقیقات 

1  -دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ج 9، ص355.



127 فــــروغ مسجـــــــــــد

در زمینـه روان شناسـی کـودک را تحقیـق در زمینه تحّول فکری و شـناختی تشـکیل می دهـد و ژان پیاژه 
)jean piaget( از معروف ترین روان شناسانی است که زمینه رشد شناختی کودکان و نوجوانان را کشف کرد. 
دوره اّول دور حّسـی ـ حرکتی، دوره دّوم دوره عملیـات منطـق عینی که خـود به دو نیم دوره پیش عملیاتی و 
عملیات عینی تقسـیم می شـود و دوره سـّوم، که دوره عملیات صوری )انتزاعی( به حساب می آید. هر یک از 
این دوره ها به مراحلی تقسیم می شوند که ویژگی های خاّص خود را دارد و بر پایه شناخت آن ویژگی ها است 

که باید با کودکان برخوردهای تربیتی داشت.1
رشد شناختی پایه و اساس رشد در سایر جنبه ها از قبیل رشد کالمی، اخالقی، اجتماعی، مذهبی و معنوی 
را تشکیل می دهد. تحقیقات نیز نشان داده است که رشد شناختی از راه فراهم آوردن ساخت ها و زمینه های 

الزم به سایر جنبه های رشد کمک شایانی می کند.
موریس دبس، روان شـناس فرانسـوی در مورد رشد شناختی )عقلی( در دوران کودکی می گوید: »در این 
دوره، دو نـوع هـوش وجـود دارد؛ یکی هوش عملی )performance intelligence( یا هوش حّسـی ـ حرکتی 
که از طریق یافتن راه حلّ های خاّص که خود اختراعات کوچکی اسـت، سـازش مسـتقیم رفتار کودک را با 
اوضاع جدید ممکن می سـازد. دیگری هوش کالمی  )verbal intelligence( اسـت که شامل نشانه ها، یعنی 

واژه هاست«.2 
به طور کلّی، می توان دوره کالمی را به سـه دوره تقسـیم کرد. کودکی اّول، کودکی دّوم و کودکی سـّوم. 
کودکی اّول به سـال های اّولّیه رشـد اطالق می شـود و قسـمت اعظم آن را کودک در محیط خانه و خانواده 
اسـت و هنوز وارد آموزشـگاه نشـده اسـت. در دوره دّوم کودکی، هم زمان زندگی آموزشـگاهی کودک آغاز 

می شود. دوره سّوم مقّدمه دوره نوجوانی است؛ یعنی شامل سنین پیش از نوجوانی است.
از نظر رشـد شـناختی، به ویژه با در نظر گرفتن مالک های شناختی پیاژه، دوره اّول بیشتر حسی ـ حرکتی، 

دوره دّوم عملیات عینی و دوره سّوم کودکی شروع عملیات انتزاعی است.

رشد زبان و مهارت کالمی

رشد کالمی از مهمّ ترین جنبه های رشد کودکان به حساب می آید. تعداد واژگان مورد استفاده، طرز بیان 
جمالت و نحوه ادای گفتار، سـالمت و روانی بیان همگی از جنبه هایی از رشـد کالمی هسـتند که در ضمن 
شـاخص رشـد شناختی نیز محسوب می گردند. بین رشد شـناختی و کالمی وابستگی زیادی وجود دارد. این 

1. ر.ک: روان شناسی شناختی رشد، 1381.
2. مراحل تربیت، ص75.
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موضوع، بیشـتر به خاطر آن اسـت که رشد شناختی، رشد کالمی را باعث می شود و برعکس، رشد کالمی بر 
روی رشد شناختی اثر می گذارد. اغلب کودکان باهوش، کالم رشد یافته و سلیس و روانی دارند.

یکـی از عوامل بسـیار مؤثّر در رشـد کالمی کـودکان، فراهم آوردن انگیزه های الزم برای رشـد کالمی 
 در کودکان اسـت. اگر این انگیزه ها ایجاد نشـوند، رشـد کالمی تلف شـده یا در مراحل پایین تر رشـد باقی 
خواهـد مانـد. زبـان در فراگیری بعضـی از مفاهیم و مهارت های شـناختی مؤثّر اسـت. زبان آموزی کودکان 
ممکن اسـت به آنان در درک مفاهیمی که به خصوصّیات فیزیکی اشـیاء مربوط نیسـت، کمک کند. زبانی 
کـه در تعامـل اجتماعـی با دیگران به کار مـی رود، نمایانگر موقعّیت اجتماعی آنان اسـت. کودکان از طریق 
مشاهده نشانه هایی که در حرف زدن دیگران به کار می رود، درباره مفاهیم اجتماعی دانشی کسب می کنند؛ 
از جملـه: سـالم کـردن )صبـح بخیر(، مخاطب قرار دادن )اسـم کوچـک، آقا، دکتر(، نحـوه صحبت کردن، 
محتـوای مکالمه و عبارات امری یا سـؤالی. تنّوعـات در این جنبه های زبان، کودک را با تمایزهای اجتماعی 

و مقوله های اجتماعی آشنا می کند.1 
زبان به طور عمومی باعث افزایش کنش های شـناختی، مانند تفّکر، اسـتدالل، حّل مسـأله و رمزگردانی 
می شـود. البّته فرآیندهای فکری ـ شـناختی به طور کامل وابسـته به زبان نیسـتند؛ زیرا بسـیاری از کودکان 
ناشـنوا، هرچنـد در مهارت هـای زبانی دچار اشـکال هسـتند، به خوبی از حّل مسـائل شـناختی بـر می آیند. 

میانجی های کالمی، مثل نام ها در حّل بسیاری از تکالیف شناختی مفید است.

رشد اجتماعی

رشـد اجتماعی در کودکان به طور کلّی اشـاره به شناخت های اجتماعی دارد؛ شناخت اجتماعی به ادراک، 
تفّکر و اسـتدالل درباره انسـان ها و روابط انسـانی اطالق می شـود. رفتارهای اجتماعی به مجموعه اعمال و 
حرکاتی از قبیل مهارت های اجتماعی توانایی سازگاری و به  سر بردن با دیگران و نیز توانایی همدلی کردن 

با سایر انسان ها و به طور کلّی، مجموعه رفتارهایی است که پاداش اجتماعی درپی دارد.
بسـیاری از تحقیقات درباره شـناخت اجتماعی کودکان از تحقیقات پیاژه الهام گرفته اسـت. بر اسـاس 
یافته های پیاژه در زمینه رشـد شـناختی، محّققان معتقدند که مراحل رشـد شـناخت های اجتماعی نیز مانند 

شناخت اجتماعی طّی سطوح و مراحل مختلفی به وقوع می پیوندند.
به طـور کلّـی می توان گفت که تفّکر اجتماعی کودکان از جهات مختلفی که وابسـته به هم اسـت، رشـد 

می کند که در در موارد زیر خالصه می شود:

1. باورمن 1981، اروینـ  تریپ 1976، رایس 1983.
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 الـف( از سـطح بـه عمـق: یعنـی از توجـه به ظواهر تـا در نظر گرفتن خصوصّیات پایدارتـر )مانند: در نظر 
گرفتن جذابّیت دوستان تا قضاوت درباره انگیزش های شخصی(؛

 ب( از ساده اندیشـی تـا تفّکـر پیچیـده: یعنـی از تمرکـز بر یک جنبه موضوع یا مسـئله تا در نظر گرفتن 
جنبه های مختلف به طور هم زمان؛

 ج( از خشک اندیشی تا انعطاف پذیری: از توّجه به خود و وضعّیت فعلی تا توّجه به رفاه دیگران و آینده؛
 د( از تفّکر عینی به تفکر انتزاعی؛

کنده و گاهی بى ثبات تا افکار منسجم و با نظام و سازمان یافته.1   هـ( از افکار پرا
همدلی )emphaty( یکی از توانایی های اساسی کودکان در زمینه رشد شناختی است. همدلی نوع خاّصی 
از توّجه داشتن به دیدگاه دیگری است به این معنا که »کودک از طریق ادراک واکنش های عاطفی دیگران، 
واکنش هایـی عاطفـی از خود نشـان می دهد که بـه آن همدلی گویند؛ به طور مثـال، وقتی کودکی مالحظه 
می کند که یکی از کودکان به خاطر اینکه گربه اش زیر ماشین رفته گریه می کند، احساس اندوه کرده، پیش 

خود مجّسم می کند که کودکی که گربه اش را از دست داده، چه احساسی دارد.
همدلی دارای دو جزء شـناختی و عاطفی اسـت. جزء شـناختی، توانایی در شناسـایی و نام گذاری حاالت 
دیگران و توانایی در حدس دیدگاه شـخص دیگر اسـت. جزء عاطفی، عبارت اسـت از توانایی در نشان دادن 

پاسخ عاطفی مناسب است.2
بنابرایـن، همدلـی یعنی در موقعّیت های مختلف و در برخورد بـا اطرافیانمان بتوانیم دیدگاه ها، طرز فکر، 
عقاید، و حاالت عاطفی آنها از جمله خشـم، ترس، غم، شـادی و غیره را تشـخیص دهیم و به طرز مناسـب و 

شایسته ای به آنها جواب دهیم.
گروه همسـاالن، دسـته ها و جمعّیت ها )انجمن های علمی، ادبی و دینی( و نیز شـخصّیت های محبوب 
اجتماع بیشترین نقش و اهمّیت را در اجتماعی کردن کودکان و تقوّیت مهارت های اجتماعی آنان دارند. در 
این بین شـاید بتوان گفت تأثیر گروه همسـاالن از همه بیشـتر است؛ البّته این نوع تأثیر در دوره کودکی سّوم 

که مقارن با ظهور دوره نوجوانی است، از همه مواقع بیشتر است. 
همسـاالن در ایـن دوره جـای خانـواده را می گیرند و ارزش هـا و معیارهای آنـان را جایگزین معیارهای 

خانواده می کنند و به شّدت تمایل پیدا می کنند که رفتارهایشان مورد تأیید دوستان و همساالن قرار گیرد.
دسـته ها، گروه هـا و جمعّیت هـا با ارزش ها و معیارها و الگوهای رفتاری خاّصـی که دارند، می توانند تأثیر 

1. دیمون و هارت 1982، فالول 1977.
2. فش باخ، 1978.
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به سـزایی در رفتار کودکان و نوجوانان داشـته باشـند. در جوامع دینی، انجمن ها و دسـتجات دینی و مذهبی 
می تواننـد نقـش بسـیار مهّمـی در جهت دهی نگرش هـای دینی کودکان ایفـا نمایند. بسـیاری از جوانان و 
بزرگساالن که استقبال زیادی از مسائل مذهبی می نمایند، اغلب افرادی هستند که در دوره کودکی در این 

دستجات حضور داشته و این رفتار در آنها به نوعی نهادینه شده است.
عامـل مهـّم دیگر در شـکل گیری شـخصّیت اجتماعی کودکان، توّجه به شـخصّیت محبـوب و الگوی 
اجتماعـی و دینـی  اسـت. کودکان به شـّدت تلقین پذیر هسـتند و تقلید از راه مشـاهده رفتـار دیگران بخش 
اعظم رفتارهای اجتماعی آنان را شـکل می دهد. شـخصّیت های هنری، دینی و ورزشی به طور عمده، توّسط 
کـودکان مورد همانند سـازی قـرار می گیرند. کودکان در همانند سـازی خود رفتارهـا و نگرش های والدین ، 

همساالن و شخصّیت های اجتماعی را مورد توّجه قرار داده و سعی می کنند همانند آنان رفتار کنند.

رشد اخالقی و معنوی

رشد اخالقی و معنوی کودکان یکی از جنبه های اساسی و بسیار تعیین کننده از رشد است. رشد اخالقی به 
تشخیص و تمایز خیر و شر ّ توّسط کودک اشاره دارد و جریانی پیوسته است که در آن استانداردها و معیارهای 
اخالقی »خوب« و »بد« و »درست« و »نادرست« در کودک شکل می گیرد. از مهمّ ترین نظریات مربوط به 
تبیین رشـد تحّول اخالقی در نزد کودکان می توان به نظریه شـش مرحله ای کلبرگ )kohlberg( اشاره کرد 

که با جزئیات بیشتری در همین قسمت بحث خواهد آمد.
رشـد معنوی )مذهبی( بیشـتر اشـاره دارد به پدیده ای معنـوی در کودکان که به طـور معمول جوانه های 
آن در کودکی و به خصوص از هنگامی که کودکان درباره ریشـه و اسـاس به وجود آمدن اشـیاء امور سـؤال 
می کنند، دیده می شـود؛ اّما تحقیقات مختلف نشـان داده اند که بیشـتر در حدود سـن 12 سـالگی سـؤاالت 
مذهبی و دینی به صورت اصیل در ذهن کودکان ایجاد می شـود. در این سـّن کودک و نوجوان درباره فلسفه 
آفرینش، چگونگی هسـتی خداوند و چگونگی آفرینش انسـان سـؤاالتی اساسـی می پرسد و بیشتر به دنبال 

ارضای عطش معنوی خود است.
 )ontogenetic( یکی از نظریه پردازان معروف رشد، اساس مذهب را بر پدیده ای فردی )Ericson( اریکسون
ـ  اجتماعی، به تبیین رشـد مذهبی می پردازد.  قرار می دهد و با بهره گیری از مراحل هشـت گانه تحّول روانی  

اریکسون، پیدایش هوّیت مذهبی را یکی از عناصر اساسی پدیده هوّیت در نوجوانان می داند.1
البّته، باید گفت که بین تحّول اخالقی و تحّول مذهبی، نکات اشـتراک زیادی وجود دارد. اخالق و دین 

1. ر.ک: روان شناسی ژنتیک 2، منصور و دادستان، ص124.
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دو مقوله نزدیک به هم هسـتند و به لحاظ سـنخّیتی که با یکدیگر دارند، هر دو ضامن و پشـتوانه هم هستند. 
در مـورد هم زمانی بروز احساسـات اخالقـی و مذهبی در بین کودکان یافته ها نشـان می دهند که عواطف و 
احساسـات اخالقی، مقارن دو سـالگی در کودکان نمایان می شـود و همچنین، روان شناسـان کودک اظهار 
می دارند که کودکان از 1/5 سـالگی شـروع به بازنمایی های ذهنی در مورد اخالقّیات و اسـتانداردها در حوزه 
نظافت، کنترل پرخاش گری و اطاعت از والدین می کنند. از سویی، مقارن سه سالگی، کودکان در مورد مبدأ 

و منتهای امور سؤال می کنند که حاکی از جوانه زدن احساس مذهبی است.
برخالف مشابهت های موجود بین اخالق و مذهب باید گفت که آن دو به طور کامل مثل هم نیستند و با 

یکدیگر در عین هم پوشی تفاوت هایی دارند.
 کولبرگ از سه سطح تحّول اخالقی، یعنی »اخالق پیش عرفی« )preconventional(، »اخالق عرفی« 
)conventionmovality( و »اخـالق پس عرفـی« )post conventional morality( نـام می برد که هر یک از 
این سطوح به دو مرحله تقسیم می شود و به طور مجموع، تئوری شش مرحله ای تحّول اخالقی را پایه گذاری 
می کند که در آن رشـد اخالق در کودکان ابتدا خودمحورانه و بر اسـاس ترس از تنبیه اسـت. آنگاه کودک به 
هماهنگـی بـا اکثرّیـت و مورد تأیید آنان قرار گرفتن در رفتارهای اخالقی توّجه می کند و در نهایت به اخالق 

انتزاعی می رسد.
پیـاژه )Piaget( قبـل از کولبرگ از »ناپیروی« )Anomy(، »دگر پیروی« )Heternomy( و »خودپیروی« 
)Autonomy(، در تبیین رشد و تحّول اخالق نام برده بود؛ اّما مفهوم تحّول مذهبی و معنوی وسیع تر از تحّول 

اخالقی است و می توان گفت تحّول اخالقی یکی از جنبه های تحّول مذهبی به شمار می رود.

نیازهای اساسی کودکان

کودکان دارای نیازهای گوناگون هستند که هر یک به نوبه خود بسیار مهّم و اساسی است و بدون شّک، 
اگر هر یک از آن نیازها برطرف نگردند، خللی در رشـد شـناختی، جسـمانی، عاطفی و مذهبی آنان مشـاهده 

خواهد شد.
بدیهی اسـت که برای تربیت کودکان قبل از هر چیز باید اقدام به شـناخت ویژگی ها و نیازهای زیسـتی، 

عاطفی، ذهنی، اجتماعی و معنوی کودکان نمود و بر اساس شناخت تقّدم و تأّخر آنها به تربیت پرداخت.
در این قسـمت از مقاله به عنوان مدخلی برای ورورد به تربیت دینی کودکان از منظر پایگاه مسـاجد، این 
مقّدس ترین نقطه عالم و از دیگاه خداوند متعال، به بررسی و طرح نیازهای کودکان می پردازیم، آنگاه نقش 
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ویژه مساجد را در پاسخ گویی به این نیازها بررسی می کنیم.
شـاید یکی از اساسـی ترین دسـته بندی از نیازهای انسان ها به ویژه کودکان از آن آبراهام مازلو1باشد. این 

روان شناس انسان گرا، سلسله مراتب نیازها را به صورت یک هرم به شکل صفحه  بعد مطرح می کند:

سلسله مراتب نیازها

از نظر این روان شـناس، این نیازها مانند پلّه های یک نردبان به هم مّتصل  اسـت و اگر نیازهای سـطوح 
پاییـن برطرف نشـود، فرد به فکر نیازهای سـطح باالتـر نخواهد بود و برای پرورش یک انسـان متعادل که 

بتواند نردبان ترقی را تا مرحله خود شکوفایی طی کند باید به تمام نیازها در سطوح مختلف پاسخ گفت.
از میان نیازهای برشـمرده شـده مـا، به ویژه نیازهای مربوط به امنیت، محّبـت و تعلّق به عنوان نیازهای 
)اساسـی( و اّولیـه در کـودکان بیشـترین اشـاره را خواهیـم داشـت و در خـالل آن، بـه نیازهای شـناختی و 
زیبایی شـناختی نیـز اشـاره کرده، آنگاه نقش ویژه مسـاجد را در پاسـخ گویی به این نیازها مـورد تحلیل قرار 

خواهیم داد.
نیاز به امنّیت در کودکان و نقش مساجد در پاسخ گویی به آن

امنّیـت و آسـایش، یکـی از نعمت هـای بـزرگ الهی اسـت در احادیث و روایات شـریف نیـز داریم که دو 

.Abraham maslow .1
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نعمـت بـزرگ الهی یکی امنّیت و دیگری سـالمتی اسـت. مازلو خود می گوید اگر نیازهـای فیزیولوژیک در 
کودک خوب ارضاء شوند، آنگاه مجموعه جدیدی از نیازها پدید می آیند که می توانیم آنها را به طور کلّی، جزء 
نیازهای ایمنی طبقه بندی کنیم )امنّیت، ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی از ترس، از نگرانی و آشفتگی، نیاز به 
سازمان، نظم، قانون، محدودّیت، داشتن حامی مقتدر و غیره(. مشاهده اطفال و کودکان که نیازهای ایمنی 
در آنان بسـیار سـاده تر و مشهودتر اسـت می تواند ابزار خوبی برای پی بردن به این گونه نیازها در بزرگساالن 
باشـد . دیگر جنبه های وسـیع تر تـالش برای یافتن نیاز ایمنی و ثبات در محیـط زندگی را می توان در تمایل 
بسـیار رایج به چیزهای آشـنا و ناآشنا، یا به شناخته شده ها و ناشناخته ها مشاهده کرد. گرایش به داشتن دین 
یا فلسفه ای جهانی که جهان و مردم را به شکل کلّیتی معنی دار و منسجم و رضایت بخش سازمان دهد، نیز 
تا حدودی به انگیزه امنّیت طلبی مربوط می شـود و در غیر این صورت نیاز به ایمنی به عنوان محّرک اصلی 
و فّعـال ارگانیـزم، تنها در موارد خیلی اضطراری، مانند جنگ، شـیوع بیماری، فجایـع طبیعی، رواج جنایات، 
از هم پاشـیدگی نظام اجتماعی، روان نژندی، آسـیب مغزی، از هم پاشـیدگی مراجع قدرت و اوضاع به شّدت 

نامساعد دیده می شود.
بدیـن ترتیـب، مالحظه می شـود که مازلو نیـاز به ایمنی را یکی از نیازهای اساسـی کودکان، بلکه بشـر 
می داند که باید به صورت طبیعی و معنی دار توّسط اجتماعات انسانی برای اعضاء جامعه فراهم آید و مذهب 
و ایدئولوژی را یکی از اساسی ترین پدیده ها قلمداد می کند که می تواند در سایه کلّیتی که به فرد می بخشد، 
این نیاز را ارضاء کند. بدیهی اسـت اگر این نیاز به صورت طبیعی ارضاء نشـود )در کودکان( آثار زیان بار خود 

را در شخصّیت بزرگسالی به صورت اضطراب، نگرانی و بی ثباتی شخصّیت نشان خواهد داد.
مسـاجد بـه عنـوان پایگاه های اجتماعی دیـن، در اعطای امنّیت و ایمنی به کـودکان نقش مؤثّری دارند. 
محیط مسـاجد و برنامه های مذهبی داخل آنها باید به گونه ای باشـند که کودک بیشـترین احساس امنّیت را 

در آنجا داشته باشد و به هیچ وجه نباید موجب برانگیختن احساس ترس و اضطراب در آنان بشود.
ویژگی امنّیت بخشـی محیط مسـجد برای کودکان از راه آرامشـی اسـت که برای آنان فراهم می آورد و 
از ایـن طریـق علقـه و انـس خاّص کـودک را می توان تقوّیت کرد. در مسـاجد باید مکان هـای خاّصی برای 
کـودکان پیش بینـی کـرد که در آنجا کودکان با یکدیگر به سـر برند و در ضمن از فضای معنوی مسـجد نیز 
بهره گیرند. اهمّیت این نکته از آن جهت است که دامنه توّجه و سایر توانایی های فکری کودکان در مقایسه 
با بزرگساالنی که به مسجد رفت وآمد می کنند، پایین است و به همین خاطر در صورتی که توّجه ویژه ای به 

آنان نشود، ممکن است در جمع بزرگساالن احساس اضطراب و ناایمنی نمایند.
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محتوای برنامه های مسجد، از قبیل مراسم سخنرانی، نماز جماعت، روضه خوانی ها، دعاهای دسته جمعی، 
سـینه زنی ها و عزاداری های مختلف و نیز شـرکت کودکان در فّعالّیت های فرهنگی مساجد، به تدریج باعث 
انس و الفت کودکان با محیط مساجد می گردند و زمینه های تخلّق کودکان به اخالق خاّص مسجد را فراهم 

می آورند و به نوبه خود، در احساس ایمنی، ثبات، آرامش و تعادل روحی کودک بسیار مؤثّر است.

نیاز به محّبت در کوکان و نقش مساجد در پاسخ گویی به آن 
مازلو معتقد اسـت اگر دو نیاز فیزیولوژیک و ایمنی، خوب ارضاء شـوند، نیازهای عشـق و محّبت پدیدار 
می شود. کودک، تشنه روابط عاطفی با مردم است و جانش، تشنه شهد شیرین محّبت است. افراد بزرگسال 

از هیچ راهی قادر به نفوذ در عالم کودکان نیستند؛ مگر از راه عشق و محّبت کردن به آنها.
محّبت و دوسـت داشـتن کودکان ضمن اینکه در آنان احسـاس امنّیت و آرامش ایجاد می کند، زمینه ای 
می گردد برای شـکوفایی و به ثمرنشسـتن سـایر توانایی های بالقّوه کودکان. نکته جالب توّجه آن اسـت که 
یکی از اساسـی ترین راه پرورش دینی کودکان نیز محّبت ورزی اسـت. حّتی دین را به تعبیری محّبت به خدا 

و اهل بیت و خوش رفتاری با دیگران دانسته اند.
محّبت به کودکان و خوش رفتاری با آنان توّسط الگوهای بزرگسال،  به ویژه با هیئتی مذهبی و در هنگامه 
تعظیـم و تکریـم ارزش هـای الهی و ادای وظایف دینـی، مؤثّرترین و پایدارتریـن روش در ارضای نیازهای 
فطری و ایجاد نشـاط روانی و احسـاس خوشـایند و دوست داشـتنی در آنها نسـبت به ارزش ها و رفتارهای 

مذهبی است. 
بایـد بـه خاطر داشـت که کـودکان را باید از راه تشـویق و ترغیب و محّبت ورزی به دیـن دعوت کرد. در 
پـرورش مذهبـی کودکان، منطق و اسـتدالل و نصیحت کـردن چندان اثری ندارد؛ زیرا کـودکان در مرحله 
احسـاس، هیجان و تقلید قرار دارند. به ویژه، در هفت سـال اّول زندگی که سـال های بازی و تفریح است و در 
روایات اسـالمی به عنوان سال های سـیادت کودکان نام گذاری شده است، کودک با احساسات خود زندگی 

می کند و هرگونه دعوت به دین و دین داری باید از دریچه احساس، یعنی به صورت بازی و تفریح باشد.
نکته دیگر این است که مهمّ ترین کار در تربیت دینی کودکان ایجاد احساس و نگرش مثبت آنان نسبت 
به دین اسـت. در همین راسـتا، مسـاجد و متولّیان برنامه های آن باید بیشترین توّجه را به امر محّبت و محّبت 
ورزی به کودکان داشته باشند و با گشاده رویی و چهره ای خندان با نونهاالن و کودکان برخورد کنند تا زمینه 
ایجـاد نگرش هـای مثبت در رابطه با مذهب را در آنان ایجاد کنند. بدیهی اسـت کـه اگر چنین اتّفاقی نیفتد، 
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کودکان نسـبت به دین و دین داری نگرشـی منفی پیدا می کنند و زمینه های مسـجدگریزی در بزرگسـالی 
آنان به وجود خواهد آمد.

مسـاجد و اماکن مذهبی ما باید طوری باشـند که نیاز به محّبت کودکان در آنجا بیشـتر از سـایر مکان ها 
ارضاء شـود؛ به نحوی که کودک محیط مسـجد، امام جماعت، خادم مسجد و... را دوست داشته باشد و بداند 

که آنها نیز او را دوست دارند و به او احترام می گذارند.
کـودکان در شـرایط ذهنـی و عاطفی خاّصی قـرار دارند؛ به نحوی که در شـرایط و موقعّیت های مختلف 
و با توّجه به چگونگی دریافت اّولین تجارب شـناختی، احساسـی خوشـایند و یا ناخوشـایند نسبت به آنها پیدا 
می کند. در قلمرو مذهب نیز کودکان نوجوانان در اّولین برخوردهای خود اگر احسـاس خوشـایندی پیدا کنند 
و به ویژه اگر جلوه گاه های دین، مانند مسـاجد و محراب ها را به عنوان تجلّی گاه های عشـق و محّبت ببینند 
و متوّجه شـوند که سـرورانگیزترین و با نشـاط ترین اوقات خود را در مسـاجد دارند، نگرشـی مثبت نسبت به 
آموزه هـای دینـی پیدا می کنند؛ ولی چنانچه در مسـجد، رفتارهای ناسـنجیده با کودکان صـورت بگیرد، به 
نحـوی کـه نیازهـا و ویژگی هـای خاّص آنان را در نظـر نگیرند و الگوهای رفتار مذهبی بزرگسـاالن بر آنان 

تحمیل گردد، زمینه های ایجاد نگرش های منفی و بیزاری از مذهب در آنان به وجود خواهد آمد.
نگرش مثبت و نگرش منفی که در دوران کودکی نسـبت به مذهب ایجاد می گردد، محدود به این دوره 
نمی گردد؛ بلکه پایه های جهان بینی و اعتقادات کودک را در دوره بزرگسـالی شـکل می دهد و نقش مهّمی 

در آینده کودک دارد. 
به طور خالصه، با ایجاد احساسـات خوشـایند در کودکان و نوجوانان، به ویژه از طریق برنامه های مذهبی 
و فرهنگـی مسـاجد، ایـن پایگاه هـای اصیـل دین و بـا تعظیم و تکریم آداب و سـنن مذهبی در چشـم و دل 
کـودکان، زمینه هـای یادگیری رفتارهای مطلوب مذهبی و همانندسـازی با الگوهـای رفتار دینی را در آنان 

می توان به وجود آورد.

نیاز به تعّلق در کودکان و نقش مساجد در پاسخ گویی به این نیاز
نیاز به تعلّق و وابستگی، یکی دیگر از نیازهای اساسی کودکان از نظر مازلو است؛ یعنی کودک می خواهد 
که مطمئن باشـد که جایگاه خاّصی در بین گروه، خانواده و اجتماع دارد. او هرچه بیشـتر تالش خواهد کرد 
تا به این هدف دسـت یابد. درد تنهایی، انزوا، مطرود بودن، نداشـتن دوسـت و نداشتن ریشه در جامعه از نظر 

مازلو اموری هستند که احساس تعلّق را در کودکان به شّدت برمی انگیزاند.
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انگیـزه و نیـاز بـه تعلّق و وابسـتگی، ابتـدا در خانواده به بهترین وجه پاسـخ داده می شـود. کودک کم کم 
احسـاس می کنـد که والدین او را بی قیدوشـرط و بی کم وکاسـت دوسـت دارنـد و وی را عضـوی از خانواده 
می دانند. همین حالت باعث می شـود که کودک احسـاس کند به یک گروه طبیعی به نام خانواده، تعلّق دارد. 
دوام چنین حالتی، به ویژه در زندگی بزرگسـاالن بسـتگی به این دارد که تجربه های مشـابه در سایر گروه ها 
و در اجتمـاع بـرای فـرد فراهم بیاید. در یک جامعه دینی مسـاجد و انجمن های دینـی، بهترین محمل برای 
ارضای نیاز به تعلّق است. در مسجد و محراب، کودک و نوجوان باید هوّیتی دینی پیدا کند و این احساس را 

داشته باشد که متعلّق به گروه، دسته و مذهب خاّصی است. 
ارضـای این نیاز در دوره کودکی، نقش بسـیار مهّمـی در هوّیت یابی دوره نوجوانی و جوانی دارد. کودکی 
کـه در ایـن زمینه ارضا شـده باشـد به صورت طبیعی خـود را متعلّق به مذهب و گروه دینـی می داند و خود را 

رها شده و پریشان نمی یابد.
بایـد بـه تدریـج و بـا در نظر گرفتـن نیازهای ایمنی کـه پیش تر توضیح داده شـد، به ارضای نیـاز تعلّق و 
وابسـتگی کودک اقدام کرد. مذهب و برنامه های مذهبی مسـاجد، بهترین بسـترهای ایجاد چنین نیازی در 

کودکان هستند.

نیاز های شناختی در کودکان و نقش مسجد در پاسخ گویی به آن
یکی دیگر از نیازهای اساسـی در کودکان که بیشـتر از حّس کنجکاوی آنان سرچشـمه می گیرد، نیاز به 
دانستن و فهمیدن است که به طور کلّی، تحت عنوان نیازهای شناختی بیان می شوند. یکی از دالیل سؤاالت 
متعّدد و گوناگونی که کودکان از اطرافیان می کنند، ناشی از این نیاز طبیعی است که آنها دوست دارند تا ذهن 

تشنه اّطالعات و دانستنی های خود را سیراب سازند.
وجود نیازهای شـناختی، زمینه های اسـتعداد یادگیری را در کودک به وجود می آورد و بدیهی اسـت که 

خانواده، اّولّین پایگاهی است که در دادن این گونه اّطالعات و آگاهی ها مؤثّر است.
کودکان، تشـنه یادگیری هسـتند و نیاز به دانسـتن و پی بردن به راز هستی، یک نیاز خطیر در آنان است. 
آنان در خانه، مدرسـه، مسـجد و تمام اجتماع همواره در حال آموختن و ارضای نیاز به دانسـتن هسـتند؛ چه 
بـه صـورت مسـتقیم و چه به صورت غیرمسـتقیم، چه آگاهانه و چـه ناخودآگاه، چه به صورت رسـمی و چه 

غیررسمی.
والدین، اولیا تربیتی و دینی وظیفه دارند که همواره آماده پاسخ گویی به نیازهای شناختی کودکان باشند 
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و با صبر و حوصله زیادی به پاسـخ دادن به سـؤاالت کودکان برآیند و باید همواره به خاطر داشـته باشـند که 
به تدریج و در اثر افزایش سـّن کودکان آنان، عالوه بر احسـاس مذهبی نیاز به شـناخت های مذهبی، برای 

معنی دار کردن احساسات دینی خود دارند.
در مسـاجد و حسـینّیه ها باید شـرایطی را به وجود آوریم که عالوه بر اینکه کودک احساس کند بهترین و 
خوشایندترین اوقات خود را در آن می گذراند، باید محیط های آنجا سرشار از اّطالعات و آگاهی های صحیح 

و دینی باشند و جوابی مناسب برای ذهن کاوشگر کودک فراهم نمایند.

یبایی شناختی در کودکان و نقش مسجد در پاسخ گویی به آن نیاز به ز
زیبایی شـناختی )Aesthetic(، به توانایی شـخص در احسـاس و ادراک زیبایی و شگفتی او از جهان خارج 
اطـالق می شـود. بعد از نیازهای شـناختی بـرای کودکان نیازهای زیبایی شـناختی مطـرح می گردند؛ یعنی 

ستایش زیبایی و مبهوت  گشتن از مشاهده زیبایی ها.
زیبایی ها به دو حوزه اصلی تقسیم می شوند:

 زیبایی های ماّدی، مانند اندام زیبا، چهره زیبا، منظره زیباو...؛
 .زیبایی های معنوی، مانند اخالق و ادب زیبا

در فرآیند تعلیم و تربیت ما، متأّسـفانه کمتر به این موضوع اهمّیت داده می شـود و اغلب به ابعاد شـناختی 
تأکید می شـود. زیبایی شـناختی با ابعاد عاطفی و احساسـی روح کودک سـر و کار دارد و اگر توّجه الزم به آن 

شود کودک را عاشق موضوع درسی یا موضوع مورد یادگیری بار می آورد.
ایـن مهـّم در تربیـت مذهبـی باید بیشـتر از هر جایی مورد توّجه باشـد؛ چون خود کـودک و تمام کائنات 
جلـوه بسـیار زیبایـی از خلقـت خداوندی به حسـاب می آیند، پس، چه بهتر از راه شناسـایی ایـن زیبایی ها و 

افسون گری های طبیعت، کودک را با خالق متعال آشنا کرد.
معماری زیبای مسـاجد، درخشـندگی و نورافکنی گل دسـته ها، زیبایی مکانی که مسـاجد در آنها احداث 
می شـوند، تزییـن هنـری و زیبایـی داخل مسـاجد، خوشـبو کردن ایـن محیط ها، همگـی در انگیزش حّس 

زیبایی شناسی در کودکان و در نتیجه، مذهبی بار آوردن آنان مؤثّر است.
در روایت شـریفی آمده اسـت که خداوند زیباسـت و زیبایی را دوست دارد )ان اهلل جمیل و یحب الجمال(. 
پـس، بـرای موجـودی که از هر نظر زیباسـت و تمام جهان هـم مظاهر مختلف این موجود زیباسـت، باید با 
راه های زیبایی شناسـانه، یعنی با شـناخت زیبایی ها قدم برداشت و چهره ای زیبا و عاشقانه از خداوند و خلقت 
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او در نزد کودکان ایجاد کرد.
بعد از اشـاره به ویژگی ها و نیازهای مختلف کودکان و نقشـی که مسـاجد می توانند در ارضای این نیازها 
و پاسـخ گویی به این ویژگی داشـته باشـند، حال نوبت آن اسـت که به تحلیل نقش مسـاجد در تربیت دینی 

کودکان و نوجوانان پرداخته و طرح های عملی در این زمینه را بازگو نماییم.

بیت دینی کودکان و نوجوانان تحلیل نقش مساجد در تر
طبیعی است که برای به وجود آوردن فرهنگ مسجدروی و در واقع فرهنگ سازی در این زمینه، کارهای 
زیادی باید صورت گیرد؛ ولی یکی از مهمّ ترین این کارها سـرمایه گذاری بر روی کودکان اسـت که سـرمایه 
اصلی فردای جامعه هسـتند. ما اگر بتوانیم مسـجدروی و اسـتقبال از برنامه های مختلف مسـاجد را از دوران 
کودکی در افراد نهادینه سـازیم، می توانیم امیدوار باشـیم که در این زمینه به فرهنگ سـازی روی آورده ایم و 

اگر در برنامه های خود، جایی برای کودکان باز نکنیم، با اطمینان شکست خواهیم خورد.
کـودکان، بـه دلیـل فطـرت پاک و ناآلـوده و نیز حّس کنجـکاوی طبیعی و حّس پرسـتش طبیعی، آماده 
جهت گیری شـخصّیتی هسـتند. این والدین و بزرگساالن هسـتند که می توانند با فراهم کردن آبشخورهای 
ذهنی و عاطفی، شخصّیت فرزندان خود را جهت بدهند و آنان را در رسیدن به کمال و تعادل یاری رسانند.

در این بخش از مقاله تحت عنوان تحلیلی از نقش مساجد در تربیت دینی کودکان، چهار مسئله محوری 
را مورد بررسی قرار می دهیم که به عنوان ارائه الگویی برای جذب کودکان به مساجد نیز می تواند تلّقی شود.

1. پل ارتباطی بین مسجد و کودک )والدین(؛ 
2. تأکید بر جاذبه های زیبایی شناختی مساجد؛ 

3. نقش تکمیل کنندگی مساجد در مقایسه با سایر نهادهای تربیتی؛
4. نقش الگوها و سرمشق های دینی در مساجد.

والدین پل ارتباطی بین کودک و مسجد

خانواده، به ویژه والدین، تأثیرات پایداری بر روی شـخصّیت کودک دارند و این، به ویژه از دو جهت مهّم 
اسـت؛ یکی اینکه، اّولین کسـانی که کودک با آنها روبه رو می شـود، والدین هسـتند و دیگر اینکه، والدین به 

نحوی تا آخر عمر با فرزندان هستند و هر دو تأثیر و تأثّر متقابل بر روی هم دارند.
اّولین الگوهای رفتاری برای کودکان، والدین هستند و رفتار آنها مورد تقلید و همانندسازی کودکان قرار 
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می گیرد و  دختر از رفتار مادر و پسر از رفتار پدر بیشتر متأثّر می شود.
به همین جهت، رفتار مسجدروی و استقبال از شعائر دینی والدین، نقش بسیار واالیی در جذب کودکان 
آنان به مساجد دارد. پرواضح است که پدر و مادری که خود در امر مسجدروی مشکل دارند و یا اینکه مسجد 
در چشـم و دل آنان پررنگ و پربها نیسـت، همین نگرش به فرزندان آنان نیز منتقل می شـود. پس، از چنین 

فرزندانی نباید انتظار استقبال از مسجد را داشت.
اهمّیت حضور والدین به همراه فرزندان در مسـاجد و محراب ها، از این لحاظ اسـت که این رفتار والدین 
باعث می شود که فرزندانشان با چنین محیط هایی انس و الفت بگیرند و صبغه دینی بر روح و روانشان بخورد 
و به تدریج به عنوان یک امر نهادینه درآید که خود در فرهنگ مسجدروی جامعه در آینده بسیار مؤثّر است.

این یک واقعّیت اسـت که کودکان را باید به مسـاجد و مراکز دینی و جلسـات موعظه و قرائت قرآن برد و 
به او نحوه عبادت و قرآن را آموزش داد.

ائّمه بزرگوار در آموزش قرآن و واجبات دینی به ویژگی های سـّنی و شـرایط کودکان توّجه داشـته اند و از 
امام باقر در این باره روایتی جالب نقل گردیده اسـت که فرمودند: ما کودکانمان را از سـن پنج سـالگی به 

خواندن نماز وادار می کنیم؛ ولی شما از سّن هفت سالگی آنها را به اقامه نماز امر کنید.1
معاویة بن وهب از امام صادق پرسـید: در چه سـّنی کودک به نماز وادار می شـود؟ حضرت فرمود: بین 

شش و هفت سالگی.2
همسـر امـام خمینـی نقل می کند کـه امام از هفت سـالگی در تربیت دینی دّقت داشـتند و می گفتند: 

»بّچه ها از هفت سالگی نماز بخوانند. بّچه ها را وادار به نماز کن تا وقتی نه ساله شدند، عادت کرده باشند.3
چـه بهتـر کـه در همین سـّن، کودک را با خود به مسـاجد برد و به وی یاد داد که در نماز جماعت شـرکت 

کند و جلوه های اجتماعی انجام امر واجبی مثل نماز را نظاره گر باشد.
رسول اکرم از والدینی که نسبت به تربیت دینی فرزندان خود، بی اعتنا هستند، دوری جسته و آنان را 

از خود طرد می نمایند. این امر، اهمّیت و نقش خانواده را در تربیت مذهبی نشان می دهد.
نکته مهّم دیگر عبارت اسـت از هماهنگی رفتاری بین پدر و مادر در تشـویق کودک به انجام شعائر دینی 
و به ویژه رفتار جذب کودکان به مساجد. به عنوان مثال، اگر پدری اهل مسجد باشد و مادر نباشد یا برعکس، 

فرزند در معرض نوعی تعارض تربیتی قرار می گیرد.

1. اصول کافی، ج3، ص409.

2. وسائل الشیعه، ج2، ص3.
3. امام در سنگر نماز، ص104.



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 140

ارتباط تنگاتنگ والدین با امام جماعت و مسـئوالن مسـاجد و برنامه ریزان آن بسـیار مهّم است. این امر، 
باعـث آگاهـی طرفیـن از برنامه های تربیـت دینی کودکان می شـود و از ایجاد تعارضـات تربیتی جلوگیری 
می نمایـد. ایـن نـوع ارتبـاط، پیوند کودک و مسـجد را محکم تر کرده و زمینه های اسـتقبال از مسـاجد را در 
کودکان ایجاد می کند. در این حال کودک بین دو نهاد مسجد و خانواده دوری و بیگانگی احساس نمی کند؛ 

بلکه مسجد را خانه خود تلّقی می کند.
البّتـه بـرادران و خواهـران بزرگ تر کودک نیز در ترغیب و تشـویق وی به مسـاجد، نقش مهّمی  برعهده 

دارند. رفتار مسجدروی آنان توّسط کودک الگوبرداری و تکرار می گردد.
به طـور کلّی، باید یادآوری شـد کـه در تربیت مذهبی کودکان موّفق نخواهیم شـد، مگر اینکه خانواده ها 
در این زمینه فّعال گردند. در جلسـات مختلف آموزشـی خانواده ها، باید یکی از بحث های محوری، شیو های 
جـذب جوانان به مسـاجد توّسـط والدین باشـد. هرگونه سـرمایه گذاری بـروی خانواده ها در ایـن زمینه، در 
فرزنـدان آنـان ثمـر خواهد داد و غفلت در این زمینه، خسـارات جبران ناپذیری بـر روی کودکان آنان خواهد 

داشت.

تأکید بر جاذبه های زیبایی شناختی مساجد

بـرای کـودکان قـدرت جذب کنندگـی و ارضاکنندگی یک مـکان و موقعّیـت، نقش بسـیار مهّمی دارد. 
قدرت جذب کنندگی یک مکان، بسـتگی به عوامل متعّددی دارد که یکی از مهمّ ترین آنها در رابطه با ارضا 

نیازهاست. به عبارتی، مکانی بیشترین جذابّیت را دارد که قدرت ارضای بیشتر نیازهای فرد را دارا باشد.
باتوّجه به مطالب باال و نیز با در نظر گرفتن اهمّیت ابعاد زیبایی شناختی و هنری دین، مساجد بهتر است 

و بلکه باید به نکات زیر توّجه داشته باشند.
1. روش های زیبا در شیوه های جذب و تبلیغ به دین را در پیش بگیرند.

2. معماری مساجد و فیزیک مناسب مساجد را از نظر دور ندارند.
3. در مسـاجد، از روش های تبلیغی بدیع و تازه اسـتفاده شـود؛ روش هایی که در مسجد و سایر جاها کمتر 

به کار می رود.
4. از جاذبه های هنری در فّعالّیت های مختلف مساجد استفاده شود؛ یعنی هنر با تمام جلوه هایش باید در 

فّعالّیت های فوق حضور داشته باشد.
از زبان زیبا و شیوایی برای تبلیغ دین باید استفاده کرد؛ به نحوی که با زبان کودکانه سنخّیت داشته باشد 
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و کودکان را جذب نماید.
به عـالوه، بایـد در نظر داشـت که بهره گیـری از تظاهرات حّس زیبایی شناسـی در تربیت دینی کودکان، 
یـک بعد اساسـی در پرورش دینی آنان اسـت. به طـور کلّی، غرض از حّس زیبایی شـناختی هم زیبایی های 
ماّدی اسـت و هم معنوی. ارزش های معنوی دینی از قبیل شـهادت، ایثار، عفو، شـجاعت، انفاق و غیره همه 

زیبایی های معنوی دین را نشان می دهد که توّسط مساجد باید به جوانان آموزش داده شود.

نقش تکمیل کنندگی مساجد در مقایسه با فّعالّیت های سایر نهادها

در نگاهی گذرا به نقش های مختلف مساجد در طول تاریخ اسالم، به روشنی مشاهده می شود که مساجد 
به ویژه در صدر اسالم و در زمان حیات پربرکت حضرت رسول نقش های مختلفی به عهده داشته اند.

رسـول گرامی اسـالم بعـد از مهاجرت از مّکه به مدینـه اّولین حرکت خود را بنای مسـجدالّنبی قرار 
داد و ایـن به خاطر حّساسـّیت و اهمّیت مسـجد بود. بـه عبارتی دیگر، از دیدگاه حضرت، دین بدون مسـجد 
معنایـی نـدارد و در واقع، مسـجد اسـت که به دین جلوه اجتماعی می دهد و دیـن را در ارکان زندگی جاری و 
ساری می سازد. در مسجدالّنبی به تمام امور مسلمانان رسیدگی می شد. در آنجا عبادت خدای متعال صورت 
می گرفت و به امور سیاسـی و اجتماعی اّمت رسـیدگی می شـد، در مقابله با دشـمن و جنگ، مسـجد آمادگی 

پیدا می کرد و حّتی مجروحان جنگ و سایر بیماران در مسجد معالجه می شدند.
در طول زمان و در اثر تقسـیم کار تخّصصی و با ظهور نهادهای تازه تأسـیس، مانند مدارس و دانشـگاه ها 
و نهادهای فرهنگی ـ تربیتی و بهداشـتی، دیگر به تدریج مسـاجد از سـایر فّعالّیت ها چشـم پوشیده و فقط به 

وظیفه عبادی نیایشی خود پرداخته است.
امروز ما با نوعی دوآلیسـم )Dualism( در ارتباط با فّعالّیت های مسـاجد روبه رو هسـتیم و آن این است که 
یک نظر می گوید که مسجد فقط باید به وظیفه عبادی خود بپردازد و سایر فّعالّیت ها به عهده نهادهای دیگر 
مانند مدارس، دانشـگاه ها و... باشـد و نظر مقابل، معتقد اسـت که نباید مسـاجد را منحصر به وظایف عبادی 
کرد، بلکه مسـاجد می توانند در تمام اموری که در صدر اسـالم به آنها می پرداختند، فّعال گردد و نقش داشته 

باشد.
طرح دوآلیسـم کارکردی مسـاجد و راه حل های آن در حوصله این مقاله نمی گنجد؛ اّما آن چه که تحت 
عنوان نقش مکّمل یا تکمیل کنندگی مسـاجد باید ذکر کرد، این اسـت که در یک جامعه اسـالمی، مطلوب 
آن اسـت که فّعالّیت مسـجد مکّمل فّعالّیت سـایر نهادها، مانند مدارس، دانشگاه ها، صدا و سیما و مطبوعات 
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باشد؛ یعنی در طول فّعالّیت های فوق قرار گیرد، نه در عرض آن و این نقش تکمیل کنندگی کارکرد مساجد، 
به ویژه در مورد کودکان بسیار اهمّیت دارد و می تواند یکی از جاذبه های حضور کودکان در مساجد باشد.

به عنـوان مثـال، کـودکان در مـدارس در معـرض برنامه های مختلـف تربیتی قرار می گیرنـد و در خارج 
ازمدرسـه نیـز تحت تأثیر خانـواده و رادیو تلویزیون و همچنین، مطبوعـات اّطالعاتی در زمینه های مختلف 
کسـب می نمایند. در این میان، مسـاجد در عرض فّعالّیت های آنها نمی تواند کار کند، بلکه در طول آنها و در 
جهـت تبییـن و توضیح جهان بینـی دینی نقش تکمیل کنندگـی آن اّطالعات و دانش هـا و مهارت ها را پیدا 

می کند؛ به صورتی که به تدریج یک معرفت منسجم و پویایی برای کودکان و نوجوانان فراهم نماید. 
در این خصوص، روال کار باید به صورتی باشد که کودک و نوجوان، پاسخ بسیاری از سوال های دینی و 
غیردینی خود را که در مدارس و... نگرفته است، از مساجد دریافت کند و به تعارض شناختی خود فایق آید.

البّته، نقش تکمیل کنندگی برنامه های مسـاجد، در صورتی عملی می شـود که مسـاجد ما از حالت سّنتی 
فعلـی کـه منحصـر به بعد عبادی اسـت، خارج گردیـده و عالوه بر ابعـاد عبادی به ابعاد سیاسـی فرهنگی و 
اجتماعی خود نیز بپردازند. البّته اگر عبادت در معنای حقیقی و وسیع کلمه آن چنان که در آیه مقّدسه عنوان 
 ِلَیْعُبُدوِن؛ جّن و انس را نیافریدیم، مگر برای عبادت خدا«،1در نظر 

َ
نَس ِإاّل ّنَ َواْلِ ْقُت اْلجِ

َ
شده است »َو َما َخل

آوریم و عبادت واقعی مّدنظر ما باشـد، تمام شـئونات زندگی در آن وجود دارد؛ ولی اگر عبادت را فقط انجام 
یک سری امور قالبی بدانیم، متأّسفانه به مقصود نمی رسیم.

نقش تکمیل کنندگی مسـاجد به ویژه برای کودکان در صورتی میّسـر می شود که از مربّیان ویژه کودکان 
در مسـاجد اسـتفاده شـود و خطبه ها و سـخنرانی های خاّصی با حفظ جنبه دینی آن برای کودکان پیش بینی 

شود تا این عزیزان را با زبان خاّص خودشان به دین و رعایت موازین دینی دعوت کرد.
این امر از خستگی و یکنواختی برنامه های مساجد در چشم کودکان می کاهد و فرصتی فراهم می آورد تا 
کودکان متناسب با رشد قوای فکری خود از برنامه های دینی بهره مند گردند و در نهایت، جاذبه های مسجد 

را مشاهده نمایند و از سرخوردگی در دین در امان باشند.

نقش الگوها و سرمشق های دینی در مساجد

روش آموزش از راه سرمشـق دهی و الگوگیری، یکی از مهمّ ترین راه های یادگیری کودکان و نوجوانان 
اسـت که مورد توّجه خاّص در روان شناسـی یادگیری و تربیتی اسـت؛ از طرفی ارائه الگوی اسوه برای انجام 

1. ذاریات، آیه56.
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رفتارهای دینی، به ویژه در دوره کودکی و نوجوانی یکی از راهبرهای اساسی پرورش دینی است.
یکی از نظریه های معروف که به نقش مشاهده، تقلید و الگوگیری از رفتار بزرگساالن در نزد کودکان، توّجه 
زیادی دارد، »نظریه یادگیری اجتماعی« آلبرت بندورا )Albert Bandara( اسـت. به نظر این روان شـناس، 

یادگیری اجتماعی از راه مشاهده و تقلید، مهمّ ترین نوع یادگیری در کودکان است.
نکتـه مهـّم مربـوط به این نوع یادگیری که باید در مسـاجد مورد تأکید باشـد، ویژگی های مربوط به فرد 
سرمشـق دهنده است. سرمشـق دهنده باید ظاهری آراسته داشته باشد، از مشـّوق های مختلف استفاده کند 
و به طور کلّی شـخصّیت مورد قبولی در نزد کودکان داشـته باشـد. ائّمه جماعات و سایر دست اندرکاران امور 
مساجد، اگر می خواهند که الگوی مناسب رفتاری برای کودکان فراهم نمایند، باید دارای ویژگی های مثبت 

باال باشند وگرنه تأثیرات مثبت کمتری بر روی مخاطبان کودک و نوجوان خود خواهند داشت.
از طرفی، روش الگوسازی یا اسوه سازی یکی از روش های تربیت دینی محسوب می شود. در قرآن کریم 
ْسـَوٌة َحَسـَنٌة؛ پیامبر خدا الگو و سرمشـق نیکو و پسـندیده ای برای 

ُ
ُکـْم ِف َرُسـوِل اهلِل أ

َ
َقـْد َکاَن ل

َ
می خوانیـم: »ل
شما است«.1 

بدین ترتیب، دیده می شـود که روش اسوه سـازی به عنوان یک روش اساسـی تربیتی در قرآن مجید به 
کار رفته است.

یکی از راه های تربیت درست کودک، روش های الگویی است که مربوط به پدر، مادر و مربّیان می شود و 
کودک از رفتار و گفتار آنان درس می گیرد و اگر دارای رفتار مطلوب باشـند، سرمشـق  و الگوی خوبی ها قرار 
می گیرند و گفتنی اسـت که تأثیر شـخصّیت الگوها در رفتار کودکان و نوجوانان و تثبیت شـخصّیت کودکان 

در آینده، پر واضح است.
»غریـزه تقلیـد، یکی از نیرومندترین، ریشـه دارترین و سـودمندترین غرایز بشـری اسـت که در طبیعت 
انسان ها نهاده شده است و نیازی به آموزش ندارد. کودک از آغاز، یک مقلّد است و تا آخر عمر، همچنان مقلّد 
باقی خواهد ماند. گرچه با رشـد عقلی از تقلید او کاسـته خواهد شـد. تقلید از رفتار الگوها، در زندگی کودکان 

خردسال، به خوبی مشاهده می شود.
غریـزه پربرکـت تقلید، به کودک اجازه می دهد که خـود را با موقعّیت های گوناگون زندگی تطبیق داده و 
با دیگر انسان ها،  همسان و هماهنگ سازد و به نیروی این غریزه است که طرز غذا خوردن، لباس پوشیدن،  
حـرف زدن، اظهـار عواطـف، عکس العمل در برابر نامالیمات، ترس و فرار از خطرها، آداب و رسـوم زندگی، 

1  -احزاب، آیه21.
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تعـاون و همـکاری، اخـالق خوب یا بد را از دوسـتان خود یـاد گرفته و تقلید می نمایـد. بنابراین، تقلید غریزه 
سـودمند طبیعی اسـت و نمی توان جلو آن را گرفت و بلکه باید در راه تربیت افراد از آن اسـتفاده کرد. اولیاء و 
مربّیان کودک باید از این غریزه ارزشمند استفاده کرده و الگوهای خوب و مطلوب را در اختیارش قرار دهند 

تا از اخالق و رفتار آنها درس عملی بگیرد و خود را بسازد«.1 
کودکان به خاطر ضعف درک و تشخیص از مسائل پیرامون، نیاز به سرمشق و الگو دارد و رفتار آدم های 
مطرح و مشـهور را سرمشـق خود قرار می دهد. بنابراین، مربّیان باید با معرفی الگوها و سرمشق های مناسب 
به کودکان، بکوشـند تا آنها دچار دنبالهروی از افراد نااهل نشـوند. یکی از صاحب نظران امور تربیتی در این  
مورد چنین گفته اسـت: »از طریق سرمشـق اسـت که روح کودک پرورش می یابد و تنها از این راه اسـت که 

رفتار با ارزشی به طفل می توان یاد داد«.2
بـا توّجـه بـه این روش و تأثیر آن بر روی کودکان و نوجوانان، الزم اسـت دسـت اندرکاران امور فرهنگی 
و تربیتی مسـاجد به الگوها و اسـوه ها و اهمّیت آنان در شـکل گیری شـخصّیت کودکان توّجه داشـته و سعی 

نمایند الگوهای مثبت و مناسبی برای کودکان ایجاد نمایند.
الگوهای دینی که در مساجد فّعالّیت می کنند، عبارتند از: شخص امام جماعت که اهمّیت زیادی در اسالم 

دارد و باید دوباره در نظام جمهوری اسالمی تبیین گردد و اهمّیت آن دوباره گوشزد و دوباره احیاء شود.
از طرفی، امام جماعت مسـجد نیز باید اسـوه کاملی از رفتارهای مطلوب دینی باشـد و از تمام جنبه های 
رفتـاری، مراقـب خـود باشـد تـا قابلّیت یـک الگوی خـوب را پیدا کنـد. بعد از شـخص امام جماعت، سـایر 
دسـت اندرکاران و گرداننـدگان مسـاجد و حّتـی خادمـان مسـاجد نیـز در معـرض الگوگیری کـودکان قرار 

می گیرند و باید مواظب جوانب مختلف رفتارهای خود باشند.
بعد از والدین و معلّمان، علمای دینی و کارگزاران مساجد مورد تقلید و الگوگیری کودکان قرار می گیرند. 
این به عهده سرمشـق دهندگان اسـت که حّساسّیت سرمشق گیرندگان را در نظر گرفته و جنبه های مختلف 

رفتارهای خود را زیر نظر داشته باشند تا در نهایت الگوهای مطلوب رفتاری برای کودکان فراهم نمایند.

ی
ّ
جمع بندی و نتیجه گیری کل

کودکـی، از مهمّ تریـن و پربارتریـن دوره هـای زندگی به حسـاب می آید. کودکان دارای فطرتی دسـت 
ناخورده هستند و همچون امانات پاک الهی در اختیار ما مربّیان و بزرگساالن قرار دارند.

1. اسالم و تعلیم و تربیت، ص393. 
2. مرّبیان بزرگ، ترجمه غالمحسین شکوهی، ص 145. 
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وظیفـه ماسـت که این سـرمایه ها و گنج های پنهـان را دریابیم و تونایی های بالقّوه آنـان را با روش های 
مناسب به صورت بالفعل در آوریم و این غنچه های زندگی را در شکوفایی شان یاری کنیم.

مساجد، به عنوان پایگاه های اصلی دین، بهترین محمل برای بروز و ظهور احساسات و اعمال دینی است 
و کودکان پاک ترین و سالم ترین مخاطبان مساجد به شمار می روند که باید زمینه های الزم انس و الفت آنان 

را با مساجد از همان سال های اّولّیه زندگی فراهم کرد.
نقطه شـروع فرهنگ سـازی )فرهنگ مسـجدروی( در کشور ما باید با سـرمایه گذاری فرهنگی و فکری 

برای کودکان صورت گیرد تا این فرهنگ، نهادینه شده و در بزرگسالی نیز نمایان گردد.
والدین، مربّیان تربیتی، ائّمه جماعات و کارگزاران امور مساجد سرمشق های اساسی برای کودکان هستند. 
رفتار و اعمال و احساسـات مثبت آنان در خصوص آموزه های دینی، نقش بسـیار مؤثّری در جلب کودکان به 

مساجد دارند؛ به همان صورت جنبه  های منفی رفتار این الگو سبب مسجدگریزی کودکان می گردد.
در نظام جمهوری اسالمی  ایران، باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی جاذبه های مسجد داشت. مساجدی 
که جاذبه بیشـتری داشـته باشـند، مکان هایی خواهند بود که به نیازهای کودکان پاسـخ گو هسـتند در این 

صورت کودک و نوجوان گمشده  خود را در مسجد و محراب می یابند و در نتیجه به آن روی می آورند.
در پـرورش دینـی به طـور کلّـی و در جـذب کودکان به مسـاجد بـه صورت ویژه تـر، باید به پـرورش بعد 
زیبایی شـناختی دین پرداخت. بدون شـّک، در دین ما جنبه های زیبایی شناختی بسیاری نهفته است که الزم 

است در پرورش های دینی به نحو مقتضی از آن استفاده شود.
کـودکان بـه اعمـال ما توّجه بسـیاری دارند نه به گفتارمان؛ پس سـعی کنیم به عنـوان الگوهای تربیتی 
ـ  والدیـن، مربّیان، امام جماعت و... ـ  الگوی مناسـبی برای کودکان باشـیم و مواظبـت نماییم که بین افکار، 
احساسـات، گفتار و اعمالمان وحدت الزمه را حفظ نموده و از تشـّتت رفتاری بپرهیزیم تا الگوهای روشـنی 

برای کودکان فراهم نماییم. 
به هر حال، کودک از بدو تولّد تحت تربیت پدر و مادر خویش قرار می گیرد. بسیاری از روحّیات فرهنگی ـ 
اجتماعی او با نظارت پیگیر و مداوم آنها حاصل می شود. این خانواده است که او را صالح یا فاسد بار می آورد 
و عامل شکل گیری نوع جهان بینی کودک، شخصّیت و مسائل روحی و روانی او و محدوده تأثیرگذاری آنها 
می شـود. او دیـن، شـرافت، اعتماد به نفس، صدق و صفا، نوع دوسـتی، همدلی با دیگـران، احترام به قانون، 

احساس مسئولّیت و تعاون را از پدر و مادر می آموزد.
به  خاطر داشته باشیم، کودک همان گونه که از نظر جسم، آسیب پذیر است و در برابر کمترین و کوچک ترین 
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حادثه ای واکنش، نشان داده و بیمار می شود، از نظر اخالقی و روانی هم به همان اندازه یا بیشتر، آسیب پذیر 
است. او بسیاری از حاالت و رفتارهای فردی و اجتماعی خود را از بزرگ ترها تقلید می کند و در نظم، احترام 
به قانون، پای بندی به مذهب، ادب، خشونت، بی بندو باری، ناسازگاری و... از اطرافیان خود شکل می گیرد.

اگر والدین و مربّیان ما همان قدر که به شکستگی دست و پا یا ناراحتی چشم و گوش فرزند خود یا به طور 
کلّـی، کـودکان اهمّیت داده و سـرمایه گذاری می کننـد، برای تربیت روحی و اخالقی او هم سـرمایه گذاری 
می کردنـد و از دروغگویـی، بی ادبـی و بی عالقگـی او بـه مذهـب و دیگـر بیماری هـای روانـی  ـ که حاصل 
عملکردها و روابط ناسالم خود آنهاست ـ رنج می بردند و برای درمان آنها، به اهلش مراجعه می کردند،  جوانان 
ما در سـطح باالیی از اخالق و تربیت و اهل نماز و مسـجد قرار داشـتند؛ زیرا تأثیرپذیری کودک از اقدامات و 

ارشادهای والدین و مربّیان بسیار سریع است.
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بررسی تفصیلی حضور زنان در مسجد
علی اکبر گندمکار

چکیده

مقاله حاضر در صدد تبیین »بررسـی تفصیلی حضور زنان در مسـجد« اسـت. نویسـنده با بررسی روایات 
فریقین که خانه و منزل زن را مسجد وی می دانند و روایاتی که مسجد را متعلّق به زن و مرد دانسته و تحقیق 
در شواهد تاریخی فراوانی که بیانگر حضور زنان در مسجد در صدر اسالم برای نماز و غیر آن مانند اعتکاف، 
و نظافت مسجد، پرستاری از مجروحان جنگ و... است، به تشریح حضور زن در مسجد و سایر فّعالّیت های 
اجتماعی پرداخته است. مقاله در پنج مبحث تنظیم گردیده است: مبحث اّول: بررسی روایات فریقین؛ مبحث 
دّوم: شـواهد تاریخی حضور زنان در مسـجد در صدر اسـالم برای غیر از نماز؛ مبحث سـّوم: بررسـی فقهی 
حضور زن در مسجد؛ مبحث چهارم: شرایط حضور زنان در مسجد؛ مبحث پنجم: آثار حضور زنان در مسجد.

کلیدواژه ها: 

مسـجد، حضور زن در مسـجد، نماز جماعت، اعتکاف، خادم مسـجد، شواهد تاریخی، شرایط حضور، آثار 
حضور.



151 فــــروغ مسجـــــــــــد

مقّدمه

در معیارهای ارزشـی قرآن و روایات، بین زن و مرد نوعی برابری حاکم اسـت؛ به طوری که در مقام های 
معنوی تفاوتی بینشـان نیسـت و در انسـانیت و ارزش ها موقعّیتی یکسـان دارند. تنها مالک برتری انسان ها 
بر یکدیگر تقوا اسـت. تقوا در معنای حقیقی اش1 امری اکتسـابی اسـت و به جنسّیت ربطی ندارد، چنان که به 

نژاد، جغرافیا، سن، ثروت و زیبایی نیز ربطی ندارد.
اسماء بنت ُعمیس، یکی از نخستین زنان مهاجر در اسالم، وقتی از »حبشه« بازگشت، به دیدار همسران 
پیامبر آمد و نخسـتین چیزی که پرسـید، این بود: »آیا آیه ای درباره  زنان نازل شـده اسـت؟« آنان پاسخ 
دادند: »خیر«. اسـماء، خدمت پیامبر رسـید و عرض کرد: »ای رسـول خدا! جنس زن گرفتار خسـران و 
زیان اسـت؟« رسـول خدا فرمودند: »چـرا؟« گفت: »چون در قرآن کریم فضیلتـی همانند مردان برای 
زنان نیامده اسـت«. در همان هنگام آیه 35 سـوره  مبارکه احزاب نازل شـد که ده ارزش معنوی یکسان برای 
زن و مـرد را مطـرح کرده اسـت.2 در سـوره های دیگر نیـز از ارزش های برابری بین زنان و مردان سـخن به 

میان آمده است.3
بنابرایـن، زن در رسـیدن بـه کماالت و درک مدارج عالی اخالقـی و حّتی علمی هیچ تفاوتی با مرد ندارد. 
اسالم زن را مانند مرد دارای روح کامل انسانی و اراده و اختیار می داند؛ بنابراین، هر دو را در یک صف واحد 
قرار داده است و در یک مسیر هدایت می کند. قرآن کریم گاه با خطاب های: »یا ایُّها الّناُس« و »یا ایُّها الّذیَن 
آَمنُوا« )بدون در نظر داشـتن جنسـیت(، هر دو را مخاطب قرار داده اسـت و برنامه های تربیتی و اجتماعی را 
 
ً
 صاِلا

َ
برای هر دو الزم دانسـته اسـت و گاه زنان را به  صراحت در کنار مردان قرار داده اسـت: »َو َمْن َعِمل

َة ُیْرَزُقوَن فهیا ِبَغْیِر ِحسـاٍب؛ و هر که کار شایسـته کندـ  چه  ّنَ َ وَن اْلج
ُ
ولِئَک َیْدُخل

ُ
ْنیث  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

ُ
ْو أ

َ
َکٍر أ ِمْن َذ

مرد باشـد یا زنـ  در حالی  که ایمان داشـته باشـد، در نتیجه آنان داخل بهشـت می شوند و در آنجا بی حساب 
روزی می یابند«.4 

َبًة  ـُه َحیاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ
َ
ْنـیث  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َکٍر أ  ِمْن َذ

ً
 صاِلـا

َ
همچنیـن در آیـه ای دیگر می فرماید: »َمْن َعِمل

وَن؛ هر کس)از مرد یا زن( کار شایسـته کند و مؤمن باشـد، قطعًا او 
ُ
ْحَسـِن ما کاُنوا َیْعَمل

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ْم أ ُ َیّنَ َنْجِز

َ
َو ل

را با زندگی پاکیزه ای، حیاِت ]حقیقی [ بخشـیم و مسـلمًا به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم 

1. حجرات، آیه 13.
2. تفسیر نمونه، ج17، ص308.

3. تحریم، آیه  5؛ نساء، آیه 35.
4. غافر، آیه40 و با همین مضمون در سوره نساء، آیه  124 و  آل عمران، آیه 195 و 190 و نحل، آیه 97.
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داد«.1
بـدون تردیـد بانـوان در تربیـت و رشـد انسـانی جامعـه نقـش تعیین کننـده و بی بدیلی دارنـد و زیربنای 
ْیِر  ْکَثُر اْلنَ

َ
فضیلت های انسـانی اند. چنان که در سـخن کوتاه، اّما پربار و آسـمانی امام صادق آمده است: »أ

َسـاِء؛ بیشـترین خیـر و خوبـی در وجود بانوان اسـت«. 2 جلوه ای از این کالم آسـمانی در سـخنان امام  ِف الّنِ
خمینی این گونه آمده است: »زن، مربی جامعه است... سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. 
زن مبدأ همه  سـعادت ها باید باشـد«3؛ »عنصر تابناکی که زیربنای فضیلت های انسـانی و ارزش های واالی 

خلیفة اهلل در جهان است«.4 

اکنون، اگر بپذیریم بیش از نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، این سؤال مطرح می شود 
که آیا از نظر اسالم فضایل و آثاری که برای رفت و آمد به مسجد و حضور در آن ذکر شده است، فقط مختّص 
به مردان اسـت یا زنان نیز می توانند از آثار و برکات خانه خداوند بهره مند شـوند؟ به  دیگر سـخن، آیا در زمان 
پیامبر اعظم و صدر اسالم، زنان در مساجد حضور می یافتند یا خیر؟ اگر در مسجد حضور داشته اند، شیوه 

برخورد پیامبر اکرم با این رفتار و حرکت اجتماعی زنان چگونه بوده است؟
در پاسـخ اجمالی به این سـؤال باید گفت: اسـالم زنان را تا جایی  که حضورشـان به فسـاد آلوده نشـود، از 
شـرکت در اجتماع نهی نمی کند، بلکه در بعضی موارد شـرکت آنان را واجب می داند؛ مانند شرکت در مراسم 
حِجّ واجب، که بر مرد و زن به یک اندازه واجب است و حّتی شوهر هم حّق جلوگیری از همسر خود را ندارد.5 
از دیگر مواردی که اسـالم بر هر مسـلمانی واجب دانسـته و تفاوتی قائل نشده است، تحصیل است. ازاین رو، 
 

َ
یَضٌة َعی ِم َفِر

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
تحصیل برای زن به اندازه  مرد واجب است. پیامبر اعظم در روایتی فرمودند: »َطل

ِ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمة؛ طلب علم و دانش افزایی، بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است«.6 
ّ

ُکل
در جهاد ابتدایی، شرکت زنان، پیرمردان، بیماران و خردساالن الزم نیست؛ ولی در جهاد دفاعی اگر افراد 
به قدر کفایت به جبهه نروند، دفاع از هیچ  کس سـاقط نمی شـود و بر زنان، پیرمردان، بیماران و خردسـاالن 
نیز واجب می  شـود.7 رسـول گرامی اسـالم، با قید قرعه، زنانشان را با خود به سفرهای جهادی می بردند؛ 

1. نحل، آیه 97.
2. وسائل الشیعة، ج20، ص24.

3. صحیفه نور، ج6، ص185ـ  125.
4. همان.

5. الخالف، ج2، ص 431 و کتاب الحج، آداب االحرام.
6. بحاراالنوار، ج67، ص140 و ج2، ص32.

7. تحریرالوسیله، ج1، ص417 و 485.
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بعضی از اصحاب نیز چنین می کردند.1 شـرکت بانوان در نماز جمعه واجب نیسـت.2 همچنین زنان از تشـییع 
جنازه منع نشـده اند. در اخبار آمده اسـت که وقتی زینب، دختر بزرگ رسـول اکرم، وفات کرد، خواهرش 

حضرت زهرای مرضیه و زنان مسلمان آمدند و بر وی نماز خواندند.3 
شـیخ حـّر عاملی، در کتاب »وسائل الشـیعه«، روایـات گوناگونی در این زمینه جمع آوری کرده اسـت که 
شرایط و چگونگی شرکت زنان را در مسائل اجتماعی بیان می کند. وی از مجموع این روایات به این نتیجه 
می رسد: »برای زنان رواست که در مجالس عزا، ادای حقوق مردم یا تشییع جنازه بیرون بروند و در این کارها 

شرکت کنند؛ همچنان که حضرت فاطمه و زنان ائمه اطهار در آنها شرکت می کرده اند«.4

 بررسی تفصیلی حضور زنان در مسجد در عصر پیامبر اکرم

مطالعـه  روایـات موجـود در کتاب های حدیثی شـیعه و سـّنی و نیز دّقت در شـواهد تاریخـی، گویای این 
حقیقت اسـت که حضور بانوان در مسـجد برای برگزاری نماز جماعت، در عصر رسـول خدا، از مسلّمات 
تاریخ اسـت؛ زیرا اسـالم نه مردان و زنان را خانه نشـین کرده اسـت و نه همه  قید و بندها را از پایشان گسسته 

است. در مقاله  حاضر، برای روشن شدن ابعاد مختلف این بحث به تفصیل در این  باره سخن می گوییم.

مبحث اّول: بررسی روایات فریقین
الف( خانه زن مسجد اوست

دسته ای از روایات، مسجِد زن را خانه و منزل مسکونی اش دانسته اند. چنان که رسول خدا فرموده اند: 
یَن َدَرَجـًة؛ نماز فرادای زن در خانه اش   َو ِعْشـِر

ً
اِمِع َخْسـا َ ـا ِف اْلج ِتَ

َ
ـا َکَفْضـِل َصال ِة َوْحَدَهـا ِف  َبْیِتَ

َ
ـْرأ ُة اْلَ

َ
»َصـال

همچون نماز جماعت 25 درجه فضیلت دارد«.5 همچنین آن حضرت فرموده اند:
ا  ِتَ

َ
ا ِف ُصّف َتَ

َ
ا َو َصال ِتَ

َ
ا ِف ُصّف ِتَ

َ
 ِمْن َصال

ُ
ْفَضل

َ
ا أ ِة ِف َبْیِتَ

َ
ْرأ َة اْلَ

َ
ُبُیوُت  َو َصال

ْ
َساِء، ال َن  َخْیَر َمَساِجِد الّنِ

َ
»أ

ِة 
َ
َمْرأ

ْ
ا َو ُتْکَرُه ِلل ا ِف َسـْطِح َبْیِتَ ِتَ

َ
 ِمْن َصال

ُ
ْفَضل

َ
ـا ِف َصْحِن َداِرَها أ َتَ

َ
ـا ِف َصْحـِن َداِرَهـا َو َصال ِتَ

َ
 ِمـْن َصال

ُ
ْفَضـل

َ
أ

ٍر؛ بهترین مسـجِد زنان خانه اسـت و نماز در خانه، برتر از نماز او در ایوان است. نماز  ّجَ ُة ِف َسـْطٍح َغْیِر ُمَ
َ

ال الّصَ
 او در ایوان، برتر از نمازش در پشت بام خانه است«.6همانند این روایات، در منابع اهل سّنت نیز از پیامبر

1. صحیح بخارى، ج3، ص165ـ  164.
2. وسائل الشیعة، ج7، ص337، باب 18.

3. همان، ج2، ص818ـ  817 ، ح1.
4 . همان، ج1، ص376، ح9، باب 16.

5. وسائل الشیعه، ج5، ص237، ح 6436؛  مکارم االخالق، ص233، باب نوادر نکاح، فصل 10.
6. من الیحضره الفقیه، ج1، ص374، ح 1088.
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نقـل شـده اسـت.1 در روایات امامان شـیعه نیـز چنین مضمونی وجـود دارد؛ چنان که امام صـادق در این 
ُبُیوُت؛ بهترین مسـاجد برای زنانتان خانه است«.2 ایشان همچنین 

ْ
 باره فرموده اند: »َخْیُر َمَسـاِجِد ِنَسـاِئُکُم  ال

ـا ِف  ِتَ
َ

 ِمـْن َصال
ُ

ْفَضـل
َ
ـا أ ـا ِف َبْیِتَ ُتَ

َ
ـا َو َصال ـا ِف َبْیِتَ ِتَ

َ
  ِمـْن  َصال

ُ
ْفَضـل

َ
َدِعَهـا أ ِة ِف  ِمنْ

َ
ـْرأ ُة اْلَ

َ
فرموده انـد: »َصـال

اِر«3، نماز خواندن زن در اتاقش، بلکه در اتاق عقب و اندرونی، بهتر از خانه )به معنای اعم( است. أم سلمه 
َ

الّد
َن«4، بهترین مسـاجد برای زنان اتاق های  ِ َسـاِء َقعُر   بیوّتِ از قول رسـول خدا می گوید: »َخْیُر َمَسـاِجِد الّنِ
َعٌة َو  َسـاِء ُجُ  الّنِ

َ
ْیَس َعی

َ
عقب خانه اسـت. بنابر روایتی، رسـول خدا به امام علی فرمودند: »َیا َعِیُّ ل

َذاٌن َو اَل ِإَقاَمة؛ ای علی! برای زنان الزامی جهت شـرکت در نماز جمعه، جماعت و گفتن اذان 
َ
اَعٌة َو اَل أ اَل َجَ

و اقامه نیست«.5
از مجموعه  این روایات، با قطع نظر از روایاتی که بعداً به آنها می پردازیم، می توان این گونه اسـتفاده کرد 
که برای زنان خواندن نماز در خانه بهتر از مسـجد اسـت. اّما، با تأّمل و تحلیل در این گونه روایات چند نکته 

به  دست می آید:
1. در روایات فوق معمواًل تالش شده است تا به نحوی به مسئله  عفاف بانوان اهمّیت داده شود و در واقع 
در پی بیان این مطلب است که زن نباید در تیررس دید نامحرم نماز بخواند. پس اگر در مسجد، پرده و حائلی 
او را از دید نامحرم حفظ کند، مالک حکم رعایت شده است؛ بنابراین، نماز زن با حفظ حریم و حدود الهی در 

مسجد افضل است، چنانکه نماز مرد هم چنین است.
2. راوی اّولین حدیث از امام صادق، »یونس بن ظبیان« اسـت که نّجاشـی و شـیخ طوسـی، صاحب 

کتب رجالی، او را ضعیف شمرده اند.6
3. دسـته دّوم و سـّوم روایات که بیان خواهد شـد، شواهد تاریخی، سـیره پیامبر اعظم و حّتی فتاوای 

بسیاری از فقهای اسالم بیانگر جواز حضور زن در مسجد است.

ب( روایات عام

در روایات زیادی در باب مسجد واژه هایی وجود دارد که نشان می دهد مسجد متعلّق به همه مردم است 
و به گروهی خاص اختصاص ندارد. پیامبر اکرم فرموده اند: »اَلْسـِجُد َبْیُت ُکل ُمؤِمٌن؛ مسـجد، خانه هر 

1. السنن الکبرى، ج2، ص132 و ج3، ص131؛ سنن ابی داود، ج1، ص137، ح570.
2. من الیحضره الفقیه، ج1، ص347، ح 1088؛ تهذیب االحکام، ج3، ص253، ح694.

3. همان، ص361، ح11788؛ وسائل الشیعه، ج5، ص236، ح6431.
4. المستدرک للنیسابورى، ج1، ص 209 ؛ نهج الفصاحه، ص474.

5. الخصال، ج2، ص511، ح2؛ بحاراالنوار، ج85، ص126، ح3.
6. رجال نجاشی، ص448؛ اختیار معرفة الرجال، ص209.
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َسـاِجُد  مؤمنی اسـت«.1 آن حضرت در بیانی دیگر مسـجد را خانه  همه مّتقیان و پرهیزکاران دانسـته اند: »اْلَ
 ِف  

َ
ْسـِجِد ِإاّل َة ِلَجـاِر اْلَ

َ
«.2 حضـرت علـی در مورد همسـایه مسـجد فرموده انـد: »اَل َصـال ِقـین ّتَ ُبُیـوُت اْلُ

َداَء؛  َع الّنِ : َمْن َسِ
َ

، َقال ْؤِمِنینَ ِمیَر اْلُ
َ
ْسـِجِد َیا أ ُه: َو َمْن َجاُر اْلَ

َ
 ل

َ
ٌة؛ َفِقیل

َّ
ْو ِبِه ِعل

َ
ُه ُعْذٌر، أ

َ
ْن َیُکوَن ل

َ
 أ

َ
ْسـِجِد ِإاّل اْلَ

نماز همسـایه مسـجد در خانه، نماز کامل و تمام نیسـت، جز اینکه عذری داشـته باشد. از امام سؤال شد: 
همسایه مسجد چه کسی است؟ فرمودند: کسی که صدای اذان را بشنود«.3

 روایات متعّددی نیز وجود دارد که در آنها واژه »َمْن َمشـی« و »َمْن أَسـرج«آمده اسـت. پیامبر اسالم
فرموده اند:

َى  ِ ُخْطَوٍة َخَطاَها َحّیَ َیْرِجَع ِإَل َمْنِزِلِه َعْشـُر َحَسـَناٍت َو ُمِ
ّ

ُه  ِبُکل
َ
»َمْن  َمَى  ِإَل  َمْسـِجٍد ِمْن  َمَسـاِجِد اهلِل  َفل

ُه َعْشُر َدَرَجاٍت«4، کسی که به سوی مسجدی از مساجد خدا برود، برای هر گامی که 
َ
َئاٍت َو ُرِفَع ل َعْنُه َعْشُر َسّیِ

برمی دارد تا به منزل برگردد ده حسنه برایش نوشته می شود و ده گناه از او برداشته و ده درجه ترفیع می یابد.
  َرْطـٍب َو اَل َیاِبٍس 

َ
 َعـی

ً
ْسـِجِد َلْ  َیَضْع  ِرْجـال در روایتـی دیگـر امام صـادق فرموده اند: »َمـْن  َمـَى  ِإَل  اْلَ

اِبَعِة؛ کسی که به  سوی مسجد گام برمی دارد، بر هیچ تر و خشکی قدم  ْرِض الّسَ
َ
ْرُض ِإَل اْل

َ
ُه اْل

َ
َحْت ل  َسّبَ

َ
ِإاّل

 نمی گذارد، مگر اینکه زمین تا طبقات هفت گانه اش برای او تسبیح می گویند«.5 در حدیثی دیگر پیامبر
ِقَیاَمِة؛ 

ْ
ـاِطِع َیْوَم ال وِر )التام( الّسَ ْسـِجِد ِبالّنُ َماِت)ف ظلم اللیل( ِإَل اْلَ

ُ
ل

ُ
ـائینَ ِف الّظ

َ
ّش ـِر اْلَ اَل َبّشِ

َ
فرموده اند: »أ

بشارت باد کسانی را که در تاریکی شب به مساجد می روند؛ همانا در روز قیامت از نوری فروزان و درخشنده 
در پیشاپیش خود برخوردارند«.6 روایات دیگری نیز هستند که به طور عام زن و مرد را به رفت و آمد به مسجد، 

حضور مستمر در آن و روشنایی  بخشیدن به آن تشویق کرده اند.7

ج( روایات دال بر جواز حضور زنان در نمازهای جماعت پیامبر اکرم

از مسـلّمات تاریخ حضور بانوان در مسـجد، برای شرکت در نماز جماعت است؛ به  خصوص نماز جماعت 
 .صبح و مغربین، به امامت پیامبراکرم

کعبـه اّولیـن خانه ای اسـت که بـرای عبادت مردم )زن و مرد( بنا شـد و عبادت کنندگان را به  سـوی خود 

1. کنزالعمال، ج7، ص650، ح20736.
2. همان، ص659، ح 20785؛ مستدرک الوسائل، ج3، ص362.
3. دعائم االسالم، ج1، ص 148؛ بحاراالنوار، ج80، ص81 و 379.

4. وسائل الشیعة، ج5، ص201، ح6328؛ ثواب االعمال، ص291.
5. من الیحضره الفقیه، ج1، ص233، ح701 ؛ وسائل الشیعه، ج5، ص200.

6. همان، ص239، ح720؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص257، ح781.
7. من الیحضره الفقه، ج1، ص238، ح716؛ االمالی، ص139.
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«1؛ در حقیقت نخسـتین  عاَلینَ
ْ
 َو ُهدًى ِلل

ً
َة ُمباَرکا

َ
ذی ِبَبّک

َّ
ل

َ
اِس ل  َبْیٍت ُوِضَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
متوّجه و جذب کرد: »ِإّنَ أ

خانـه ای که برای ]عبادت [ مردم نهاده شـده، همان کعبه که در مّکه اسـت و مبـارک و برای جهانیان ]مایه [ 
هدایت اسـت. مّکه معّظمه و مسـجدالحرام، کامل ترین مصداق مسـجد اسـت؛ تا آنجا که نماز فرادا در آن از 
ة«.2 در همین مسجد است 

َ
ِف َصال

ْ
ل

َ
 ِماَئَة أ

ُ
َراِم َتْعِدل ْسِجِد اْلَ ُة ِف اْلَ

َ
ال نماز جماعت در خانه بهتر است: »الّصَ

که اّولین نماز جماعت به امامت پیامبر اکرم و با حضور جوان مردی چون علی بن  ابی طالب و بانویی 
چون حضرت خدیجه برگزار شد.3

ذیل آیه  59 سـوره  مبارکه احزاب که خداوند دسـتور می دهد: »ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و زنان 
با ایمان بگو: جلباب های)روسری های بلند( خود را بر خویش فرو افکنند؛ این کار برای اینکه شناخته نشوند و 
مورد آزار و اذّیت قرار نگیرند، بهتر است«. از امام نقل شده است: »سبب نزول آیه چنین بود که چون زنان 
برای شـرکت در نماز جماعت مغرب و عشـاء به مسـجد می رفتند، جوانان بر سر راه آنان می نشستند و آنان را 
آزار می دادند و متعّرض ایشان می شدند. ازاین رو، پس از نزول آیه، زنان انصار با لباس سیاه و بلند و با حجاب 
کامل در نماز جماعت حاضر می شـدند«.4 آیه و شـأن نزول آن بیانگر این نکته ظریف و حکیمانه اسـت که 
اسالم در برابر حضور زنان در مجامع فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی 
از طرف آنان، حّتی زمانی که مورد چشم چرانی و مزاحمت جوانان قرار می گیرند، با حکم خانه نشینی و ایجاد 
محدودّیـت برخـورد نمی کنـد؛ بلکه با ارائه طرح هـای مصونیت آفرین، راه را برای حضور هر چه بیشـتر آنان 
می گستراند. عالوه بر سخن فوق، شواهد تاریخی بیانگر حضور زنان در نماز جماعت رسول اعظم است. 
َجاِل   الّرِ

َ
ُؤَسـُهّنَ َقْبل ْن اَل َیْرَفْعَن ُر

َ
َن أ یِبِّ ص َفُکـّنَ ُیْؤَمْر ینَ  َمَع  الّنَ ِ

ّ
َسـاُء ُیَصل امـام علـی می فرمایند: »َکاَن  الّنِ

ِر«5، زنان پشـت سـر مردان نماز جماعت را با پیامبراکرم بجا می آوردند و چون لباس مردان  ُز
ُ
ِلِضیِق اْل

کوتاه بود، به زنان دستور داده شده بود که پیش از مردان سر از سجده برندارند. 
ـیِبِ  َو ُهَو   اهلِل َیْسـَمُع  َصـْوَت  الّصَ

ُ
در برخـی از روایات، در منابع شـیعه و سـنی، آمده اسـت: »َکاَن َرُسـول

ُه؛ پیامبر اکرم، در حال نماز، چون صدای گریه طفل را  ّمُ
ُ
ْن َتْعُبَر أ

َ
َة أ

َ
ال ُف الّصَ ِة َفُیَخّفِ

َ
ال َیْبِکى  َو ُهَو ِف  الّصَ

در صف زنان شنیدند، نماز را کوتاه خواندند تا مادرش سراغ فرزند رود تا مبادا نگرانی در مادرش پیدا شود«.6 

1. آل عمران، آیه  96.
2. الکافی، ج4، ص526، ح6.

3. حج، ص79ـ  80.
4. تفسیر قمی، ج2، ص196؛ تفسیر نورالثقلین، ج4، ص307.

5 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص396، ح1176؛  صحیح مسلم، ج4، ص161.
6. وسائل الشیعه، ج5، ص470، ح7؛ مجمع الزوائد، ج2، ص74.
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همچنیـن نقـل کرده اند که رسـول خـدا نماز صبح را در تاریکی می خواندند و زنـان مؤمن پس از نماز در 
همان تاریکی برمی گشـتند و به دلیل تاریکی نه دیگران آنها را می شـناختند و نه حّتی خودشـان یکدیگر را 

می شناختند.1 در روایتی دیگر می خوانیم: 
  زن قریشـی به نام »عاتکة بن زید« پیوسـته در نماز جماعت مسجدالّنبی حاضر می شد، عمر از

او خواسـتگاری کـرد، او بـه این شـرط که او را از نماز جماعت منع نکنـد، ازدواج با عمر را پذیرفت. 
عمر هم با نارضایتی این شرط را قبول کرد؛ بعد از مرگ عمر وقتی زبیر از او خواستگاری کرد، باز 

این شرط را مطرح نمود، زبیر هم به ناچار پذیرفت و او به نماز جماعت می رفت.2
در زمان عمر، زنان به امامت »سلیمان بن  ابی خثیمه انصاری« در رحبه مسجد نماز جماعت می خواندند؛ 
همان گونـه  کـه مردان بـه امامت »ابی بن  کعب« نماز جماعت برگزار می کردنـد. پس از آن، عثمان مردان و 
زنـان را در یـک جا جمع کـرد؛ ولی امیرالمؤمنین در زمان خالفتش دوباره زنان و مردان را از هم جدا کرد 
و شـخصی به نام عرفجه با زنان نماز می خواند.3 در برخی روایات، از شـیعه و سـّنی آمده اسـت که وقتی زنان 
برای رفتن به مسـجد اجازه خواسـتند، آنان را منع نکنید. برای نمونه، پیامبر اکرم فرموده اند: هرگاه زنان 
شـما اجازه  رفتن به مسـاجد می خواهند، آنان را از بهره و نصیبشـان از مسـاجد محروم نکنید و مانع نشـوید.4 
نُعوا إماَء اهلل  َمَساجَد اهلل ؛ کنیزان خدا را از رفتن به  همچنین آمده است که پیامبر اکرم فرموده اند: »ال َتْ
َنْعَها؛ هرگاه   َیْ

َ
ْسـِجِد َفال ُتُه ِإَل اْلَ

َ
َحَدُکُم اْمَرأ

َ
َذَنْت أ

ْ
مسـاجد خدا منع نکنید«.5 همچنین فرموده اند: »ِإَذا اْسـَتأ

همسر یکی از شما اجازه  رفتن به مسجد خواست، نباید مانع وی شوید«.6
عّده ای چنین پنداشـته بودند که زنان فقط هنگام روز اجازه رفتن به مسـجد دارند و برای نمازهای مغرب 
و عشـا، که با تاریکی شـب همراه اسـت، نباید به مسـجد بروند؛ بنابراین جهت مبارزه با این پنداشت غلط، در 

بعضی روایات آمده است که هرگاه بانوان اذن حضور شب هنگام در مسجد را خواستند، اجازه بدهید.
لْیِل«7 و 

َ
وِج اِل اَلسـاِجد ِبال ـر َنُعوا ِنَسـائُکْم ِمَن النُ َتْ پیامبـر اکرم در دو بیان جداگانـه می فرماید: »ال

ْیِل اِل اَلْسِجِد َفأذنوا هلّن«8، زنان خود را شب هنگام از رفتن به مساجد منع نکنید 
َ
»إذا ِاْسَتأَذَن ِنساُئُکم ِبالل

1. صحیح بخارى، ج1، ص211.
2. اسدالغابة، ج5، ص185؛ مسند احمد، ج1، ص40.

3. الطبقات الکبرى، ج5، ص27ـ  26.
4. صحیح مسلم، ج2، ص 33ـ  32؛  صحیح بخارى، ج1، ص211 و المستدرک، ج1، ص209.

5. سنن ابی داود، ج1، ص137، ح 566 و 565؛ بحاراالنوار، ج87، ص354.
6. مستدرک الوسائل، ج3، ص446، ح 959؛ صحیح مسلم، ج2، ص32.

7. کنزالعمال، ج7، ص677، ح20872؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.
8. همان.
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و اگر اذن خواستند اجازه دهید. وقتی در شب که خطر بیشتری برای زنان وجود دارد، می فرماید إجازه بدهید، 
در روز به  طریق أَولی باید اجازه داده شـود. مفاد این روایات آن اسـت که زنان از فضایل و آثار معنوی مسـجد 
محـروم نشـوند و اگـر زنان بتوانند عفاف و حجاب اسـالمی و شـئون زن مسـلمان را رعایـت کنند، فضیلت 

نمازخواندن در مسجد برای زنان همچون مردان است.

مبحث دوم: شواهد تاریخی حضور زنان در مسجد در صدر اسالم برای غیر از نماز
1. حضور حضرت فاطمه در مسجد

پس از وفات پیامبر اکرم، هنگامی که ابوبکر غاصبانه بر تخت حکومت نشسـت، حضرت زهرا به 
مسجد رفتند و خطبه  فدکیه را بیان فرمودند.1

2. خطبه  حضرت زینب در مسجد اموی شام 

سخنرانی حضرت زینب در مسجد اموی شام بوده است و امام زین العابدین و مردم اعتراضی برای 
حضور ایشان و سایر زنان در مسجد نداشتند.

3. حضور زن در مسجد برای اعتکاف

 ِف 
َ

َری ااِلْعِتـَکاَف ِإاّل
َ
 اَل أ

ُ
َکاَن َیُقـول ْیـِه 

َ
ـَواُت اهلِل َعل

َ
 َصل

ً
 ِإّنَ َعِلّیـا

َ
ابی عبـداهلل فرموده انـد: »َو َقـال

اَجٍة اَل   ِلَ
َ

ْسـِجِد ِإاّل ُرَج ِمَن اْلَ ْن َیحنْ
َ
ُمْعَتِکِف أ

ْ
ْو َمْسـِجٍد َجاِمٍع َو اَل َیْنَبِغى ِلل

َ
ُسـوِل أ ْو َمْسِجِدالّرَ

َ
َراِم أ ْسـِجِداْلَ اْلَ

 َذِلَک، اعتکاف یا در مسجدالحرام یا مسجد پیامبر یا مسجد 
ُ

ُة ِمْثل
َ
ْرأ ِلْس َحّیَ َیْرِجَع َو اْلَ َّ اَل َیحجْ ُ

ا ث  ِمْنَ
َ

ُبّد
جامع هر شهری منعقد می شود و سزاوار نیست معتکف از مسجد خارج شود؛ مگر اینکه ضرورت باشد و وقتی 

کارش را انجام داد، بدون اینکه بنشیند برگردد«.2
ایشـان در ادامه  حدیث می فرماید: و زنان مثل مردان هسـتند. پس معلوم می شـود زنان هم می توانند به 
مسجد بیایند و معتکف شوند. در روایتی آمده است: زنان پیامبر اکرم گاه با آن حضرت در مسجد معتکف 
سـاِجِد؛ با زنان هنگام اعتکاف  ِکُفـوَن ِف اْلَ ْنُتْ عا

َ
وُهّنَ َو أ می شـدند.3 قرآن کریـم هم می فرماید: »َو ال ُتَباِشـُر

در مسـاجد مباشـرت نکنید«.4 بنابراین روایت، اگر زنان بیرون از مسـجد باشـند، این سخن خداوند در قرآن 

1. ریاحین الشریعة، ج1، ص319؛ صحیح مسلم، ج4، ص 162.
2. الکافی، ج4، ص176، ح 2 و ص 177، ح 1.

3. سنن ابی داود، ج1، ص523، ح 2476.
4. بقره، آیه 187.



159 فــــروغ مسجـــــــــــد

معنا نمی دهد؛ بنابراین یا معتکفان با زنانشـان معتکف بودند یا زنان در مسـجد به دیدار مردان می آمدند. در 
روایتی آمده است:

ُة َفَخَرَجـْت 
َ

ـال ـا الّصَ هْیَ
َ
َّ َحُرَمـْت َعل ُ

َکاَنـْت ُمْعَتِکَفـًة ث ٍة 
َ
ّیُ اْمـَرأ

َ
 َو أ

َ
ِب َعْبـِداهلِل َقـال

َ
ِب َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
»َعـْن أ

ْسـِجِد َو َتْقـِضَ اْعِتَکاَفَهـا؛ امـام  اِمَعَهـا َحـّیَ َتُعـوَد ِإَل اْلَ ْن ُیحجَ
َ
ْوِجَهـا أ ْیـَس َیْنَبِغـى ِلَز

َ
ْسـِجِد َفَطُهـَرْت َفل ِمـَن اْلَ

صادق فرمود: اگر زنی که در حال اعتکاف اسـت، ]به  واسـطه حیض[ از نماز باز ماند و از مسـجد بیرون 
رود و دوباره پاک شود، شایسته نیست همسرش با او نزدیکی کند تا اینکه زن به مسجد بیاید و اعتکاف خود 

را به پایان برساند«.1

4. محجنه خادم مسجد 

تاریخ از وجود زن مسـلمان سیاه پوسـتی به نام محجنه)ام محجن( در عصر رسـول خدا خبر می دهد 
که خادم و نظافت کننده مسـجد پیامبر بوده اسـت. ابوسـعید می گوید: زنی سیاه چرده، که مسجد را جارو 
می کرد، شـبی وفات کرد. هنگامی که صبح شـد، رسـول خدا را از مرگش با خبر کردند. ایشـان فرمودند: 
چـرا مـرا از مـرگ او آگاه نکردید؟ آن گاه پیامبر اکرم با اصحابش بر قبر او حاضر شـدند، آن حضرت کنار 
قبر ایسـتاد و تکبیر گفت و در حالی  که مردم نیز پشـت سـرش بودند، بر او نماز گزاردند و برای او دعا کردند.2 

طبق برخی روایات، حضرت فرمود: اینک او را در بهشت می بینم.3

لودگی مسجد  5. حضور زن در مسجد برای رفع آ

حضـرت رسـول وارد محـراب امام جماعتی شـد و چون محـراب به آب دهان آلوده شـده بود، با امام 
جماعت برخورد کرد. همسر امام جماعت از علت برخورد با شوهرش با خبر شد و آب دهان را از محراب پاک 
کرد. حضرت فرمودند: شـوهر را به  علت همسـرش بخشیدم.4 به نظر می آید این زن در مسجد بوده است که 
مّطلع شده است یا بعد از اطالع، به مسجد آمده است و در محراب حاضر شده است و پیامبر اکرم به این 

حضور اعتراض نکرده اند.

6. زن و حائض  شدن در مسجد

ْم َو  َیَتَیّمَ
ْ
َصاَبْتُه َجَناَبٌة َفل

َ
َم َفأ

َ
ُسـوِل َفاْحَتل ْو َمْسِجِدالّرَ

َ
َراِم أ ْسـِجِداْلَ  ِف اْلَ

ً
 َناِئا

ُ
ُجل ُبوَجْعَفٍر ِإَذا َکاَن الّرَ

َ
 أ

َ
»َقال

1. تهذیب االحکام، ج1، ص 398، ح1240؛ وسائل الشیعه، ج2، ص368، ح 2388.
2. صحیح بخارى، ج1، ص 119 و 116، ج2، ص92.

3. اسدالغابة، ج5، ص617.
4. مستدرک الوسائل، ج3، ص376، ح 3821.



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 160

 َکَذِلَک 
ُ

ْیُض َتْفَعل ا اْلَ َصاَبَ
َ
اِئُض ِإَذا أ  َو َکَذِلَک اْلَ

َ
َّ َیْغَتِسـل ُ

ُرَج ِمْنُه ث  َحّیَ َیحنْ
ً
ما  ُمَتَیّمِ

َ
ْسـِجِد ِإاّل ّرَ ِف اْلَ اَل َیُ

ِلَسـاِن ِفهَیا؛ امام باقر فرموده اند: اگر مردی در مسـجدالحرام یا  َسـاِجِد َو اَل َیحجْ ا ِف َسـاِئِر اْلَ ّرَ ْن َیُ
َ
َس أ

ْ
َو اَل َبأ

مسـجد پیامبر اکرم به خواب رود و جنب شـود، باید تیّمم کند و با تیمم از مسـجد گذر کند و خارج گردد؛ 
سپس غسل نماید. همین طور زن، اگر در این دو مسجد حیض شود، این گونه عمل کند. اّما در غیر از این دو 

مسجد بدون تیّمم هم می تواند خارج گردد«.1

7. حضور فاطمه بنت اسد در مسجد 

اگر زن نباید به مسجد برود، پس فاطمه بنت اسد با مسجدالحرام و خانه  خدا چه کار داشت و از آن مهم تر 
چرا دیوار خانه خدا هم شکافته شد؟ 

8. نولة بنت اسلیم در نماز جماعت مسجد بنی حارثه

یکی از زنان مسجدی عصر پیامبر اکرم »نولة بنت اسلیم« است که در روز تغییر قبله، در نماز جماعت 
مسـجد بنی حارثه شـرکت داشـت و ماجرای آن روز را چنین تعریف می کند: دو رکعت از نماز ظهر یا عصر را 
در مسـجد بنی حارثه رو به قبله بیت المقدس خوانده بودیم، که شـخصی خبر آورد: رسـول اهلل به  طرف 
بیـت اهلل الحـرام روی کرده اسـت؛ بالفاصله مردان به مکان زنان و زنان بـه مکان مردان تغییر محل دادند و 

چرخیدند و دو رکعت دیگر را رو به بیت اهلل الحرام گزاردیم.2

9. سفارش پیامبر اکرم به خروج زنان از مسجد قبل از مردان

روایت اسـت که روزی رسـول خدا بیرون مسـجد بودند و دیدند مردان و زنان با هم از مسـجد بیرون 
می آیند، ایشان رو به زنان کردند و فرمودند: بهتر است صبر کنید ابتدا مردان بروند، سپس شما.3

10. باب النساء 

یکی از درهای مسجدالّنبی به نام »باب الّنساء« است. اگر بنا بود زنان به مسجد نیایند، باب الّنساء مفهومی 
نداشـت. در روایت آمده اسـت که روزی پیامبر اکرم به یکی از درهای مسـجد اشـاره کردند و فرمودند: 

خوب است این در را به بانوان اختصاص دهیم.4

1. الکافی، ج3، ص73، ح14؛ تهذیب االحکام، ج1، ص407، ح1280.
2. اسدالغابة، ج5، ص557.

3. سنن ابی داود، ج2، ص533، ح 5272.
4. همان.
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11. تعلیم و تعّلم زنان مسلمان در مساجد 

شواهد نشان می دهد که تعلّم در مساجد، خاّص مردان نبوده است. زنان مسلمان نیز مجاز بودند به مساجد 
بروند و به سـخنان پیامبر اکرم گوش دهند و گاهی از آن حضرت سـؤال کنند. اگر احسـاس می شـد زنان، 

به هر دلیل، سخنان پیامبر اکرم را نشنیده اند، پیامبر اکرم آنان را دوباره موعظه و نصیحت می کرد.1

12. پرستاری زن از مجروحان در مسجد

در تاریخ نقل شده است که در مسجد پیامبر اکرم جایگاهی برای معالجه  بیماران و مجروحان معین 
شده بود و پیامبر اکرم و یارانش در آنجا از بیماران عیادت می کردند. واقدی می نویسد:

»در ماجرای جنگ اُُحد مردم در مسجد چراغ و آتش برافروخته بودند و خستگان و مجروحان را زخم بندی 
می کردند. به دنبال زخمی شـدن سـعد بن معاذ، پیامبر اکرم ایشـان را در خیمه  »ُکعیبه«، دختر سـعدبن 
عتبه در مسـجد پیامبر، جای داد. این زن زخمی ها را معالجه می کرده و از اشـیاء گمشـده و پراکنده نگهداری 

می کرد«.2

13. همراهی پیامبر اکرم و فاطمهدر رفتن به مسجد

نقل شـده اسـت: روزی امام علی وارد منزل می شـود و همسرش، فاطمه را نمی یابد؛ از منزل خارج 
می شـود و به  سـوی مسـجد روانه می گردد، در مسـجد نماز می خواند و سـپس مقداری شـن در مسجد جمع 
می کند و به آن تکیه می دهد. پیامبر اکرم و فاطمهدر حالی که حسنین را در آغوش داشتند و دست 
ام کلثـوم را در دسـت گرفتـه بودند به مسـجد می آیند. در مسـجد می بینند که امام علـی  همان گونه  که بر 
شـن ها تکیه داده بود خوابش برده اسـت. در این هنگام پیامبر اکرمپای مبارکش را روی پای مبارک امام 
َبا ُتَراٍب«)بلند شـو ای ابوتراب(. در این حدیث 

َ
علی می گذارد و مقداری فشـار می دهد و می گوید: »ُقْم  َیا أ

مشاهده می شود که حضرت فاطمه زهرا به مسجد تشریف برده اند، در حالی  که ضرورتی هم نبوده است.3

مبحث سوم: بررسی فقهی حضور زن در مسجد

فقهای اسالم، به خصوص شیعه، باتوّجه  به سه دسته از روایاتی که بیان شد، و نیز آیاتی از قرآن کریم، در 
مورد حضور بانوان در مسجد اختالف نظر و فتوا دارند. 

1. همان، ج1، ص137، ح517.
2. تاریخ کتابخانه  اهل مساجد، ص47.

3. اآلداب الطیبة فی االسالم، ص69؛ المغازى، ج1، ص386 و 180.
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  عـّده ای همچـون عالّمه  حلّی، آمدن زنان به مسـاجد را مکروه می داننـد و می فرمایند: »یکرُه
ج المنهـّی عنـه.«1 امام صادق می فرمایند: »َخْیُر  للّنسـاِء االتیـان الـی المسـاجد لّمـا ِفِیـه ِمـَن الّتبـر

ُبُیـوُت«.2 در کتـاب نهایةاالحـکام می گوید: »و هذا الحکم )رفتن به مسـجد( 
ْ
َمَسـاِجِد ِنَسـاِئُکُم  ال

مختّص بالّرجال دون الّنساء الّنُهّنَ امرَن باإلستتار... .«3

  عـّده کثیـری از فقها گرچـه حکم به کراهت حضور زن در مسـجد نداده اند، ولـی خواندن نماز
در خانـه را برای زنان برتر شـمرده اند.4 شـهید اّول می فرماید: »و یسـتحب للّنسـاء االختـالف الیها 
کالّرجـال و إن کان البیـت افضـل و خصوصـًا لـذوات الهیئـات«.5 همچنیـن صاحـب غنائم االیـام 

می گوید: »و اّما المرأة فصالتها فی البیت افضل... .«6
ایـن دو گـروه از فقها، دلیل خود را توّجـه  کردن به آیات قرآن و احادیث معصومان7 ذکر کرده اند که مبّین 
ممنوعیـت تبـّرج )آشکارشـدن در برابر دیدگان مردم( زنان و دسـتور شـرع مقدس بـر اهمیت حفظ عفاف و 
رعایت حجاب و عدم اختالط زنان و مردان و نیز جلوگیری از وقوع فتنه و مفاسد اجتماعی و اخالقی است.8 

  برخی دیگر از فقهای شیعه نه  تنها جواز، بلکه استحباب را در حضور و نمازخواندن زن در مسجد
دانسـته اند. مرحوم محقق اردبیلی می گوید: »گرچه بنا بر برخی روایات، فضیلت حضور در مسـجد 
مختـص مـردان اسـت؛ ولی با توّجه  به دیگر روایات و ضعفی که در سـند روایـت یونس بن ظبیان 
وجـود دارد، می توان گفت: »و مع ذلک الیبعد االسـتحباب اذا کّنَ ال یراُهـّنَ احد و ال یرونه مع عدم 

مفسدة اخری«.9

امام خمینی نیز فرموده اند: »برای زن ها نمازخواندن در خانه، بلکه در صندوق خانه و اتاق عقب بهتر 
اسـت؛ ولی اگر بتوانند کاماًل خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر اسـت در مسـجد نماز بخوانند«.10 حّتی برخی 
از فقهـای معاصـر می فرماینـد: »برای زن ها در صورتی  که خود را از نامحرم به  خوبی حفظ کنند، بهتر اسـت 

1 . تذکرة  الفقهاء، ج2، ص426.
2. تهذیب االحکام، ج1، ص398، ح 1240؛ وسائل الشیعة، ج2، ص368، ح 2388.

3. نهایة االحکام، ج1، ص353.
و  712 مسـئله   ص120،  ج1،  هدایة العبـاد،  الصافـی،  لطـف اهلل   الشـیخ  ص155؛  ج1،  الـدروس،  149؛   ـ  ص150  ج14،  جواهرالـکالم،   .4 

السید الگپایگانی قدس سره، هدایة العباد، ج1، ص139، مسئله 712.
5. الدروس،  ج1، ص155.

6. غنائم االیام، ج2، ص 212ـ  210.
7. تهذیب االحکام، ج3، ص244، ح 694 و احزاب، 39 و 59 و نور، آیه 31.

8.  تذکرة الفقها، ج1، ص90؛ نهایة االحکام، ج1، ص353؛ جواهرالکالم، ج14، ص150ـ  149؛ غنائم االیام، ج2، ص212ـ  210.
9. مجمع الفائده، ج2، ص159؛ الدروس، ج1، ص155.

10. امام خمینی، توضیح المسائل، م 894.
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نماز را در مسجد بخوانند. اگر راهی برای یادگرفتن مسائل اسالمی جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد، 
واجب اسـت به مسـجد بروند«.1 همچنین طبق کتاب های فقهی، یکی از مسائل شرعی بانوان این است که 
نٍب و   لج

ُّ
در حـال عـادت ماهیانه نمی توانند مسـجد برود. پیامبر اکـرم هم فرموده اند: »اّن السـجد الیـل

الحائض«.2 اگر بنا بود زنان اصاًل مسجد نروند، چرا فرمودند: در ایام عادت نروند؟ بنابراین، مفهوم حدیث و 
مفهوم فتوای مراجع عظام تقلید این است که وقتی عذر شرعی ندارند، می توانند به مسجد بروند.3

در بـاب احـکام محّرمـات جنـب و حائـض آمده اسـت: بـرای ایـن دو رفتن به مسـجدالحرام و مسـجد 
پیامبراسـالم حرام اسـت؛ اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شـوند. توّقف در مسـاجد دیگر نیز 

حرام است؛ ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شوند یا برای برداشتن چیزی بروند، مانعی ندارد.4 
دالیل قائالن به جواز و استحباِب حضور بانوان در مسجد، همان شواهد تاریخی است بر حضور این قشر 
از جامعه در نمازهای جماعت پیامبر اکرم و نیز عمومات و اطالقات روایاتی که بیانگر ترغیب و تشویق 
بر رفت و آمد به مسـجد و بهره مندی از فضایل مسـجد برای انسـان، قطع نظر از جنسیت آن، است.5 عالوه  بر 
اینکـه فقهـای متقـّدم، متأّخر و نیز معاصر حضور زنان را همچون مردان در مسـجدالحرام و مراسـم عبادی، 

اجتماعی، اخالقی و سیاسی نماز جمعه6 و اعتکاف و حج جایز شمرده اند.7

مبحث چهارم: شرایط حضور زنان در مساجد

فقهای اسـالم اتفاق نظر دارند که حضور زنان در مسـاجد جایز است)جواز بالمعنی األعم(. اینک باید دید 
این حضور شـرایطی هم دارد یا خیر. در پاسـخ باید گفت: شـرع مقّدس، آداب و دسـتورهایی بیان کرده است 

که مهم ترین آنها عبارت اند از:
1. استفاده  نکردن از بوی خوش

یکی از آداب مسـجد، زینت کردن هنگام رفتن به مسـجد اسـت. قرآن کریم می فرماید: »یا َبن آَدَم ُخُذوا 
ِ َمْسِجد؛ ای فرزندان آدم، هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید«.8 آنچه از کتاب های 

ّ
یَنَتُکْم ِعْنَد ُکل ز

1. مکام شیرازى، ناصر، رساله توضیح المسائل، م 817 .
2. کنزالعمال، ج7، ص668.

3. امام خمینی، توضیح المسائل، م 450.
4. همان، م 355.

5. مجمع الفائدة، ج2، ص159؛ کشف الغطاء، ج1، ص214.
6. جواهرالکالم، ج1 ، ص270ـ  268؛ کشف اللثام، ج4، ص280ـ  279.

7. مستند الشیعة، ج10، ص546؛ جواهرالکالم، ج17، ص 228 و 212ـ  184؛ المغنی، ج3، ص127 و 126.
8. اعراف، آیه 31.
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روایی و تفسـیری در تفسـیر کلمه »زینت« اسـتفاده می شـود این اسـت که »زینت« هم شـامل آراسـتگی 
ظاهری می شـود و هم شـامل آراسـتگی باطنی و درونی. چنان که ذکر مصادیق در روایات، از قبیل پوشیدن 
لباس نیکو یا شـانه کردن و اسـتعمال عطر و بوی خوش در حال نماز و در مسـجد، جنبه  تعیینی ندارد و اینها 
َفاِخَرِة 

ْ
َیاِب ال ْبِس الّثِ

ُ
ِب َو ل َطّیُ از مصادیق زینت هسـتند.1 در کتاب های فقهی هم آمده اسـت: »ُیْسـَتَحُب الّتَ

ْسـِجد؛ مسـتحب اسـت به هنگام رفتن به مسـجد از بوی خوش و لباس های نیکو استفاده  ِه ِإَل اْلَ َوّجُ ِعْنَد الّتَ
شـود«.2 اّما همین امر مسـتحّب که بر آن این قدر تأکید شـده اسـت، نباید در مورد بانوان به گونه ای باشد که 

تحریک کننده و با شئون و عفاف آنان مخالف باشد.
 رسـول خدا فرموده اند:  هنگامی که یکی از شـما زنان قصد مسـجد کرد، نباید از بوی خوش استفاده 
کند.3 ایشـان همچنین فرموده اند: هرگاه زنی خود را خوشـبو کند، سپس به  سوی مسجد برود، نمازش قبول 

نمی شود تا آنکه آن بوی خوش را برطرف کند.4

2. عدم اختالط زن و مرد در مسجد

حضور زنان در مسجد آثار و ثواب بسیار دارد؛ ولی نباید زمینه ای برای اختالط فراهم آید. در روایت آمده 
اسـت که روزی رسـول خدا در بیرون مسـجد بودند، دیدند مردان و زنان با هم از مسـجد بیرون می آیند. 
حضرت به زنان فرمودند: بهتر اسـت صبر کنید ابتدا مردان بروند، سـپس شـما.5 همچنین، روزی حضرت به 
یکـی از درهای مسـجد اشـاره کردند و فرمودند: خوب اسـت ایـن درب را به بانوان اختصـاص دهیم.6 بدین 

ترتیب دِر آمدو شد زنان به مسجد را از مردان جدا کردند.

3. پرهیز از سخنان بلند و بیهوده

یکی از نکاتی که افراد، چه زن و چه مرد، شایسته است در مسجد و حّتی خارج از آن رعایت کنند، پرهیز 
 از سـخنان بیهوده و سـخن گفتن با صدای بلند اسـت. خداوند در قرآن کریم خطاب به زنان رسـول اهلل
ِبِه َمَرٌض 

ْ
ذی ف َقل

َّ
َقْوِل َفَیْطَمَع ال

ْ
َضْعَن ِبال نْ َ

َقْیُتنَّ َفال ت
َ
ساِء ِإِن اّت َحٍد ِمَن الّنِ

َ
ْسُتنَّ َکأ

َ
یِبِّ ل می فرماید: »یا ِنساَءالّنَ

؛ ای همسران پیامبر! به  گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند  ً
وفا َن َقْواًل َمْعُر

ْ
َو ُقل

1.  تفسیر المیزان، ج8، ص79؛ تفسیر عّیاشی، ج2، ص14ـ  13؛  اصول کافی، ج6، ص517، ح7 و ص 510، ح 7.
2. عروة الوثقی، ج1، ص 600.

3. صحیح مسلم،  ج7، ص33.
4. سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح 4002.

5. سنن ابی داود، ج2، ص533، ح 5272.
6. همان، ج1، ص137، ح517.
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و سـخن شایسـته بگویید«.1 در واقع، خداوند در این آیه شـریفه به زنان دسـتور می دهد در سخن گفتن، وقار 
و عفاف داشـته باشـند. رسـول خدا بلندکردن صدا در مسجد را از نشانه های نزول بال بر اّمت می شمارد و 
می فرماید: هنگامی که پانزده خصلت در میان اّمت من رایج شـود، بال بر آنان نازل خواهد شـد، از جمله آنها 
َسـاِجد؛ صداها را در مسـجد بلند کنند«.2 بنابراین، بر همه، به  ویژه  ْصَواُت ِف اْلَ

َ
این اسـت که »َواْرَتَفَعِت اْل

زنان، واجب است که از صحبت کردن درباره امور دنیوی و بلندکردن صدا پرهیز کنند.

4. اجازه  شوهر

پیامبر اکرم فرموده اند: »هنگامی که زنان از شـما اجازه  رفتن به مسـجد می خواهند، آنان را از بهره 
و نصیبشـان از مسـاجد محروم نکنید و اجازه  دهید«.3 به  طور کلّی، خروج زن از منزل، گرچه برای رفتن به 
مسـجد باشـد، نباید منافاتی با حقوق شـوهرش داشـته باشـد؛ در غیر این  صورت، نباید به مسـجد یا خارج از 

خانه برود.4

ف بیجا در مسیر مسجد
ّ

5. عدم توق

زنان مسـلمان باید بدانند که توّقف بیجا در کوچه، خیابان و مسـیر مسـجد شایسـته نیسـت؛ حّتی توّقف 
 ! َباَذّرٍ

َ
بیهوده در خود مسجد نیز مذموم شمرده شده است. رسول اعظم خطاب به ابوذر می فرمایند: »َیا أ

ٍم؛ ای ابوذر! هر نشستنی  ْ
 َعْن ِعل

ٌ
ْو َساِئل

َ
ِکُر اهلِل َتَعاَل، أ ْو َذا

َ
، أ ٍ

ّ
َثًة: ِقَرائُة ُمَصل

َ
 َثال

َ
ْغٌو، ِإاّل

َ
ْسِجِد ل وٍس ِف اْلَ

ُ
 ُجل

ُّ
ُکل

در مسـجد لغو و بیهوده اسـت، مگر توّقف و نشسـتن سه گروه: آنان که پس از بجا آوردن نماز مشغول قرائت 
قرآن یا سرگرم یاد خدا یا در حال تحصیل علم و دانش و مباحثه  علمی باشند«.5

ثار حضور زنان در مسجد مبحث پنجم: آ

در متون روایی شـیعه و سـّنی، برای رفت و آمد به مسـجد، فواید و آثار فراوان دنیوی و اخروی  بیان شـده 
اسـت. ازاین رو، بانوان نیز با رعایت شـرایطی که در مباحث قبل ذکر شـد، می توانند از همه این نتایج و آثار 
برخوردار باشـند. افزون  برآنکه حضور بانوان در مسـجد، آثار اجتماعی فروانی نیز دارد؛ ازجمله: ظاهر جامعه 

1. احزاب، آیه  32.
2. الخصال، ج2، ص502ـ  501.

3. سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح4002.
4 . توضیح المسائل، امام خمینی، م 2412.

5. وسائل الشیعه، ج3، ص86 ، ح8.
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دینی تـر و مسـاجد پررونق تـر می شـود و همچنین آنها می توانند به کمک آموزه هایی که در مسـجد کسـب 
می کنند، نسـل پس از خود را نسـلی ایمانی بار بیاورند و کودکانی آگاه و مقّید بپرورند که در واقع مسـلمانان 
حقیقی نسل بعد هستند. با توّجه  به مجموعه روایات و آیات وارده درباره مسجد، می توان گفت که اگر بانوان 
با رعایت شرایط، در این مکان های الهی وارد شوند، می توانند از آثار عبادی، آموزشی، تربیتی، معنوی، علمی، 

سیاسی و اجتماعی و به  ویژه اثرات اخالقی، روانی و تعالی بخش مسجد بهره مند گردند.

نتیجه سخن

براساس آموزه های اصیل اسالمی، بین زن و مرد نوعی برابری حاکم است. در مقام های معنوی تفاوتی 
بین آنان نیسـت و در انسـانیت و ارزش ها، موقعیتی یکسـان دارند. تنها مالک برتری انسـان ها بر یکدیگر، 

تقوا است.
اسـالم بـا حضـور بانوان در عرصه هـای مختلف اجتماعی مخالف نیسـت و آن را منع نکرده اسـت؛ بلکه 
وظیفه اصلی وی را مادری و تربیت و پرورش انسان های بزرگ و وارسته می داند؛ البته در کنار آن نیز به آنان 
اجازه داده تا با رعایت شـئونان اسـالمی، برای انجام عبادات و اسـتفاده از برنامه های فرهنگی مسجد و سائر 

اجتماعاتی که برای آنان مفسده ندارد، حضور یابند و برای رشد و ترّقی خود و جامعه گام بردارند.
با مطالعه در تاریخ صدر اسالم، درمی یابیم که زنان با حضور در مسجد و دیگر عرصه های اجتماعی، نقش 
به سزایی در رشد و ترّقی خود و جامعه اسالمی داشته اند و تاریخ پربار اسالم سرشار از صحنه هایی است که 

زنان آفریدگار آن بودند.
به هر حال، اسالم زنان را تا جایی که حضورشان به فساد آلوده نشود، از شرکت در اجتماع نهی نمی کند؛ 
بلکه در بعضی موارد شـرکت آنان را واجب می داند؛ مانند شـرکت در مراسـم حِجّ واجب، که بر مرد و زن به 

یک اندازه واجب است و حّتی شوهر هم حّق جلوگیری از همسر خود را ندارد.
مطالعـه  روایـات موجـود در کتاب های حدیثی شـیعه و سـّنی و نیز دّقت در شـواهد تاریخـی، گویای این 
حقیقت اسـت که حضور بانوان در مسـجد برای برگزاری نماز جماعت و دیگر مراسم عبادی و آموزشی و....، 
در عصر رسـول خدا، از مسـلّمات تاریخ اسـت؛ زیرا اسـالم نه مردان و زنان را خانه نشین کرده است و نه 

همه  قید و بندها را از پایشان گسسته است. 
با اسـتناد به  مجموع روایات وارده در این باب، می توان این گونه اسـتفاده کرد که بانوان مجاز هسـتند در 
مسـجد بـرای عبادت و سـایر برنامه هـای فرهنگی حضور یابند؛ البته مشـروط به این کـه عفاف و حجاب و 
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شئون زن مسلمان را رعایت کنند. در این صورت، فضیلت نمازخواندن آنان در مسجد همچون مردان است.
در متون روایی شـیعه و سـّنی، برای رفت و آمد به مسـجد، فواید و آثار فراوان دنیوی و اخروی بیان شـده 

است. ازاین رو، بانوان نیز با رعایت شرایط الزم، می توانند از همه  این نتایج و آثار برخوردار شوند.
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حضور بانوان در مسجد و نماز جماعت 
براساس آموزه های دینی

عسکری اسالمپور کریمی

چکیده

یکی از مسـائلی که از دیرباز در میان مسـلمانان مطرح بوده و گاه چالشـی فکری و اجتماعی محسـوب 
می شده، مسئله حضور زنان در مسجد و عرصه های اجتماعی است. مقاله حاضر در صدد تبیین حضور بانوان 
در مسـجد و نماز جماعت بر اسـاس آموزه های اصیل اسـالمی است. نویسنده با اسـتناد به شواهد تاریخی و 
آیـات و روایاتـی کـه جواز یا عدم جواز حضور زنان در مسـجد را بیان می کند، به تبییـن این موضوع پرداخته 

است. 
در گفتار اّول: روایات و حضور بانوان در مسـجد مورد بحث قرار گرفت. به طور کلّی، روایات وارده درباره 
حضور زنان در مسـجد، بر دو دسـته اند: الف( دسـته ای از روایات، مسـجد زن را خانه و منزل مسـکونی وی 
دانسـته اند؛ ب( دسـته ای از روایات بیانگر جواز حضور بانوان در مسـجد اسـت. نویسـنده با نقد و بررسی این 
روایـات، بـه تبییـن دیدگاه ها پرداخته اسـت. در گفتار دّوم: تبیین شـواهد تاریخی؛ عالوه بر روایات، شـواهد 
تاریخی نیز حاکی از حضور زنان در مسـجد برای نماز جماعت بوده اسـت. در گفتار سـّوم و چهارم: شـرایط 

حضور بانوان در مسجد و عرصه های اجتماعی و آثار و برکات این حضور، مورد برسی قرار گرفت.

کلیدواژه ها: 

مسجد، بانوان، جواز حضور، عدم جواز حضور، عرصه های اجتماعی، شرایط حضور، آثار و برکات حضور. 



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 172

مقّدمه

با نگرش به مجموعه تعالیم حیات بخش شـریعت اسـالم، درمی یابیم که زن از سرشتی انسانی، همچون 
مرد آفریده شـده اسـت و همان گونه که در آفرینش با مرد یکسـان می باشد و سرشتی جداگانه ندارد، در رشد 
و کمال معنوی و رسـیدن به قلّه های بلند تقوا و فضیلت و کسـب ارزش های واالی الهی و انسـانی نیز دارای 

استعدادهای سرشار است که حق تعالی در او به ودیعت نهاده است.
بانوان به عنوان نیمی از پیکر جامعه انسانی، همانند مردان در مشارکت عمومی، پایگاه و جایگاه مناسب 

دارند و نمی توان از نقش سازنده آنان چشم پوشید.
اسـالم، بـا حضور بانـوان در عرصه های مختلف اجتماعی مخالف نیسـت و آن را منع نکرده اسـت؛ بلکه 
وظیفه اصلی وی را مادری و تربّیت و پرورش انسان های بزرگ و وارسته می داند؛ البته در کنار آن نیز به آنان 
اجـازه داده تـا بـا حفظ حریم و عّفت و پاکدامنی و در پوششـی محفوظ از تیـر زهرآگین نگاه های هوس آلوده 

آلوده دالن، در اجتماع حضور یابد و برای رشد و ترّقی خود و جامعه گام بردارند.
تاریخ اسـالم سرشـار از صحنه هایی اسـت که زنان آفریدگار آن بودند. در این نوشـتار برآنیم تا با مطالعه 
و بررسـی آموزه هـای دینـی و تاریـخ اسالم)شـواهد تاریخی(، به جواز حضـور زنان در مشـارکت عمومی و 
عرصه های مختلف اجتماع مانند، حضور در مساجد و دیگر اماکن عبادی بپردازیم؛ باشد که ابهامات موجود 
در این باره در پرتو آموزه های اصیل اسـالمی و شـواهد تاریخی از صدر اسـالم، به خوبی بر همگان آشـکار 

گردد.

گفتار اّول: روایات و حضور بانوان در مسجد

بـا امعـان نظـر در منابع اصیل روایی اسـالم، درمی یابیم که روایـات وارده در خصوص حضـور بانوان در 
مسجد، بر دو قسم قابل تقسیم است:

الف( دسته ای از روایات، مسجد زن را خانه و منزل مسکونی وی دانسته است؛
ب( دسته ای از روایات، بیانگر جواز حضور بانوان در مسجد است.

اندیشـمندان شـیعه با توّجه به این دو دسـته از روایات و نیز دسـته دیگری از روایات که بیانگر ترغیب و 
تشـویق بر رفت و آمد به مسـجد برای انسـانـ  اعم از زن و مردـ  اسـت1، نسـبت به حضور زنان در مسـجد، 

اختالف نظر دارند.

 1- ر.ک: وسائل الشیعه، ج8، ص287؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص237؛ کترالعمال فی سنن االقوال و االفعال، ج8، ص650. 
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عّده ای همچون، عالّمه حلی حضور بانوان را در مساجد مکروه دانسته اند.1
عّده کثیری از فقها گرچه حکم به کراهت نداده اند، ولی خواندن نماز در خانه را برای زن افضل شمرده اند؛ 

دلیل این دو دسته، برخی آیات و روایات است که در ذیل به آن می پردازیم.
برخی از فقهای عظام شیعه نه تنها جواز، بلکه استحباب را در حضور زنان در مساجد دانسته اند.

الف( بررسی و پاسخ به دالیل قائالن به افضلیت نماز برای بانوان در خانه

دین مبین اسالم  به مسئله حجاب و عفاف زنان جهت حفظ شخصّیت و ارزش آنها اهمّیت فوق العاده ای 
قائل شده است.

خداونـد در قرآن کریم به زنان پیامبر دسـتورهای خاّصی داده اسـت تـا ارزش و احترام آنان محفوظ 
ِذی 

َّ
َقْوِل َفَیْطَمَع ال

ْ
َضْعَن ِبال نْ َ

 ت
َ

َقْیُتنَّ َفال
َ
َساء ِإِن اّت َن الّنِ َحٍد ّمِ

َ
ْسُتنَّ َکأ

َ
یِبِّ ل بماند. از جمله می فرماید: »َیا ِنَساَء الّنَ

وًفا؛ ای زنان پیامبر! اگر تقواپیشـه کنید، مانند هیچ یک از زنان نیسـتید؛ پس در  ْعُر َن َقْواًل ّمَ
ْ
ِبِه َمَرٌض َوُقل

ْ
ِف َقل

گفتار، نرمی نکنید تا آن که بیمار دل است، طمع کند و سخن پسندیده بگویید«.2
َل... .«3 و

ُ
ِة ال اِهِلّیَ َ َج اْلج ْجَن َتَبّرُ َن ِف ُبُیوِتُکّنَ َوال َتَبّرَ همچنین در آیه ای دیگر می فرماید: »َوَقْر

واژه »قرن« از وقرـ یقر به معنای استقر است، مستقر شدن و بر جای ماندن، »سید قطب« با توّجه به این 
معنا، نوشـته اسـت: »قرن، تعبیر لطیفی اسـت؛ یعنی: خانه، پایگاه زن است؛ ازاین رو، زن به قدر نیاز و حاجت 

می تواند از منزل خارج شود«.4
در تفسیر»فرقان« نیز آمده است: قرن از قّر یقّر، امر آن: »اقررن« است. آیه شریفه، زنان را به قرار گرفتن 

در خانه امر می کند و اینکه بدون حاجت از منزل خارج نشوند.5
دربـاره معنـای واژه »تبـّرج« در قدیمی  ترین متـن لغوی، یعنی کتاب »العین« آمده اسـت: آن گاه که زن 

زیبایی های گریبان و چهره را بنمایاند، گفته می شود: تبّرج کرده است.6
فّیومی نیز جلوه گری و عرضه زیبایی ها را مفهوم تبّرج دانسته و نوشته است: »تبّرجِت المرئة؛ یعنی زن، 

زیبایی ها و زینت هایش را در مقابل نامحرم آشکار سازد«.7

1- تذکره الفقها، ج1، ص90.
2- احزاب، آیه 32.
3- احزاب، آیه 33.

4- فی ضالل القرآن، ج5، ص2859.
5 - الفرقان فی تفسیر القرآن،ج22، ص105.

6- کتاب العین، ج6، ص115.
7- مصباح المنیر، ج1، ص42.
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ناگفتـه نمانـد کـه طـرف خطاب خداونـد در آیه مزبور، همسـران پیامبرنـد؛ ولی در مورد هریـک از زنان 
مسلمان نیز می تواند صادق باشد. در آیه قبل، زنان پیامبر از سخن گفتن هوس انگیز و مهیج، نهی شده اند تا 
از طمع و آزار بیگانگان ایمن باشـند. در این آیه می فرماید: در خانه هایتان بمانید و همچون زنان جاهلّیت در 

میان جمعّیت ظاهر نشوید و اندام و زیبایی و زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید.
این آیه شـریفه، بیانگر اهمّیت حجاب اسـالمی و نهی از خودنمایی اسـت که به زنان مسـلمان دسـتور 
می دهـد هماننـد زنان عصر جاهلّیت نخسـتین، برای حضور در اجتماع، از خودنمایـی و خودآرایی بپرهیزند. 
روشن است که مراد، محصور و محبوس نمودن زن در خانه و بریدن او با اجتماع نیست؛ زیرا مخاطبان آیه، 
یعنی زنان پیامبر به شـهادت تاریخ همراه آن حضرت به مسـافرت رفته، در جنگ ها شـرکت جسـته و 

پیامبر نیز منعی نفرموده است.
ْؤِمِنینَ ُیْدِنینَ  َواِجَک َو َبَناِتَک َو ِنَساِء اْلُ ْز

َ
یِبُّ ُقل ّلِ ا الّنَ َ ّیُ

َ
قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید: »َیا أ

ِحیًمـا؛ ای پیامبر! به زنان و دختران   ُیْؤَذْیـَن َو َکاَن اهلُل َغُفـوًرا ّرَ
َ

ن ُیْعَرْفـَن َفـال
َ
ْدیَن أ

َ
ـّنَ َذِلـَک أ ِبیِهِ

َ
ـّنَ ِمـن َجال هْیِ

َ
َعل

خود و به زنان و مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود فرو پوشند. این مناسب تر است، تا شناخته نشوند و مورد 
آزار قرار نگیرند«.1

 ُیْؤَذْیَن« بیان کرده است: یعنی 
َ

ن ُیْعَرْفَن َفال
َ
ْدیَن أ

َ
این آیه شـریفه، فلسـفه پوشـش زنان را با تعبیر»َذِلَک أ

پوشش، نزدیک ترین راه است که زنان به ستر و عفاف شناخته شوند و نااهالن و فاسدان در مقام تعقیب آنان 
برنیایند و به آنها اذّیت و بی احترامی نکنند و نگاه هوس آلود و پرتمّنا به آنان نداشته باشند.2

زینـت زن اگـر بـرای  خود و محرمش حفظ شـود، پاداشـی ارزنده نزد خدا برای وی در نظر گرفته شـده و 
زنان باید بکوشند تا با خویشتنداری به آن پاداش دست یابند و خدا خواسته تا ارجمند باشند و جایگاه آنان بر 
 نیست. وقتی زنان پیامبر جا باشد. به هر صورت، این دستورات فقط برای همسران و اهلبیت پیامبر
باید در خانه بمانند تا حرمت آنان خدشـه دار نشـود، دیگر زنان هم چنین هسـتند این سـفارش به خودداری از 

بیرون آمدن از خانه، به دلیل حفظ شئون اسالمی است.
درباره شـأن نزول این آیه شـریفه آمده اسـت: »گروهی از منافقان، اوائل شـب که هوا تاریک می شـد در 
کوچه ها و معابر مزاحم زنانی که جهت اقامه نماز به مسجد می رفتند می شدند. خداوند این آیه شریفه را نازل 
فرمود و به پیامبر دسـتور داد که به همسـران و دختران خویش و زنان مؤمنین بگوید که بدون جلباب و 
روسـری از خانه خارج نشـوند. ازاین رو، پس از نزول آیه، زنان انصار با لباس سـیاه و بلند و با حجاب کامل در 

1- احزاب، آیه 59.
2- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج20، ص177؛ التفسیرالکبیر، ج13، ص230.
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نماز جماعت حاضر می شدند؛1 بنابراین، وجود عدم امنیت در جامعه و اهمّیت و لزوم مصونّیت زن از هرگونه 
تجاوز، اسالم دستور به حفظ حجاب و پوشش داده است.

همچنیـن قائلیـن بـه افضلّیت نماز برای بانـوان در خانه، به برخی از احادیـث وارده از معصومان که بر 
افضلّیت نماز زنان در خانه داللت دارد، تمّسک جسته اند.

دسـته ای از روایـات نیـز زنان را از رفتن به مسـجد بازداشـته اند. همچنین از کتاب هـای روایی و فتاوای 
بعضی از فقهای شـیعه و سـّنی اسـتفاده می شود که برای زنان خواندن نماز در خانه از نماز خواندن در مسجد 
فضیلت بیشـتر دارد. جهت اختصار به نمونه هایی از این روایات و فتاوا که مضمون همه آنها یکسـان اسـت، 

اشاره می کنیم:
ین درجًة؛ به   َو عشر

ً
مِع َخسا َ رسول خدا فرمودند: »َصالُة الرأِة َوحَدها ف َبیِتا کَفضِل َصالِتا ف الج

تنهایی و در خانه نماز خواندن زن، مثل نماز در جمع است در حالی که بیست و پنج درجه فضیلت دارد«.2
تـا َو 

َ
 ِمـن َصالِتـا َوُصّف

ُ
نسـاء البیـوُت، َو صـالُة اَلـرأِة ف َبیِتـا أفَضـل ِ

ّ
همچنیـن فرمودنـد: »إن َمسـاِجَد ال

 ِمن َصالِتا ف َسـطِح 
ُ

 ِمـن َصالِتـا ف َصحـِن داِرهـا َو صالُتـا ف َصحـِن داِرهـا أفَضـل
ُ

صالُتـا ف ُصّفتـا أفَضـل
َبیِتا؛ بهترین مسـجد زنان، خانه اسـت؛ و نماز در خانه برتر از نماز او در ایوان اسـت؛ و نماز او در ایوان برتر از 

نمازش در حیاط خانه اش است؛ و نماز او در حیاط خانه، برتر از نمازش بر پشت بام خانه است«.3
و نیـز در »نهـج الفصاحـه« از آن حضرت چنین نقل شـده اسـت: »بهترین مسـجد زنان، کنـج خانه آنها 

است«.4
»نمـازی کـه زن، در تاریک تریـن گوشـه خانه خـود به جا مـی آورد، از همه نمازهای او نـزد خدا محبوبتر 

است«.5
امـام صـادق در این بـاره فرمودند: »َخیُر َمسـاِجِد ِنسـاِئُکم الُبیوُت؛ بهترین مسـاجد برای زنان شـما 

خانه ها است«.6 
 ِمـن 

ُ
 ِمـن َصالِتـا ف َبیِتـا َو صالُتـا ف َبیِتـا افَضـل

ُ
ِدِعَهـا افضـل همچنیـن فرمودنـد: »َصـالة اَلـرأة ف َمن

صالِتا ف الّداِر؛ نماز زن در اطاق عقبی)پستو(، برتر از نماز او در اطاق جلویی است و نماز او در اطاق نشیمن، 

1- تفسیرمجمع البیان، ج4، ص370؛ تفسیر قمی، ج2، ص196؛ تفسیر نورالثقلین، ج4، ص307.
2- وسائل الشیعه، ج5، ص237؛ بحاراالنوار، ج80، ص371.

3- من الیحضره الفقیه، ج1، ص374، ح1088.
4- نهج الفصاحه، ص474، ح 1532.

5- همان، ص690، ح2588.
6- وسائل الشیعه، ج5، ص237، من الیحضره الفقیه، ج1، ص238؛ بحاراالنوار، ج80، ص371.
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برتر از نمازش در خانه اش است«.1 یکی از همسران پیامبر از آن حضرت نقل می کند که فرمودند: »َخیُر 
؛ بهترین مساجد برای زنان، اطاقهای عقب خانه های آنان است«.2 همانند این  ّنَ ساِء، َقعُر ُبُیوِتِ َمساِجِد الّنِ

روایات، در منابع اهل سنت نیز از پیامبر نقل شده است.3
 ساِء ُجَعٌة َو ال أذاٌن َوال إقامة؛ رسول خدا  الّنِ

َ
یَس َعی

َ
رسول خدا به امام علی فرمود: »یا عّی! ل

فرمود: ای علی! بر زنان نماز جمعه و جماعت و اذان و اقامه واجب نیست«.4
از نظر فقهی، در فقه شـیعه و سـّنی در این مسـئله تقریبًا نظریه واحدی وجود دارد و آن این که ادلّه وجوب 
نماز جمعه به چند دسته ترخیص داده است؛ یک دسته از آنها زنان هستند. نماز جمعه یک تکلیف واجب است 
که در زمان حضور معصوم واجب تعیینی بود. چند گروه از این حضور معاف بودند؛ بنابراین، بیان و لسان 
ادلّه، رفع کلفت و الزام است، نه ایجاد ممانعت؛ به عبارت دیگر، وجوب نماز جمعه منوط به مذّکر بودن است، 
نه جواز آن. بر همین اسـاس، فتوای اکثر قریب به اتّفاق فقهای عظام این اسـت که در صورت حضور، نماز 
جمعـه زنـان صحیـح و کفایت از نماز ظهر آنان می کند. حّتی برخی از این هم فراتر رفته و فرموده اند: زنان در 
صورت عدم حضور، تکلیفی نسبت به نماز جمعه ندارند؛ ولی اگر در جماعت حضور پیدا کردند، بر آنها واجب 

می شود. مانند صاحب سرائر که می نویسد: در صورت عدم حضور، نماز جمعه جایز و گرنه واجب است.5
شهید اول، در »دروس الشرعیه« می گوید: »و مع الحضور، تجب«.6

برخـی از علمـا، فتـوای فوق را درباره باقی معذورین غیر از زنان؛ مانند بیمـاران، صحیح می دانند، ولی در 
زنـان صحیـح نمی دانند. چنان که محقـق اردبیلی با این نظر مخالفت نمودند. وی گرچه نماز جمعه زنان 
را فقط مجزی دانسـته، نه واجب؛ ولی برای فرق میان زنان و سـایر معذورین؛ چه از نظر اجزاء و عدم اجزاء و 

چه از حیث وجوب و عدم وجوب، ادلّه وارده را تمام نمی داند، بلکه می فرماید:
»لعّل الَوجه اّن سـقوطها للمشـّقة فهو رخصة7منوطة بالعّلة فعلی تقدیر عدمها الیسـقط...ألّن السـاقط هو 
السـعی والشـهود... و سـقوط الشـهود الیسـتلزم سـقوط الصالة مطلقًا...« بعد می فرماید تمام ادلّه در مورد زنان 

هم جاری هستند؛ »فالفرق بینها و بین غیرها محل تأّمل«.8

1- وسائل الشیعه، ج5، ص236؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص397.
2- اعالم الساجد بأحکام المساجد، ص309.

3- سنن ابی داود، ج1، ص137، ج57.
4- بحاراالنوار، ج81، ص 115.

5- سلسلة الینابیع الفقهیه، ج4، ص 718.
6- همان، ج28، 647.

7- البته خود ایشان در ادامه بحث احتمال هم می دهند که رفع وجوب، رخصتی نباشد، بلکه عزیمتی باشد، مثل نماز مسافر.
ح ارشاد االذهان، ج2، ص345. 8- مجمع الفائدة و البرهان فی شر



177 فــــروغ مسجـــــــــــد

امام خمینی نیز نماز جمعه برای زنان را جایز و مجزی از نماز ظهرشان می دانند.1
به هر حال، حکم فقهی مسئله در کلمات فقهای عظام موجود است و غرض از این توضیح، ارائه گزارشی 
از جـواز حضـور زنـان در نماز جمعه، سـّنت بـودن آن در کتاب های روایی و فقهی بود. مبنـی بر اینکه فتوای 

مشهور فقهای عظام، جواز و اجزای نماز جمعه زنان است.
همچنیـن در کتاب هـای اهل سـّنت نیـز روایاتی کـه رجحان نماز در خانـه را بر نماز جماعـت زنان ثابت 
 ِمْن 

ُ
ـرأِة ف ِبْیِتا أْفضل می کننـد، وجـود دارد؛ از جملـه، روایت ذیل که ابوداود و حاکم نقل کرده اند: »َصالُة اْلَ

َصالِتا ف السـجد؛ نماز زن در خانه اش، از نماز در مسـجد برتر اسـت؛ البته در کتاب »تحریر المرأة فی عصر 
الرساله« در صحت این روایت خدشه شده است«.2

در کتاب های فقهی معاصر فقهای اهل سـنت، مسـئله خروج زنان برای اقامه جماعت، منوط به ایمنی از 
وقوع در فتنه، عدم ازدحام مردان در خیابان ها و بازارهای منتهی به مسـاجد ذکر شـده اسـت. برخی نیز برای 
جمـع میـان هـر دو فضیلت؛ یعنی جماعت زنان و عـدم حضور در میان مردان، نماز جماعـت زنان در خانه را 

پیشنهاد داده اند.3
بـه نظر می رسـد بـا وجود روایات فراوانـی که در کتاب های روایی اهل سـنت وجـود دارد که هم ترغیب 
پیامبر به شـرکت زنان در جماعت را می رسـاند و هم سـیره متشـرعین عصر رسالت را بیان می کند، منع 

تنزیهی علمای اهل سنت از شرکت زنان در جماعت کمی عجیب می باشد.
بسـیاری از فقهای عظام نیز با توّجه به اهمّیت حفظ حجاب، از روایات »منع خروج زنان از خانه« همین 

معنا )افضلّیت نماز در خانه( را استنباط کرده اند.
ُبیوُت«4 

ْ
در کتاب »روضة المتقین« در شـرح روایت امام صادق که فرمود: »َخْیُر َمسـاِجِد ِنسـاِئُکْم ال

؛ نماز خواندن زنان در خانه به عصمت و عفاف آنان نزدیک تر  ّنَ َو سترِهّنَ آمده است: »لّنا أْقرُب إل ِعْصَمِتِ
است«.5

صاحـب مفتـاح الکرامه در جمع آوری اقوال در این باره آورده اسـت: »هل شـرعیه إتیان المسـاجد للّرجال 
خاّصـة أو لهـم و للّنسـاء؟ فـی نهایـة األحـکام و کشـف اإللتبـاس، هـذا الحکـم یعنـی: إتیـان المسـاجد مختـّصٌ 

1- تحریر الوسیله، ج1، کتاب الصالة، فیمن تجب علیه صالة الجمعه، ص237.
2- تحریر المرأة فی عصر الرسالة، ج13، ص220. 

3- العک  الشیخ- خالد- موسوعة فقه المرأة المسلمه من الکتاب والسنه.
4 . وسائل الشیعه، ج5، ص237، ح6432 و 6434؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص238، ح718؛ بحاراالنوار، ج80، ص371، ح32.

ح من الیحضره الفقیه، ج2، ص107،  5- روضة المتقین فی شر
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ما تستحّب الفریضة فی المسجد فی حّق  ُهّنَ َامرُه باإلستتار و فی )حاشیه المیسی(: إّنَ ساء ألّنَ بالّرجال دون الّنِ

الّرجـال اّمـا الّنسـاء فبیوتهـن مطلقـًا. و فـی مجمـع البرهـان خبر یونس بـن ضبیان یدّل علـی اختصاص فضیلة 

المسـجد بالّرجال کما هو المذکور فی الکتب والمشـهور بینهم و فی التذکرة یکره للنسـاء اإلتیان الی المسـاجد و 

فی )الدروس( للّنساء االختالف الیها کالّرجال و إن کان البیت افضُل و خصوصًا لذوات الهیئات و فی )النفلیه( 

صلوة المرأة فی دارها فی )الذکرى( االقرب شرعیة اتیان المساجد للنساء و فی موضع آخر من کشف االلتباس 

اّن صلوة اْلَمرأِة فی ِبْیِتها أْفضُل ِمْن َصالِتها فی المسجد و فی )اللمعة والّروضة( االفضل المسجد لغیر المرأة أو 

مطلقـًا بنـاًء علـی اطـالق المسـجد علـی بیتها و قاال ایضًا: و مسـجد المرأة بیتها بمعنـی اّن صالتها فیه افضُل من 

خروجها الی المسـجد أو بمعنی کون صالتها فیه کالمسـجد فی الفضیلة فالتفتقُر الی طلبها بالخروج و هل هو 

کمسجد مطلق أو هو کما ترید الخروج الیه، فتخلف بحسبه الظاهر الثانی قلت: و َمن تتّبع مباحث الجماعة و 

األوقات و مباحث الحیض و االستحاضة و غیرها، ظهر له اّن االصحاب قائلون بشرعیة اتیان المساجد للنساء 

فینبغی التأّمل فی محِل الّنزاع؛ آیا رفتن به مسجد فقط برای مردان مشروع است یا برای زنان نیز جایز است؟

در »نهایة األحکام« و »کشف اإللتباس« این امر مختص مردان شمرده شده است، نه زنان؛ زیرا به زنان 
دستور پوشش و پنهان شدن داده شده است.

در حاشـیه »میسـی« آمده است: خواندن نماز در مسجد برای مردان مستحب است، اّما استحباب نماز در 
خانه برای زنان به طور مطلق ثابت است.

و در »مجمع البرهان« در خبر یونس بن ضبیان آمده: فضیلت رفتن به مسـجد برای مردان ثابت اسـت، 
نه برای زنان.

همان طور که مشهور بین فقها هم همین است.
و عالمه حلّی در »تذکره« می نویسد: رفتن زنان به مسجد مکروه است.

و در »نفلیه« آمده است: نماز زن باید در خانه اش برپا شود.
و عالمه در »ذکری« می گوید: نماز زن در خانه اش افضل از مسجد است.

و شهید اول و دوم در »لمعه« و »روضه« می گویند: بهتر این است که بگوییم مسجد برای غیر زنان است 
یا این حکم به طور مطلق جاری است. بنابراین که خانه برای زنان در حکم مسجد است.

و شـهید اول و ثانی نیز در معنای »مسـجد المرأة بیتها« گفته اند: یعنی نماز خواندن زنان در خانه افضل 
از رفتن آنها به مسـجد اسـت یا به این معنا اسـت که فضیلت نماز زنان در خانه مثل مسـجد اسـت و نیازی به 

رفتن به مسجد نیست.
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البتـه صاحـب »مفتـاح الکرامه« بعـد از نقل اقوال می گوید: »کسـی که مباحث احـکام جماعت، اوقات، 
مباحث حیض، اسـتحاضه و غیر آنها را تتّبع کند، برایش روشـن می شـود که اصحاب، قائل به شرعیت رفتن 

زنان به مسجد هستند. بنابراین، سزاوار است در خصوص این موضوع دقت شود«.1 
شـهید ثانی در »شـرح لمعه« می گوید: »واألفضُل المسـجد لغیر المرأة أو مطلقًا بناًء علی اطالق المسـجد 
علـی بیتهـا بالّنسـبة إلیهـا... و مسـجد المـرأة بیتهـا، بمعنـی أّن صالتهـا فیـه أفضُل ِمـن خروِجها إلی المسـجد أو 

بمعنی کون صالتها فیه کالمسـجد فی الفضیلة فالتفتقُر إلی طلِبها بالخروج؛ بهتر آن اسـت که بگوییم رفتن 

به مسجد برای غیر زنان است یا این که بگوییم: خانه به طور مطلق »مسجد« زن است. ناگفته نماند معنای 
این که مسجد زن، خانه اوست، این است که نماز زن در خانه اش از رفتن او به مسجد برتر است یا به این معنا 

که اقامه نماز در خانه در فضیلت، مثل مسجد است و نیازی به رفتن او به مسجد نیست«.2
 ِمْن َصالِتا ف السجد؛ نماز زن در خانه 

ُ
رأِة ف ِبْیِتا أْفضل در کتاب »عروة الوثقی« آمده است: »َصالة اْلَ

بهتر از نماز او در مسجد است«.3
 بیت 

ُ
، و الفضـل سـاِء الصـالُة ف بیوتـّنَ  للّنِ

ُ
امـام خمینی در تحریرالوسـیله آورده اسـت: »و الفضـل

الخدوع؛ برای زن ها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوق خانه و اطاق عقب بهتراست«.4
از مجموع روایات گذشـته می توان این گونه اسـتفاده کرد که خواندن نماز در خانه نسـبت به مسجد برای 
زنـان بهتـر اسـت. اّما بـا تأّملی در این گونه روایات درمی یابیم که معمواًل تالش شـده تا به نحوی به مسـئله 

حجاب اسالمی اهمّیت بدهند و به همین دلیل هم به نماز در خانه فضیلت داده اند.
بدون هیچ تردیدی، اندام زن به ویژه اگر با آرایه ها و پیرایه هایی، آراسته گردد، هیجان انگیز و هوس آفرین 
اسـت. از سـوی دیگـر زن، نیمـی از پیکـره جامعه انسـانی را تشـکیل می دهـد و در ابعاد مختلـف فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می تواند نقش آفرینی داشته باشد.
اسالم با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور وی در عرصه های مختلف اجتماعی را رقم زده است و با 
دسـتورات حکیمانه و راه گشـایی که در چگونگی منش و روش او ارائه داده، از یک سـو این نیروی عظیم را از 
تباه شدن و در گوشه ای بی هدف و بی اثر ماندن نجات داده و از سوی دیگر جلو فسادگری و ناهنجاری های 
ناشی از اختالط زن و مرد را گرفته است. بنابراین، وجود عدم امنیت در جامعه و اهمّیت و لزوم مصونّیت زن 

1- مفتاح الکرامه، ج2، ص228- 229.
ح اللمعة الدمشقیة، ج1، ص63. 2- شر

3- ، عروة الوثقی، ج1، ص426.
4 . تحریرالوسیله، ج1، ص152.
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از هرگونه تجاوز، شریعت اسالم دستور به حفظ حجاب و پوشش داده است.
اگـر زنـی بتوانـد خود را از دید نامحرم بپوشـاند و یا دیدگان خویش را از نـگاه بیگانه فرو بندد، حضور او در 
مسـجد منعی ندارد. همان طور که در زمان رسـول خدا زنان با حفظ حجاب و پوشـش اسـالمی به نماز 
جماعت در مسجد حضور پیدا می کردند. امام خمینی دراین باره فرموده است: »اگر )زنان( بتوانند کاماًل 

خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر است در مسجد نماز بخوانند«.1
و همچنیـن حضـرت آیـت ا... مکارم شـیرازی می فرمایند: »برای زن ها بهتر آن اسـت که نماز را در خانه 

بخوانند، ولی اگر خود را از نامحرم به خوبی حفظ کنند، بهتر است در مسجد بخوانند«.2
و نیز از صاحب »دروس« نقل شده که فرمود: »یستحب للّنساء اإلختالف إلیها کالّرجال و إن کان البیت 

أفضل؛ رفتن به مسجد برای زن مستحب است مانند مردان، گر چه خانه بهتر است«.3
با توجه به مطالب یادشـده، اگر کسـی بگوید چون برای زن بهتر اسـت که در خانه نماز بخواند و روایات و 
آیات و نیز دیدگاه های دانشـمندان بزرگ اسـالمی هم گواه بر این است، دلیل استواری نخواهد بود؛ ازاین رو 
که، این برتری در روایات نمی تواند مانعی باشد برای ارزش نمازی که زن می تواند در مسجد به دست آورد.

اگر نماز در خانه برای زن سـزاوارتر باشـد، به همین اندازه نیز خواندن نماز در مسـجد یا شـرکت در دعاها 
سفارش شده و اهمّیت هر کدام در جای خود محفوظ است.

و نیز به همین مقدار که کراهت رفتن زنان به مساجد در روایات اشاره شده، در برابر، روایات بسیاری هم 
وجود دارد که حضور بانوان در مسجد را جائز می داند.

در برخی از روایات آمده، وقتی زنان درخواست اجازه برای رفتن به مسجد کردند، منعشان نکنید. در سنن 
ابوداود باب »ما جاء فی خروج النساء الی المسجد« تعدادی از این روایات ذکر شده است.

ت)ای غیرمتطّیبات(؛ همسرانتان  َ
َیْخُرْجَن َوُهَنّ َتِفال

ْ
َنُعوا ِإَماَء اهلِل َمَساِجَد اهلِل َول َتْ رسول خدا فرمود: »اَل

را از رفتن به مساجد خدا منع نکنید. البته باید موقع بیرون رفتن بوی خوش)عطر( استعمال نکنند«.4
لْیِل؛ هنگام شـب به زنان 

َّ
سـاِجِد ِبال و در روایتی دیگر نیز از آن حضرت آمده اسـت: »أِذُنوا لِلّنسـاِء ِإَل اْلَ

برای رفتن به مساجد اذن دهید«.5

1- امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله 893.
2- آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله817.

3- مفتاح الکرامه، ج2، ص228- 229.
4- سنن ابی داود، ج1، ص155، ح565 و 566 و567.

5- همان، ح568.
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در کتـاب کنزالعمـال نیـز در باب حکم اذن زنان، از رسـول خدا آمده اسـت: »إذا اْسـتأَذَنُکْم ِنسـاؤُکْم 
؛ شـب هنـگام کـه زنانتـان برای رفتن به مسـجد اجـازه می خواهند، رخصت  ـّنَ ُ

َ
ِذُنـوا ل

ْ
سـِجِد َفأ لْیـِل إَل اْلَ

َّ
ِبال

؛ وقتی که زنان شـما برای  َنُعوُهّنَ َتْ دهید«.1 همچنین آن حضرت می فرماید: »إذا اْسـتأَذَنُکْم إَل الّصالِة َفال
رفتـن بـه مسـجد جهت اقامه نماز اجـازه می خواهند، منع نکنیـد«.2 در صحیح بخاری و صحیح مسـلم، نیز 
ْسـِجِد فالمَیَنْعها؛ هرگاه  روایاتـی از پیامبر به همین تعبیر آمده اسـت: »إَذا اْسـتأذَنْت أَحَدُکـْم إْمرأُتـُه إل اْلَ

همسر یکی از شما برای رفتن به مسجد اذن خواست، مانع نشوید«.3
ساِجِد إَذا اْستأَذُنوُکم؛ باز ندارید زنان  َنُعوا النساَء َحُظوَظُهّنَ ِمَن اْلَ َتْ همچنین آن حضرت می فرمایند: »ال

را از فیض مسجد، آن هنگام که از شما اجازه می خواهند«.4
برخی از روایات مزبور عالوه بر تصریح در جواز خروج زنان برای اقامه جماعت در مسـجد، حاکی از این 
است که بحث حضور زنان برای اقامه جماعت عشاء یا صبح که مستلزم خروج در تاریکی بوده، برای مردان 
مشـکل به نظر می رسـیده و حضرت با کالم فوق می خواهد که مردان رفع ممانعت نمایند. بنابراین، چنانچه 
زنان بتوانند حجاب اسـالمی و شـئون زن مسلمان و پاکدامنی خود را حفظ کنند، افضل بودن نماز در مسجد 
برای زنان همچون مردان اسـت و جای هیچ گونه تردیدی نیسـت و طبق این روایات نباید آنان را از فضایل 

و آثار معنوی مسجد محروم کرد.
بـه هـر حـال سـخن ما به بعضـی از افرادی که دیدگاه مخالفی نسـبت بـه حضور اجتماعی زنـان دارند و 
آموزه هـای دینـی و قـرآن کریم را به عنوان پشـتیبانی بـرای حبس کردن زن به چهار چـوب خانه می دانند، 
این اسـت: آیا به راسـتی آموزه های اصیل دینی و قرآنی با حضور اجتماعی زنان مخالف اسـت و یا این مقوله 
نیز همچون بسـیاری از موارد دیگر، نظر متحجّرانه ای اسـت که با نان دین در جوامع اسـالمی و حّتی جوامع 

غربی شیوع پیدا کرده است؟
ْؤِمُنوَن  ـا اْلُ َ

َ
قـرآن کریـم دربـاره حضور زنان در اجتماع، مؤمنان راسـتین را چنین معّرفـی می فرماید: »ِإّن

ِذُنوَنَک 
ْ
ِذیـَن َیْسـَتأ

َّ
ِذُنوُه ِإّنَ ال

ْ
ْمـٍر َجاِمـٍع َلْ َیْذَهُبـوا َحـّیَ َیْسـَتأ

َ
 أ

َ
َکاُنـوا َمَعـُه َعـی ِإَذا  ِذیـَن آَمُنـوا ِبـاهلِل َوَرُسـوِلِه َو

َّ
ال

ُم اهلَل ِإّنَ  ُ ْم َواْسَتْغِفْر لَ ن ِشْئَت ِمْنُ َ َذن ّلِ
ْ
ْم َفأ ِنِ

ْ
َذُنوَک ِلَبْعِض َشأ

ْ
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباهلِل َوَرُسوِلِه َفِإَذا اْسَتأ

َّ
ِئَک ال

َ
ْول

ُ
أ

ِحمٌی؛ مؤمنان راستین کسانی اند که هم از نظر عقیده، به خدا و پیامبر معتقدند و هم از نظر درک  اهلَل َغُفوٌر ّرَ

1- کترالعمال، ج11، ص677، ح20872.
2- همان، ح20873.

3- صحیح بخاری، ج2، ص406، باب555و 558؛ صحیح مسلم، ج4، ص161؛ السنن النسائی، ج2، ص42.
4- صحیح مسلم، ج4، ص161.
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مسـائل اجتماعی و هوش جمعی، جامعه را خوب می شناسـند و در مسـائل جمعی حضور دارند. آنها منزوی 
نیستند در فعالیت های اجتماعی حضور دارند«.1

» أَْمٍر َجاِمٍع«، در این آیه شریفه همان مسائل جمعی یک نظام است. این حضور می تواند اَشکال مختلفی 
پیدا کند، مثل حضور در مسجد برای نماز جماعت و فراگیری احکام و دستورات دینی، انتخابات، نماز جمعه، 
و سایر فّعالّیت های سیاسی و اجتماعی که در سرنوشت افراد جامعه تأثیرگذار است که این شمول هم شامل 

مردان می شود و هم شامل زنان.
مالحظه می کنیم اطالق آیه شریفه به گونه ای است که این حکم برای زن و مرد )هر دو( قابل اجرا است.

روایات یادشده نیز گذشته از خلل در اسناد آنها، از جهت داللت نیز مورد تأّمل اند.
خود پیامبر، زمینه ساز حضور فّعال اجتماعی زنان در تمام عرصه ها بودند؛ چنان که آن حضرت، زنان 
خویـش را بـه جهـاد می برد و نیـز در مواردی که امر دفـاع از پیامبر حضور آنـان را می طلبید؛ از آن دریغ 

نمی کرده اند.2
در سیره رفتاری پیامبر با خانواده اش آمده است: هنگامی که می خواستند به مسافرت بروند، در میان 
همسـران خود قرعه می زذند، هرکدام که قرعه بنام وی درمی آمد، در سـفر همراه خویش می برد.3 بعضی از 

اصحاب نیز چنین می کردند.4
زنـان پیامبـر همـه از مهاجریـن بودند.5در هجرت به حبشـه18 زن حضور داشـتند6 که اسـماء بنت 

عمیس، ام سلمه و رقیه دختر رسول خدا از جمله آنان بودند.7
در میـان زنـان مهاجـر بـه مدینـه، فاطمه بنت اسـد، مادر امیـر مؤمنان نیـز بود. طبـق فرمایش امام 
صـادق، وی اّولیـن زنی بود که به سـوی پیامبر پیاده از مّکه بـه مدینه هجرت نمود.8در این هجرت، 
زینـب دختـر پیامبـر9و حضرت فاطمه زهرا، همسـر امیر مؤمنـان، دختر دیگـر آن حضرت نیز از 

جمله مهاجران فی سبیل اهلل به حساب می آیند.

1- نور، آیه 62.
2- ریاحین الشریعه، ج5، ص80.
3- معجم ابی یعلی، ج1، ص93.
4- صحیح بخاری، ج7، ص43.

5- احزاب، آیه 50.
6- الطبقات الکبری، ج1، ص207.

7- االصابة فی تمییز الصحابه، ج4، ص237.
8- اصول کافی، ج1، ص377. 

9- بحاراالنوار، ج19، ص380.
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همچنین می توان به حضور فّعال زنان در بیعت، که یک امر کاماًل سیاسی و اجتماعی بود را نام برد و نکته 
جالب اینکه اّولین بیعت پیامبر با مسلمانان به دلیل حضور فّعال بانوان به »بیعت الّنساء« معروف شد.

در زمان حکومت نبوی، زنان اجازه داشـتند نمایندگان خود را به محضر رسـول خدا بفرسـتند و 
بدون دخالت مردان، مطالبات خود را مطرح کنند. آنها سـؤاالت خود را با پیامبر در میان می گذاشـتند و 

پاسخ ها را دریافت می کردند.
بـه عنـوان مثال، ام سـنان می گوید: ما زنان همراه رسـول خدا در نمازهای جمعـه و جماعت و اعیاد 

مختلف شرکت می کردیم.
به هر حال، رفتن زنان به مسـاجد برای ادای نماز و سـایر عبادات، در عصر رسـالت رسـول خدا امری 
عادی و معمول بود و این رفت و آمد فرصت مناسـبی بود تا در مجالس علمی که از سـوی رسـول خدا و 
بزرگان صحابه در مسـاجد برپا می شـد، حضور یابند. داسـتان آن زن که پیشـنهاد عمر را درباره پایین آوردن 
میزان مهریه ها رّد کرد و عمر پس از شنیدن دلیل وی، رجوع به حق کرد، مشهور است و این خود دلیلی است 

بر اینکه آزادی اندیشه برای مردها و زنها یکسان بوده است.1
تقریـر و سـکوت معصومـان در عصـر بعـد از پیامبـر در این خصـوص نیز از وجـوه حجّیت چنین 
حضورهاسـت؛ چنان که در زمان امام علی خانواده آن حضرت، یعنی دختر پیامبر و نوادگان دختری 
وی در عرصه های مختلف سیاسـی و اجتماعی حضور جّدی داشـتند. حضرت زهرا، پیشـتازترین مخالف 
سیاسـی علیه نظام خالفت سـقیفه بود و بارها با خلیفه اّول محاّجه کرد و او را محکوم نمود. خطبه ایشـان در 
مسـجد ایراد شـد و زنان و مردان آن را گوش دادند. هرگز امیر مؤمنان نسـبت حضور ایشـان در مسجد و 
دیگر عرصه های اجتماعی اعتراض نداشت و یا همچون سکوت آن حضرت در مقابل تالش سیاسی ام سلمه 

در دفاع از والیت و نیز ام الفضل که در غزوات جمل و صفین کار اطالعاتی برای حضرت انجام می دادند.
صاحـب »وسـائل الشـیعه«، روایـات گوناگونی را دربـاره حضور بانـوان در عرصه های مختلـف اجتماع 
گـردآورده و شـرایط و چگونگی شـرکت آنان را در مسـائل اجتماعـی بیان کرده و از مجمـوع روایات به این 
نتیجـه می رسـد کـه: »برای زنان رواسـت که در مجالس عـزا، ادای حقوق مردم، و یا تشـییع جنازه از منزل 
بیـرون رونـد و در ایـن کارهـا شـرکت کنند، همچنان کـه حضرت فاطمـه  و زنان ائمه اطهـار در آنها 

شرکت می کرده اند«.2

1- تاریخ دانشگاه های اسالمی، ص366.
2- وسائل الشیعه، ج1، ص376.
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بنابرایـن، اگر احکامی محدودکننده در اسـالم نسـبت بـه زنان وجود دارد، هرگز بـه معنای حبس زن در 
خانه و نادیده گرفتن توانایی های این بخش از اجتماع در اداره جامعه و نقش آفرینی اجتماعی آنان نیست.

اینهـا نشـان می دهـد که بایـد از روایات حبس در خانهـ  که قباًل ذکر شـدـ  تفسـیری دیگر کرد و معنای 
ظاهر، منظور نیست.

 گذشـته از دالیلی که تا کنون بدان اسـتناد شـد، روایات زیادی )روایات عام( از طریق ائمه معصومان
به ما رسیده است، مبنی بر این که مسجد متعلّق به تمام مردم، اعم از زن و مرد است و اختصاص به گروهی 

ندارد.1 
 افزون بر اینها، حضور زنان و مردان در مسجد، زنده نگه داشتن شعائر الهی است؛ چنان که ائمه اطهار
تأکید و تشویق فوق العاده ای نسبت به رفت و آمد به مساجد و حضور مستمر در آن کرده اند؛ زیرا بزرگداشت 
شـعائر آسـمانی و گرامی داشتن آیین دینی، نشانه دینداری و پایبندی به مقّدسات آن است. این مطلبی است 
که شامل بسیاری از باورهای دینی می شود که از آن دسته است: مسجد و روزه داری و روزهای ویژه ای مانند 
عیدها و جز آن، که امام خمینی آنها را »یوم اهلل« می خواندند: امام خمینی کرامت و برتری این اماکن 
را این گونه بیان می نمودند: »در شرع مقّدس اسالم بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند و 
بهتر از همه مسجدها، مسجدالحرام است و بعد از آن مسجد پیامبر و بعد مسجد کوفه و بعد از آن مسجد 

بیت المقّدس و بعد مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محلّه، بعد مسجد بازار است«.2
مسـجد که به فرموده پیامبر خانه خدا3، انوار الهی4، جایگاه پیامبران5و نیز بوسـتان بهشـتی شـمرده 
شـده اسـت، بهترین مصادیق شعائر الهی اسـت. ارج نهادن به این شعائر به فرموده قرآن کریم، نشان دهنده 
وِب؛ و هرکس شـعائر الهی را بزرگ دارد، این 

ُ
ُقل

ْ
ا ِمن َتْقَوى ال َ ْم َشـَعاِئَر اهلِل َفِإّنَ پرهیزکاری اسـت: »َوَمن ُیَعّظِ

کار نشـانه تقوای دلهاسـت«.6 بر همین اسـاس در قرآن کریم از مانع شـدن از یاد خدا در مسـجد، تعبیر به 
ا... ؛ چه کسـی ظالمتر  ُه َوَسـَعى ِف َخَراِبَ ن ُیْذَکَر ِفهَیا اْسُ

َ
َنَع َمَسـاِجَد اهلِل أ ن ّمَ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
ظلم شـده اسـت: »َوَمْن أ

و ستمکارتر از آنکه از بردن نام خدا در مسجد جلوگیری کند و در خراب کردن آن سعی و کوشش کند«.7

1. کترالعمال، ج7، ص650؛ مستدرک الوسائل، ج3، ص359، 554.
2. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 893.

3. وسائل الشیعه، ج1، ص268.
4. مستدرک الوسائل، ج3، ص447.

5. همان، ص313 و359.
6. حج، آیه 32.

7. بقره، آیه 114.
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»در قرون اخیر، تخریب مسجد و ساختمان های توحیدی بنا شده بر قبور ائمه اطهار در»بقیع« توسط 
وّهابیان و تخریب مسـجد »بابری« در هند، نمونه هایی از ظلم به مسـجد بوده اند. ظلم به مسجد، هم شامل 
ظلم به خود مسـجد و هم مؤمنان نمازگزار در آن اسـت که جلوگیری از ورود به مسـجد برای برپایی شـعائر 
اسـالمی و گفتن ذکر و یاد خدا، از مصادیق بارز ظلم به مسـجد و مؤمنان اسـت«.1عالوه بر اینکه احترام به 
مسجد نشان از تقواست و بازداشتن از ذکر خدا ستمگری شمرده شده، اگر کسی به مسجد احترام هم نکند، 
یعنی عملی که حاکی از سبک شمردن مسجد باشد، از او صادر شود، ملعون است. امام صادق دراین باره 
ْسِجَد؛ مورد نفرین خداست کسی که به مسجد احترام نگذارد«.2  ِر اْلَ ُعوٌن َمْن َلْ ُیَوّقِ

ْ
ُعوٌن، َمل

ْ
می فرماید: »َمل

بـه همیـن دلیل، فقهای عظام در فقه، قاعده ای تحت عنوان »حرمة اهانة المحرمات فی الدین« مطرح 
کرده اند. بر اساس این قاعده، که مفاد آن مورد اتّفاق همگان است، هتک، اهانت و تحقیر آنچه در دین اسالم 
دارای حرمت اسـت، جائز نیسـت و مسـجد مسلمانان از مواردی است که رعایت احترام آن الزم شمرده شده 
اسـت. همچنین برخی از علما اهانت به مسـجد و هتک احترام آن را از گناهان کبیره دانسـته اند؛ زیرا مکانی 

که شعائر الهی و از محرمات دینی محسوب می شود، احترام و حرمت آن واجب است.
در کتاب »گناهان کبیره« تحت عنوان »هتک مسـاجد« آمده اسـت: هر مکانی که به وسیله مسلمانان و 
بعنوان مسجد بنا شود، شیعه باشد یا از سایر فرق اسالمی، رعایت حرمت آن واجب و اهانت و هتک آن، مانند 
ّنَ 

َ
خراب کردن و یا آلوده ساختن آن به نجاست، گناه کبیره است. مسجد به حضرت آفریدگار نسبت دارد. »َوأ

َحًدا«3 و اهانت به آن اهانت به خداست. عالوه براین، بزرگی هتک مسجد نزد 
َ
 َتْدُعوا َمَع اهلِل أ

َ
َساِجَد هلِلَِّ َفال اْلَ

هر دینداری بدیهی و ارتکازی است4براین اساس، حضور زنان در مساجد برای انجام فرایض دینی مصداق 
تعظیم و بزرگداشت مساجد است و محروم کردن آنان از این فیض بزرگ، یکی از اقسام هتک و بی احترامی 

است که خود ستمی بس بزرگ است.

ب( قائالن به جواز و استحباب حضور بانوان در مسجد

عّده ای از فقهای عظام شیعه معتقدند که نه تنها حضور بانوان در مسجد مانند دیگر عرصه های اجتماعی 
)البته با رعایت شـئون اسـالمی( جائز اسـت، بلکه امری نیکو و مسـتحّب می باشـد.5حّتی بعضی از فقهای 

1. فرهنگ مسجد، ص183ـ  184.
2 59- وسائل الشیعه، ج3، ص554؛ جامع االحادیث، ج4، ص452. 

3 . جن، آیه 18.
4 60- گناهان کبیره، ج2، ص 385. 

5 61- مجمع الفائده، ج2، ص159؛ دروس الشرعیه، ج1، ص155.
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معاصـر می فرماینـد: بـرای زنـان در صورتی که خود را از نامحـرم به خوبی حفظ کنند، بهتر اسـت نماز را در 
مسـجد بخوانند و اگر راهی برای یادگرفتن مسـائل اسـالمی جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد، واجب 

است به مسجد بروند.1
ادلّه قائلین به جواز و استحباب حضور زنان در مسجد، عمومات و اطالقات روایاتی است که بیانگر ترغیب 
و تشـویق بر رفت و آمد به مسـاجد و بهره مندی از فضائل مسـجد بر انسـان، قطع نظر از جنسـّیت است. این 
عّده که اکثریت علما را تشکیل می دهند بر این مّدعای خود به برخی از شواهد تاریخی نیز تمّسک نمودند.

در منابـع روایـی اسـالم، روایـات زیادی وجود دارد که همگی مشـعر بر این اسـت که مسـاجد متعلّق به 
تمام مردم، اعم از زن و مرد اسـت. با اندکی دّقت در روایات ذیل، به روشـنی درمی یابیم که میان مرد و زن 
هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا واژه هایی مانند، انسان های با تقوا، مؤمن، مّتقین، اهل مسجد، منع نکردن 

و جز آن، اختصاص به گروهی ندارد و برای عموم مسلمانان است.
ّنَ 

َ
َیاِن ِل ُه ِباْلِ

َ
َسـاِجَد َفاْشـَهُدوا ل  َیْعَتاُد   اْلَ

َ
ُجل ْیُتُ الّرَ

َ
در روایتی از پیامبر نقل شـده که فرمودند: »ِإَذا َرأ

ا   َیْعُمُر َمساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلل؛ هنگامی که دیدید شخصی بر رفت و آمد به مسجد مداومت دارد، 
َ

 ِإّن
ُ

اهلَل َیُقول
او را مؤمن بدانید؛ زیرا مسجد خانه انسان های با تقوا و صالح است«.2

ِ ُمْؤمٍن؛ مسجد خانه هر مؤمنی است«.3 آن حضرت در 
ّ

ْسِجُد َبْیُت ُکل و نیز در روایتی دیگر فرمودند: »اْلَ
4.» قِین بیانی دیگر مسجد را خانه همه مّتقیان و پرهیزکاران دانسته اند: »ِاّنَ اَلساِجَد ُبُیوُت اُلّتَ

ه؛  ّنَ َ  الّصـراِط ِاَل الج
َ

واِز َعی َ وِح َو الّرَ َحِه َو الج ُه ِبالـّرَ
َ
 و نیـز فرمـود: »َمن کاَنِت اَلسـاِجُد ُبُیوَتـُه َفَقد َخَتَ اهلُل ل

هر کس خانه اش مسـجد باشـد، خداوند کارش را با رحمت و شـادی قرار داده، و اجازه عبور از صراط به سوی 
بهشت را به او خواهد داد«.5

حَفُة ِلزاِئِرِه؛ اهل مسجد، زائر خدا هستند و  لّتُ
َ
وِر ا  اَلُز

َ
ّواُر َو حٌق َعی  اَلسـِجِد ُز

ُ
هل

َ
امام حسـن فرمود: »ا

بر صاحب خانه است که بر زائرش هدیه ای بدهد«.6
همچنین روایات متعّددی که در آنها واژه »َمن َمشی« و »َمن أَسرج« آمده است. پیامبر فرمود: »َمْن 
َى َعْنُه َعْشُر  ِ ُخْطَوٍة َخَطاَها َحّیَ َیْرِجَع ِإَل َمْنِزِلِه َعْشُر َحَسَناٍت َو ُمِ

ّ
ُه ِبُکل

َ
َمَى ِإَل َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد اهلِل، َفل

1 62- آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله817.
2 63- مستدرک الوسائل، ج3، ص362.

3 64- کنزالعّمال، ج7، ص650؛ مستدرک الوسائل، ج3، ص359، 554.
4. همان، ص659، ح20785؛ نهج الفصاحه، ص 596، ح3083.

5 66- مستدرک الوسائل، ج7، ص 659.
6 67- کلمة االمام الحسن، ص41؛ الِحَکَم الزاهره، ص150.
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ُه َعْشـُر َدَرَجاٍت؛ کسـی که به مسـجدی از مساجد خدا برود، برای هر گامی که برمی دارد تا به 
َ
َئاٍت َو ُرِفَع ل َسـّیِ

منزل برگردد، ده حسنه برایش نوشته می شود و ده گناه از او برداشته و ده درجه ترفیع می یابد«.1
َماِء  َساِجُد ُتِضُء لْهِل الّسَ ِت ِف الْرِض اْلَ اَل ِإّنَ ُبُیو

َ
و همچنین در روایتی دیگر فرمود: رسول خدا: »أ

یِن ِف  َّ َزاَر ُ
 ِف َبْیِتـِه ث

َ
أ

َ
ال ُطوَب ِلَعْبـٍد َتَوّض

َ
َسـاِجُد ُبُیوَتـُه أ ـْن َکاَنـِت اْلَ ال ُطـوَب ِلَ

َ
ْرِض أ

َ
ُجـوُم لْهـِل اْل َکَمـا ُتـِضُء الّنُ

ِقَیاَمِة؛ 
ْ
َیـْوَم ال ـاِطع ِ ـوِر الّسَ َسـاِجِد ِبالّنُ َمـاِت ِإَل اْلَ

ُ
ل

ُ
ـاِئینَ ِف الّظ

َ
ّش ـِر اْلَ ال َبّشِ

َ
اِئـِر أ وِر َکَراَمـَة الّزَ ـُز  اْلَ

َ
ال ِإّنَ َعـی

َ
َبْیـِی أ

خـدای متعـال فرمـود: آگاه باش که خانه های من در زمین مسـاجد هسـتند و برای اهل آسـمان ها همچون 
سـتارگان برای اهل زمین می درخشـند؛ آگاه باش، خوشـا بحال کسـی که مسـاجد خانه های اوست ]بیشتر 
وقت هـا در مسـاجد، نمازهایـش را می خواند[؛ آگاه باش، خوشـا به حال بنده ای کـه در خانه اش وضو بگیرد، 
سپس مرا در خانه ام زیارت کند؛ آگاه باش، بر زیارت شده واجب است که زائرش را تکریم کند؛ آگاه باش، به 

کسانی که در تاریکی ها به مساجد می روند بشارت بده به نور ساطع در روز قیامت«.2
ُه 

َ
ُح ل  َرْطٍب َو اَل َیاِبٍس ِإاّل ُیَسـّبِ

َ
ْیـِه َعی

َ
ْسـِجِد َلْ َیَضْع ِرْجل امـام صـادق نیز می فرماید: »َمْن َمَى ِإَل اْلَ

اِبَعِة؛ هرکس به طرف مسجد برود، پایش را بر هیچ تر و خشکی نمی گذارد، مگر اینکه زمین  ِإَل الَرِضینَ الّسَ
تا طبقات هفت گانه اش برای او تسبیح می گویند«.3

ْن َیُکوَن 
َ
 أ

َ
ْسِجِد ِإاّل  ِف اْلَ

َ
ْسِجِد ِإاّل َة ِلَجاِر اْلَ

َ
امام علی در مورد همسایه مسجد فرموده است: »اَل َصال

َداء؛ نماز همسایه مسجد  َع الّنِ : َمْن َسِ
َ

؟ َفَقال ْؤِمِنینَ ِمیَر اْلُ
َ
ْسِجِد َیا أ : َو َمْن َجاُر اْلَ

َ
ٌة، َفِقیل

َّ
ْو ِبِه ِعل

َ
ُه ُعْذٌر أ

َ
ل

ـ در خانهـ  نماز کامل نیسـت؛ جز اینکه عذری داشـته باشـد. از آن حضرت سـؤال شد که همسایه مسجد چه 
کسی است؟ فرمود: کسی که صدای اذان را بشنود«.4

ْسـِجِد ِإَذا َکاَن  ْکُتوَبَة ِف اْلَ ٌة ِإَذا َلْ َیْشـَهِد اْلَ
َ

ْسـِجِد َصال ْیَس ِلَجاِر اْلَ
َ
همچنین آن حضرت فرمودند: »ل

؛ همسایه مسجد اگر مانعی برایش نبوده و سالم باشد و در این حال برای نماز واجب در مسجد  ً
 َصِحیحا

ً
َفاِرغا

حاضر نشود، نمازش مقبول درگاه الهی نخواهد بود«.5

1. وسائل الشیعه، ج5، ص201؛ ثواب االعمال، ص291. 
2. وسائل الشیعه، ج1، ص382؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص257، ح 781.

3 70- من الیحضره الفقیه، ج1، ص233؛ بحاراالنوار، ج٨٤، ص13.
4 71- بحاراالنوار، ج83، ص379؛ مستدرک الوسائل، ج3، ص356؛ دعائم االسالم، ج1، ص148.

َة ِلَجـاِر اْلَمْسـِجِد ِإاّل ِفـی َمْسـِجِدِه«؛ 
َ

کیـد بـر ایـن امـر می فرماینـد: »الَصـال 5. وسـائل الشـیعه، ج 3، ص 479، روایـت 5. حّتـی رسـول خـدا )ص( در مقـام تأ
یعنـی همسـایه مسـجد نمـازش مقبـول نیسـت، مگـر در مسـجد. )وسـائل الشـیعه، ج3، ص478، روایـت 1(. ایـن احادیـث و دههـا روایـت دیگـر همـه 
داللـت بـر ایـن دارد کـه نمـاز خوانـدن همسـایه مسـجد بـدون عـذر در غیـر از مسـجد کراهـت دارد، و سـیره و فتـاواى فقهـاى مـا نیـز رد طول تاریـخ برگرفته 

کیدهـا می باشـد. از همیـن تأ
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اوُرنا  ِلّنَ َعّنا َو ال ُیحج َتَحّوَ
َ
َتنا جاعًة أو ل ّنَ َمَعَنا َصال َیحُضَر

َ
در روایتی دیگر از آن حضرت آمده اسـت: »...ل

اوُرُهـم؛ امـام علـی در جـواب عـّده ای که به حضـرت گفتند: عّده ای از همسـایگان مسـجد در نماز  ج
ُ

َوالن
جماعت حاضر نمی شـوند، فرمود: باید در نماز جماعت ما حضور یابند، یا اینکه از ما دوری گزینند و همسـایه 

ما نشوند و ما هم همسایه آنها نشویم«.1
ازاین رو، روایاتی که با کلمات: »َمن«، »َمن َمشی«، »َمن أَسرج« »مّتقین«، »مؤمن« و »اهل المسجد، 

جارالمسجد« و امثال این واژه ها شروع شده، داللت بر عموم می کند.
همچنین دیگر روایاتی که به طور عام )اعم از زن و مرد(، مورد تأکید و تشـویق بسـیاری به رفت و آمد به 

مساجد و حضور مستمر در آن و روشنایی بخشیدن به مساجد شده است.2

گفتار دّوم: تبیین شواهد تاریخی

عالوه بر روایات، شواهد تاریخی بیانگر حضور زنان در مسجد برای نماز جماعت، به خصوص نماز صبح 
و عشـائین در عصر رسـول خدا، از مسـلّمات تاریخ اسـالم اسـت. کعبه اّولین خانه ای است برای عبادت 
انسان ها، اعم از زن و مرد بنا شد و عبادت کنندگان را به سوی خود جذب کرد؛ چنان که قرآن کریم می فرماید: 

3.» ینَ َعاَلِ
ْ
ل ِ

ّ
َة ُمَباَرًکا َوُهًدى ل

َ
ِذی ِبَبّک

َّ
ل

َ
اِس ل  َبْیٍت ُوِضَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
»ِإّنَ أ

مّکه و مسـجدالحرام، کامل ترین مصداق مسـجد است تا آنجا که نماز فرادا در آن از نماز جماعت در خانه 
بهتر است. همین مسجد است که اّولین نماز جماعت به امامت پیامبر با حضور بزرگ مردی چون حضرت 

علی و بانویی مکّرم چون حضرت خدیجه در آن برگزار شد. 
آنچه روشـن اسـت و از سـیره معاصرین عصر رسـالت نیز می توان دریافت، حضور زنان در مسـجد، نماز 
جماعت مسلمانان است. این نکته از شواهدی چند به دست می آید، که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم.

نخسـتین نماز جماعت به امامت پیامبر برگزار شـد که در آن جماعت ها، حضرت خدیجه، همسـر 
گرامی پیامبر حضور داشته و مردم این جماعت ها را مشاهده می کردند.4

روایاتی در دست است که تصریح دارد به حضور زنان در نمازهای جماعت؛ مانند روایت ذیل که به الفاظ 
مختلف نقل شده است:

1 . وسائل الشیعة، ج3، ص479.
2. من الیحضره الفقیه، ج1، ص238، ح716؛ امالی شیخ طوسی، ص139.

3 . آل عمران، آیه 96.
4 . فروغ ابدّیت، ج١،ص٢٠٣؛ حّج، ص80-79.
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در صحیح بخاری از عایشه نقل شده است: 
»إّنَ رسـول اهلل کاَن ُیصّلـی الّصبـح ِبَغلـس فینصرفـن نسـاُء المؤمنیـن الیعرفـَن ِمـَن الَغلـس او الیعـرف 
بعضهـن بعضـًا؛ پیامبـر اکـرم نمـاز صبح را سـپیده دم می خواندنـد و زنان مؤمنین برمی گشـتند و معلوم 

نمی شد که چه کسی در نماز صبح شرکت کرده و یا بعضی از آنها بعض دیگر را نمی شناختند«.1
همچنین در حدیث دیگر از عایشه آمده است:

َعاٍت ِبُمُروِطِهّنَ و ال یعرفن ِمَن الَغلس؛  ْبح فتنصرف ِنَساٌء ِمَن اْلُمْؤِمَناِت ُمَتَلّفِ »کاَن رسول اهلل ُیصّلی الّصُ
زنان مؤمن، نماز صبح را با پیامبر به جای می آوردند در حالی که لباسـی که تمام بدن آنها را می پوشـاند، 

به تن داشتند و این زنان در تاریکی بازشناخته نمی شدند«.2 
همچنیـن در کتـاب »لؤلؤ و مرجان« به نقل از عایشـه آمده اسـت: »ُکـّنَ ِنَسـاٌء ِمـَن اْلُمْؤِمَناِت یشـهدن َمَع 
، ُثـّمَ ینقلبـن الـی بیوتهـن حیـن یقضیـن الصـالة  َعـاٍت ِبُمُروِطِهـّنَ َة الفجـر ُمَتَلّفِ

َ
َم َصـال

َ
ـی اهلُل َعَلْیـِه َوَسـّل

َ
ِبـّیِ َصّل الّنَ

َحٌد ِمَن الَغلس؛ زنان مسـلمانان در حالی که خودشـان را با پارچه پوشـانیده بودند، در نماز صبح با 
َ
الیعرفهن أ

رسـول خدا شـرکت می کردند، سپس به خانه های خود برمی گشـتند و به علّت تاریکی صبح، هیچ کس 
آنها نمی شناخت«.3

طبیعی اسـت که احادیث نبوی، در شـرح ثواب های زیاد نماز جماعت در مسـجد، به گوش زنان رسـیده 
باشـد و آنها راغب شـده باشـند که از این ثواب ها بی بهره نمانند. عالقه زنان به حضور در مساجد، برای اقامه 
نماز جماعت و ممانعتی که از آنها به عمل می آمد، باعث گردید روایاتی از پیامبر در این باره صادر شود؛ 
چنان که در منابع شـیعه و سـّنی آمده است که هنگامی زنان برای رفتن به مسجد اجازه خواستند، آنان را منع 
ساِجِد إَذا اْستأَذُنوُکم؛ هرگاه زنان  ساَء َحُظوَظُهّنَ ِمَن اْلَ َنُعوا الّنِ َتْ نکنید. برای نمونه، پیامبر فرمودند: »ال

شما اجازه رفتن به مساجد می خواهند، آنها را از بهره و نصیبشان از مساجد محروم نکنید و مانع نشوید«.4
َنُعوا ِإَماَء اهلِل َمَسـاِجَد اهلِل؛ کنیزان خدا را از رفتن به مسـاجد  َتْ همچنین آمده اسـت که حضرت فرمود: »اَل

خدا منع نکنید«.5
شـایان ذکر اسـت که به دنبال تأکید پیامبر مبنی بر عدم منع زنان از حضور در نماز جماعت مسـجد 

1 . صحیح بخارى، ج2، ص408 و 823.
2 . صحیـح بخـارى، ج2، ص407 و 818؛ سـنن ابـن ماجـه، ج1، ص137، ح565و566، مسـتدرک سـفینة البحـار، ج1، ص209؛ بحاراالنـوار، ج87 

ح نهـج البالغـه، ج١، ص٢٨٥؛ احـکام النسـاء، ص١٩٢. ص354؛ شـر
3 . اللؤلو و المرجان، ج1، باب 40، ص137.

4 . صحیح مسلم، ج4، ص161.
5. سنن ابن ماجه، ج1، ص137، ح565 و 566؛ مستدرک سفینة البحار، ج1، ص209؛ بحاراالنوار، ج٨٧، ص٣٥٤؛ احکام النساء، ص١٩٥.
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و لـزوم اجـازه بـه آنان، بعضی چنین پنداشـته بودند که زنان فقط هنگام روز مجاز به رفتن به مسـاجدند و در 
نمازهای مغرب و عشاء که با تاریکی )شب( همراه است، زنان نباید برای نماز به مسجد روند؛ ازاین رو، جهت 
مبـارزه بـا ایـن پنداشـت غلط، در برخی روایات آمده اسـت که هرگاه زنان اذن حضور در مسـجد را در شـب 

هنگام خواستند، اجازه دهید.
لْیِل؛ هنگام شـب به زنان 

َّ
سـاِجِد ِبال و در روایتی دیگر نیز از آن حضرت آمده اسـت: »أِذُنوا لِلّنسـاِء ِإَل اْلَ

برای رفتن به مساجد اذن دهید«.1
لْیـِل«2؛ نیز 

َّ
وِج اِل اَلسـاِجد ِبال ـر َنُعـوا ِنَسـائُکْم ِمـَن النُ َتْ  پیامبـر در دو بیـان جداگانـه می فرمایند: »ال

؛ شـب هنگام که زنانتان برای رفتن به مسـجد  ّنَ ُ ِذُنوا لَ
ْ
سـِجِد َفأ لْیِل إَل اْلَ

َّ
فرمود: »إذا اْسـتأَذَنُکْم ِنسـاؤُکْم ِبال

اجازه می خواهند، رخصت دهید«.3 در شب که خوِف بیشتر برای زنان است می فرماید: اجازه دهید، پس در 
روز أولی است که به مسجد بروند.   

روایت دیگری که  خود دلیل گویایی بر جواز حضور زنان در مسجد است، سیره خود پیامبر اعظم می 
َمر َبناتُه َو 

َ
 اهلل ا

ُ
باشـد؛ چنان که ابن عباس درباره پیامبر و عملکرد ایشـان چنین می گوید: »کاَن رسـول

ُرْجَن ف الِعیَدْیِن؛ رسول خدا دختران و زنان خود را برای اقامه جماعت در نمازهای عیدین  نسائُه أْن َیحنْ
به خارج خانه می بردند«.4

امـام علـی درباره حضور زنـان در نماز جماعت مسـجد، در روزهای آغازین رسـالت نبوی چنین 
ِر؛ زنان  جال، ِلضیِق ااُلُز  الِرّ

َ
ؤَسُهّنَ َقبل َن أن الَیرَفعَن ُر ینَ َمَع الّنیب َفُکّنَ یؤمر

ّ
می فرماید: »ُکّنَ الّنساُء ُیصل

در عصر پیامبر نماز را با پیامبر به جای می آوردند. به زنان دستور داده شده بود که چون لباس مردان 
کوتاه بود، قبل از مردان سر از سجده برندارند«.5

در بعضی از روایات حضور آنان به روشـنی ذکر شـده اسـت. امام صادق از پدر گرامی اش نقل می کند 
ُه؛  ّمُ

ُ
ْن َتْعُبَر أ

َ
َة أ

َ
ال ُف الّصَ ِة َفُیَخّفِ

َ
ال یِبِ  َو ُهَو َیْبِکى  َو ُهَو ِف  الّصَ  اهلِل َیْسَمُع  َصْوَت  الّصَ

ُ
که فرمود: »َکاَن َرُسول

رسـول خدا هنگام خواندن نماز جماعت، صدای گریه طفلی را شـنید که مادرش او را با خود به مسـجد 

1 . همان، ح568.
2. کنزالعمال، ج7، ص677، ح20872؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.

3 . کترالعمال، ج11، ص677، ح20872؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.
4 . احـکام النسـاء، ص201؛ البتـه در منابـع شـیعه و اهل سـنت، روایاتـی هـم وجـود دارد کـه مفـادش ترجیـح خـروج زنان بـرای نماز عید اسـت در صورتی 

که زن مسـن باشـد.
5 . همان، ج٥، ص٤١٣؛ من الیحضره الفقیه، ج١، ص٣٩٦؛ صحیح مسلم، ج4، ص161؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج2، ص74.
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آورده بود. آن حضرت نماز را کوتاه کرد تا مبادا نگرانی در مادرش پیدا شود«.1
در روایـت دیگری آمده اسـت: روزی رسـول خـدا نماز صبح را بـا کوتاه ترین سـوره خواند. اصحاب 
پرسـیدند، ای رسـول خدا! چه اتفاقی افتاده که نماز را سـریع تمام کردید. حضرت در پاسـخ فرمود: »إین 

ساِء؛ من صدای طفلی را در صف زنان شنیدم«.2  الِنّ
َ

عُت صوَت صیّب ف صّف َسِ
در منابع اهل سـنت نقل شـده است: رسول خدا نماز صبح را در تاریکی می خواندند و زنان مؤمن پس 
از نماز، در همان تاریکی به منزل برمی گشـتند. به علّت تاریکی، دیگران آنها را، و حّتی خودشـان یکدیگر را 

نمی شناختند.3
اّم فضل می گوید: شنیدم که پسرم سوره مرسالت را تالوت می کند. به او گفتم: مرا به یاد پیامبر انداختی. 

این سوره آخرین سوره ای بود که از زبان مبارک پیامبر شنیدیم و آن را در نماز مغرب در مسجد می خواند.4
در روایتی آمده اسـت: »زنی قریشـی به نام »عاتکة بن زید« پیوسـته در نماز جماعت مسجدالّنبی حاضر 
می شـد، عمربن خّطاب از او خواسـتگاری کرد؛ وی به این شـرط که او را از نماز جماعت در مسجد منع نکند، 
پذیرفت با عمر ازدواج کند؛ عمر نیز با نارضایتی پذیرفت؛ بعد از مرگ عمر، وقتی زبیر از او خواستگاری کرد 

باز همین شرط را مطرح نمود، زبیر هم به ناچار پذیرفت، و او به نماز جماعت مسجد می رفت...«.5
همچنین در منابع اصیل اهل سنت آمده است: فاطمه بنت قیس می گوید: 

ـالَة َجاِمَعـًة َفاْنَطَلْقـُت ِفیَمـْن اْنَطَلَق ِمْن  ِتـی َسـِمْعُت ِنـَداَء اْلُمَنـاِدی ُمَنـاِدی ُیَنـاِدی الّصَ
َ

ـا اْنَقَضـْت ِعّد »... َفَلّمَ
جال؛ چون زمان عدهّ ام سـپری شـد،  َسـاِء َوُهَو َیلی المؤّخُر ِمَن الّرِ ِم ِمْن الِنّ ِفّ اْلُمَقَدّ اِس َقاَلْت َفُکْنُت ِفی الَصّ الَنّ

صدای منادی نماز جمعه را شنیدم، و به همراه دیگر مردمان که می رفتند، روانه شدم و در صف اّول صفوف 
زنان که به دنبال صفوف مردان بود، ایستادم«.6

در زمـان خلیفـه دّوم )عمـر(، زنان به امامت شـخصی به نام »سـلیمان بن ابی خثیمـه« انصاری در رحبه 
مسجد، نماز جماعت می خواندند چنان که مردان به امامت ابیّ بن کعب نماز جماعت برگزار می کردند.

 همچنین در تاریخ آمده اسـت که: خلیفه سـوم )عثمان( مردان و زنان را در نماز جماعت مسـجد در یک 
جـا جمـع کـرد، ولی امیرالمؤمنیـن در زمان خالفتش دوباره زنـان را از مردان جدا کرد و شـخصی به نام 

1 . وسائل الشیعه، ج٥، ص٤٧٠؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج٢، ص٧٤.
2 . المسند الجامع، ج٦، ص٢٢٧.
3 . صحیح بخاری، ج١،ص٢١١.

4 . تحریر المرأة فی عصر الرسالة، ج١٣، ص١٨١.
5. اسدالغابة، ج5، ص185؛ مسند احمد، ج1، ص40.

6 . ر.ک: صحیح مسلم، ج٢، ص٣٢ و٣٣؛ صحیح بخاری، ج١،ص٤٣٩ و ج٣، ص١١٩.
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»عرفجه« با زنان نماز می خواند.1
پس، حّتی در برخی از منابع اهل سنت نیز روایات و شواهدی وجود دارد که بیانگر حضور زنان در مسجد 

و جماعات است.
بـا توّجـه به مطالب یادشـده، به خوبی درمی یابیم که حضور زنان در مسـجد و جماعت ها، از نظر تاریخی 

امر ثابت و مّسلم است.
 عـالوه بـر روایت و شـواهد تاریخـی که بر جواز حضور زنان در مسـجد و جماعات داللـت دارند، فقهای 
عظام، حضور بانوان را همچون مردان، در مسـجدالحرام و مراسـم عبادی و اجتماعی و اخالقی و سیاسـی 
همچـون نمـاز جمعـه2و اعتـکاف و حّج3جایز شـمرده اند. بنابراین، دین اسـالم نـه تنها حضور بانـوان را در 
مسجد و جماعات و به طورکلّی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عهده داری 
سـمت های مدیریتی و حّتی نظامی جایز شـمرده، بلکه در برخی زمینه های یادشـده، به ویژه در وضع ویژه 
زمـان ما، شایسـته و حّتی بایسـته دانسـته اسـت؛ البته حضور در صحنه هـای اجتماعی، از آنجـا که همراه با 
برخوردها و تماس های چند سـویه اسـت، برای هر یک از زن و مرد تکلیفی را ایجاب می کند که مراعات و 
توّجه به آن در تأمین سالمت اخالقی جامعه و ثمربخش بودن حضور و بر کنار ماندن آن از آسیب ها و آفات، 
نقش بنیادی دارد؛ همچون رعایت حجاب و شئون اسالمی، چگونگی برخورد با نامحرم و نگاه به او، کیفّیت 
سخن گفتن و تأکید بر وجود شاخصه هائی چون حیا و عّفت، همه و همه ابزارهائی برای این حضور اجتماعی 
هسـتند. بنابراین، چنانچه زنان بتوانند حجاب اسـالمی و شـئون زن مسـلمان و عفاف و پاکدامنی را رعایت 
کنند، می توانند با حضور در مساجد از فضائل و آثار معنوی این مکان مقّدس بهره برند و فضیلت نماز خواندن 

در مسجد برای آنان، همچون مردان است.

گفتار سّوم: شروط حضور بانوان در مسجد

به طور کلّی در شریعت اسالم برای حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماع، مانند شرکت در مساجد 
و جماعات، دستوراتی ارائه شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:

1. رعایت عفت، حجاب و شئون اسالمی

از روایات بسیاری که درباره وظایف و چگونگی روابط اجتماعی زنان از حضرات معصومان صادر شده 

1. ر.ک: الطبقات الکبری، ج5، ص27- 26.
2 . جواهر الکالم، ج١١، ص٢٦٨ـ ٢٧٠؛  کشف اللثام، ج٤، ص٢٧٩ـ ٢٨٠.

3 . مستندالشیعه، ج1، ص546؛ جواهرالکالم، ج١٧، صص١٨٤ و ٢١٢ و٢٢٠.
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است، به خوبی استفاده می شود که یکی از مسایل مهّمی که زنان در هنگام حضور در صحنه های اجتماعی 
باید رعایت کنند، حفظ حجاب و عفت و به طور کلّی حفظ جامعه از ایجاد فساد و فحشا و منکرات است.

وجوب  رعایت حجاب )پوشـش( در زنان، حکم ضروری دین و از امور بدیهی قرآن کریم اسـت. چنانکه 
ّنَ  یَنَتُ وَجُهـّنَ َواَل ُیْبِدیـَن ِز َیْحَفْظـَن ُفُر ْبَصاِرِهـّنَ َو

َ
ُمْؤِمَنـاِت َیْغُضْضـَن ِمـْن أ

ْ
ل ِ

ّ
قـرآن کریم مـی فرماید: »َوُقـل ل

... ؛ به زنان با ایمان بگو:  ـّنَ ِتِ
َ
 ِلُبُعول

َ
ـّنَ ِإاّل یَنَتُ ـّنَ َواَل ُیْبِدیـَن ِز ِبِ  ُجُیو

َ
ُمِرِهـّنَ َعـی ْبـَن ِبحنُ َیْضِر

ْ
ـا َول  َمـا َظَهـَر ِمْنَ

َ
ِإاّل

چشم های خود را )از نگاه هوس آلود( فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خویش راـ  جز آن مقدار 
که قهراً نمایان می شودـ  بر بیگانه آشکار نسازند، جز برای شوهران، و گوشه های روسری خویش را بر سینه 

افکنند)تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(...«.1
این آیه شریفه بیانگر این است که مسلمانان، چه مرد و چه زن، باید از چشم چرانی و نگاه های هوس آلود 
دوری کند و شـخصی پاکدامن و منّزه باشـد. این آیه شـریفه نه تنها زنان را به نحوه رفتارشـان آشنا می کند، 

بلکه مردان را نیز به وظایفی که در برخورد با بانوان دارند، تنّبه می دهد.
قـرآن کریـم، از اهـل ایمـان می خواهد که برای حفظ عّفـت و پاکدامنی خود و جامعه، نگاه شـان را  مهار 
ا َیْصَنُعوَن؛ به  ْم ِإّنَ اهلَل َخِبیٌر ِبَ ُ ْزَکى لَ

َ
وَجُهْم َذِلَک أ َیْحَفُظوا ُفُر ْبَصاِرِهْم َو

َ
وا ِمْن أ

ُ
ُمْؤِمِنینَ َیُغّض

ْ
ل ِ

ّ
سـازند: »ُقل ل

مؤمنیـن بگـو: دیـدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبـی باز گیرند و فرج های خویـش را نگهدارند؛ این برای 
ایشان پاکیزه تر است که خدا از کارهایی که می کنید آگاه است«.2

در روایات اسالمی، جمالتی مشاهده می شود که بیانگر عقوبت و آثار مخّرب نگاه حرام3در دنیا و آخرت 
است.

ـْهَوة َو َکف ِبـا ِلصاِحِها ِفْتَنـًة؛ نگاه 
ّ

َقلـِب الَش
ْ
ِرُع ف ال ظـَرِه، َتـز

ّ
ظـَرُه َبْعَد الًن لَنّ

َ
 امـام صـادق می فرماید: »ا

پیاپی، بذر شهوت را در دل می افشاند و همین امر برای هالکت بیننده اش کافی است«.4
نگاه حرام، قدرت تصمیم گیری صحیح و اسـتفاده از عقل را از انسـان سـلب می کند، و بیشـتر انحرافات 

جنسی و خالف اخالق اسالمی، از یک نگاه آغاز شده است.
ز دست دیده و دل هر دو فریاد           

که هر چه دیده بیند، دل کند یاد

1 . نور، آیه31.
2. نور، آیه 30.

گـوار آن، ش١٤٢، ص٦٨؛ مجلـه پاسـدار اسـالم، نقش عفاف و  3 . دربـاره آثـار و پیامدهـای نـگاه حـرام ر.ک: مجلـه پیـام زن، نـگاه آلـوده و پیامدهـای نا
کدامنـی در زندگـی انسـان، ش٢٧٩ و ٢٨٠ اسـفند و فروردیـن ١٣٨٣و ش٢٨١، سـال١٣٨٤. پا

4. وسائل الشیعه، ج14، ص139، ابواب مقدمات النکاح، باب 104، ح7.
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شایان ذکر است آنچه گذشت، ویژه نگاه مرد به زن نیست؛ بلکه نگاه معنادار)حرام( زن به مرد نیز همین 
آثـار را در پـی دارد. از اینکـه می بینیـم در آموزه های دینی در خصوص زنان درباره رعایت حجاب و پوشـش 

اهتمام بیشتری شده، به این دلیل است که در زنان زمینه بیشتری برای خودنمایی وجود دارد.
پس زنان باید پوشـش مناسـبی داشـته باشـند و آرایش و زیور خود را آشکار نسـازند و در صدد تحریک و 
جلـب توّجـه مردان برنیایند. بنابراین، پوشـش اسـالمی برای زنان در همه حال امری واجب اسـت و باید به 
دستور قرآن کریم و حضرات معصومان رفتار کنند. اصواًل زیبایی انسان ها به ویژه زنان، برای خود آنان یا 
شوهرانشان است و اگر در رفت و آمدها به نمایش درآید، موجب خشم خدا می شود و کارهایی هم که سبب 
جلب توّجه نامحرم می گردد پسندیده نیست. اگر نحوه راه رفتن و یا سخن گفتن، توّجه دیگران را جلب نماید، 
سـبب می شـود که از فضیلت هائی که برای رفتن به مسـجد ذکر شـده است، به گناه تبدیل شود و گاه ممکن 

است با بی توّجهی، به جای خشنودی خداوند، خشم غضب خداوند برای او ثبت شود.

٢ـ عدم تعّطر و تزّین

در منابع اسالمی، برای حفظ حرمت مسجد، آدابی ذکر شده است که رعایت آنها مستحب و ترک آنها با 
جایگاه مساجد منافات دارد. یکی از آن آداب زینت کردن به هنگام رفتن به مسجد است.

خداوند متعال به عنوان یک قانون همیشـگی که شـامل تمام اعصار و قرون می شـود، دسـتور می دهد: 
ِ َمْسـِجٍد؛ ای فرزند آدم! زینت خود را هنگام رفتن به مسـجد با خود داشـته 

ّ
یَنَتُکْم ِعنَد ُکل  ِز

ْ
»َیا َبِن آَدَم ُخُذوا

باشید«.1
زینت این در آیه شـریفه هم شـامل »زینت های جسـمانی« است که عبارت از پوشیدن لباس های مرتّب 
و پاک و تمیز، و شـانه زدن موها، و به کار بردن عطر و مانند آن می شـود، و هم شـامل »زینت های معنوی« 

یعنی صفات انسانی و ملکات اخالقی و پاکی نّیت و اخالص.2
طبق احادیث و کتاب های تفسـیری، مقصود از زینت در آیه شـریفه، پوشـیدن لباس پاکیزه و فاخر، شـانه 

زدن موی، در دست کردن انگشتر فاخر، عطر زدن و... است.3
در روایات رسیده، استفاده از بوی خوش از اخالق پیامبران و سیره آنان شمرده شده و تأکید گردیده است 
کـه: مردان نباید از اسـتعمال بوی خوش غافل باشـند. صاحب کتـاب »عـروة الوثقی« می گوید: »ُیْسـَتَحّبُ 

1. اعراف، آیه 31.
2. برگزیده تفسیر نمونه، ح٢، ص٤٠.

3. وسائل الشیعه، ج١، ص٤٢٦.
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ْسـِجِد؛ مسـتحب اسـت به هنگام رفتن به مسـجد از بوی  ِه إَل اْلَ َوّجُ فاِخِر ِعْنَد الّتَ
ْ
یاِب ال ُ لْبُس الّثِ َطیُب َو الّتَ

خوش و لباس های تازه استفاده کند«.1
در سـیره پیامبر آمده اسـت: »پیامبر در زندگی خویش، برای خرید عطر بیشـتر از خوراک هزینه 
 ِ

ّ
ن َیَدَع الّطیـَب ف ُکل

َ
ُجـِل أ می کـرد«2؛ آن حضـرت به پیروان خویـش توصیه می فرماید: »الَینَبغـى ِللّرَ

َعٍة َو الَیَدع؛ از شایستگی مرد آن است که در هر  ِ ُجُ
ّ

یِه، َفَیوٌم َو َیوٌم ال، َفِإن َل َیقِدر َفف ُکل
َ
َیوٍم؛ َفإن َل َیقِدر َعل

روز به خویش عطر بزند و اگر ممکن نیسـت، هر دو روز یکبار و اگر این هم ممکن نیسـت، پس در هر جمعه 
آن را ترک نکند«.3

ـُه َیا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ِلَم 
َ
 ل

َ
ْجـَوَد ِثَیاِبـِه َفِقیل

َ
ِبـَس أ

َ
ـوِة ل

َ
ل در سـیره امام حسـن آمده اسـت: »ِإَذا َقـاَم ِإَل الّصَ

یَنَتُکْم ِعْنَد  : »ُخُذوا ِز
ُ

ّبِ َو ُهَو َیُقول  ِلَر
ُ

ل ّمَ َ ج
َ

ت
َ
، َفأ

َ
َمال َ  ُیِحّبُ اْلج

ٌ
یل : ِإّنَ اهلَل َتَعاَل َجِ

َ
ْجَوَد ِثَیاِبَک َفَقال

َ
َبُس أ

ْ
َتل

ْجَوَد ِثَیاِب؛ خیثمة بن ابی خثیمة گفت: امام حسـن هنگامی که به نماز 
َ
َبَس أ

ْ
ل

َ
ْن أ

َ
ِحّبُ أ

ُ
ِ َمْسـِجٍد«؛ َفأ

ّ
ُکل

برمی خاسـت، بهترین لباس هایش را می پوشـید. به او گفتند: ای فرزند رسـول خدا، چرا بهترین لباس هایت 
را می پوشـی؟ فرمـود: خداوند زیباسـت و زیبایی را دوسـت دارد و مـن نیز خود را برای پـروردگارم می آرایم، 
چنان که خدای تعالی می فرماید: زینت خود را به هنگام عبادت در مسجد برگیرید. بنابراین، دوست دارم که 

بهترین لباسم را بپوشم«.4
بنابر مطالب یادشـده درمی یابیم که اسـتفاده از لباس های تازه و بوی خوش و زینت دادن سر و صورت به 
هنگام رفتن به مسـجد، یکی از مصادیق »زینت« در آیه شـریفه اسـت که امری مطلوب و نیکو شمرده شده 
اسـت. اّما همین امر مسـتحب که این قدر تأکید شـده اسـت در مورد زنان روا نیست؛ زیرا تزّین)آرایش( زنان 
باید برای شوهرانشـان باشـد و بیرون از خانه سـبب تحریک دیگران می گردد که از نظر شرع مقّدس ممنوع 
اسـت. براین اسـاس، در منابع روایی اسـالم تأکید شده اسـت که حضور زنان در مسجد باید بدون استفاده از 
؛  ً

ّسَ طّیبا ْسِجَد فال َتَ عطر و بوی خوش باشـد؛ چنان که رسـول خدا می فرماید: »إذا َشِهَدْت ِاحدا ُکّنَ اْلَ
زنان هنگام حضور در مسجد، از بوی خوش استفاده نکنند«.5

ٌة 
َ

ـا َصال َ
َ

 ل
ْ

ْسـِجِد، َلْ ُتْقَبل َّ َخَرَجـْت ِإَل اْلَ ُ
َبـْت، ث ٍة َتَطّیَ

َ
ـا اْمـَرأ َ ّیُ

َ
و در روایـت دیگـر نبوی آمده اسـت: »أ

؛ هرگاه زنی خود را خوشـبو کند، سـپس به مسـجد برود، نمازش قبول نمی شود، تا آنکه آن بوی  َ
َحّیَ َتْغَتِسـل

1. عروة الوثقی، ج١، ص٤٢٦.
2. مکارم االخالق، ص43؛ بحاراالنوار، ج١٦، ص٢٤٨.

3. همان؛ الکافی، ج6، ص510، ح4.
4 . مستدرک الوسائل، ج3، ص226؛ تفسیر مجمع البیان، ج١، ص٤١٢.

5. المجموع، ج4، ص199؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.
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خوش را از خود برطرف کند«.1
ُرْجَن  َنُعـوا ِإَمـاَء اهلِل َمَسـاِجَد اهلِل، َو اَلَیحنْ َتْ و همچنیـن آن حضـرت در روایتی دیگر چنین می فرماینـد: »اَل
َبـاٍت، َفُهـّنَ َعاِصَیـاٌت هلِلَِّ َتَعـاَل، َخاِرَجـاٌت  ْو ُمَتَطّیِ

َ
َنـاٍت أ ّیِ ٌت؛  و قـال عـی: َفـِإَذا َخَرْجـَن ُمَتَز

َ
 َو ُهـّنَ َتِفـال

َ
ِإاّل

ْصاًل؛ رسـول خدا می فرماید: زنان را ازمسـجد منع نکنید و 
َ
ّنَ ِحیَنِئٍذ أ ُ  ِإْرَسـالُ

ُّ
َیِحل

َ
َن، َفال ِمْر

ُ
ِف َما أ

َ
ال ِبحنِ

آنها نیز نباید باخوشبویی از خانه خارج شوند و به مسجد روند؛ همچنین امام علی می فرمایند: وقتی زنان 
بـا بـوی خوش و زینـت کرده بیرون روند، خداوند را نافرمانی )معصیت( می کنند؛ زیرا بر خالف دسـتورات او 

عمل کرده اند، در این صورت جایز نیست که اجازه داده شود«.2
ِیَهـا، َفِهَى   َقـْوٍم ِلَیِجـُدوا ِمْن ِر

َ
ْت َعی ـّرَ َ

َ
ٍة اْسـَتْعَطَرْت ف

َ
ا اْمـَرأ َ ّیُ

َ
از پیامبـر اکـرم نقل شـده که فرمود: »أ

َزاِنَیٌة؛ اگر زنی خود را معطر کند و بر گروهی )مردانی( بگذرد که بوی او را دریابند، زناکار اسـت«.3در حدیث 
َعُن حـّی ترَجـَع ال بیِتا َمَی 

ْ
بـْت ّثَ َخَرَجـْت من َبیِتـا َفِهَى ُتل ٍة تطّیَ

َ
دیگـر از آن حضـرت آمده اسـت: »اّیُ ِاْمَرا

ما َرَجَعْت؛ هرگاه زنی برای غیر شـوهرش خود را معطر نماید، سـپس از خانه اش بیرون رود، تا زمانی که به 
منزلـش برمی گـردد، مورد لعنت خداوند اسـت«.4بر این اسـاس، آن حضرت درباره شـرط خروج بانوان 
؛ هنگامی که یکی از  ً

ـّسَ طّیبـا ْسـِجَد فال َتَ از منـزل و حضـور در مسـجد می فرماید: »إذا َشـِهَدْت ِاحدا ُکّنَ اْلَ
شما)زنان( قصد مسجد کرد، نباید از بوی خوش استفاده نماید«.5

همان گونه که عطر زدن و استعمال بوی خوش در مقابل نامحرم مفسده دارد. تزّین و آرایش نیز به لحاظ 
فسادانگیز بودن، به شّدت منع شده است.

هِلهـا، َکَمَثـِل ُظلَمه یـوم القیامة ال 
َ
یَنه من َغیـِر ا ـِه ف الز

َ
 الراِفل

ُ
پیامبـر اسـالم در این بـاره فرمود:»َمَثـل

ا؛ حکایت زنی که دامن کشـان و آمیخته به زینت در بیرون خانه راه می رود، چون ظلمتی اسـت در روز  َ
نوَر هل

قیامت که از خود نور ندارد«.6
فلسـفه این امر نیز روشـن اسـت و آن این که شریعت اسـالم برای عّفت و پاک زیستی اهمّیت فوق العاده 
قائل است، به هیچ وجه از بی عّفتی و بدحجابی که مقّدمه آلوده شدن و ارتکاب حرام  و فرورفتن در محّرمات 

1. سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح4002.
2 . المحّلی، ج4، ص198. 

3. نهج الفصاحه، ص٣٤، ح١٧٧.
4. وسائل الشیعه، ج١٤، ص١١٤؛ بحاراالنوار، ج 100، ص 247.

5. المجموع، ج 4، ص199؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.
6. نهج الفصاحه، ص٥٦٢، ح٢٧٢.
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جنسی است، چشم پوشی نمی کند. بنابراین، درباره حضور زنان برای عبادت در مسجد چون در انظار مردان 
نامحـرم قـرار می گیرنـد و معّطـر بودن آنـان، موجب التهاب مردان و تحریک غریزه جنسـی آنان می شـود، 
عبادتی که باید سـازنده باشـد و آثار مفیدی برای پاکی و پرهیزگاری داشـته باشـد، منشأ گناه و ارتکاب حرام 
می گردد. برای اینکه از چنین پیامدهای ناسـالم جلوگیری شـود، اسـالم دستور می دهد که زنان بدون زینت 

و خوشبوئی به مسجد بروند.
افزون براین، ممکن اسـت در صورت تعّطر و تزّین زنان برای رفتن به مسـجد، در مسـیر راه مورد آزار و 
اذّیت افراد هرزه و بی بندوبار قرار گیرند. ازاین رو، ضرورت ایجاب می کند که زنان خداجو حضورشـان برای 
عبـادات در بهتریـن مکان ها بدون زینت و خوشـبوئی باشـد؛ زیـرا این کار به تقوا و پاک زیسـتی نزدیک تر و 
َعْر، َفإّنَ ِاحداُهّنَ إذا کثرت 

ْ
 الّنسـاء ِبال

َ
ارزنده تر اسـت. در روایتی از رسـول خدا آمده است: »إْسَتِعیُنوا َعی

وج؛ زنان را با ساده پوشی عادت و یاری دهید؛ زیرا اگر یکی ازآنان با لباس  ر ینتا أعجها الن ثیابا و أحسنت ز
تجّملی و زیورهای نیکو بیرون رود، در نظر بینندگان خوش آید)باعث هیجان شهوت و فتنه می شود(«.1 

نکته در خور توّجه این که گفته شـد شایسـته نیسـت زنان از بوی خوش اسـتفاده کنند یا خود را بیارایند، 
بدین منظور اسـت که اسـباب وسوسـه نامحرمان و مورد ملعبه بیماردالن قرار نگیرند؛ و گرنه اگر در مکانی 
تنها زنان باشـند و یا مسـجدی فقط برای زنان باشـد و راه رفت و آمدشان ویژه زنان در نظر گرفته شده باشد، 
روشـن اسـت که کسـی آن را ناروا نخواهد دانسـت و یا اگر زن در خانه تنها برای خرسـندی شوهرش خود را 
بیاراید، نه تنها منعی ندارد، بلکه مسـتحب اسـت. چنان که فقها گفته اند: »...اسـتعمال بوی خوش، پوشـیدن 

لباس های زیبا و اظهار زیور )برای شوهر( ظاهراً از مستحّبات مؤّکد است«.2

٣ـ اجازه شوهر

بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال، در راستای آزادی و کرامت زن و برابری انسان ها، خروج زن از منزل 
برای حضور عرصه های اجتماعی و معاشـرت وی بدون آنکه مفسـده ای داشـته باشـد، باید عملی روا و جائز 
تلّقی شـود؛ اّما با توّجه به حقوق شـوهر و تکالیف متقابل زن، به خصوص تمکین او در برابر اسـتمتاع شـوهر 
و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسـئولّیت شـوهر در حفظ و صیانت زن، این حّق زن با اشـکاالت و 

ابهاماتی مواجه شده است. در اینجاـ  با توجه به تناسب مطلبـ  به اختصار به تشریح آن می پردازیم.
در منابع روایی اصیل اسـالمی، احادیث و روایات متعدّدی بر این مطلب تصریح دارد و فقهای عظام نیز 

ح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج12، ص69.  1. مستدرک الوسائل، ج 14، ص182؛ کنز العّمال، ج16، ص372؛ شر
2. حدائق الناضره، ج٢٣، ص١١٩.
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بدان فتوا داده اند. به جهت اختصار، به ذکر چند روایت )به عنوان نمونه( بسنده می کنیم:
ج بغیر إذن زوجهـا؟ قال: ال  1ـ علـی بـن جعفـر فـی کتابـه عـن أخیـه قـال: »سـألته عـن المـرأِة أ لها أن تخـر
... علی بن حعفر می گوید: از برادرم، موسـی بن جعفر، پرسـیدم، آیا زن می تواند بدون اذن شـوهر از خانه 

خارج شود؟ حضرت فرمود: خیر...«.1
مـا إْمـَرأٍة َخَرَجـْت ِمـْن َبْیِتهـا ِبَغْیـِر إْذِن َزْوِجهـا َفـال َنَفَقَة َلها َحّتـی َتْرِجع؛ هر زنی که  2ـ قـاَل َرُسـوُل اهلِل: »أُیّ

بدون اجازه شوهرش از منزل خارج گردد، نفقه او بر شوهر واجب نیست تا آنکه بازگردد«.2
ـماِء   َمَلـک ِفـی الّسَ

ُ
ُة ِمـْن َبْیِتهـا ِبَغْیـِر ِاْذِن َزْوِجهـا َفـِاْن َخَرَجـْت َلَعَنهـا ُکّل

َ
َج اْلَمـْرأ 3ـ »َنهـی َرُسـوُل اهلِل َاْن َتْخـُر

ْنِس َحّتی َتْرِجَع ِالی َبْیِتها؛ پیامبر از بیرون رفتن زن بدون اجازه شوهر   َشْیء َتُمّرُ َعَلْیِه ِمَن اْلِجّنِ َو ااْلِ
ُ

َو ُکّل

منع کرد؛ اگر چنین کند تمام فرشـتگان آسـمان و هر جن و انسـی که بر او گذر کند او را نفرین کند تا به خانه 
برگردد«.3

4ـ در روایتی از امام صادق نقل شـده اسـت که: »زنی نزد پیامبر رسـید و عرض کرد: ای رسـول 
خدا! حق شـوهر چیسـت؟ حضرت فرمودند: بیش از آن اسـت که تصّور شـود. گفت: برخی از آن را بیان فرما. 
حضرت فرمود: زن نمی تواند بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد و نمی نتواند بدون اذن از خانه خارج 

شود...«4
5ـ در روایتی معتبر از امام باقر نقل شـده اسـت که فرمود: زنی نزد پیامبر عرض کرد: ای رسـول 
خدا! حق شوهر بر زنش چیست؟ حضرت فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی نکند... و بدون اذن او 
از خانه خارج نشود و اگر بدون رضایت شوهر از خانه بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و مالئکه غضب و 

رحمت او را لعنت و نفرین می کنند، تا زمانی که برگردد.5
در فقه پویای امامیه، نظریه مشـهور فقهای عظام بر این اسـت که زن برای خروج از منزل شـوهر، الزم 
اسـت رضایت شـوهر را جلب نماید. فقهای عظام شـوهر را محق می دانند که از بیرون رفتن زن منع کنند. 

جهت تبیین مطلب به کالم برخی از فقیهان اشاره می کنیم:
شـیخ طوسـی فرمود: »مرد حق دارد زن را از بیرون رفتن منع کند؛ زیرا، شـوهر در تمام شـبانه روز 

1. وسائل الشیعه، ج١٤، باب٧٩، ص١١٣، ح٥.
2. الکافی، ج5، ص506.

3 . وسائل الشیعه، ج14، ص154، ب117، ح5.
4. همان، ج١٤، باب ٧٩، ص١١٢، ح٢.

5. همان، ج١٤، ص١١٢ـ١١١.
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مسـتحق اسـتمتاع و بهـره وری از زن اسـت؛ و چون این حـق را دارد، می تواند از همراهی جنـازه پدر، مادر و 
فرزندش جلوگیری کند و ...؛ زیرا اطاعت شـوهر واجب اسـت و حضور در این مراسـم مباح است یا استحباب 
دارد، و امر واجب)امر شوهر( بر آنها مقّدم است«.1همچنین شهید ثانی در »مسالک االفهام« می نویسد: 
»از جملـه تکالیـف زن در برابر شـوهر این اسـت که از منزل بدون اذن او خارج نشـود؛ حّتـی اگر برای دیدن 

بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد«.2
 مرحوم محمد باقر سبزواری3و مرحوم صاحب جواهر4نیز چنین عقیده ای داشته اند.

همچنین امام خمینی در »تحریرالوسـیله« فرموده اسـت: »هر یک از زن و شـوهر حّقی بر دیگری 
دارد که باید بدان قیام کند؛ گرچه حّق شوهر عظیم تر است؛ از جمله حقوق مرد آن است که زن از وی اطاعت 
کرده و نافرمانی ننماید، از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود، اگرچه برای مالقات یا عیادت پدر و بستگانش؛ 

حّتی در مراسم عزای آنان بدون اذن شرکت نکند«.5
آیـت ا... خوئـی نیز دراین باره فرمود: »زن نمی تواند بدون اذن شـوهر از خانه بیرون رود؛ در صورتی 
که بیرون رفتن وی با حّق استمتاع شوهر منافات داشته باشد؛ البّته احتیاط مستحب آن است که مطلقًا بدون 
اذن نرود. خروج بدون اذن، سبب نشوز است. انجام سایر کارها بدون اذن شوهر بر زن حرام نیست؛ مگر اینکه 

با حّق استمتاع شوهر منافات داشته باشد«.6
بعضی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین باور غالبی، گفته اند: »از نظر فقهی، اصواًل خروج از خانه به هر منظور 

که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد«.7
به هر حال، مبانی این باور می تواند از یک سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد.8و 
از سـوی دیگر می توان اسـاس نظریه ذکر شـده را بر این اّدعا قرار داد که حّق کامجویی شوهر مطلق است و 
هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد. ازاین رو، زن باید برای خروج از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از 
َن  میان می برد، اجازه بگیرد.9البته در اثبات این نظریه برخی به آیه 33 سوره احزاب استناد کرده اند که: »َوَقْر

1. المبسوط فی فقه االمامیة، ج٤، ص٣٣١. 
2. مسالک االفهام الی تنقیح الشراع االسالم، ج8، ص308.

3. کفایة االحکام، ص١٨٦.
4. جواهر الکالم، ج٣١، ص٣٠٦.
5. تحریر الوسیله، ج٢، ص٣٠٣.

6. منهاج الصالحین)المعامالت(، ج٢، ص٢٨٩.
ح قانون مدنی ایران، ص٩٦٤؛ بررسی فقهی  حقوق خانوادهـ  نکاح و انحالل آن، ص٣١٦. 7. شر

8. جواهر الکالم، ج٣١، ص١٤٧.
9. همان، ج١٧، ص٣٣٣.
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َل«.1 و
ُ
ِة ال اِهِلّیَ َ َج اْلج ْجَن َتَبّرُ ِف ُبُیوِتُکّنَ َوال َتَبّرَ

بـا مالحظـه مطالب ذکر شـده درمی یابیـم که نظریه »منع خـروج زن از منزل« بدون اذن شـوهر هم از 
جهت ادلّه و هم از جهت قائل از وجاهت به ظاهر مناسـبی برخوردار اسـت؛ اّما با این وجود، جمعی از فقها و 
اندیشـمندان به مخالفت با این نظریه و رّد مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حّق منع شـوهر برای خروج زن را به 

حّق کامجویی وی که حّق مسلّم و اصلی شوهر  در زندگی خانوادگی است، مربوط دانسته اند.2
آیـت ا... خوئـی نیـز به رغم آنکه در نهایت از باب احتیاط، مطابق نظر مشـهور فتوا داده اسـت، خروج 

زن از منزل را از توابع حّق استمتاع شوهر دانسته اند.3
به نظر نگارنده، با توّجه به در نظر گرفتن اصل اولی و اباحه اعمال و مالحظه نظام حقوق و تکالیف متقابل 
ناشی از زندگی خانوادگی زناشوئی و با بررسی و امعان نظر در ادلّه قول مشهور، پذیرش و تأیید دیدگاه اخیر 

از ارجحیت ویژه ای برخوردار است.
اّمـا دربـاره اسـتناد به آیه 33 سـوره مبارکه احزاب، باید گفت: که این آیه شـریفه در خطاب به همسـران 
 و اصواًل در مقام توصیه و سفارش به حفظ عّفت و حجاب نازل شده است، که به زنان پیامبر پیامبر
و دیگر زنان مؤمنه دسـتور می دهد که در خانه های خود  بمانند و همچون جاهلّیت نخسـتین ظاهر نشـوند 
و خودنمائـی نکننـد؛ چـون واژه »تبّرج« که در آیه شـریفه آمده، بـه معنای خودنمائـی و خودآرائی و نمودن 
زیبائی ها در مقابل دیگران است.4پس روشن است که این آیه شریفه، به ممنوعّیت خروج زن از منزل بدون 

اذن شوهر، هیچ ارتباطی ندارد.
نکتـه شـایان توّجـه درباره روایات این اسـت کـه این روایات، در مقـام منع خروج زنی اسـت که از انجام 
وظیفه اش سـر باز زده و با بی اعتنائی به حّق مسـلّم شـوهر)حق اسـتمتاع(، خانه و خانواده را رها کرده اسـت. 
بدین سـان، روایات ذکر شـده هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن متعارف و معقول بانوی خانه به گونه ای که با 
حقوق شـوهر موافق باشـد، ندارد؛ مؤّید این تحلیل، هماهنگی میان عمل ناپسـند ترک شوهر و بیرون رفتن 
زن از خانه، با کیفری که در روایات آمده )نفرین فرشتگان و لعن جن و انس( است که بدون تردید باید گفت: 
این کیفر برای زنان سازگار نیکوکاری که برای اموری چون، حضور در مسجد برای انجام عبادت و یادگیری 
احکام اسالمی و صله رحم از خانه خارج می شوند، پنداشتی است که با انبوه آموزه های دینی و اخالقی و نظر 

1. الّزواج فی اسالم، ص٢٢٦.
2. مسائل حرجة فی فقه المرأةـ  حقوق الّزوجة؛ تأمالت اسالمیة حول المرأة، ص١١٢.

3. منهاج الّصالحین، ص٢٨٩.
4. تاج العروس من جواهر القاموس، ج٥، صص٤١٧ و ٤١٨.
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علمای اسـالم ناهماهنگ و در تضاد اسـت. بنابراین، روایات ذکر شـده هیچ گاه در مقام ممنوعّیت بی قید و 
شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست؛ بلکه تنها به مالحظه حّق شوهر در کامجوئی از همسرش، خروج 

زن از منزل شوهر محدود می شود.
ناگفته نماند که منع خروج زن از منزل، تنها در صورت منافات با حّق اسـتمتاع شـوهر، خالصه نمی شـود؛ 
بلکـه معیـار مهـم دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توّجه فقهای عظام واقع شـده اسـت؛ این معیار که در 
مورد رفت و آمدها و معاشرت های زن بسیار تعیین کننده می باشد، موقعّیت ریاست شوهر و مدیرّیت وی در 

خانواده است.
بر اسـاس ریاسـت شـوهر و مقام سرپرسـتی او بر خانواده و اعضای آن که مسئولّیتی برای حفظ و رعایت 
مصالـح خانـواده و پاسـداری از حرمت و حیثّیت آن اسـت، این اختیار برای او وجـود دارد که برای حفظ نظام 
خانواده و حراسـت از ناموس و عّفت آن، معاشـرت ها و رفت و آمدهای زن را تحت کنترل و نظارت خویش 
قرار داده و حّتی در صورت اقتضای اوضاع و احوال محیطی و...، محدودیت هایی را برای وی در نظر بگیرد؛ 
چنان کـه متفّکر شـهید اسـتاد مطهـری با درک همین واقعّیت، گفته اسـت: »مصلحـت خانواده ایجاب 
می کند که خارج شدن زن از خانه توأم با حلّیت رضایت شوهر و مصلحت اندیشی باشد؛ البته مرد هم باید در 

حدود مصالح زندگی نظر بدهد، نه بیشتر«.1
بنابرایـن، شـوهر بـه عنـوان رئیس خانـواده می تواند با تشـخیص مصلحـت و صالحدید، رفـت و آمد و 
معاشرت های همسرش، حّتی رفتن او به مسجد را با محدودّیت مواجه سازد؛ مثاًل در مواقعی که خوف تعّرض 
یا اختالط های ناشایسـت و معاشـرت های بی بندوبار می رود و یا زمانی که شـوهر بیرون رفتن زن را خطر و 
آسـیبی برای کانون گرم خانواده می بیند، حّق دارد از خروج او ممانعت نماید؛ البته در مواردی که مفسـده و 
منع شرعی وجود نداشته باشد، محدودّیت شوهر مستندی ندارد. به عنوان مثال هنگامی که زن برای استیفای 
حقوق قانونی خویش مانند، شرکت در انتخابات، اقامه دعوا در دادگاه و...، یا انجام فرائض دینی )انجام حّج، 
ادای خمس و ...(، و یا عیادت و مراقبت از والدین خود از منزل خارج می شـود، نیازی به موافقت شـوهر ندارد 

و او نیز نمی تواند مانع شود.
با توّجه به این مطالب، اگر زن برای رفتن به مسـجد اجازه خواسـت و شـوهر مفسده ای در این حضور وی 
نمی بیند، شایسـته اسـت که منع نکند. رسـول اکرم دراین باره فرمودند: »هنگامی که زنان از شما اجازه 

1. مسئله حجاب، ص88.
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رفتن به مسجد می خواهند، آنان را از بهره و نصیبشان از مسجد محروم نکنید و اجازه دهید«.1

٤ـ عدم اختالط زن و مرد در مسجد

بدون شـّک، یکی از عوامل شـیوع فسـاد که دامن گیر جهان امروز، به ویژه کشـورهای غربی شده است، 
برداشـتن حائـل و حریـم میـان زن و مرد در ادارات، کارخانه ها و دیگر اماکن و محافل عمومی اسـت. در این 

برخوردها معمواًل بذر فساد و گناه افشانده می شود و روز به روز ریشه می دواند.
ُتُموُهّنَ 

ْ
ل

َ
ِإَذا َسـأ قـرآن کریـم نیز براین مطلب، تأکید کرده اسـت؛ به این آیات الهی به دّقـت بنگریم: »...َو

ـّن...؛ هـرگاه از ایشـان)زنان پیامبر( چیزی  ِبِ و
ُ
وِبُکـْم َو ُقل

ُ
ْطَهـُر ِلُقل

َ
وُهّنَ ِمـن َوَراِء ِحَجـاٍب ذِلُکـْم أ

ُ
ل

َ
َمَتاًعـا َفاْسـأ

خواستید، از پشت پرده و حائل طلب نمائید؛ این برای دل های شما و آنها، به طهارت نزدیک تر است...«.2
صراحت آیه شـریفه در عدم اختالط زنان و مردان، قابل انکار نیسـت. گرچه شـأن نزول این آیه شـریفه، 
ویژه زنان پیامبر اسـت، اّما روشـن اسـت که مورد نمی تواند شـمول مفهومی آیه را محدود و به اصالح 
علمـی »مورد نمی تواند مخّصص باشـد«. بنابراین، این آیه شـریفه در منع اختـالط زن و مرد و حفظ زنان از 

محرکات شهوانی، وارد شده است.
عالمه شـهید مطهری در تفسـیر آیه شـریفه مزبور می نویسـد: »... طبق این دسـتور، مرد نباید وارد 

جایگاه زنان شود، بلکه اگر چیزی می خواهد و مورد احتیاج اوست باید از پشت دیوار)حائل( صدا بزند... .«
ـّن...؛ این برای دل های شـما و آنها، به طهارت نزدیک تر اسـت3؛  ِبِ و

ُ
وِبُکـْم َو ُقل

ُ
ْطَهـُر ِلُقل

َ
جملـه: »ذِلُکـْم أ

...« که در آیه60 سوره نور آمده است، داللت می کند که هر اندازه مرد  ّنَ ُ ن َیْسَتْعِفْفَن َخْیٌر لَّ
َ
مانند جمله: »َوأ

و زن جانب ستر و پوشش و ترک برخوردهایی که مستلزم نظر است را رعایت نمایند، این عمل به تقوا و پاکی 
نزدیک تر اسـت. چنان که گفتیم: رخصت های تسـهیلی و ارفاقی که به حکم ضرورت داده شـده است، نباید 

رجحان اخالقی ستر و پوشش و ترک نظر را از یاد ببرد.4
همچنین این متفّکر اسالمی درباره زیان های اختالط در این عصر ارتباطات و دهکده جهانی می نویسد: 
»جامعه امروزی، زیان های اختالط زن و مرد را به چشـم خود می بیند؛ چه لزومی دارد که زنان، فعالّیت های 
اجتماعـی خویـش را بـه اصطالح دوشـادوش مردان انجام دهنـد؟! آیا اگر در دو صف جداگانـه انجام دهند، 

1. صحیح مسلم، ج٢، ص٣٣.
2. احزاب، آیه ٥٣.
3. احزاب، آیه ٥٣.

4. مسئله حجاب زن، ص١٥٤.
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نقصی در فعالیت کاری آنان رخ می دهد؟ از جمله اثر بارز این دوشادوشـی ها این اسـت که هر دو همدوش را 
از کار و فعالّیت مثبت بازمی دارد و هر یک را به جای توّجه و دّقت به کار خود، متوّجه »همدوش« می کند، تا 

آنجا که غالبًا این همدوشی ها به هم آغوشی ها منتهی می گردد«.1
شـریعت حیات بخـش اسـالم در عیـن این که بـه زنان، اجازه می دهد که در امور عبادی مسـجد و سـایر 
فعالیت های سیاسـی و اجتماعی شـرکت کنند، از اختالط نهی فرموده اسـت تا مبادا روزی بستر آلودگی های 

اخالفی فراهم آید.
َقـاُء َکاَن الّداُء  ِ

ّ
ـُه إذا َکاَنـِت اُلعاِیَنـُة َوالل

َ
رسـول خـدا فرمود: »َباِعُدوا َبـین أنفاِس الّرِجـال َوالّنسـاء َفاإّن

ُه؛ میان مردان و زنان نامحرم فاصله اندازید؛ زیرا، بر اثر مالقات و اختالط، گرفتار درد و بالیی 
َ
ذی ال َدَواَء ل

ّ
ال

می شـوید که دوا ندارد. بر شـما باد که از اختالط با زنان اجتناب نمایید«.2بر همین اسـاس آن حضرت در 
زمان رسـالتش برای جلوگیری از اختالط زن و مرد در مسـجد، دسـتور داد که برای زنان؛ دِر جداگانه ای به 

مسجدالّنبی بسازند.3که هنوز هم به نام »باُب الّنساء« وجود دارد.
مولوی گوید:

هیچکس را با زنان محرم مدار
که مثال این دو پنبه است و شرار4

در روایت آمده اسـت روزی رسـول خدا در بیرون مسـجد بودند، دیدند مردان و زنان باهم از مسـجد 
بیرون می آیند؛ حضرت خطاب به زنان فرموند: »بهتر است صبر کنید ابتدا مردان بروند، سپس شما«.5

همچنین درباره خروج زنان و مردان از مسجد و رفت و آمد در کوچه ها فرمود: »شب هنگام پس از اتمام 
نماز، ابتداء زنها و سپس مردها از مساجد خارج شوند و در مسیر کوچه و خیابان، مردان از وسط و زنان از کنار 

کوچه یا خیابان بروند«.6
امـام علـی در بیانـی به مـردم عراق که به ایـن امر)لزوم عدم اختـالط( توّجه نمی کردنـد، با اعتراض 
ما َتسـَتحیون؟ و ِف حدیٍث آخر، 

َ
یق، ا  ف الّطر

َ
ئُت اّنَ نسـاَئکم ُیداِفعَن الّرجال  الِعراق! ُنّبِ

َ
می فرمایـد: »یـا اهـل

ـوج؛ ای اهـل عراق! با خبر 
ُ
ُرجـَن ِال االسـواق و ُیزاحـَن الُعل ون؟ نسـاؤکم َیحن مـا تسـتحیون و ال تغـار

َ
قـال: ا

1. همان، ص٢٣٧.
2. مستدرک الوسائل، ج 14، ص 264؛ مرآت النساء، ص١٤٠.

3. سنن ابوداود، ج١، ص١٠٩.
4 . مثنوى معنوى، دفتر پنجم، بیت 3872.

5. همان، ج٢، ص٥٣٣.
6. فروع کافی، ج٥، ص٥١٨.
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شـده ام کـه زنان شـما در راه)کوچـه و خیابان( با مردان برخـورد می کنند)به هم تنه می زنند(. آیا حیا و شـرم 
نمی کنیـد؟ و در حدیـث دیگـر فرمود: آیا حیا نمی کنید و غیرت نمی ورزید که زنانتان به بازار می روند و با افراد 

بی ایمان مواجه می شوند؟«.1
به هر حال اهمیت مسئله تا بدانجاست که پیامبر اسالم در هنگام بیعت با زنان، به عدم اختالط آنان 

با مردان تأکید نموده است.2

ثار و برکات حضور بانوان در مسجد گفتار چهارم: آ

مساجد، خانه خدا در زمین، مرکز وحی، منبع فیوضات معنوی و برکات گوناگون برای نمازگزاران و جامعه 
اسـالمی اسـت. مکانـی که چنین جایگاهی نـزد خداوند دارد، حضـور در آن، آثار فراوانی را خواهد داشـت و 
بی تردید شـامل حال مکلّفان و حاضران در مسـجد، اعم از زن و مرد خواهد بود. آثار حضور در مسـجد چنان 
متنّوع اسـت که به دشـواری می توان درباره تمام آثار و برکات حضور در آن سـخن گفت؛ چنان که در روایتی 

از امام علی برای حضور در مسجد هشت اثر نقل شده است:
و 

َ
ًة ا َ و آَیًة ُمکَ

َ
 ا

ً
 ُمسـَتطَرفا

ً
و ِعلما

َ
 ِف اهلِل، ا

ً
خا ُمسـَتفادا

َ
ماِن؛ ا

َ
صاَب ِاحَدی الّث

َ
َف ِاَل اَلسـِجِد ا

َ
»َمِن اخَتل

و َحیاًء؛ کسی که 
َ
و َیتُرَک َذنبا َخشَیًة ا

َ
ُه َعن ردی، ا

ُ
و َکِلَمًة َتُرّد

َ
و َرَحًة ُمنَتَظَرًة، ا

َ
 َعی ُهدًی، ا

ُّ
َیسَمُع َکِلَمًة َتُدل

به مسـجد رفت و آمد می کند، یکی از منافع هشـت گانه نصیب او می شـود: 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 شود ]می شنود[، 
یا رحمت مورد انتظاری ]شـامل حال او می شـود[، یا مواعظی که او را از فسـاد و گناه بازدارد، ]می شنود،[ یا به 

خاطر ترس یا حیا و آبروی خود گناهی را ترک می کند«.3 
روشن است که در عصر کنونی، حضور زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع در مسجد و مراسم آن با حجاب 

و شئون اسالمی، آثار و برکات فراوانی دارد. در اینجا به مهم ترین ثمرات این حضور روحانی اشاره می کنیم:

ثار عبادی 1- آ

یکی از ارکان اساسـی ادیان الهی، به ویژه شـریعت حیات بخش اسـالم، عبادت است. عبادت؛ یعنی راز و 
نیاز با خداوند و نجوا گفتن با او. جوهر و جان این نیایش، حضور قلب و توّجه به خداست.

1. وسائل الشیعه، ج١٤، ص١٧٤.
2. همان: »پیامبر)ص( از زنان پیمان گرفت که دوست نداشته باشند، در خلوت با مردان بنشینند.«

3. وسائل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.
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برای فراهم شـدن عبادتی این چنین، به شـرایط و عوامل فراوانی نیاز است که مکان عبادت، یکی از آنها 
اسـت. بـرای نمونـه، نماز در کوچـه و خیابان، حّتی در صورت درسـت بودن، نمی تواند بـا حضور قلب همراه 
باشـد. 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 بندگان با خداوند پیش بینی کرده اسـت. نام مسـجد، گواه درسـتی این سـخن 
است. مسجد؛ یعنی جای سجده، کرنش در پیشگاه خداوند و به دیگر سخن؛ یعنی جایگاه نماز و تقّرب جستن 

به خداوند بزرگ؛ زیرا سجده، برترین نمونه و شکل عبادت و بندگی است.
از مسـاجد به عنوان خانه های خدا در زمین1و نیز خانه های مّتقّیان2و مؤمنان3یاد شـده اسـت. این عنوان 
به خوبی ماهّیت عبادی مسـجد را نشـان می دهد؛ اینکه مسـجدها، اّواًل و اساسًا برای ایجاد ارتباط بین بنده و 
معبود او و اعالم بندگی و عبودّیت برای آفریدگار بنا می شوند. بر این اساس، نیز اصلی ترین اثر حضور در آن 
ُکم َتُعوُدوَن؛  ُه الّدیَن َکما َبَدأ

َ
ِلصینَ ل ِ َمسِجٍد وادُعوُه ُمن

ّ
قیُموا ُوُجوَهُکم ِعنَد ُکل

َ
در بعد عبادی خواهد بود: »َو ا

]هنـگام عبـادت[ در هر مسـجدی بسـوی او توّجه کنیـد و او را بخوانید و دین ]خود[ را بـرای او خالص کنید. 
همچنان که در آغاز شما را آفرید، بار دیگر در رستاخیز بازمی گردید«.4

با توّجه به این آیات و روایات، یکی از آثار حضور و شرکت بانوان در مساجد، استفاده و بهره وری از اعمال 
عبادی در این مکان مقّدس است. اگر بانوان با رعایت شرایط ذکر شده برای حضور در مسجد)حضور سالم(، 
در این مکان الهی وارد شـوند، می توانند از اجر و پاداش عبادت کنندگان واقعی در مسـاجد برخوردار شـوند. 
ولی حضور ناسـالم زنان در مسـاجد و صحنه های دیگر اجتماعی، نه تنها سـتایش نشـده، بلکه مورد مذّمت 
قرار گرفته اسـت و آثار عبادی و روحانی ندارد. بنابراین، آیا سـزاوار نیسـت که بانوان با رعایت شرایط ویژه، با 

داشتن انگیزه های الهی و اخالص در عمل، در این جایگاه مقّدس وارد شوند؟

ثار علمی 2- آ

تحصیل علم و دانش، یکی از جنبه های حضور زن در جامعه اسـت و این امر به گونه ای دارای اهمیت و 
ارزش است که اسالم همان طور که کسب علم و دانش را بر مردان واجب می داند، زنان را نیز به همان نسبت 

به تحصیل علم فرمان داده و از گهواره تا گور، یعنی از آغاز تا سرانجام به این امر مهم ترغیب نموده است.

1. مسندرک الوسایل، ج٣، ص٣١٣.
2. همان، ص٣٥٩.

3. کنزالعّمال، ج٧، ص٦٥٠.
4. اعراف، آیه ٢٩.
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 ُمسـلٍم؛ طلب علم بر هر مسـلمانی 
ّ

 کل
َ

یضٌة َعی پیامبر اسـالم در این باره فرمودند: »طلُب العلم فر
واجب اسـت«.1 در اینجا نمی توان گفت، چون واژه »ُمسـلم« مذّکر اسـت، تعبیر »کلُّ مسـلٍم« شـامل زنان 
نمی شـود؛ زیرا اّواًل: در بعضی نقل هایی که در کتاب های شـیعه وارد شـده، واژه »مسلمه« نیز قید شده است: 
ِ مسـلٍم و مسـلمٍة؛ تحصیـل علـم بـرای تمـام مردان و زنان مسـلمان واجب 

ّ
 کل

َ
یضـٌة َعـی »طلـُب العلـم فر

اسـت«.2 ثانیـًا: ایـن تعبیرات اطـالق دارد و مقّید به رجولیت)مرد بودن(، نیسـت و اختصـاص از آن فهمیده 
نمی شـود. »ُمسـلم« یعنی: مسـلمان، چه مرد باشد چه زن. در این نقل ها »ُمسلم«، اسم جنس است و شامل 

مرد و زن می شود.
کارکرد علمی مسـجد در عصر رسـول خدا و توصیه های ائمه دراین باره، ما را با یکی دیگر از آثار 
ْو 

َ
ٍ أ

ّ
َثًة: ِقَراَئُة ُمَصل ْغٌو ِإال َثال

َ
ْسـِجِد ل وٍس ِف اْلَ

ُ
 ُجل

ُّ
حضور در مسـجد آشـنا می سازد. پیامبر می فرماید: »ُکل

ٍم؛ هر نشستنی در مسجد بیهوده است، مگر اینکه برای سه کار باشد: خواندن  ْ
 َعْن ِعل

ٌ
ْو ُمَساِئل

َ
ِکٌر هلِلَِّ َتَعاَل أ َذا

قرآن، ذکر خدا، اندوختن دانش«.3
هنگامی که بانوان در مسـجد گردهم می آیند، بهترین زمانی اسـت که می توانند از مسـائل دینی و قرآن 
بهره مند گردند؛ زیرا یکی از اهداف بنای مسـجد، برگزاری جلسـات علمی و بیان احکام و مسـائل اسـالمی 
اسـت، همان گونه که در عصر رسـالت مرسوم بوده است. حضرات معصومان در سخنان متعدّدی مساجد 
را پایـگاه علـم و دانـش معّرفی کرده اند. امام علی در یکی از سـخنان خود »...بهره برداری از علم و دانش 

را یکی از نتایج و آثار رفتن به مسجد ذکر می فرماید«.4
بعضی فقهای عظام، رفتن بانوان به مسـجد برای فراگیری مسـائل اسـالمی را امری واجب دانسـته اند و 
گفته اند: »اگر راهی برای یادگرفتن مسـائل اسـالمی، جز از طریق رفتن به مسـجد وجود ندارد، واجب اسـت 

)بانوان( به مسجد بروند«.5
امروزه به برکت نظام جمهوری اسالمی و توّجهات مقام معّظم رهبری، مسجدها بر روی همگان گشوده 
است و به مناسبت های گوناگون در آنها وعظ و خطابه برپاست و علوم اسالمی تبلیغ می شود و از رویدادهای 
متفاوت علمی و تاریخ پرده برداشته می شود و کانون های گرمی تشکیل می گردد. بانوان می توانند با حضور 

1. بحاراالنوار، ج١، ص١٧٢.
2. همان.

3. بحاراالنوار، ج٧٧، ص٨٦؛ وسایل الشیعه، ج٣، ص٨٦.
4. وسایل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.

5. آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله٨١٧.
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خود در این مکان مقّدس بهره های فراوانی ببرند که هم پاداش تحصیل علم بر آن مترتّب شـود و هم ثواب 
حضور در مسجد.

ثار اجتماعی و فرهنگی 3- آ

مسـجد به عنوان یک مرکز دینی برای عموم، نقش اساسـی در شـکل گیری اجتماعات مسـلمانان دارد. 
از این رو به طور طبیعی مسـجد می تواند کارکرد اجتماعی نیز داشـته باشد. حضور زنان و مردان و تبادل اخبار 
و اطالعات اجتماعی، جویا شدن از احوال یکدیگر و سایر مسلمانان، تنها بخشی از این ظرفّیت بزرگی است 
که مسـاجد دارند. در این مکان ها مؤمنان فرصت می یابند با جمعی آشـنا شـوند که از نظر دین و عبودّیت با 
آنان همرنگ و توان ایجاد گروه های اجتماعی هماهنگ را دارند. بنابراین، آنان می توانند از بین اهل مسجد، 
دوستانی نیکوکار، از حیث دینی، برای خود بیابند که طبعًا آثار آن در ابعاد اجتماعی بروز می کند. زیرا در این 
پایگاه دینی و فرهنگی اسـت که نمازگزاران مؤمن و نیکوکار در آن رفت و آمد می کنند1و دوسـتی با آنان، در 

بینش انسان مؤثر است.
با ایجاد پیودند و آشنایی میان مؤمنان، نخبگان و صالحان جامعه، بستری مناسب برای پرورش و تربیت 

روحی انسان فراهم می آید.
کسـی که با خوبان ارتباط دارد، حّتی اگر به آن درجه از تکامل نرسـد که به سـبب خداترسی، مرتکب گناه 
نشود، به سبب حیا و شرم از برادران و خواهران دینی خود، راه انحراف را در پیش نمی گیرد. بر همین اساس، 
ٌخ َیسـَتفیُدُه ِف 

َ
ِ ِمـن ِاحدی َثـالِث ِخصـاٍل: ... َوِاّمـا ا

ّ
َقل

َ
امـام صـادق فرمود: »الَیرِجُع صاِحـُب اِلسـِجِد با

اهلل؛ اهل مسـجد، کمتر از یکی از سـه چیز از مسـجد برنمی گردد، که یکی از آنها ]دوسـتی[ اسـت که از او در 
مسـیر خـدا اسـتفاده می کند«.2 بنابرایـن، زنان و مردان با حضور در مسـاجد، می توانند از یک اجتماع سـالم 

دینی بهره مند شوند.
طبق روایتی که از امام علی نقل شد، تأثیرات رفتاری که حضور در مسجد برجای می گذارد، می تواند 
و َکِلَمًة 

َ
جوامع دینی را از فسـاد و گناه پاک کرده و مسـلمانان را به سـمت یک جامعه سالم هدایت کنند: »...ا

و حیاًء؛ یا کلماتی می شنود که او را از فساد و گناه بازمی دارد، و یا به خاطر 
َ
و َیتُرُک َذنبا خشَیًة ا

َ
ُه َعن ِردی ا

ُ
َتُرّد

ترس ]از خدا[ یا حیا و آبرو، گناهی را ترک می کند.«3

1. تحف العقول عن آل الرسول، ص٢٥٨.
2. وسایل الشیعه، ج٣، ص٤٧٧.

3. همان، ج٣، ص٤٧٠.) بر این اساس، حضور در مسجد می تواند نقش بازدارنده در ارتکاب جرایم و گناهان نیز داشته باشد(.
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مسـجد، پایگاهی دینی اسـت که از فرهنگ دینی حمایت می کند و بر بالندگی آن می افزاید؛ این پایگاه 
الهی که مردم، اعّم از زن و مرد را در شـبانه روز، پنج نوبت یا حداقل سـه نوبت به سـوی خداوند فرامی خواند 
و فرهنگـی را ارائـه می دهـد که بـه دور از امتیازهای ظاهری و قومی، و ویژگی های مشـترک تأکید ورزیده، 
ارزش های اجتماعی و فرهنگی مشترک انسان ها را در قالب فطری و الهی حیات می بخشد. این سازمان دهی 
از روزهای آغازین عصر رسالت، در خطابه ها و گفتگوهای علمی و فرهنگی پیامبر با مردم و سران قبایل 
گوناگون آغاز شد و معیارهای جدیدی برای بشرّیت به ارمغان آورد که مهم ترین آنها ارزش گذاری بر مبنای 

تقوا و پرهیزگاری است؛ به طوری که جنسّیت و قومّیت و ... در آن، ارزش و جایی نداشت.
رونق گرفتن مسجدها که نیمی از آن به دست بانوان صورت می گیرد، چیزی نیست که بتوان به آسانی در 
مورد آن سـخن گفت؛ زیرا بازتابی که این امر در میان مجامع جهان و برون مرزی دارد، بسـیار فراتر و درخور 
توّجه اسـت. ازاین رو، اسـالم همان گونه که به زنان دستور عفاف و حجاب می دهد، به آنان دستور شرکت در 

مجامع عمومی را نیز صادر کرده است.
حضور زنان در مسـاجد، بیانگر حضور فّعال آنان در اجتماعات اسـالمی و مجامع دینی و مذهبی اسـت. 
آنان با حضور خود در مساجد، وحدت و همبستگی در سطح اجتماع را به ارمغان می آورند و از این کانون الهی 

جهت کسب دانش اجتماعی و فهم فرهنگ ناب محمدی بهره های زیادی می برند.

ثار سیاسی 4- آ

مسـجد همواره در کنار کارکرد اجتماعی و فرهنگی، کانون سیاسـی در جامعه مذهبی نیز بوده اسـت. این 
موضوع چه در زمان پیامبر و چه در زمان خلفاء و ائمه اهل بیت و دیگر اعصار، قابل پیگیری اسـت و 
نمونه های فراوانی درباره آن می توان ذکر کرد. در این دوران، نه تنها آثار سیاسـی حضور مردان در مسـجد، 
بلکه آثار سیاسـی حضور زنان در مسـجد نیز مشـهود اسـت. چنان که حضرت فاطمهدر مسجد و دفاع وی 
از حق والیت امام علی، یکی از آنها اسـت. همچنین سـخنرانی حضرت زینبدر مسـجد کوفه که از 

مسلّمات تاریخی است. این اثر را در انقالب اسالمی نیز می توان به خوبی مشاهده کرد.
تربیت سیاسـی که در مسـجد ارائه می شـود، به دلیل ماهّیت مذهبی آن می تواند نسـلی را پدید آورد که 
پشـتوانه جامعه دینی باشـند و در برابر حوادث سیاسـی، هوشیاری الزم را داشـته باشند. ازاین رو حضور زنان 
در کنار مردان در مسـجد ضروری اسـت؛ زیرا اگر زنان از حضور در این مکان محروم شـوند، در واقع تربیت 
دینی نسـل ها به طور ناقص انجام خواهد شـد.  بانوان به دلیل تأثیر عمیق تر بر فرزندان و نقش تربیتی خود، 
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در صورت برخورداری از تربیت سیاسـی مسـجد، بلوغ سیاسـی را در نسل های بعدی به طور شگفت انگیزی 
افزایش خواهند داد. بنابراین، از صدر اسـالم تاکنون، مسـجد به عنوان کانون طرح مسـائل سیاسـی، نقش 
اساسـی در تربیت سیاسـی مردم، اعّم از زن و مرد داشـته است؛ براین اسـاس، اگر زنان در این جاها)مساجد( 
حضور نیابند، از آگاهی از مسائل سیاسی کشور و جهان اسالم بی بهره می شوند و فرزندان که مردان و زنان 
آینده یک اجتماع اند از تربیت سیاسی کافی برخوردار نخواهند شد و این چنین جامعه ای شکست پذیر است.

ثار روحی و اخالقی 5- آ

کانون مسـجد، نورانی و الهی اسـت. چنان که پیامبر نیز در حدیثی به آن اشـاره فرموده اسـت: »ما 
ـکیَنُة َو  هِیـُم الّسَ

َ
ـت َعل

َ
ل ـوَن ِکتـاَب اهلِل ]و[ َیَتداَرُسـوَنُه ِااّل َتَنّزَ

ُ
ـَس َقـوٌم ف َمسـجِد ِمـن َمسـاِجِد اهلِل َتعـال َیتل

َ
َجل

َکَرُهُم اهلُل فیَمن ِعنَدُه؛ قومی]با یکدیگر[ در مسجدی از مساجد خداوند متعال برای تالوت  َحُة َو َذ َغِشَیُتُم الّرَ
و آموختن قرآن ننشینند؛ مگر آنکه آرامش بر ایشان نازل و رحمت الهی شامل حال آنها شود، و خداوند از آنها 

در میان کسانی که نزد او هستند یاد می کند«.1
وِح َوالّراَحة  ُه ِبالـّرٌ

َ
آن حضـرت در حدیـث دیگری می فرماید: »َمن کاَنِت اَلسـاِجُد َبیَتُه، َضِمـَن اهلُل ل

راِط؛ هرکسی که مسجدها خانه اش باشد، خداوند آسایش و آرامش و عبور از صراط را برای   الّصِ
َ

واِز َعی َ َوالج
او ضمانت می کند. ازاین رو،  مؤمن در مسجد، به مانند ماهی در دریا می ماند«.2

اطمینان و آسـایش حاصل از حضور در مسـجد، توانایی انجام صحیح وظایف و تکالیف شـرعی دیگر را 
نیـز در پـی خواهـد داشـت. دراین باره یـادآوری این نکته نیز ضروری اسـت که به دلیـل لطافت های روحی 
و تأثیرپذیـری عاطفـی شـدید در بانـوان، نیاز به حضور برای کسـب آرامش الهی و قلبی، درباره آنان بیشـتر 

احساس می شود.
از نظـر اخالقـی نیـز وضع به همین ترتیب اسـت؛ زیرا زنان به دلیل این که بیشـتر عمـر و وقت خود را در 
خانه ها صرف خانه داری و تربیت فرزندان می کنند و بارها در مشکالت مختلف در تنگنا قرار می گیرند، بیشتر 
از مردان نیازمند آرامش و یافتن محلّی برای کسـب راحتی روانی هسـتند؛ البته در فضایی به نام مسـجد که 
اسـاس آن بر نورانّیت، عبودّیت و ارتباط خالق و مخلوق اسـت، امکان فراهم شـدن آن بیشـتر است. به دلیل 

اینکه ویژگی هایی که در جماعت است، در غیر آن نیست.
شیخ حّر عاملی در کتاب ارزشمند »وسائل الّشیعه« بابی تحت عنوان »باب استحباب االجتماع فی الّدعاء 

1. مستدرک الوسایل، ج٣، ص٣٦٣.
2. همان، ج٣، ص٥٥٤.
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 مـن أربعـة إلـی أربعیـن« آورده و روایاتـی را دراین باره مطرح نموده اسـت. از جمله، از قـول امام صادق
 أاّل 

ّ
آورده است که آن حضرت دراین باره فرمود: »َما اجَتَمَع أربعة رهٍط قَسَط عی أمٍر واحٍد فد عواهلِل عّزوجل

تفرقـوا عـن إجاِبـِه؛ هیـچ گاه چهـار نفر با هم اجتماع نکرده اند که برای مطلبی به درگاه خدا دعا کنند، جز اینکه 
با اجابت آن دعا از هم جدا شده اند«.1

ـَع الّنسـاء والّصبیـان ّث دعـا َو أمنوا؛  امـام صـادق در حدیثـی دیگری فرمـود: »کاَن أب إذا َحَزَنـُه أمـٌر َجَ
هرگاه پیش آمدی پدرم را غمناک می کرد، زنان و کودکان را جمع می کرد، سـپس دعا می نمود و آنها آمین 

می گفتند«.2
ماجـرای »مباهله« که پیامبر اسـالم در برابر اهل نجران کـه آن حضرت را تکذیب کردند، نمونه ای 
از همین نوع و پندی اسـت برای مسـلمانان؛ گرچه حضرت خود به تنهایی می توانسـت نصارای نجرانی را 
 و فاطمه نفرین کند و خداوند نیز به خواسـته آن حضرت پاسـخ مثبت دهد؛ ولی همه فرزندانش و علی
را گردآورد و تا هم اهمّیت قضیه و جّدی بودن رسـالت خود را وانمود کند و هم این که برای دیگران درسـی 
باشـد. بنابراین، حضور زنان به همراه مردان در دعاهای پرفیض در خانه مشـمول عنایت خاص و ویژه الهی 

قرار می گیرند و از آثار دعا بهره مند می شوند.

ثار معنوی و اخروی ٦- آ

در منابع روایی از ثواب ها و اجرهای متعّددی برای حاضران در مساجد، فراوان یاده شده است از جمله:
ین ف َبیی َو َحّقُ  َّ زاَر ُ

ـَر ف َبیِتـِه ث ـن َتَطّهَ ت ِف االرض اِلسـاِجُد َفُطـوب ِلَ : ِاّنَ  ُبُیـو
ً
ـوارة َمکُتوبـا الـف( »ِاّنَ ِف الّتَ

ن ُیکِرَم الّزاِئَر؛ در تورات نوشته شده است که خداوند می فرماید: مسجدها، خانه های من در زمین 
َ
وِر ا  اَلُز

َ
َعی

هستند. خوشا به حال کسی که خود را در خانه اش تمیز کند و در خانه من به زیارتم بیاید و حق زائر این است 
که میزبان او را محترم شمارد«.3

ُة؛ مسـاجد بازاری  ّنَ َ ا الج َفُتَ
ُ

سـواِق الِخَرِة، ِقراَها اَلغِفَرُة َو ت
َ
َلسـاِجُد ُسـوٌق ِمن ا

َ
ب( پیامبر فرمودند: »ا

از بازارهای آخرتند. آمرزش]و بخشش[ از وسایل پذیرایی آنها و هدیه آنها بهشت است«.4
یعنی همان گونه که بازار محل خرید و فروش و مبادله کاال و متاع های دنیوی اسـت، مسـجد نیز محل 

1. وسایل الشیعه، ج٤، ص١١٤٣، ح٨٨٥٨، باب ٣٨ از ابواب دعا.
2. همان، ج٤، ص١١٤٣.
3. همان، ج٣، ص٤٨٢.

4. مستدرک الوسائل، ج٣، ص٣٦١؛ بحاراالنوار، ج٨١، ص٤؛ االمالی، ص139.



211 فــــروغ مسجـــــــــــد

کسـب امور معنوی و اسـبابی اسـت که در سـرای آخرت دارای کاربرد و تأثیر اسـت. از سوی دیگر از آنجا که 
بیشـترین اهتمام انسـان مؤمن متوجه تهیه و تأمین اسـبابی است که در سـرای آخرت بدان نیاز دارد شوق و 
انـس وی بـه بـازار آخرت )مسـجد( به مراتب بیش از عالقـه او به بازارهای دنیاسـت و در جانب مقابل، آنان 
کـه دنیـا و حـرص و آز بر متاع آن را وجه هّمت خویش قرار داده اند، معمواًل با سـودجویی و سـودگرایی انس 
بیشـتری دارند. ازاین رو می بینیم که مؤمنین در هنگام رفتن به مسـاجد سـعی کنند بر دیگران پیشی گیرند و 
بـه هنـگام خروج دیرتر از همه مسـجد را ترک گویند، و بالعکس اهـل دنیا پیش از همه به بازار رفته و پس از 

همه خارج می شوند.
ـٌق 

َّ
 َقلُبـُه ُمَتَعل

ٌ
ـُه: ... َرُجـل

ُّ
 ِااّل ِظل

َّ
ـه َیـوَم الِظـل ِ

ّ
ُهـُم ف ِظل

ُّ
ج( همچنیـن پیامبـر فرمودنـد: »َسـبَعٌة ُیظل

باَلسـجِد ِاذا َخـَرَج ِمنـُه َحـّی َیُعـوَد ِالیـِه؛ هفـت گـروه در قیامت مورد توّجه خدا قـرار می گیرند...]که از جمله 
آنهاست،[ شخصی که وقتی از مسجد خارج می شود تا زمان برگشت، توّجه اش به مسجد باشد«.1

 ِمن ِاحدی َثـالِث ِخصاٍل: ِاّمـا ُدعاٌء َیدُعو 
ّ

د( امـام صـادق فرمودند: »ال َیرِجـُع صاِحُب اَلسـِجِد ِبِاَقل
نیا...؛ اهل مسـجد به کمتر از یکی از 

ُ
َه َو ِاّما ُدعاٌء َیدعوا ِبِه َفیصِرُف اهلُل َعنُه ِبِه َبالَء الّد ّنَ َ ُه اهلل ِبِه الج

ُ
ِبِه ُیدِخل

سـه ویژگی بازنمی گردد: یا دعایی می کند که خداوند به برکت آن، او را بهشـت می برد، یا دعایی می کند که 
به سبب آن بالی دنیا را از او دور می کند و یا...«.2

ایـن همـه آثـار بیانگر، حضور در مسـجد، عالوه بر آثار دنیوی، از جنبه اخـروی و کماالت معنوی نیزـ  به 
عنوان عاملی تأثیرگذارـ مورد توّجه اسـت. نقل اسـت که شـیخ الرئیس ابوعلی سـینا برای ابوسـعید ابوالخیر 
نوشـت: چه لزومی دارد، مردم همه در مسـجد اجتماع کنند، با اینکه خداوند از رگ گردن به انسـان نزدیک تر 
اسـت. هرجا که باشـی اگر رابطه ات با خدا برقرار باشـد، نتیجه خواهی گرفت؛ وی در پاسـخ نوشـت: اگر چند 
چراغ در یک جا روشـن باشـد، اگر یکی از آنها خاموش گردد، چراغ های دیگر روشـن اسـت. ولی اگر همان 
چراغ، هر کدام در اطاق دربسـته ای باشـد، اگر یکی از آنها خاموش شـود، آن اطاق تاریک می گردد. انسان ها 
نیـز این گونه انـد. بعضی گنهکارند، اگر تنها باشـند، شـاید موّفـق به فیوضات و برکات نور الهی نشـوند، ولی 
اگر در اجتماع باشـند، شـاید خداوند به برکت وجود بعضی دیگر افراد اجتماع، آنان را نیز مشـمول فیوضات و 

برکاتش قرار دهد.3

1. وسایل الشیعه، ج٣، ص٤٧١.
2. همان، ج٣، ص٤٧٧.
3. همان، ج٣، ص٤٨١.



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 212

نتیجه سخن

حضور زنان در جامعه و تالش و مجاهدت آنان در عرصه های مختلف اجتماعی از موضوعات و مسـائل 
مهّمی است که همواره از مباحث بنیادین بوده است.

از دیـدگاه تعالیـم مقدس اسـالم، زنـان از کلّّیه حقوق اجتماعی بهره مند می باشـند و هیچ مانع و حصاری 
نمی تواند راه های حضور فّعال آنان در جامعه را سّد نماید و این انسان خاّلق را که نیمی از پیکر جامعه انسانی 

است، از بهره رسانی به اجتماع محروم گرداند.
آنچه مهم است، اینکه اسالم در عین این که از حضور زن در عرصه های اجتماع، مانند حضور در مسجد 
و... جلوگیری نکرده، چارچوب را نیز در نظر گرفته تا هم برای به بار نشسـتن اهداف اسـالم بکوشـند و هم 
حیثّیت انسـانی آنان دسـتخوش طمع دشـمنان قرار نگیرد و پاکدامنی شان نیز حفظ شود؛ ازاین رو، زنان را تا 
جایی که حضورشـان به فسـاد آلوده نشـود، از شـرکت در اجتماع نهی نمی کند، بلکه در بعضی موارد شرکت 
آنها را واجب می کند؛ مانند حّج که بر مرد و زن به یک اندازه واجب اسـت و حّتی شـوهر هم حّق ممانعت از 
همسر خود ندارد. گفتار قائلین به افضلّیت نماز زن در خانه نیز ناظر به اهمّیت به حجاب  و پوشش زن است.

اگـر زنـی بتوانـد خود را از دید نامحرم بپوشـاند و یا دیدگان خویش را از نـگاه بیگانه فرو بندد، حضور او در 
مسجد منعی ندارد.

همان طـور کـه در زمـان رسـول خدا و دیگر حضـرات معصومـان زنها با حفظ حجاب و پوشـش 
اسالمی، در نماز جماعت مسجد حضور پیدا می کردند.

امـام خمینـی در ایـن باره فرموده اسـت: »اگر )زنان( بتوانند کاماًل خـود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر 
است در مسجد نماز بخوانند«.1

همچنیـن حضـرت آیـت ا... مکارم شـیرازی می فرماینـد: »برای زنها بهتر آن اسـت که نمـاز را در خانه 
بخوانند، ولی اگر خود را از نامحرم به خوبی حفظ کنند، بهتر اسـت در مسـجد بخوانند، و اگر راهی برای یاد 

گرفتن مسائل اسالمی، جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد، واجب است به مسجد بروند«.2
 حضور زن در مسجد بسیار حائز اهمیت است؛ چون او مربّی و پرورش دهنده نسل هاست. امام خمینی
درایـن بـاره می فرماید: »زن مربّی جامعه اسـت، از دامن زن انسـان ها پیدا می شـوند، مرحلـه اّول مرد و زن 
صحیح، از دامن زن اسـت... زن با تربیت صحیح خود، انسـان درسـت می کند و با تربیت صحیح خود کشـور 

1. امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله، ٨٩٣.
2. آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توصیح المسائل، مسئله ٨١٧.
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را آباد می کند«.1
آری؛ بانوان محّجبه با حضور در مساجد و اماکن مذهبی، برای انجام عبادات، کسب دانش های اجتماعی 
و اخالقـی و سیاسـی و... و خالصـه متخلّق شـدن بـه اخالق الهـی می توانند در برابـر هجمه های فرهنگی 
دشـمنان مبـارزه نماینـد و در پرتـو کسـب این آگاهی هـا از کانون مسـاجد و اماکن مذهبـی، در ایفای نقش 
خانوادگی و پرورشی و تربیتی، بسیار موّفق و نسلی متفّکر و سیاستمدار و مؤمن و متعّبد و تالشگر به جامعه 

انسانی تقدیم نمایند.
افزون بر فوایدی که در این نوشـتار درباره حضور بانوان در مسـجد برشـمردیم، در این برهه از زمان حفظ 
نظام جمهوری اسالمی و تحکیم پایه های اقتدار آن از مهم ترین وظایف مسلمانان است که اصواًل جنسّیت 
بـردار نیسـت؛ یعنی مهم ترین وظایفی اسـت کـه هرکس به دلیل مسـلمانی برعهـده دارد؛ وظیفه ای که بر 
اسـاس قانون تزاحم مصالح، بر تمام احکام فردی و اجتماعی اولوّیت دارد. بنابراین، در این راسـتا چه زنان و 
چه مردان، می بایست حضوری فّعال داشته و نشاط سیاسی جامعه اسالمی را همواره با تقویت روح دینداری 

و عابدانه خود حفظ کنند. 

1. در جستجوی راه از کالم امام، دفتر سوم، ص١١١.
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بررسی احکام فقهی حضور زنان در مسجد
عسکری اسالم پورکریمی

چکیده

نوشتار حاضر در صدد بررسی احکام فقهی حضور زنان در مسجد است. نگارنده، با بررسی روایات فریقین 
که خانه و منزل زن را، مسجد وی می دانند و روایاتی که مسجد را متعلّق به زن و مرد دانسته است و تحقیق 
در شـواهد تاریخی فراوانی که بیانگر حضور زنان در مسـجد، در صدر اسـالم برای و نماز، اعتکاف، نظافت 
مسجد، پرستاری از مجروحان جنگ و... است، به تشریح حضور زن در مسجد و سایر فّعالّیت های اجتماعی 
پرداخته اسـت. این نوشـتار، در پنج مبحث به شـرح زیر تنظیم گردیده اسـت: بررسی روایات فریقین، شواهد 
تاریخی حضور زنان در مسـجد در صدر اسـالم برای اموری غیر از نماز، بررسـی فقهی حضور زن در مسجد، 

شرایط حضور زنان در مساجد، آثار حضور زنان در مسجد.

واژگان کلیدی: 

مسـجد، حضور زن در مسـجد، نماز جماعت، اعتکاف، خادم مسـجد، شواهد تاریخی، شرایط حضور، آثار 
حضور.
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مقّدمه

با مطالعه در آموزه های اصیل اسـالمی درمی یابیم که زن، از سرشـتی انسـانی، مانند مرد، آفریده شـده 
اسـت. همان گونه که زن در آفرینش، با مرد یکسـان اسـت و سرشـتی جداگانه ندارد، در رشد و کمال معنوی 
و رسـیدن به قلّه های بلند تقوا و فضیلت نیز اسـتعدادهای سرشـاری دارد. بانوان، نیمی از پیکر جامعه  انسانی  
را تشـکیل می دهند و مانند مردان در مشـارکت عمومی، پایگاه و جایگاه مناسـبی دارند و نمی توان از نقش 

سازنده آنان چشم پوشی کرد.
اسـالم، با حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی مخالف نیسـت و این کار را منع نکرده اسـت. با 
وجود اینکه دین مبین اسالم، وظیفه و نقش اصلی زنان را »مادری« و تربیت و پرورش انسان های بزرگ و 
وارسته می داند، در کنار آن نیز به آنان اجازه داده است تا با حفظ حریِم عّفت، پاکدامنی و در پوششی محفوظ، 

در اجتماع حضور یابند و برای رشد و ترّقی خود و جامعه گام بردارند.
با دّقت نظر در تاریخ صدر اسالم، به ویژه عصر پیامبر اکرم درمی یابیم که زنان مؤمن، همانند مردان 
در مجامـع عمومـی ماننـد نمـاز جمعه و جماعت شـرکت می کردند. پیامبر اکرم، پـس از مّدتی که درب 
ورودی و خروجی مسجدالّنبی برای مردان و زنان یکی بود، دستور فرمودند تا برای زنان، درب دیگری قرار 
دهند که »باب الّنسـاء« نامیده شـد و هنوز هم به این نام معروف اسـت. بنابراین، سـیره  نبوی و دالیل و 
شـواهد تاریخی، از جمله دالیل متقنی موجود اسـت که بر جواز حضور زنان در مجامع عمومی، مانند حضور 
در مسـجد برای برگزاری عبادت و اسـتفاده برنامه های فرهنگی و... تأکید دارد. سـخنی که در این نوشـتار، 

متعرض آن خواهیم شد، از این قرار است: 
1. حال که با اسـتناد به روایات و دالیل و شـواهد تاریخی، حضور زن در مسـجد جایز شـمرده می شـود،1 

پرسش اصلی این است که آیا برای زن، جایز است در مسجد، متصّدی امامت جماعت گردد.
2. فقه پویای اسالم درباره  احکام حضور زنان در مسجد چه می گوید )احکام فقهی حضور زن در مسجد(؟ 

فصل اّول: زن و قبول مسئولّیت در مسجد
الف( زن و امامت جماعت در مسجد

1. دیدگاه فقهای شیعه
برای روشن شدن بحث، بهتر است اختالف یا اتّفاق نظر در سه مورد زیر بررسی شود: 

1 . برای مطالعه بیشـتر و دسـت یابی به مبانی حضور بانوان در مسـجد، ر. ک به: اسـالم پور کریمی، عسـکری، حضور بانوان در مسـجد و نماز جماعت 
کبر، بررسـی تفصیلی حضور زنان در مسـجد.  بر اسـاس آموزه های دینی؛ گندمکار، علی ا
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الف( مرد می تواند امام جماعت برای مردان به  تنهایی، زنان به  تنهایی و مردان و زنان با هم باشد؛
ب( زن نمی تواند امامت جماعت برای مردان به  تنهایی و مردان و زنان با هم باشد؛

ج( زن می تواند امام جماعت برای زنان به تنهایی باشد.
مورد اّول و دّوم محّل اتّفاق آرا و نظر عالمان و فقیهان است؛ ولی مورد سّوم، محّل اختالف نظر است.

مرحـوم صاحـب جواهـر، به  هیچ  وجه در مورد مسـئله  اّول صحبت نکرده اسـت؛1زیرا در نظر همه  ُفقها و 
مطابق با سـیره  همه  مسـلمانان، امری جایز و درسـت اسـت و محّل اختالف نیست. در مسئله  دّوم نیز اّدعای 
نقل و تحصیل عدم خالف کرده اسـت و سـپس از مرحوم شـیخ طوسـی و عاّلمه  حلّی، نقل اجماعی بر آن 
می کند و می گوید که سـایر فقها نیز در این مسـئله رأی مخالفی ابراز نداشـته اند. عمده  اختالف نظرها درباره  
امامت جماعت زن، در مورد سّوم است؛ یعنی جایی که همه  مأمومان، زن هستند. مشهور فقهای عظام شیعه، 
امامِت جماعِت زن برای زنان را جایز می  دانند2و برخی از آنان نیز اّدعای اجماع کرده اند.3البّته، ناگفته نماند که 
تحصیل اجماع مشـکل اسـت؛ زیرا وجود علمای بزرگ مخالف، محرز است؛ برای مثال قدما، سّیدمرتضی4و 

ابن جنید اسکافی و صاحب »مستندالّشیعه«،5مخالف امامت جماعت زن برای زنان هستند.
چنان که گذشـت، بسـیاری از فقهای قدیم و متأّخر، به جواز امامت زن برای زنان قائل هستند؛ از جمله به 

موارد ذیل اشاره می کنیم: 
مرحـوم صـدوق، اگـر چه در »المقنع«، متعرض مسـئله نشـده اند؛ ولـی از بیان ایشـان در »جمل العلم و 
العمل« که جواز امامت زنان برای مردان را نفی نمودند، اسـتظهار می شـود که امامت آنها )زنان(، برای زنان 

بالمانع است.6
مرحـوم کلینـی نیـز در »الکافی«، پس از منع امامت زنان برای مـردان و برخی طوایف دیگر می فرمایند: 

»یجوز أن یؤّم کّل منهم بأهل طبقته«.7
جاَل و یجوز أن َتُؤّمَ الّنساء«.8 مرحوم قاضی ابن بّراج هم در »مهّذب البارع« آورده اند: »ال َیُؤُم  المرأة الّرِ

1. جواهرالکالم، ج13، ص236.
2. ایـن شـهرت بـا مالحظـه کتاب هـای فقهـی بـه  دسـت می آیـد. صاحـب جواهـر، جـواز را بـه مشـهور اصحـاب نقلـی و تحصیلـی نسـبت داده انـد؛ 

مـه در مختلـف، ص154؛ شـهید در بیـان، ص 231.
ّ

جواهرالـکالم، ج 13، ص 336؛ عال
3. مستندالّشیعه، ج 5، ص 35. صاحب جواهر هم از ریاض المسائل چنین نقل می کند: »إن علیه عامة من تأّخر«.

4. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 27، ص 647.
5. محّقق نراقی، مستند الّشیعه، ج 5، ص 37.

6. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 3، ص 183.
7. همان، ص274.
8. همان، ص 409.
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مرحـوم شـیخ طوسـی نیـز در »النهایـة فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوی« آورده اسـت: »البـأس أن تـؤّم المرأة 
بالنساء«1و در »المبسوط«، فتوی به استحباب داده اند.2

صاحـب شـرایع3در »شرایع االسـالم«، عاّلمه  حلّـی در »تبصـرة«4و »تلخیص المرام«5و شـهید اّول در 
»دروس«،6شـهید ثانـی در »مسـالک«،7محّقق اردبیلـی در »مجمـع الفائـدة و البرهان«،8صاحب حدائق9و 

صاحب جواهر،10همگی فتوا به جواز امامت جماعت زنان برای زن در فرائض داده اند.
از میان علمای معاصر نیز تعداد قابل توّجهی، قائل به جواز امامت زنان برای زنان در نمازهای واجب  هستند؛ 
مانند مرحوم سـّیدکاظم یزدی در »عروة الوثقی«،11 مرحوم حکیم در »مستمسـک العروة الوثقی«،12مرحوم 

خویی در »منهاج الصالحین«.13 
آیـت اهلل گلپایگانـی، امامـت زن بـرای زنان در نماز مّیـت را جایز نمی داننـد؛ ولی در بقّیه  مـوارد، امامت 
زن برای زنان را جایز می شـمارند.14 امام خمینی در این مسـئله تأّمل و اشـکال دارند؛ ولی سـایر بزرگان 
محّشین عروة، حاشیه ای بر این مطلب ندارند. از فقهای حاضر، آیات عظام خامنه ای، مکارم شیرازی، صافی 

گلپایگانی و شیخ جواد تبریزی به جواز امامت زنان فتوی داده اند؛ هر چند برخی، آن را مکروه می دانند.15

اّدله  مسئله

دالیـل زیادی بر این مسـئله اقامه شـده اسـت که بیشـتر روایی  هسـتند. البّتـه، صاحب جواهـر، از قول 
»خـالف«، »تذکره«، »غنیة«، »ارشـاد جعفریة«، »معتبر« و »منتهـی« اّدعای اجماع بر جواز را نقل کرده 

1. همان، ج 30، ص 324.
2. همان، ج 27، ص 233.

3. همان، ج 4، ص 821.
4. همان، ج 28، ص 522.

5. همان، ص 567.
6. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 3، ص 647.

7. مسالک االفهام، ج 1، ص 264.
8. مجمع الفائدة و البرهان، ج 2، ص 345.

9. الحدائق الّناضره، ج 8، ص 141 و ج 11، ص 189.
10. جواهرالکالم، ج 13، ص 337.

11. عروة الوثقی، ج 1، ص 798- 797.
12. مستمسک عروة الوثقی، ج 7، ص 321-22.

13. منهاج الّصالحین، ج1، ص218.
14. توضیح المسائل مراجع، ج1، ص819. 

15. ر.ک به: توضیح المسائل مراجع، ص818. 817 و 839 و همچنین رساله عملیه آیت اهلل تبریزى.
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است و در بیان مستنداِت آن، غیر از روایات، به اصل اشتراک احکام نیز تمّسک جسته اند. تمّسک به این اصل 
در کنـار روایـات، از ایـن نظر مفید اسـت که در صورت مواجهه با روایاتی که ظهـور در عدم جواز امامت زنان 
دارند، می توانیم به اصل مزبور مراجعه کنیم و روایاتی را ترجیح دهیم که جواز امامت زنان را ثابت می کنند.

در هر حال، دو دسته روایت در این مورد وجود دارد:
 الف( روایاتی که امامت زنان براى زنان را تجویز می کنند:

اّول، روایـت نبـوی معـروف و مشـهور در کتـب روایی شـیعه و اهل سـّنت اسـت که پیامبـر اکرم به 
»اّم ورقة« امر فرمودند که برای اهل خانه  خود، نماز جماعت برگزار کند.1

دّوم، روایـت از امـام صـادق اسـت که از آن حضـرت پرسـیدند: »ففـی صـالٍة الَمْکتوَبـة أَیـُؤّم َبْعضهّن 
بعضًا؟« حضرت پاسخ دادند: »نََعْم«.2

سـّوم، روایت موثقه سـماعة بن مهران از امام صادق اسـت: »عن المرأة َتُؤّم النسـاء؟ فقال: ال بأس به؛ 
سـماعة می گوید: از امام صادق درباره  امام جماعت شـدِن زن برای زنان سـؤال کردم؟ حضرت فرمودند: 

اشکالی ندارد«.3
چهـار، روایـت عبداهلل بن بکیـر از امـام صـادق اسـت کـه حضرت در پاسـخ به پرسـش در ایـن مورد 
؛ جایز اسـت، در وسـط زنان می ایسـتد، نه جلوتر از آنان«.4  می فرماید: »نعم؛ تقوُم وسـطًا َبیَنُهّنَ والیتقدمُهّنَ
این روایت، مرسل است؛ ولی عالوه  بر آنکه ابن بکیر از اصحاب اجماع5 است، روایت مزبور نیز به ادلّه صحیح 

و موثّق دیگری تأیید شده است. 
کبیر؟  سـاَء ما َحّد َرْفع َصْوِتِهـا ِبالقراءة و الّتَ پنجـم، روایـت علی بن جعفر از امام کاظم: »َعن المرأة َتُؤّمُ الّنِ
فقـال الّصادق  َقْدُر ما ُتْسـِمع؛ علی بن جعفر از بـرادرش، امام کاظم، درباره  اندازه  بلندکردن صدای زن 

به هنگام امامت جماعت زنان پرسید؛ حضرت در پاسخ فرمودند: به اندازه ای که صدای او شنیده شود«.6

1. کنزالعمـال، ج 4، ص 257، قـم 536؛ مصباح الفقیـه، ج 2، ص680؛ اعالم الّنسـاء، ج 5، ص 284، دربـاره  اّم ورقـه  بنـت عبداهلل بن حـارث انصاریـه 
آمـده اسـت: »مـن فواضـل نسـاء عصرهـا کان رسـول اهلل یزورهـا و یسـمیها الشـهیدة... و کانـت جمعـت القـرآن، فأمرهـا النبـی أن تـؤّم أهـل دارهـا 

فکانـت تـؤّم أهـل دارهـا«.
2. وسائل الّشیعه، ج5، ابواب صالة الجماعة، باب  20، ح  2.

3. همان، ابواب صالة الجماعه، باب  20، ح 11.
4. همان، ح 10.

5. در علـم رجـال، در مـورد برخـی از اصحـاب ائّمـه بیـن علمـاء اّتفاق نظـر وجـود دارد، مبنـی  بر اینکه هـر روایتی که از آنان به طریق صحیح نقل شـده 
و راویان از اّول سـند تا یکی از آنان مورد اعتماد باشـند، آن روایت، صحیح اسـت و عمل به آن را الزم می شـمارند. ازاین رو، باید حدیث اصحاب اجماع 

گـر از مجهـول یا ضعیف باشـد. به  همین اعتبار، مرسـل های آنان به  منزله  مسـندها معتبر اسـت. را قبـول تلّقـی کـرد؛ حّتـی ا
6. وسائل الّشیعه، ج5، ابواب صالة الجماعة، باب20، ح7.
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ب( روایاتی که بر منع امامت جماعت زنان یا ممنوعّیت حضور آنان در جماعت داللت دارد:

از جمله، روایت نبوی که در کتاب های شـیعه و اهل سـّنت تکرار شـده است. این روایت بخشی از   
ِعٌة و اَل  َذاٌن  َو اَل ِإَقاَمٌة و اَل ُجْ

َ
َسـاِء أ   الّنِ

َ
ْیَس  َعی

َ
وصّیت و سـفارش پیامبر به حضرت علی اسـت: »َو ل

اَعٌة«.1 َجَ
 صرف نظر از بحث سندی این روایت، تذّکر این نکته ضروری است که آنچه در این روایت نفی شده است، 
سیاق واحدی ندارد و به طور اساسی، برخی از آنها برای مردان هم واجب نیست؛ از این رو، نفی آن از زنان نیز 
نفی استحباب است؛ مانند هروله، عیادت مریض، استالم حجراألسود و مانند آن؛ در مواردی نیز چیزی نفی 
شده که انجام آن بر زنان حرام است؛ مانند: خروج زن از منزل بدون اذن همسر. بنابراین، گاهی حکم مزبور 

ترخیصی است و گاهی عزیمتی و الزامی.2 
به  هر حال، علّت اینکه شرکت زن در نمازهای جمعه و جماعت ضرورتی ندارد، یکی به  دلیل حفظ عّفت 
و پاکدامنی اسـت؛ دیگر اینکه زن، وظایفی در خانه دارد و با توّجه  به مأمورّیت تربیت فرزند و سامان بخشـی 
به امور منزل، برخی از اعمال دینی از دوش او برداشـته شـده اسـت. البّته، برداشته شدن این احکام از زنان، از 
باب رخصت اسـت، نه از باب عزیمت. به طور کلّی، پس از بررسـی، در ادامه خواهیم دید که اّدله  جواز، ترجیح 

دارند.3

ن یابی اّدله  جواز امامت جماعت ز ز ار
مرحـوم شـیخ حـّر عاملی پس از نقل هر دو دسـته دلیـل، می فرمایند: روایاتی که امامـت جماعت زنان را 
جایـز می شـمارند، صریح تر بوده اسـت و داللـت گویاتری دارند. بنابراین، روایات طـرف مقابل را بر این معنا 
بـار می کنیـم که حّداکثـر کراهت امامت جماعت زن را بـرای زنان ثابت می کننـد.4وی می افزاید: عاّلمه در 
»منتهی« می گوید: »اعتقاد بر این اسـت روایاتی که امامت زنان را جایز نمی دانند، منصرف به زنی هسـتند 
که احکام نماز و نماز جماعت را نمی شناسـد« و البّته تعداد آنها در آن عصر، کم نبوده اسـت. فرمایش عاّلمه 
را می تـوان بـا ایـن نکته تأیید نمود کـه پیامبر، از میان زنان، به »امّ  ورقة« امر کرده اسـت که برای اهل 

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج 85، ص 126.
گـر عزیمـت بـود، شـرکت کردن  گـر شـرکت کردنـد، اشـکالی نـدارد؛ ولـی ا 2. رخصـت، یعنـی اینکـه لزومـی نـدارد زنـان در این گونـه امـور شـرکت کننـد؛ اّمـا ا

آنهـا جایـز نبـود.
گر چه کسـانی که اعتضاد روایات به شـهرت را نمی پذیرند، این وجه ترجیح را قبول ندارند؛ مانند صاحب مستندالّشـیعه ر.ک به: مستندالّشـیعه،  3. ا

ج 5، ص 37-39.
4. وسائل الّشیعه، ج 5، انتهاى باب 20، از ابواب صالة الجماعة.
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خانه اش نماز برپا کند و مؤّذنی هم برای وی قرار داد. اّم ورقة زنی دارای کماالت علمی و عملی بوده است.
شـهید اّول در »ذکری« فرموده اند؛ جمع میان روایات این اسـت که بگوییم روایاِت دسته  دّوم، استحباب 
مؤّکـد را نفـی می کنند، نه مطلق اسـتحباب را.1صاحب حدائق از فاضل خراسـانی نیـز نقل می  کنند که جمع 
میـان ادلّـه بـه این اسـت که قائل شـویم امامت زنان در نمازهـای واجب جایز، ولی بهتر این اسـت که ترک 
شود.2سپس، ایشان در رفع تعارض و تنافی این دو دسته دلیل می  فرمایند: الزم است ما این چنین جمع کنیم 
کـه بگوییـم مـراد از واژه  »مکتوبه« که در اّدله  عدم جواز امامت زنان آمده اسـت، نماز جماعت واجب اسـت 
)مثـل جمعـه و عیدین( و مراد از نافله در اّدله  جواز امامت زنان، نماز جماعت مسـتحب اسـت )مثل نمازهای 
یومّیه که اقامه به جماعت در آن مستحب است(؛ یعنی مکتوبه و نافله وصف جماعت باشد، نه نماز. بنابراین، 
روشـن خواهد بود که اّدله  مانعه، ناظر به امامت جماعت زنان در جمعه و عیدین هسـتند که »ال یجوز امامة 

المرأة فیه اّتفاقًا، نّصًا و فتوى«.3

ایـن توجیـه، متین به نظر می رسـد؛ ولی ظاهر ادلّه آن را ثابـت نمی  کند. مکتوبه و نافله بودن ظهور در این 
دارنـد کـه وصف نماز باشـند؛ به  خصـوص که در بعضی ادلّه، وصف به  جای موصوف نشسـته اسـت: »ففی 
المکتوبـه«؛ همان گونـه کـه در »مستندالّشـیعه«، مرحـوم نراقی نیز جمع فـوق را خالف ظاهـر متبادر ادلّه 

دانسته اند.4
مطلب دیگری در حّل مشـکل و ترجیح اّدله  جواز امامت زنان این اسـت که بگوییم: اّدله  عدم جواز، چون 
موافق قول عاّمه اند )اهل سّنت(، قابل اعتنا نیستند. این سخن، هم در »حدائق«5و هم در »صالة الجماعة«، 
از شـیخ محّمد حسـین اصفهانی6ذکر شـده اسـت. صاحب حدائق می فرمایند: با توّجه  به آنکه عاّمه اّدله،  عدم 
جواز را ترجیح می دهند، پس اّدله  عدم جواز در مجامع روایی شـیعه از باب تقّیه صادر شـده اند. عاّلمه نیز در 

»منتهی«، این وجه را پذیرفته اند.7
در هر حال، اّدله  جواز امامت زنان، به  دلیل هم اشتهارشـان و هم صّحت بسـیاری از آنها، قابل طرد کلّی 

1. الحدایق الّناضره، ج 11، ص 188.
2. همان.

3. الحدایق لّناضره، ج 11، ص 189.
4. مستندالّشیعه، ج5، صالة الجماعة، ص 32.

5. الحدائق الّناضره، ج11، ص 191.
6. اصفهانی شیخ محّمدحسین، صالة الجماعة، ص 32.

7. منتهـی المطلـب، ج 1، ص 368؛ البّتـه مرحـوم صاحـب مسـتند نمی پذیرنـد کـه قـول منـع موافـق عاّمـه اسـت؛ زیـرا از ائّمه  چهارگانه  فقه اهل سـّنت، 
قـول بـه جـواز را نقـل می  کننـد؛ ولـی روشـن اسـت کـه جـواز بـا کراهت در کلمـات صاحب حدائـق... آمده و ذکر شـد که فقهاى اهل سـّنت، یا منع تحریمی 

مه بحرانی وارد نباشـد.
ّ

دارنـد یـا تنزیهـی. بنابرایـن، شـاید رّد صاحب مسـتند، بـه کالم محّقق و عال
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نیسـتند و الزم اسـت به گونه ای نظر هر دو دسـته را جمع نمود. از این رو، غالب کسانی که قائل به منع امامت 
زنان هستند، در مسئله فتوای صریح نداده اند، بلکه احتیاط و به اشکال در مسئله اکتفا کرده اند. 

2ـ دیدگاه علمای عاّمه
دربـاره  امامـِت جماعـت زن در فقه اهل سـّنت، فتواهای مختلفـی وجود دارد که به اختصار به آنها اشـاره 
می شـود: در »األّم«، جواز با کراهت از ائّمه  چهارگانه  اهل سـّنت نقل شـده است.1شافعی، خود قائل به جواز و 
از احمدبن حنبل نیز قول به جواز را نقل کرده اسـت. شـعبی، نخعی و قتاده قائل به منع امامت جماعت زنان 
در فرائض هسـتند.2صاحب حدائق از کسـانی مانند عایشه، عطاء، ثوری، اوزاعی، اسحاق، ابی ثور و احمد )در 

روایت دیگر( و مالک قول به کراهت را نقل کرده است.3 
 از مطالبـی کـه دربـاره »جواز امامت زن برای زنان« یاد شـد، درمی یابیم که زن می تواند در مسـجد و یا هر 
مکان دیگر، امام جماعت زنان باشد و مانعی از این نظر نیست. چنان که فتوای مشهور فقهاء نیز مؤّید آن است.

ب( زن و تبلیغ در مسجد

زندگی هجده ساله حضرت زهرا، پر از افتخارات منحصربه فردی است که در زندگی بانوان دیگر یافت 
نمی شـود. او شـخصّیت ممتازی اسـت که در تمام میدان های علمی، اخالقی، عبادی، اجتماعی و سیاسـی 
جزو پیشـتازان و بلکه در صدر زنان عالم خلقت بوده اسـت. ایشـان در سن پنج سـالگی با فریادکشیدن علیه 
مشـرکان و کّفار مّکه به حمایت از پیامبراکرم شـتافت. پیوسـته، او از پدر حمایت و دفاع کرد؛ به ویژه در 

همان سال هایی که حضرت ختمی مرتبت، پیامبر اکرم با کّفار قریش به جنگ برخاسته بود. 
پس از درگذشت پیامبر، او نخستین پشتیبان و مدافع والیت و رهبری امیر مؤمنان بود و در مّدت 
کوتاهی که پس از پدر، زنده بود، هرگز آرام ننشست و به شیوه های گوناگون، پیام مظلومّیت امام علی را 

به آیندگان منتقل کرد و در این راستا، آسیب های فراوانی نیز متحّمل شد که در تاریخ ثبت  و ضبط است.
حضـرت زهـرا بـرای دفاع از حـّق خویش )فـدک( و دفاع از حّقانیـت والیت امام علی به مسـجد 
آمدند4)البّتـه بـا حفظ کامل حجاب( و سـخنرانی مشـهور خود )خطبـه  فدکّیه( را در محاّجه بـا ابوبکر عنوان 

1. امام شافعی، االّم، ص 164.
2. المغنی، ج 2، ص 36.

3. الحدائق الّناضـره، ج 11، ص 192؛ البّتـه در برخـی کتـب، از عایشـه روایاتـی نقـل شـده مبنـی بـر اینکـه اّم سـلمه، امامـت جماعـت زنـان را برعهـده 
داشـتند. ر.ک بـه: الجامـع فـی فقـه الّنسـاء از شـیخ عویضـه، کامـل محّمـد محّمـد.

ح نهج البالغـه، ج16، ص211؛ کشـف الغمـة، الطبعـة الثانیـة، ص102: »روى عـن األصبغ بن نباتـة قال: سـمعت أمیرالمؤمنین یقـول: و اهلل  4. شـر
ألتکلمـّن بـکالم ال یتکّلـم بـه غیـرى إاّل کـّذاب. ورثـت نبـی الرحمـة و زوجتـی خیـر نسـاء األمـة و أنـا خیرالوصییـن و حیـث یقتضـی ذکرهـا ذکـر شـیء من 

کالمهـا فالبـّد مـن ذکـر فـدک إذ کانـت خطبتهـا التـی تحّیـر البلغـاء و تعجـّز الفصحاء بسـبب منعها مـن التصرف فیهـا و کف یّدهـا عنها.
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کردند؛1به طوری  که ابوبکر مجبور شـد، قباله  فدک را به او برگرداند )هر چند توّسـط عمر پس گرفته شـد(. 
ایشـان آنجا که حضور در جمع مسـلمانان را به مصلحت جامعه می دید، به خطبه و خطابه می پرداخت و گاه 
در مسجدالّنبی، زمانی در کوچه و بازار و موقعی در جمع زنان مهاجر و انصار، به نکوهش مهاجمان، غاصبان 
و بیعت شـکنان می پرداخت.2 آنجا که صراحت و شـفافّیت در سـخن را ضروری می شمرد، او دست به افشای 
خّط نفاق و شرک می زد و در گفتار و رفتار خویش، شیوه هایی شایسته را برای پیکار با منحرفان از خّط والیت 

و امامت ترسیم می نمود تا امروز و فردای جامعه  خود را هوشیار و بیدار سازد. 
در تاریخ خونبار تشّیع، در مورد حضرت زینب آمده است: »خطبه  کوبنده  سفیر کربال در مسجد اُموی، 
چنان اوضاع مجلس آراسـته یزید و او را آشـفته کرد که یزید، دچار سـردرگمی شـد و ترسید با افشاگری های 
دختـر علی بن ابی طالـب پایه هـای حکومتـش دچـار تزلزل شـود. ترس، زمانی بیشـتر شـد که حضرت 
زینب در مسجد شام، آنگاه که امام سّجاد مشغول ایراد خطبه  افشاگرانه  خود بود، با فریادهای رسا آن 
امام را یاری کرد...«.3شگفت آنکه همین بانوی بزرگوار، برای اینکه نامحرمی ایشان را نبیند، شبانه به زیارت 
قبـر جـّدش، رسـول اهلل می رفت؛ در عین  حال، وقتی که اسـالم در خطر می افتد، همـراه برادر به میدان 

کربال آمد و در بازار کوفه، مسجد اُموی شام و مجلس یزید، آن گونه آتشین سخنرانی کرد.4
بر این  اسـاس، زنان مسـلمان می توانند با رعایت شـئون اسالمی در مساجد یا حّتی در دیگر اجتماعات، با 
تأّسـی از الگوهای رفتار دینی، در تبلیغات و ارشـاد هم نوعان نقش داشـته باشند؛ به ویژه در این برهه از زمان 
که بحران های فرهنگی تحمیل شـده از سـوی دشـمنان، درصدد تهی کردن انسان ها، به  خصوص بانوان، از 
معنوّیـت و ارزش های اسـالمی اسـت. بانوان تحصیل کرده و آموزش دیده می تواننـد در میان افراد جامعه به 
خصوص زنان )با توّجه  به ویژگی های مخاطب شناسـی و پیام رسـانی و نیازسـنجی(، پیام دین را تبلیغ کنند و 

مبانی اعتقادی دختران جوان و دانشجویان را مستحکم نمایند.
امام خمینی گستره فّعالّیت های تبلیغی زنان را نه  تنها در همه کشور، بلکه خارج کشور هم می دانستند: 
»امروز، اینها )بانوان( می توانند با حفظ همه جهات اسـالم، در همه  جای کشـور، بلکه در خارج از کشـور هم 

1. ریاحین الشریعه، ج1، ص319؛ صحیح مسلم، ج4، ص162.
2. اعیان الشیعه، ج 1، ص 317؛ ریاحین الشریعه، ج 1، ص 337؛ احتجاج طبرسی، ص 106.

3. منصوری الریجانی، زینب کبری  فریادى به اعصار، ص 185.
4. أبومخنـف االزدى، مقتـل الحسـین، ص205 و 226؛ شـیخ طبرسـی، إعـالم الـورى بأعـالم الهـدى ج1، ص471؛ سـّید بن طاووس حسـنی، 

اللهـوف فـی قتلـی الطفـوف، ص86.
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تبلیغات بکنند«.1حضور فّعال زنان در عرصه  امر به  معروف و نهی  از منکر، نمونه ای از فّعالّیت های اجتماعی 
زنان است که فرصتی مناسب برای احیای شخصّیت زنان و حراست از کرامت آنان به شمار می رود. وظیفه ای 

که قرآن، به صراحت به ایشان داده است.2

ج( زن و نظافت مسجد

بـا توّجـه  به جایگاه رفیع مسـجد در فرهنگ اسـالمی و نقـش محوری آن در میان مسـلمانان و اینکه در 
 قرآن و حدیث، مسـجد خانه  خدا خوانده شـده اسـت، رعایت حرمت آن بر همه واجب اسـت. امام صادق
ْسـِجَد؛ از رحمت خدا دور اسـت کسـی که حرمت مسـجد را پاس  ـِر اْلَ ُعـوٌن َمـْن  َلْ  ُیَوّقِ

ْ
ُعـوٌن َمل

ْ
می فرمایـد: »َمل

نـدارد«.3از این رو، مسـاجد، احکام مخصوصی دارند که مهم تریـن آنها وجوب تطهیر فوری و رعایت نظافت 
مسـجد اسـت. در فقه شـیعی، جاروکردن و جمع کردن خاکروبه از مسـجد، عملی مسـتحب است که پاداش 
فراوانی دارد.4در منابع روایی شیعه و سّنی، پاداش هایی برای این عمل ذکر شده است؛ مانند: ثواب آزادکردن 

بنده،5برخورداری از رحمت مضاعف خداوند.6 
در این عمل بافضیلت، بانوان هم می توانند با حفظ شـئون اسـالمی شـرکت کنند. چنان که در تاریخ آمده 
اسـت: زن مسـلمان سیاه پوسـتی به نام »َمحَجنه« )اّم محجن(، در صدر اسـالم، خادم و نظافت چی مسـجد 
پیامبـر اعظم بوده اسـت. ابوسـعید می گوید: شـبی، زنی سـیاه چرده که مسـجد را جارو می کـرد، از دنیا 
رفت. روز بعد، رسول خدا را از مرگش باخبر ساختند؛ آن حضرت فرمود: چرا مرا از مرگ او آگاه نکردید؟ 
آنـگاه آن حضـرت بـا اصحابش بر قبر او حاضر شـدند. حضرت کنار قبر ایسـتاد و تکبیـر فرمود و در حالی  که 
مردم نیز پشـت سـرش بودند بر او نماز گزارد و برای او دعا کرد.7طبق برخی روایات، حضرت فرمود: اینک 
او را در بهشـت می بینم.8 از این  روایت، افزون  بر اینکه به اهمّیت نظافت مسـجد و فضیلت آن پی می بریم، 
درمی یابیم که زنان نیز می   توانند در امر نظافت و بهداشـت مسـجد سـهیم باشند و متصّدی امور نظافت خانه  

خدا )مسجد( گردند. 

1 . صحیفه نور، ج18، ص99.
2 . توبه، آیه70.

3 . وسائل الّشیعه، ج3، ص554؛ جامع االحادیث، ج4، ص452؛ سفینة البحار، ج1، ص600.
4 . جواهرالکالم، ج14، ص87؛ روض الجنان، ص235؛ مدارک االحکام، ج4، ص397.

5 . وسائل الّشیعه، ج5، ص239، ح 6438.
6. همان.

7 . صحیح بخاری، ج1، ص118؛ همچنین همین منبع، ج2، ص92؛ عون المعبود، ج2، ص91.
8. اسدالغابة، ج5، ص617. 
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فصل دّوم: احکام فقهی حضور زنان در مساجد
ف و عبور زنان حائض، نفساء، مستحاضه و ُجُنب در مساجد

ّ
الف( توق

حیض و نفاس و استحاضه، حالت های ویژه ای است که خدای متعال از نظر تکوین و آفرینش، برای زنان 
قرار داده اسـت. این حالت ها برای طهارت و بهداشـت بیشـتر آنان و آمادگی برای عهده داری وظیفه  سنگین 
مادری و عوارض موّقت پس از آن برمی گردد. به  طور کلّی، زنان و دخترانی را که بیشتر در هر ماه و در وقتی 
مخصوص، از آنان خون خارج می شود، »حائض« گویند و هر خونی را که در آغاز زایمان تا ده روز از زن خارج 
می شود، »نفاس« و زن را در این  حالت، »نفساء« می گویند.1به  دلیل آنکه حالت حیض و نفاس بودن، نوعی 
آلودگی محسـوب می شـود و مسـجد جایگاه عبادت و متعلّق به ذات خدای متعال اسـت، توّقف زن حائض و 
نفسـاء در آن مکان شـریف حرام اسـت؛ ولی اگر مسـجد، دارای دو در باشد و این افراد از یک در داخل و از در 
دیگری خارج شوند، اشکال ندارد؛ مگر »مسجدالحرام« و »مسجدالّنبی« که حّتی انجام همین امر هم حرام 

است. دلیل این حکم را صاحب جواهر اجماع فقهای عظام می داند.2
پیامبر اکرم فرمودند: رفتن به مسجد برای جنب و حائض حرام است.3

امام باقر فرمود: »اگر مردی در مسجدالحرام یا مسجد پیامبر به خواب رود و جنب شود، باید تیّمم کند 
و با تیّمم از مسجد خارج گردد و سپس غسل کند. همین طور اگر زنی در این دو مسجد حیض شود، این گونه 

عمل کند؛ اّما در غیر از این دو مسجد، بدون تیّمم هم می تواند خارج گردد«.4
همچنین، بنابر مذاهب چهارگانه  اهل سّنت، ماندن زن حائض در مسجد، بدون ضرورت حرام است. عبور 
زن حائض از مسـجد نزد حنفی ها و مالکی ها حرام اسـت؛ اّما نزد شـافعی ها و حنبلی ها عبورش جایز است؛ در 
صورتی  که مطمئن باشـد سـبب آلودگی مسـجد نمی شـود. حنفی ها و مالکی ها، در موارد ضروری توّقف زن 
حائـض را در مسـجد جایـز دانسـته اند؛ مثل زمانی که مـکان امن دیگری برای خود نیابد یا بیرون از مسـجد 

جنگ باشد و ترس از کشته شدن یا زخمی شدن، جود داشته باشد.
 »استحاضه«، یکی از خون هایی است که از زن خارج می شود و بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است و بدون 
فشـار و سـوزش بیرون می آید؛ اگر چه گاهی ممکن اسـت این عالئم را نداشـته باشـد.5 زن را در موقع دیدن 

1. ر.ک: عروة الوثقی، ج1، ص315 به بعد؛ تحریرالوسیله، ج1، ص44 به بعد و توضیح المسائل امام خمینی، ص56، مسئله 434 به بعد.
2. جواهرالکالم، ج3، ص220.
3. کنزالعمال، ج7، ص668.

4. الکافی، ج3، ص73، ح14؛ تهذیب االحکام، ج1، ص407، ح280.
5. امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص56، مسئله 434 به بعد
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ایـن خـون، »مسـتحاضه« می گویند. در هنگام دیدن این خـون، زنان احکام متفاوتی دارنـد که تفصیل آن در 
رسـاله های عملّیه و کتب فقهی آمده اسـت؛ ولی درباره  حضور زنان مسـتحاضه در مسجد، طبق فتاوای علما و 
فقها، باید گفت: اقوی آن است که توّقف زن مستحاضه در همه  مساجد و همچنین داخل شدن به مسجدالحرام 

و مسجدالّنبی جایز است؛ اّما اگر بدون غسل وارد شود، احوط آن است که از اقامه  نماز خودداری کند.1
شخص ُجنب ـ زن یا مردـ نباید به مسجد وارد شود. در مساجدی غیر از مسجدالحرام و مسجدالّنبی، اگر 
مسـجد دو در داشـته باشـد، شـخص جنب می تواند از یک در داخل گردد و از در دیگری خارج شـود. در این 
دو مسـجد شـریف، اگر انسـان بخوابد و جنب شـود باید بی درنگ، بدل از غسـل جنابت تیّمم کند و از مسجد 
نُتْ 

َ
 الّصلوَة َو أ

ْ
ُبوا  اَل َتْقَر

ْ
ِذیَن آَمُنوا

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
خارج شود.2مستند این حکم، از سوی فقها، این آیه  شریف است: »َیا أ

...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! در  ْ
وا

ُ
َ َتْغَتِسل  َعاِبِری َسِبیٍل َحّیَ

َ
وَن َو اَل ُجُنًبا ِإاّل

ُ
 َما َتُقول

ْ
ُموا

َ
َ َتْعل ى َحّیَ ُسَکاَر

حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا این که بدانید چه می گویید و در حال جنابت نیز ]به نماز نزدیک نشوید[ 
تا آنگاه که غسل نکرده اید، به نماز نزدیک نشوید، مگر این که بدون نشستن عبور کنید«.3 همچنین، استناد 
فقها در خصوص صدور حکم اخیر به روایاتی اسـت که در زیر آیه ذکر شـده، وارد شـده اند.4به عالوه، فقهای 

عظام، به چندین روایت دیگر نیز استناد کرده اند.5
 به  طور کلّی، از موارد حرمت دخول مسجد برای افراد جنب، دو مورد استثنا شده است:

 الف( اگر فرد جنب متوّجه شـود که مسـجد به نجاسـت آلوده شده است، در صورتی که بتواند بدون توّقف 
در مسـجد و در حال  عبور، نجاسـت را برطرف کند، باید بدون درنگ، به تطهیر مسـجد اقدام نماید؛ ولی اگر 
تطهیر مسجد ]بدین صورت[ ممکن نباشد، جز اینکه با حالت جنابت داخل مسجد شود، ]نه تنها[ جایز، بلکه 

واجب است با همان حال جنابت به تطهیر مسجد اقدام کند.6
ب( اگر کسـی جنب باشـد؛ اّما آبی که می خواهد با آن غسـل کند، در مسـجد باشـد و آب دیگری هم در 
دسـترس نباشـد و به  دسـت  آوردن آب، جز از راه داخل  شـدن به مسجد ممکن نباشـد، باید تیّمم کند و برای 

برداشتن آب یا غسل، داخل مسجد شود. این تیّمم تا پس از خروج از مسجد باقی است.7 

1. تحریرالوسیله، ج1، ص60، مسئله 8 از فصل فی االستحاضه.
2. مستندالّشیعه، ج2، ص291؛ جواهرالکالم، ج3، ص49؛ تحریرالوسیله، ج1، ص38.

3. سوره  نساء، آیه 40.
4. تفسیر مجمع البیان ج3، ص81؛ جواهرالکالم، ج3، ص49.

5. الکافی، ج3، ص50، ح3و4؛ همین منبع، ج3، ص73، ح 14؛ التهذیب، ج1، ص371، ح 25.
6. العروة الوثقی، ج1، ص87-88، مسئله 14.

7. تحریرالوسیله، ج1، ص39، مسئله 2.
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ب( اعتکاف زن در مسجد

اعتکاف، به معنای گردهمایی مؤمنان در مسـجد اسـت. مؤمنان، چند روز از عیش و معیشـت روزانه جدا 
َبـُث ِفی 

َ
می شـوند و بـرای تقـّرب به خدا می کوشـند. امام خمینی در تعریف اعتـکاف می گویند: »َو ُهـَو الّل

الَمسـِجِد ِبَقصـِد الَتّعُبـِد ِبـِه َو ال یعَتَبـُر ِفیـه َضـّمُ َقصـِد ِعبـاَدٍة ُاخـری خاِرَجـًة َعنـُه َو ِان کاَن ُهـو ااَلحـِوط؛ اعتکاف، 

ماندن در مسجد به نّیت عبادت است و قصد عبادت دیگر، در آن معتبر نیست؛ اگر چه احتیاط مستحب نّیت 
عبادتی دیگر در کنار اصِل ماندن است«.1

اعتـکاف، عبادتـی همگانـی اسـت و حّتی شـامل زنان و کودکان ممّیز2نیز می شـود و آنهـا هم می توانند 
از این چشـمه  جوشـان فیض الهی و از این فرصت اسـتثنایی بهره ببرند. از قرآن کریم اسـتفاده می شـود که 
وقتـی حضـرت مریـم، با فرشـته  الهی مالقات کرد، از مـردم به دور بود و در خلوت )بیت المقّدس( به  سـر 

می برد.3عاّلمه طباطبایی در »المیزان«، این دوری حضرت را به اعتکاف و عبادت تفسیر می کند.4 
روایات اسالمی نیز مؤّید بر حضور زنان معتکف در مسجد است:

در سـنن ابی داود چنین آمده اسـت: زنان پیامبر اکرم، گاهی همراه با آن حضرت در مسـجد معتکف 
می شدند.5

 در سـنن بیهقی چنین آمده اسـت: پس از وفات پیامبر اکرم نیز بعضی از زنان آن حضرت به اعتکاف 
در مسجد اهتمام داشتند.6

در روایتی از امام صادق آمده اسـت: »اعتکاف در مسـجدالحرام یا مسـجدالّنبی یا مسـجد جامع هر 
شـهری منعقد می شـود و سزاوار نیسـت که معتکف از مسجد خارج شود؛ مگر اینکه ضرورت باشد، ]که باید[ 

پس از پایان کارش، بدون اینکه در جایی بنشیند، به مسجد برگردد... و اعتکاف زن، مانند مرد است«.7
همچنین، در روایتی از حضرت امام صادق آمده است: »اگر زنی که در حال اعتکاف است، ]به  واسطه  

1. همان، ص304، خاتمة فی اعتکاف.
2. ممّیز، کسـی که قدرت تمییز دارد؛ یعنی قدرت تشـخیص خیر و شـّر و نفع و ضرر را دارد. چنین کسـی را در صورتی که به سـن کبر )بزرگسـالی( نرسـیده 

باشد، ممّیز می نامند؛ جعفری لنگرودی، محّمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص688، ش5512.
ا«؛ مریـم،  ـَل َلَهـا َبَشـًرا َسـِوّیً

َ
ْرَسـْلَنا ِإَلْیَهـا ُروَحَنـا َفَتَمّث

َ
َخـَذْت ِمـن ُدوِنِهـْم ِحَجاًبـا َفأ ا* َفاّتَ ْهِلَهـا َمَکاًنـا َشـْرِقّیً

َ
3. »َو اْذُکـْر ِفـی اْلِکَتـاِب َمْرَیـَم ِإِذ انَتَبـَذْت ِمـْن أ

آیـه16و17. 
4. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج14، ص35-34. 

5. سنن ابی داود، ج2، ص334، کتاب الّصوم، باب االعتکاف، ش 2478.
6. سنن بیهقی، ج4، ص315.

7. الکافی، ج4، ص176، ح2 و ص177، ح 1؛ وسائل الّشیعه، ج7، ص408، باب 7 از کتاب اعتکاف، ح2.
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حیض[ از نماز بازماند و از مسـجد بیرون رود و دوباره پاک شـود، شایسـته نیسـت که همسرش با او نزدیکی 
کند تا اینکه به مسجد بیاید و اعتکاف خود را به پایان برساند«.1 

 با توّجه  به مطالب یاد شده، اگر کسی بگوید که برخی از فقها »خانه« را مسجد زن می دانند،2پس، اعتکاف 
او نیـز بایـد در خانه باشـد، در جـواب می گوییم: اّول اینکه، ارتباط اعتکاف و مسـجد، رابطه ای تفکیک ناپذیر 
است؛ زیرا از نظر مکان اعتکاف، محدودّیت هایی وجود دارد و نظریه  معروف آن است که این عمل مستحّبی 
باید در یکی از مساجد چهارگانه3 انجام گیرد و گروهی از فقها انجام آن را در مساجد جامع هر شهر و منطقه 
جایز دانسـته اند؛ پس، اعتکاف زنان نیز باید در مسـجد باشـد. دّوم آنکه، این برداشـت که اعتکاف زن باید در 
خانه باشـد، مبتنی بر قیاس اسـت که در فقه پویای شـیعه جایگاهی ندارد؛ از این رو، هیچ  یک از فقهای شیعه، 

اعتکاف زن را در خانه جایز نمی دانند.4
مرحوم صاحب جواهر چنین می نویسد: در عبادت اعتکاف، زنان و مردان مساوی هستند و در این مسئله، 
میـان علمای امامّیه اختالفی نیسـت؛ بلکه ممکن اسـت بر این مسـئله تحصیل اجماع کـرد. همان گونه که 
صاحب حدائق5 در این مسـئله، اّدعای اجماع کرده اسـت؛ زیرا اصل، اشتراک زن و مرد است.6 بر این  اساس، 
جنسّیت در این امر دخالتی ندارد. البّته، شرکت زنان شوهردار در اعتکاف، باید با رضایت و اذن شوهر باشد.

ج( اذن شوهر در خروج از منزل 

بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال و در راستای آزادی و کرامت زن و برابری انسان ها، خروج زن از منزل 
برای حضور در عرصه های اجتماعی و معاشـرت وی، بدون آنکه مقارن با مفسـده ای باشـد، باید عملی روا و 
جایز تلّقی شـود؛ اّما با توّجه  به حقوق شـوهر و تکالیف متقابل زن، به ویژه تمکین او در برابر اسـتمتاع شـوهر 
و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسـئولّیت شـوهر در حفظ و صیانت زن، این حّق زن با اشـکاالت و 

ابهاماتی مواجه شده است که در ادامه، به اختصار به تشریح آن می پردازیم.
در منابع روایی اصیل اسـالمی، احادیث و روایات متعّددی بر این مطلب تصریح دارد و فقهای عظام نیز 

بدان فتوا داده اند. به طور خالصه، به ذکر چند روایت بسنده می کنیم:

1. التهذیب، ج1، ص398، ح1240؛ وسائل الّشیعه، ج2، ص368، ح 2388.
2. وسائل الّشیعه، ج3، ص509.

3. اعتـکاف را می تـوان در مسـجدالحرام، مسـجدالّنبی، مسـجد کوفـه و مسـجد بصـره انجـام داد. در مسـجد جامـع هـر شـهر نیـز می تـوان اعتـکاف کرد 
)البّتـه بـا قصد رجـاء(.

4. جواهرالکالم، ج17، ص174.
5. الحدائق الّناظرة، ج13، ص468.

6. جواهرالکالم، ج17، ص174.
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؛ از برادرم،  َ
َج  ِبَغْیـِر ِإْذِن  َزْوِجَهـا، َقـاَل ال ْن َتْخـُر

َ
 َلَهـا أ

َ
ِة أ

َ
ْلُتُه َعـِن اْلَمـْرأ

َ
1ـ علی بن جعفـر عـن اخیـه قـال: »َو َسـأ

موسی بن جعفر، پرسیدم: آیا زن می تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود؟ حضرت فرمود: خیر«.1
ـی َتْرِجـَع؛ امام   َنَفَقـَة َلَها َحّتَ

َ
ٍة َخَرَجـْت  ِمـْن  َبْیِتَهـا ِبَغْیـِر ِإْذِن َزْوِجَها َفـال

َ
َمـا اْمـَرأ ّیُ

َ
2ـ عـن جعفـر عن ابیـه قال: »أ

صادق فرمود: هر زنی که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود، حّق نفقه ندارد تا برگردد«.2
3ـ امـام صـادق فرمـود: »زنی نزد رسـول اکرم رسـید و عرض کرد: ای رسـول خدا! حّق شـوهر 
چیسـت؟ پیامبـر اعظـم فرمودنـد: بیـش از آن اسـت کـه تّصور شـود. گفت: برخـی از آن را بیـان فرما. 
حضرت فرمود: زن، نمی تواند بدون اذن شـوهر روزه  مسـتحّبی بگیرد و نمی نتواند بدون اذن شـوهر از 

خانه خارج شود...«.3
4ـ در روایتی معتبر از امام محّمد باقر نقل شده است که فرمود: »زنی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! حّق شوهر بر زنش چیست؟ حضرت رسول فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی 
نکند... و بدون اذن او از خانه خارج نشـود و اگر بدون رضایت شـوهر از خانه بیرون رود، فرشـتگان آسـمان و 

زمین و مالئکه غضب و رحمت، او را لعنت و نفرین می کنند، تا زمانی که برگردد«.4

دیدگاه فقیهان شیعه
در فقه پویای امامّیه، نظریه  مشـهور فقهای عظام بر این اسـت که زن، برای خروج از منزل شـوهر، باید 
رضایت شـوهر را جلب کند و شـوهر، حّق دارد که از بیرون رفتن زن جلوگیری کند. شـیخ طوسی،5شـهید 
ثانی،6مرحـوم محّمدباقـر سـبزواری7و مرحـوم صاحـب جواهر8چنین عقیـده ای داشـته اند. همچنین، امام 
خمینی در »تحریرالوسـیله« فرموده اسـت: »هر یک از زن و شـوهر حّقی بر دیگری دارد که باید بدان 
قیام کند؛ گر چه حّق شوهر عظیم تر است؛ از جمله حقوق مرد آن است که زن از وی اطاعت کرده و نافرمانی 
ننماید و از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود؛ اگر چه برای مالقات یا عیادت پدر و بستگانش؛ حّتی در مراسم 

1. وسائل الّشیعه، ج١٤، باب ٧٩، ص١١٣، ح٥.
2. همان، ص٥٢٤، باب٢٤، ح٤.

3 1. همان، ج١٤، باب ٧٩، ص١١٢، ح ٢.
4. وسائل الّشیعه، ج١٤، ص١١٢ـ١١١.

5. شیخ طوسی، المبسوط، ج٤، ص٣٣١. 
6. شهید ثانی، مسالک االفهام، ج٨، ص٣٠٨.

7. سبزواری، محّمدباقر، کفایة االحکام، ص١٨٦.
8. جواهر الکالم، ج٣١، ص٣٠٦.
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عزای آنان بدون اذن شرکت نکند«.1بعضی از حقوقدانان نیز متأثّر از چنین باور غالبی، گفته اند: »در اصل، از 
نظر فقهی، خروج از خانه به هر منظور که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد«.2

به  هر حال، مبانی این باور می تواند از یک  سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد3و 
از سـوی  دیگر، می توان اسـاس نظریه  ذکرشـده را بر این اّدعا قرار داد که حّق کام جویی شوهر مطلق است و 
هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد. از این رو، زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه  بهره جویی مرد 
را از میان می برد، اجازه بگیرد.4برخی فقها برای اثبات این نظریه، به آیه  33 سوره احزاب استناد کرده اند5که 

چندان صحیح به نظر نمی رسد.
نکتـه  شـایان توّجـه درباره  روایات این اسـت کـه این روایات، در مقـام منع خروج زنی اسـت که از انجام 
وظیفه اش سـر باز زده و با بی اعتنائی به حّق مسـلم شـوهر )حّق اسـتمتاع(، خانه و خانواده را رها کرده است. 
بدین سان، روایات ذکر شده، هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن متعارف و معقول بانوی خانه، به گونه ای که با 
حقوق شـوهر موافق باشـد، ندارد. در غیر این  صورت، چنین حکمی با دیگر احکام اسالمی ناسازگار می شود. 
برای مثال، کیفر برای زنان سازگار نیکوکاری که برای اموری، مانند حضور در مسجد، برای انجام عبادت و 
اعتکاف و یادگیری احکام اسالمی و صله  رحم از خانه خارج می شوند، چه توجیهی دارد و این چنین نظری، با 
انبوه آموزه های دینی و اخالقی و نظر علمای اسالم، ناهماهنگ و در تضاّد است. بنابراین، روایات ذکرشده، 
هیچ گاه در مقام ممنوعّیت بی قیدوشـرط بیرون رفتن زن از خانه شـوهر مطرح نیسـت؛ بلکه تنها به مالحظه  

حّق شوهر، در کام جوئی از همسر است و باید در کنار دیگر حقوق و وظایف دیده شود.
ناگفته نماند که منع خروج زن از منزل، تنها در صورت منافات با حّق اسـتمتاع شـوهر خالصه نمی شـود؛ 
بلکـه معیـار مهـم دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توّجه فقهای عظام واقع شـده اسـت. این معیار که در 
مورد رفت وآمدها و معاشـرت های زن، بسـیار تعیین کننده اسـت، موقعّیت ریاسـت شـوهر و مدیرّیت وی در 
خانواده اسـت. بر اسـاس ریاسـت شـوهر و مقام سرپرسـتی او بر خانواده که مسـئولّیتی برای حفظ و رعایت 
مصالـح خانـواده و پاسـداری از حرمت و حیثّیت آن اسـت، این اختیار برای او وجـود دارد که برای حفظ نظام 
خانـواده و حراسـت از نامـوس و عّفت آن، معاشـرت ها و رفت وآمدهای زن را تحـت کنترل و نظارت خویش 

1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج٢، ص٣٠٣
ح قانون مدنی ایران، ص٩٦٤؛ سّیدمصطفی محّقق داماد، بررسی فقهی خانوادهـ  نکاح و انحالل آن، ص٣١٦. 2. حائری )شاهباغ(، سّیدعلی، شر

3. جواهر الکالم، ج٣١، ص١٤٧. 
4 . همان، ج١٧، ص٣٣٣. 

5 . علی مشکینی، الزواجفی اسالم، ص٢٢٦.
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در آورد. متفّکر شـهید اسـتاد مطهری، با درک همین واقعّیت گفته اسـت: »مصلحت خانواده ایجاب می کند 
که خارج شـدن زن از خانه، توأم با حلّیت رضایت شـوهر و مصلحت اندیشـی باشد؛ البّته مرد هم باید در حدود 

مصالح زندگی نظر بدهد و نه بیشتر«.1
بنابراین، شوهر به  عنوان رئیس خانواده، می تواند با تشخیص مصلحت و صالح دید، رفت وآمد همسرش، 
حّتی رفتن او به مسجد، را محدود کند؛ به عنوان مثال، در موقعی که خوف تعّرض یا اختالط های ناشایست 
و معاشرت های بی بندوبار در میان است یا زمانی که شوهر، بیرون رفتن زن را خطر و آسیبی برای کانون گرم 
خانواده می بیند. البّته، در مواردی که مفسـده و منع شـرعی وجود نداشـته باشـد، محدودّیت شوهر مستندی 
ندارد. به  عنوان مثال، هنگامی که زن برای استیفای حقوق قانونی خویش )شرکت در انتخابات، اقامه  دعوی 
در دادگاه و...( یا انجام فرائض دینی )انجام حّج، ادای خمس و...( یا عیادت و مراقبت از والدین خود از منزل 
خارج می شود، نیازی به موافقت شوهر ندارد و او نیز نمی تواند مانع شود. با توّجه  به این مطالب، اگر زن برای 
رفتن به مسـجد برای عبادت و اعتکاف و... اجازه خواسـت و شـوهر مفسـده ای در این حضور وی نمی بیند، 
شایسـته اسـت که وی را منع نکند. رسـول اکرم در این مورد فرمودند: »هنگامی که زنان از شـما اجازه 

رفتن به مسجد می خواهند، آنان را از بهره و نصیب شان از مسجد محروم نکنید و اجازه دهید«.2

نتیجه سخن

بـا مطالعـه در تاریخ صدر اسـالم، درمی یابیم که زنان با حضور در مسـجد و دیگـر عرصه های اجتماعی، 
نقش به سـزایی در رشـد و ترّقی خود و جامعه اسـالمی داشته اند و تاریخ پربار اسـالم، سرشار از صحنه هایی 

است که توّسط زنان، خلق شده است.
حضـور زن در مسـجد برای اهـداف گوناگون، مانند: برای امام جماعت، تبلیـغ، خادم و نظافتچی، حضور 
برای نمازها و اسـتماع برنامه های سـخنرانی و سـایر مسـائل فرهنگی، برای انجام اعتکاف و... قابل تّصور 
است. با مطالعه در منابع روایی اسالم، درمی یابیم که اّدله  جواز امامت زنان، به  دلیل اشتهار آن و هم صّحت 
بسیاری از آنها، قابل طرد کلّی نیست و الزم است به گونه ای میان هر دو دسته نظرّیات اجماع نمود. از این رو، 
غالب کسانی که قائل به منع امامت زنان هستند، در مسئله، فتوای صریح نداده  اند، بلکه احتیاط و به اشکال 
در مسئله اکتفا کرده اند. بنابراین، زن می تواند در مسجد و یا هر مکان دیگر، امام جماعت زنان باشد و مانعی 

1 . شهید مطّهری، مسئله حجاب، ص٨٨.
2 . صحیح مسلم، ج٢، ص٣٣.
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در این مورد موجود نیست. چنان که فتوای مشهور فقهاء نیز مؤّید آن است.
با مطالعه در سیره اهل بیت به روشنی درمی یابیم که زنان مسلمان می توانند با رعایت شئون اسالمی در 
مساجد یا حّتی در دیگر اجتماعات، با تأّسی از الگوهای رفتار دینی در »تبلیغات و ارشاد هم نوعان« نقش داشته 
باشـند؛ به ویژه در این برهه از زمان که بحران های فرهنگی تحمیل شـده از سـوی دشمنان درصدد تهی کردن 
انسـان ها، بـه  خصـوص بانوان از معنوّیت و ارزش های اسـالمی اسـت. بانـوان تحصیل کـرده و آموزش دیده 
می تواننـد در میـان افـراد جامعـه به خصـوص زنان )بـا توّجه  به ویژگی های مخاطب شناسـی و پیام رسـانی و 

نیازسنجی(، پیام دین را تبلیغ کنند و مبانی اعتقادی دختران جوان و دانشجویان را مستحکم نمایند.
در تاریخ اسـالم آمده اسـت که زن مسـلمان و سیاه پوستی به نام »َمحَجنه« )اّم محجن(، در صدر اسالم، 
خادم و نظافتچی مسـجد پیامبر اعظم بوده اسـت؛ بنابراین، زنان نیز می   توانند در امر نظافت و بهداشـت 

مسجد سهیم باشند و متصّدی امور نظافت خانه خدا )مسجد( گردند. 
 از جمله احکام فقهی حضور زنان در مسـجد، احکام حضور زنان حائض، نفسـاء و مسـتحاضه و جنب در 
مسـجد اسـت. بر اسـاس مذاهب خمسـه، ماندن زن حائض در مسـجد، بدون ضرورت حرام است. عبور زن 
حائض از مسـجد، در نزد حنفی ها و مالکی ها حرام اسـت؛ اّما در نزد شـافعی ها و حنبلی ها عبورش جایز است، 
در صورتی  که مطمئن باشـد سـبب آلودگی مسـجد نمی شـود. حنفی ها و مالکی ها در موارد ضروری، توّقف 
زن حائض را در مسـجد جایز دانسـته اند؛ مثل: آنجایی که مکان امنی برای خود نیابد، بیرون از مسـجد جنگ 

باشد، ترس از کشته  شدن یا زخمی  شدن داشته باشد.
درباره  حضور زنان مسـتحاضه در مسـجد، طبق فتاوای علما و فقها، باید گفت: اقوی آن اسـت که توّقف 
زن مستحاضه در همه مساجد و همچنین داخل شدن به مسجدالحرام و مسجدالّنبی جایز است؛ اّما اگر بدون 

غسل وارد شود، احوط آن است که از اقامه نماز خودداری کند.
شخص جنب  ـ زن یا مردـ  نباید به مسجد وارد شود. در غیر از مسجدالحرام و مسجدالّنبی، اگر مسجد دو 
در داشـته باشـد، شـخص جنب می تواند از یک در داخل و از در دیگری خارج شـود. در این دو مسجد شریف، 

اگر انسان بخوابد و جنب شود، باید بی درنگ، بدل از غسل جنابت، تیّمم کند و از مسجد خارج شود.
شـرط حضور زنان شـوهردار برای اعتکاف در مساجد، رضایت و اذن شوهر است. شوهر، به  عنوان رئیس 
خانواده، می تواند با تشـخیص مصلحت و صالحدید، رفت  و آمد همسـرش، حّتی رفتن او به مسجد را محدود 
کند؛ به عنوان مثال، در موقعی که خوف تعّرض یا اختالط های ناشایسـت و معاشـرت های بی بندوبار وجود 
دارد یا زمانی که شوهر، بیرون  رفتن زن را خطر و آسیبی برای کانون گرم خانواده می بیند. البّته، در مواردی 
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که مفسده و منع شرعی وجود نداشته باشد، محدودّیت شوهر مستندی ندارد. 
بنابراین، زنان با اذن شوهر و رعایت شئونات اسالمی، میتوانند در مراسم عبادی و فرهنگی و حّتی برای 
اعتکاف در مسـجد حاضر شـوند و شـوهر نمی تواند، در مواردی که مفسـده و منع شرعی وجود نداشته باشد، 

مانع حضور وی گردد و او را از بهره و نصیبش از مسجد محروم کند.
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گستره  وظایف زن درخانواده
عّزت الّسادات میرخانی

چکیده

مقالـه حاضـر در صـدد تبییـن گسـتره وظایـف زن در کانون خانواده اسـت. نویسـنده، وظایـف الزامی و 
غیرالزامی زن را در خانه و خانواده تشـریح کرده اسـت. وی ابتدا به تبیین جایگاه کانون خانواده و سـپس با 

استفاده و استناد به آیات و روایات در این زمینه، به وظایف زن در خانواده پرداخته است. 

واژگان کلیدی: 

زن، خانـواده، الگوهـای رفتـاری، جهاد زن، وظایف خانواده، قانون مدنی و حسـن معاشـرت، آرایش زن، 
پیشرفت خانواده.
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مقدمه

ًة ِإّنَ ِف َذِلَک َلَیاٍت  ًة َوَرْحَ
َ

َوّد  َبْیَنُکم ّمَ
َ

ا َوَجَعل هْیَ
َ
َتْسُکُنوا ِإل ِ

ّ
َواًجا ل ْز

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ُکم ّمِ

َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
»َوِمْن آَیاِتِه أ

وَن؛ و از نشـانه های او اینکه همسـرانی از جنس خودتان برای شـما آفرید تا در کنار آنان آرامش  ُر
َ

َقْوٍم َیَتَفّک ِ
ّ
ل

یابید، و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفّکر می کنند«.1 هبوط 
آدم ابوالبشـر و همسـرش حـّوا به عالم خـاک و ورود این دو یار هم اندیش و مهربـان از عالم افالک، حقیقت 
مسـتوری بود که قرآن کریم با بیانی شـیوا و دلنشـین از آن پرده برداشـت و رمز آرامش و صعود هماهنگ را 
برای نوع بشـر، در پناه زوجّیت آشـکار ساخت. گرچه این فرود برای آن زوج نخستین، ناگوار و بسیار دردناک 
بود، اّما در سـایه  همسـری و همتایی خویش توانسـتند سیمای عروجی زیبا را ترسیم و برای زمینیان همدلی 
و تفاهـم را تشـریح کننـد. آن گاه کـه هر دو با عزمی راسـخ و قلبی نـادم، ولی مطمئن به عنایـت خالق، توبه 
کردند و زمزمه  ندامت سـردادند و زندگی دشـوار زمینی را بر مبنای رجوع به حق و اسـتمداد از او آغاز کردند، 
این پیام عملی را از فراسـوی زمان و مکان به گوش فرزندان خویش رسـاندند که در سـایه زوجّیت و در پناه 
هم اندیشـی و همسـری می توان همه فراز و نشـیب ها و پسـتی  و بلندی ها زندگی زمینی را در نوردید و دیگر 

بار به روشنایی و نور رسید.

کانون خانواده

سـّنت زیبای ازدواج، امری فطری و طبیعی اسـت که از روز نخسـتین در زندگی بشـر بوده اسـت و بر این 
 اساس، در همه شرایع و جوامع مدنی صالح، پیروان بدان ترغیب می شوند. بر هیچ انسان خردمندی پوشیده 
نیسـت که سـالمت و امنّیت جوامع در گرو سـالمت و امنّیت خانواده اسـت و حّتی حفظ و گسـترش قدرت 
ملّی و استقالل سیاسی و اقتصادی، ریشه در استحکام بنای خانواده دارد؛ زیرا توانمندی و صالحیت جامعه، 
حاصل توانایی افراد آن اسـت و این توانایی جز در سـایه صالبت و اسـتحکام خانه و خانواده شکل نمی گیرد. 
هـِل البیوتـاِت الصاِلـَة َو الَسـواِبِق 

َ
ِصـْق ِبـذوِی الحسـاب َو ا

ْ
ل

َ
امـام علی به مالک اشـتر می فرمایـد: »ث ا

اَلَسـَنه....؛ ای مالک! در امور حکومت، انسـان هایی را به  کار بگمار که از شـرافت خانوادگی و حسـب  و نسب 
الزم برخوردار باشـند و در خانه های شایسـته رشـد و پرورش یافته باشند؛ زیرا ریشه های کرامت و بزرگواری 
َضُره؛ اگر  غیُبُه َو َمْ  الَرُجِل َکُرَمَ

ُ
ْصل

َ
و فضیلت از آنجا آغاز می شـود«.2 در کالمی دیگر، می فرماید: »اذا َکُرَم ا

انسـان از کرامت و اصالت خانواده برخوردار باشـد، دیگر به مراقب و نگهبان نیازی ندارد و در حضور و غیاب، 

1. روم، آیه 21.
2. نهج البالغه، عهدنامه  مالک اشتر.
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رفتارش پسندیده و یکسان است«.1 این همان دغدغه انسان امروزی است که موجب نگرانی جوامع بشری 
شـده اسـت؛ تا آنجا که پیوسـته اندیشـمندان جوامع را به اعترافی تلخ درباره  حکایت جدایی بشر از این اصل 
واداشـته اسـت. »ژوسران«دانشـمند فرانسـوی می گوید: »تاریخ به ما می آموزد که تواناترین ملّت ها، مللی 
بوده اند که خانواده در آنها قوی ترین سـازمان را داشـته اسـت«.2 اگر ریشه های مفاسد و بزهکاری را ارزیابی 
کنیـم، درمی یابیم که عمده ترین مشـکالت از ناحیه انسـان هایی متوّجه جامعه می شـود کـه در پناه خانواده 
رشد نیافته اند و کمبودهای عاطفی و اخالقی آنان را تباه کرده است. در تحقیقی که بعد از جنگ جهانی دّوم 
صورت گرفت، این مسـئله روشـن شـد که کودکان بی سرپرسـت جنگی، همان ها که تربیت شـان به مراکز 
دولتی و پرورشـگاهی واگذار شـد، به  لحاظ عاطفی و احساسـی، در مقایسه  با کودکانی که در خانواده پرورش 

یافته اند، کمبودها و خألهایی دارند که این کمبودها حّتی بعد از یک سالگی نیز بروز و ظهور می کند.3
از یک سـو، ثبـات، اقتـدار و پیوسـتگی و همبسـتگی در خانه و خانواده، اثری بسـیار بزرگ بر اسـتحکام، 
پویایـی، اقتـدار و بالندگـی جامعـه دارد و در صورت فقدان یا وجود خلل در آن، هیچ نهاد و سـازمان مجّهزی 
نمی توانـد جـای آن را بگیـرد. ازاین رو، دولت ها باید مقّدمات ازدواج مردمـان را فراهم کنند تا جامعه ای آرام، 
امن و بالنده داشـته باشـند. از سـوی  دیگر، هرچه از عمر زندگی اجتماعی انسـان می گذرد، اهمّیت و نقش 
خانواده روشن تر می گردد و رعایت اصول و ضوابط شرعی و پذیرش حقوق و وظایف متقابل از سوی زوجین 
ضـرورت بیشـتری می یابـد. بنابراین در این نوع از قانون گذاری، محورّیت حق سـاالری بـر پایه مصلحت و 
تکامل خانواده اسـت و هرگونه فردّیت، چه در قالب مردسـاالری و چه در قالب زن سـاالری، نفی می گردد و 

در واقع، ازدواج همان الفت و مؤانستی است که طبیعت انسان طالب آن است. 
در این نوشتار مختصر برآنیم که بنا بر روایات و سیره ائمه و نیز حکمت هر یک از اوامر و نواهی، بحثی 
کوتاه درباره  وظایف زن در خانواده داشـته و موارد نشـوز وی را برشـمریم. گستردگی و وسعت روایات در این 

عرصه ما را بر آن داشت تا در نوع وظایف زنان تقسیماتی صورت پذیرد. 

الف( الگوهای رفتاری

ن یبایی های رفتاری ز وایاتی درباره  ز ر
در این دسـته از متون، به الگوهای رفتاری زنان اشـاره شـده و خود بر دو بخش اسـت: نخسـت، معرفی 

1. غررالحکم، ص 327.
2. حقوق خانواده، ص 15.
3. حقوق خانواده، ص 15.
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بهتریـن زنانی که شـیوه های رفتاری آنان تأیید و تحسـین شـده اسـت؛ دّوم، معّرفی زنـان بدکرداری که به  
دلیـل نـوع عملکـرد و تخلّف شـان از وظایف، نکوهش شـده اند. به  هر حـال، این دسـته از روایات مهم ترین 
وظیفه زوجین را حسـن سـلوک و زیبایی در رفتار و معاشـرت نیکو می دانند. از آنجا که در تقسـیم وظایف و 
تدبیر امور منزل، مسـئولّیت آرامش و سـکونت خانواده به عهده زن گذاشـته شده است و کلیدهای عاطفی و 
روابط قلبی و روانی در دست اوست، ازاینرو قانون گذار حکیم هستی، براساس طبیعت خاّص زنان که مظهر 
مـوّدت و رحمـت حـق و مظهر زیبایی خلقت اسـت، انتظاری بزرگ از زن دارد و مسـئولّیت عظیمی بر دوش 
او نهاده اسـت. از همین رو و برای پرهیز از تشـّنج آفرینی، خداوند زشـت خویی و ترش رویی مادر و همسـر را 
بسیار مّذمت می کند. در حقیقت، چون او اساس شکل گیری هوّیت خانواده است و حّتی شخصّیت اجتماعی 
همسر و فرزندان متأثّر از فاعلّیت اوست؛ بنابراین، سعادت و شقاوت خانواده به او وابسته می شود. در روایات، 

سعادتمندترین مرد کسی دانسته شده که همسری شایسته دارد. برخی از این روایات:
ُه  ْوَجٍة ُمْسـِلَمٍة َتُسـّرُ  ِمْن َز

َ
ْفَضل

َ
ِم، أ

َ
ْسـال ٌۆ ُمْسـِلٌم َفاِئَدًة َبْعَد اْلِ 1- پیامبر اکرم فرمودند: »َما اْسـَتَفاَد اْمُر

ا ِف َنْفِسـَها َو َماِلِه، پیامبر فرمودند: مرد مسـلمان،  َفُظُه ِإَذا َغاَب َعْنَ ْ َ
َمَرَها َو ت

َ
ا َو ُتِطیُعُه ِإَذا أ هْیَ

َ
ِإَذا َنَظَر ِإل

پس از اسـالم آوردن، هیچ اسـتفاده ای بهتر از همسـر صالحی که وقتی به او می نگرد، او را خوش حال کند و 
وقتی امر می کند، اطاعت کند و هنگامی که از او دور می شود، خودش و اموالش را حفظ کند، نبرده است«.1 
ْتـِن َو ِإَذا 

َ
ّق

َ
ُت َتل

ْ
ْوَجـًة ِإَذا َدَخل : ِإّنَ ِل َز

َ
 ِإَل َرُسـوِل اهلِل، َفَقـال

ٌ
2ـ  امـام صـادق می فرماید: »َجاَء َرُجـل

ـَک ِبـِه َغْیـُرَک َو 
َ
 ل

َ
ـل

َ
ـَتُّ ِلِرْزِقـَک َفَقـْد َتَکّف ـَک ِإْن ُکْنـَت َتْ ّمُ ـْت ِل َمـا ُیِ

َ
 َقال

ً
ْتـِن َمْهُمومـا

َ
َعْتِن َو ِإَذا َرأ َخَرْجـُت َشـّیَ

ْجِر 
َ
ا ِنْصُف أ َ اِلِه لَ ـااًل َو َهِذِه ِمْن ُعّمَ  اهلِل:  ِإّنَ هلِلَِّ ُعّمَ

ُ
 َرُسـول

َ
؛ َفَقال

ً
ـا ْمـِر آِخَرِتـَک َفـَزاَدَک اهلُل مَهّ

َ
ـَتُّ ِبأ ِإْن ُکْنـَت َتْ

ِهیِد؛ مردی نزد رسول خدا آمد و عرضه داشت: همسری دارم که هرگاه به خانه می روم، به استقبالم 
َ

الّش
می آیـد و هـرگاه از منـزل بیرون می روم، مرا بدرقه می کند. وقتی مرا اندوهگین می بیند، می گوید: چه چیز تو 
را اندوهناک کرده است؟ اگر برای معشیت دنیا ناراحتی که دیگری عهده دار روزی توست و اگر برای آخرت 
ناراحتـی، خـدا بر هّم تو بیفزاید. پیامبر فرمود: )ای مرد(! خداوند در زمین کارگزارانی دارد و این بانو یکی 

از آن هاست و به اندازه نیمی از ثواب شهادت پاداش می برد«.2
ِل؛ جهاد زن، شوهرداری نیکوی اوست«.3 َبّعُ ْرأة ُحْسُن الّتَ 3- موسی بن جعفر: »ِجهاُد اْلَ

ْوَجَها  ٍة َخَدَمْت َز
َ
ا اْمَرأ َ ّیُ

َ
ِف َرُجٍل َغْیِر َصاِلـٍح َو أ

ْ
ل

َ
ُة َخْیٌر ِمْن أ اِلَ ُة الّصَ

َ
4- امـام علی می فرمایند: »ااِلْمـَرأ

1 . الکافی، ج 5، ص327.
2 . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج1، ص29.

3. همان، ص 24954.
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ا َشـائْت؛ زن صالحه  َ ّیِ
َ
 ِمْن أ

ُ
ِة َتْدُخل ّنَ َ ْبَواِب اْلج

َ
اِنَیَة أ َ َ

ا ث َ اِر َو َفَتَح لَ ْبَواِب الّنَ
َ
ا َسـْبَعَة أ َق اهلُل َعْنَ

َ
ْغل

َ
اٍم أ ّیَ

َ
َسـْبَعَة أ

از هزار مرد غیر صالح برتر است؛ هر زنی که هفت روز خدمت شوهرش کند، هفت در جهنم بر روی او بسته 
می شود و هشت در بهشت برایش باز می شود و از هر دری بخواهد وارد بهشت می شود«.1  

5- امـام صـادق فرمـود: »هر بانویی که در منزل شـوهر، چیزی را جهت مصلحت زندگی زناشـویی، 
جابه جا کند، خداوند بر او نظر رحمت کند و هرکس خدا بر او نظر کند، عذابش نمی کند«.2

6- امیرالمؤمنیـن در جـواب اصبـع  بـن  نباته درباره جهاد و وجوب آن بر مـردان و نفی وجوب از زنان، 
 ِف َسـِبیِل اهلِل َو 

َ
 َماِلِه َو َنْفِسـِه َحـّیَ ُیْقَتل

ُ
ُجـِل َبْذل َسـاِء َفِجَهـاُد الّرَ َجـاِل َو الّنِ  الّرِ

َ
َهـاَد َعـی فرمودنـد: »َکَتـَب اهلُل اْلجِ

ْوِجَهـا َو َغْیَرِتـه؛ خداوند جهاد را هم بر مردان و هم بر زنان واجب  َذى َز
َ
ى ِمـْن أ  َمـا َتـَر

َ
ْن َتْصِبـَر َعـی

َ
ِة أ

َ
ـْرأ ِجَهـاُد اْلَ

کرده اسـت؛ اّما جهاد مرد، بخشـش مال و جانش در راه خدا اسـت تا اینکه کشته شود. جهاد زن این است که 
بر سختیهایی که از همسرش به او میرسد و بر غیرت او صبر کند«.3 الزم به ذکر است که این گونه از روایات 
برای ترغیب مرد به اذیت و آزار نیست، بلکه از این  جهت است که اگر در سختی های روزگار مرد دچار بحران 

خاّصی شد، زن به  سبب مصالح زندگی با او مدارا کند.
7- عبداهلل بن  سنان از رسول خدا نقل میکند که آن حضرت فرمودند: »بدترین زنان شما کسی است 
که خالی از صفات ارزشـمند و زشـت خو، لجوج، نافرمان باشـد، زنی که در میان قومش ذلیل و در نزد خویش 
خود را عزیز و بزرگ می پندارد، درقبال شوی خویش ایفای وظیفه نکند و نسبت به او دریغ ورزد، ولی به غیر 

شوهر خویش نهایت خضوع و تواضع بی جا از خودنشان دهد«.4
8ـ در سـخنی دیگر، شـیخ صدوق در نقلی نسـبتًا طوالنی از رسـول خدا، اثر نامطلوب سوء رفتار را در 
زن و مرد دو سویه ارزیابی می کند. بخشی از آن روایت این گونه است: »کسی که همسری دارد، ولی او را در 
زندگی همراه نیست و به آنچه خدا بر او روزی کرده است مدارا و صبر ندارد و شوهر را تحت  فشار قرار دهد و 
بر کاری وادارد که در توان او نیسـت، خداوند هیچ حسـنه و کار نیکی را از او نمی پذیرد و این زن مورد غضب 

پروردگار خویش است، مادامی که این گونه رفتار می کند«.5

1 . الکافی، ج 5، ص327.
2. وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج1، ص 27556.

3. همان، ص 19936.
4. همان، ص 24959؛ عقاب االعمال، ص 46 و 48.

5. همان، ص 25315.
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حق مداری درتقسیم وظایف خانواده
روایات مذکور، گوشه ای از روایات متعّدد و فراوانی است که در نحوه  تعامل رفتاری زن و مرد وارد گردیده 
اسـت. در اغلب روایات، به وظایف هر دو طرف اشـاره شـده اسـت و در کنار وظایف زن، مسئولّیت مردان نیز 
برشـمرده می شـود. البته، حکمت نیز همین امر را اقتضا می کند؛ زیرا نمی توان به  گونه ای قانون گذاری کرد 
که از یک دسـته حمایت بی اسـاس بشـود، و از دسته دیگر کار طاقت فرسا خواسـته شود. همه قوانین باید در 
راسـتای تحکیم بنیان خانواده باشـد که محور پیشـرفت جامعه اسـت. تحکیم خانواده مبتنی بر این است که 
زن و مرد هر دو به وظایف خود عمل کنند. ارسـطو می گوید: »هیچ موجودی به غایت خود نمی رسـد، مگر 
آنکـه همـواره وظیفـه ای را اجـرا کند که برای او مقّرر اسـت و ایـن انجام وظیفه برای هـر موجودی فضیلت 
اسـت«.1دکارت در موضوع صالح جامعه می گوید: »صالح کّل بر صالح جزء مقّدم اسـت و اگر کسـی این 

حس را داشته باشد، مکارم واال از او ظاهر خواهد شد«.2
قوانیـن اسـالم در پی اسـتحکام پایگاه خانواده اسـت؛ یعنی تقویـت کانونی که بنیادگذار همه سـجایای 
ارزشی و تجلّی گاه شکوه و یک پارچگی جامعه است. خانواده همان جایگاهی است که بشر از صفات شیطانی 
دسـت می کشـد و صفـات رحمانـی ای چون موّدت، رحمت، فضـل، عفو، اغماض و لطـف را تمرین می کند. 

انسان در خانواده از فردّیت و خودنگری بیرون می آید و به کمال زوجّیت و زیبایی صفا و همدلی می رسد.

قانون مدنی وحسن معاشرت
ماده  1103: »زن و شوهر، مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند«.3 در ماده بعدی که می توان آن را متّمم 
این ماده دانسـت، این گونه آمده اسـت: »زوجین در تشـیید مبانی خانواده و تربیت اوالد به یکدیگر معاضدت 
نمایند«.4 این ماده تعیین نوع و کیفیت این همکاری را با رجوع اشـخاص به عرف معقول حل می نماید و به 

مقتضیات زمانی و مکانی در این جهت توّجه می کند. 

ب( زیبایی عفیف

این دسـته از روایات شـامل متون متعّددی می شـود که از سویی، تبّرج و آرایش در برابر نامحرمان را نفی 
و از سـوی  دیگـر، بـر نظافت، پاکیزگی، پیرایش و آرایش بانو در منزل تأکیـد می کند. چنین رویکردی، فوائد 

1. آداب هم زیستی و  معاشرت، ص 13.
2. همان.

3. حقوق مدنی، ج 1،ص 219.
4. همان، ص 220.
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بسیاری دارد و آثار شگرفی در بهبود وضع خانواده می گذارد؛ از جمله:
ن یری اثرالِنعَمِة َعی َعبده؛ خداوند زیبا است و زیبایی 

َ
مال و ُیِحّبُ ا َ  َو ُیِحّبُ الج

ٌ
فایده  اّول: »ِاّن اهلل َجیل

را دوست دارد و دوست دارد آثار نعمت خود را بر بنده اش ببیند«.1 
آری؛ پـروردگار بدیـع و زیباآفریـن، ظهور جمال و زیبایی را دوسـت دارد و چون زنان مظهر صفت جمال 
هسـتند، زینت برای ایشـان زیبنده تر اسـت. بدون تردید، زیبایی زن در خانه تأثیر زیادی در تشـدید جّذابّیت 
خانه برای مرد دارد. البته، مردان نیز در قبال زیبایی و رعایت بهداشت، مسئول اند و این فکر که مرد به زینت 
ظاهر نیازی ندارد، فکر باطلی است که از دیدگاه اسالم کاماًل مطرود است و مخالفت با سیره  نبوی و ائمه  
معصومین اسـت. رسـول خـدا فرمود: »ِبْئـَس الَعْبُد القـاُذورة؛ آدم کثیف و ژولیـده، بنده  بد و مذمومی 
؛ چه  بسا  ّنَ ُ واجهّنَ الّتیَة لَ ز

َ
َفَة ِلَترک ا َقْد ترک النسـاء الّعِ

َ
اسـت«.2 در بیان دیگر، امام رضا می فرماید: »ل

بی توّجهی مرد به رعایت آراستگی ظاهری خود، موجب شود که زن از وادی عّفت و پاکدامنی فاصله بگیرد«.3
فایده دّوم: رعایت آراسـتگی و پیراسـتگی زن و انجام این وظیفه از سـوی او، درسـت در راسـتای میل 

طبیعی زن به آرایش و پیرایش و خودآرایی و دلبری اوست و شریعت در صدد تعدیل و شکل  بخشیدن صحیح 
به این تمایل طبیعی زن برآمده اسـت. ازاین رو، اسـالم نه  تنها برخی از زینت ها را مختّص زن قرار داده اسـت 

)مثل طال و ابریشم(؛ بلکه تدارک آالت تنظیف و تزئین زن را وظیفه  مرد قرار داده است.
فایده  سـّوم: چنین رویکری، سـبب ایجاد اعتماد بیشـتر بین زن و مرد می شـود؛ زیرا وقتی بیشترین حّد 

آرایـش و پیرایش زوجین برای یکدیگر باشـد، عالوه بر ایجـاد و ازدیاد عاطفه  قلبی، موجب اطمینان زوجین 
نسـبت به یکدیگر می شـود. هر دو معتقد خواهند شـد که تمامی ارادت و عالقه  خویش را فقط در راه رضایت 
یکدیگر به  کار می گیرند. در چنین فضایی، هرگونه سـوءظن و عدم اطمینان در روابط خانواده محو می گردد 

و پایه های نظام خانواده براساس حسن روابط استوار می گردد. 
فایده  چهارم: رعایت موارد فوق، موجب امنیت اجتماعی و سـالمت روان جامعه اسـت. وقتی توّجه زن 

به وظایف اصلی خویش در محور خانواده نباشـد، زن که مبدأ آرامش و امنیت خانواده اسـت، جایگاه خویش 
را بـه عنصـری نامطلـوب می دهد که نه  تنها خود از آزادی و امنیت برخوردار نیسـت، بلکه جامعه را به  سـوی 
ناامنی می کشاند. چنین زن منحرفی، عامل تبّرج جاهلّیت مدرن می شود. در واقع، او از اوج عّزت بندگی حّق 

و کرامت انسانی به حذیذ دنیا سقوط کرده است و به نام آزادی، به اسارتی ننگین تن می دهد.

1. الکافی، ج 6، ص 438.

2. الکافی، ج 6، ص439.
3.  مکارم االخالق، ص489.
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پیش بینی موّرخ معروف غربی»ویل دورانت« از سال 2000 و نگرانی او در مورد مسئله زنان و نابسامانی 
خانواده در عصر مذکور، قابل توّجه است: »اگر فرض کنیم در سال 2000 مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم 
بزرگ تریـن حادثه ربع اّول قرن بیسـتم چه بوده اسـت، متوّجه خواهیم شـد که این حادثـه، جنگ یا انقالب 
روسـیه نبوده اسـت؛ بلکه دگرگونی وضع زنان بوده اسـت. تاریخ، چنین تغییر تکان دهنده ای، آن  هم در این 
مّدت کوتاه، کمتر دیده است و خانه مقّدس که پایه  نظم اجتماعی ما بوده، شیوه زناشویی که مانع شهوترانی 
و ناپایداری وضع انسـان بود، قانون اخالقی پیچیده ای که ما را از توّحش به تمّدن و آداب رسـانده بود، همه 

آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفّکر ما را گرفته است، گرفتار گشته اند«.1

ن در خانواده وایاتی درباره  وظایف سازنده  ز ر
1- امام صادق می فرماید: رسـول خدا درباره  حقوق شـوهر بر همسـر، در پاسخ زنی که از وظایف 
زن سؤال می کرد، فرمود: زن وظیفه دارد با خوشبوترین عطرهایش خود را معّطر کند و بهترین لباس هایش 

را برای شوهر بپوشد و با نیکوترین زینت هایش خود را بیاراید.2
2- جابربن  عبداهلل  انصاری از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت در ارزیابی صفات زنان شایسته 
می فرماید: »بهترین زنان شـما بانویی اسـت که ... مهربان و عفیف اسـت، در بین بسـتگان عزیز و در برابر 
شـوهر پذیرش و انعطاف دارد)در برابر او گردن کشـی نمی کند(، آن گاه که در کنار شـوهر خویش است، خود 

را می آراید، اّما نسبت به دیگران، خود را محفوظ می دارد )بی بندو باری نمی کند(«.3
َق ف ُعُنِقها 

ّ
ْن ُتَعِل

َ
ْو أ

َ
 َنْفَسها َو ل

َ
ل ْن ُتَعِطّ

َ
ِة أ

َ
َمْرأ

ْ
3- محمدبن  مسلم از امام باقر  نقل می کند: »الَیْنَبغى ِلل

ًة؛ بـرای زن )در  نـاِء و إْن کاَن ُمِسـَنّ  ِباْلَ
ً
َسـَحها َمْسـحا ْن َتْ

َ
ـْو أ

َ
ضـاِب َو ل ْن َتـَدَع َیَدهـا ِمـَن اْلنِ

َ
َقـالَدًة َو الَیْنَبغـى أ

رسـیدگی به وضع ظاهر خود( سـزاوار نیسـت که به خود و سر و وضعش نرسد، هر چند به اینکه گردنبندی را 
به خود بیاویزد، و سزاوار نیست که دستش را بی رنگ رها کند هر چند به اینکه مختصر حنایی بگذارد؛ گرچه 

سالخورده باشد«.4
4- امام صادق  فرمودند: »اگر زنی خود را برای غیر شـوهرش آرایش و خوشـبو کند تا وقتی که خود 
را از آن شستشـو ندهد، خداوند هیچ نمازی را از او نمی پذیرد، همانند شـخص جنب که بدون غسـل نمازش 

1. حقوق زن دراسالم، ص 37.
2. وسایل الشیعه، ج14، ص112، ح2.

3. همان.
4. وسایل الشیعه، ج14، ص118.
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مورد قبول نیست«.1
اَعِة  َماِن َو اْقِتَراِب الّسَ : »َیْظَهُر ِف آِخِر الّزَ

ُ
ْعُتُه َیُقول : َسِ

َ
 َقال ْؤِمِنینَ ِمیِر اْلُ

َ
ْصَبُغ ْبُن ُنَباَتَة َعْن أ

َ
َوى اْل 5- َر

ـَهَواِت 
َ

ٌت ِإَل الّش
َ

ِفـَتنِ َماِئـال
ْ
ٌت ِف ال

َ
یـِن َداِخـال َجـاٌت ِمـَن الّدِ َیـاٌت ُمَتَبّرِ َکاِشـَفاٌت َعاِر ْزِمَنـِة ِنْسـَوٌة 

َ
َو ُهـَو َشـّرُ اْل

 َخاِلـَداٌت ؛ اصبـغ بـن نباته گوید: از امیر مؤمنان َ َمـاِت ِف َجَهـّمَ ُمَحّرَ
ْ
ٌت ِلل

َّ
اِت ُمْسـَتِحال

َ
ـّذ

َّ
ُمْسـِرَعاٌت ِإَل الل

شنیدم که می فرمود: در آخرالّزمان که بدترین زمان هاست، زنانی ظاهر می شوند که این ها )عّفت و حجاب( 
را کنار می زنند و به عریانی روی می آورند و )در منظر دیگران( با زینت و خودآرایی ظاهر می شـوند. اینان از 
جرگه  دین خارج و به  سوی فتنه ها پیش می روند. تمایل آنان به  سوی شهوات است و برای لّذت  بردن عجله 

دارند و می کوشند حالل ها را حرام کنند. اینان همواره در جهّنم خواهند ماند«.2
  در همه این روایات به تحکیم بنای خانواده از درون و از طریق آراسـتگی ظاهری و باطنی توصّیه شـده 
اسـت. در واقع، ایجاد روابط سـالم و صمیمانه و تعامل رفتاری و گفتاری ارزشـمند، به  عنوان وظیفه دو طرف 
شـمرده می شـود و سـهم زن در این میان این اسـت که نظر شـوهرش را جلب کند و باعث مصونّیت خانواده 

شود.

 ن از دیدگاه امام خمینی آرایش ز
حضـرت امـام خمینـی در تحریرالوسـیله در این باره می فرمایـد: ترک وظایف و عـدم رعایت حقوق 

همسری از جانب زن عبارت است از: 
1- آماده  نساختن خود برای کامیابی و عدم  تمکین از سوی زن؛

2- از بین  نبردن آنچه مایه تنّفر انزجار و مانع ایجاد رابطه زناشویی و تمّتع الزم است؛
3- ترک نظافت و آرایش در صورتی که همسر خواستار آن است؛

4- بیرون  رفتن از خانه و غیر از آن.
ایشان می فرماید: اگر زن از انجام خدمات خانه و نیازمندی هایی که در تمّتعات زناشویی لحاظ نمی شود، 
مانند جارو زدن، خّیاطی، آشـپزی و حّتی آب  دادن یا پهن  کردن رختخواب، خودداری کند، نشـوز محسـوب 
نمی شود.3بنابراین، عمده ترین وظایف زن ایجاد رابطه  شایسته با شوهر از جهت رفتار و گفتار و تحبیب قلوب 

و تسکین روان خانواده است. 

1. وسائل الشیعه، ج20، ص160.
2 . من الیحضره الفقیه، ج3، ص391.

3. تحریرالوسیله، ج 2، کتاب النکاح، کتاب النشوز و الشقاق.
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قانـون مدنـی در مـاده  1108 اینچنین می گوید: »هـرگاه زن بدون مانع مشـروع از ادای وظایف زوجّیت 
امتناع کند، مستحّق نفقه نخواهد بود«.1

ج( عشق و وفاداری بانو

ایـن دسـته از روایـات، شـامل روایاتی اسـت کـه در آنها بر وفـاداری زن در برابر شـوهر تأکید می شـود. 
بی توّجهـی زن در قبـال پیمـان زناشـویی، یکی از مفاسـد و جرایم زن محسـوب می گـردد و هرگونه روابط 
نامشـروع با غیر همسـر شدیداً مّذمت می شود. البته این وظیفه، طرفینی است و اختصاص به زن ندارد؛ یعنی 
تعامل دو سـویه اسـت؛ ازاین رو رسـول خدا  می فرماید: »نسـبت به زنان مردم عفیف باشید، تا زنان شما 

عفیف بمانند«.2
1- رسول خدا:  بدترین زنان و شرورترین آنان، کسی است که ارزشی در او یافت نمی شود، وجودش 
تهـی از فضایـل شـده اسـت، به آلودگی دامن می زنـد، لجوج و عصیانگر و طغیانگر اسـت، قـوم خویش را با 
اعمالـش ذلیـل و خـوار می کنـد، از درون خود را بـزرگ می بیند ]و از بیرون رفتارش موجب حقارت و پسـتی 

است[، از شوهر پرهیز می کند و از غیر شوهر پروا و پاکدامنی ندارد و خود را به دیگری عرضه می دارد.3
2- محمدبن  مسـلم از امام صادق نقل می کند: خداوند با سـه دسـته سـخن نمی گوید و ایشان را پاک 
نمی نماید و بر ایشان عذاب دردناکی مهیاست و یکی از آنها، زنی است که فراش و رختخواب شوهر خویش 

را در اختیار مرد دیگری قرار می دهد.4
3- امیرالمؤمنیـن پرسـید: »آیـا از بدترین نوع زنان خبر بدهم؟ گفتنـد: آری؛ فرمود: آن زنی که با مرد 
دیگـری در رخت خـواب همسـر می آمیزد ]و شـرمگینانه تر اینکه[ فرزند دیگری را به شـوهر تحمیل و ملزم 
می دارد. اوسـت آن بنده ای که خدا هرگز با نظر لطف به او نمی نگرد و روز قیامت او را مورد خطاب خود قرار 

نمی دهد و او را نمی آمرزد«.5
شاید بسیاری از ما با صرف دیدن برخی از روایات پی به اهمیت تأکیداتی نبریم که شارع مقّدس بر انجام 
وظایـف زوجیـن دارد؛ اّما وقتی انسـان به تفّکر و اندیشـه می نشـیند و به زوایای حقوق و اخـالق در خانواده 
فکـر می کنـد، در آن صـورت، به دقایق و ظرایـف خاّصی پی می برد و حکمت ها و اسـرار نوینی بر وی ظاهر 

1. نکاح وانحالل آن، ص 256.
2. وسایل الشیعه، ج 14، باب تحریم النظر الی النساء االجانب.

3. همان، کتاب النکاح، ح )24960(.
4. همان، ح )25709(.
5. همان، ح )25710(.
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ِی 
َّ
َیَم اْبَنَت ِعْمَراَن ال می شـود. برای مثال، شـاید ما کراراً این آیه شـریفه از قرآن کریم را خوانده ایم: »... َوَمْر

؛ و نیز مریم دختر  َقاِنِتینَ
ْ
ا َوُکُتِبِه َوَکاَنـْت ِمَن ال َ ّبِ َقْت ِبَکِلَماِت َر

َ
وِحَنـا َوَصّد ْحَصَنـْت َفْرَجَهـا َفَنَفْخَنـا ِفیـِه ِمـن ّرُ

َ
أ

عمران را ]َمَثل آورده اسـت[همان کسـی که دامن خود را پاک نگاه داشـت؛ پس، از روح خود در او دمیدیم، 
]او[ کلمـات پـروردگار خـود و کتاب های او را تصدیق کرد و از اطاعت پیشـگان بود«.1 اّما به نقش پاکدامنی 
این بانوی بزرگ در ظهور شـخصّیتی، چون حضرت عیسـی توّجه نکرده باشـیم. این آیه شـریفه، بیانگر 

چند واقعیت در نظام هستی است:
اّول: هرآنچه مصلحان جهان از ارزش ها دارند، حاصل پاکدامنی مادرشان است؛

دّوم: پاکدامنی زن، نقش جهانی و اثر بین المللی دارد؛

سّوم: پاکدامنی زن، عامل جاودانگی شخصّیت او در تاریخ بشرّیت است؛

چهارم: مقدار ارزشمندی زن، به مقدار تعّبد او در مقابل حکم خدا و پاکدامنی اوست؛

پنجم: مادر دلسوز و اندیشمند به صالح فرزندان، هرگز دست به آلودگی و مفسده نمی زند. 

اینجاسـت که حکمت تأکید شـریعت بر رعایت کامل وفاداری از سوی زوجین به یکدیگر روشن می شود 
و اینکه چرا الزام آنها به تعّهداتشـان موجب تحکیم میثاق خانواده می گردد. ازاین رو، قانون گذار حفظ حریم 
پاکدامنی را فقط به  عنوان وظیفه  حقوقی متقابل برای زوجین برنمی شمارد، بلکه بی توّجهی به آن را نه تنها 
بی اعتنایی به »حقوق اهلل« می شمارد، بلکه برای آن عقوبت دنیوی و اجرای حّد قرار می دهد و در حقوق جزا 
برای جرم عدم وفاداری زوجین، غرامت خاّص و سـنگین وضع می کند. شـارع مقّدس هرگونه آزادی جنسی 
و ارتباط نامشروع را برای زن و مرد شدیداً نکوهش می کند و برای ارتکاب آن توسط زن و مردی که همسر 

دارند، مجازاتی تا اعدام در نظر می گیرد.
در این دسـته از روایات، چند نکته مورد توّجه اسـت: اّول، تأکید بر تمکین »خاّص از سـوی بانو« و عرضه 
 داشتن خود بر شوهر؛ دّوم: عدم امتناع از برقراری روابط سالم زناشویی؛ سّوم: منع از هرگونه برقراری ارتباط 

و التذاذ در محیط های اجتماعی و نگاه های هوس انگیز مسموم.
در فرهنـگ اسـالمی، سـه عنصـر کرامت زن، مصلحـت خانواده و سـالمت جامعـه از مهم ترین اهداف 
فرهنگی هستند؛ ازاین رو این سه عنصر، حکمت بسیاری از احکام را روشن می کنند. می توان گفت، وظایف 
زوجین درست در راستای این اهداف شکل می گیرد. در نگرش اسالم، محیط های اجتماعی باید به گونه ای 
باشـد که مبدأ رشـد و بالندگی علمی، اقتصادی، فرهنگی و فّنی باشـد. ازاین رو، تعامالت رفتاری و گفتاری و 

1. تحریم، آیه 11.
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نحوه ایجاد ارتباط باید به  گونه ای باشد که تأمین کننده  این اهداف و نیز قداست و حرمت حریم خانواده گردد. 
بنابراین، اگرچه در ظاهر محدودیت هایی از جهت کنترل در نوع نگاه، نوع سـخن و نوع ارتباط اسـت، اّما در 
در این قوانین، حرّیت، آزادگی، اسـتقالل، منزلت و شـرافت نهفته اسـت؛ ازاین رو، مراد از تمکین و حصول 
رضایت همسـر، ِصرف قراردادن زن تحت اعمال غریزه جنسـی مرد نیسـت، بلکه این تمکین اّواًل خشوع در 
مقابل حکم کردگار حکیم؛ و ثانیًا عشـق ورزی بی شـائبه و پایبندی به قداسـت خانواده اسـت؛ و ثالثًا محکم 

 ساختن میثاق ازدواج و کمک به انجام رسالت زن در برابر هستی است.
1- مرحوم طبرسـی در مکارم االخالق از رسـول خدا نقل می کند: »شایسـته نیسـت که زن بخوابد، 
مگر اینکه تمایل خود را به تمکین از شوهرش ابراز دارد؛ به این گونه که بانو با همسر خویش زیر یک پوشش 
باشد و خود را از لباس عفاف که در مقابل دیگران دارد، خلع کند و بخشی از بدن خود را در تماس با بدن زوج 

قرار دهد. پس به این صورت اگر عمل کرد، عرضه بر شوهر محّقق شده است«.1
مراد این است با تمسک به ظرافت های خاص رفتاری، شوهر را به سوی خود جلب کند. 

2- امام باقر فرمود: »خیرات حسـان که خداوند در قرآن کریم از آن خبر داده اسـت، از زنان اهل دنیا 
هستند و ایشان از حورالعین هم زیباترند و هیچ اشکالی ندارد که مرد به بدن بدون لباس همسر نظر نماید«.2 

امام در روایت دیگر می فرماید: »آیا لّذت مرد، غیر از این است؟«3
3- محمد بن  مسلم از امام باقر نقل می کند: »بانو نباید شوهر را ]از تمکین خاّص[ منع نماید، اگرچه 

بر مرکب سوار باشد«.4
4- جابربـن  عبـداهلل انصاری از رسـول خدا نقل می کند: »بدترین زنان کسـی اسـت کـه در خلوت، 

شوهرش را از بهره مندی منع می کند«.5
َعت َمَعـُه اَلیاَء َو 

َ
رَع َخل

َ
َعِت الـّد

َ
وِجها َفَخل ت َمـَع َز

َ
ـی ِإذا َدَخل

َّ
سـاِء َمِن ال 5- امـام باقـر فرمود: »َخیُر الّنِ

ِبَسـت َمَعُه اَلیاَء؛ بهترین زنان کسـی اسـت که هرگاه با همسـر خود خلوت کرد و جامه از 
َ
رَع ل

َ
ِبَسـِت الّد

َ
ِإذا ل

تن درآورد، جامه حیا را نیز درآورد و هرگاه جامه اش را پوشید، جامه حیا را نیز بر تن کند«.6 

1. وسایل الشیعه، ج 14، ص 126، ح )25355(.
2. همان، ص 117، ح )25316(.

3. همان.
4. همان، باب نکاح، ح )25300(.

5. همان، ح )24957(.
6 . تهذیب االحکام، ج7، ص399.
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د( بحثی درباره تمکین و اطاعت کردن

مفهوم تمکین
تمکین در لغت یعنی، پذیرفتن، قبول  کردن، دسـت  دادن، پابرجا کردن، نیرو دادن، قدرت   دادن، احترام، 

اطاعت  کردن و توانایی. 
مقصود از تمکین، تمکین در مضاجعت اسـت، زیرا داشـتن رابطه آمیزشـی با زن از حقوق شـوهر اسـت و 
زن نمی تواند در این زمینه مانع از بهره جویی های شـوهر گردد و یا عذری بیاورد، مگر در زمانی که که برای 
او منع شـرعی و یا منع پژشـکی مطرح باشـد. در شـماری از روایات، هم مرد و بر عدم تأمین نیازهای جنسی 

همسر و هم زن بر عدم تأمین نیازهای جنسی شوهر، به شّدت نکوهش شده اند. 
آنچه از معنای تمکین به دسـت می آید این اسـت که تمکین به ظاهر به  معنای اطاعت شوهر است، اّما در 
واقع به معنای باالیی و بزرگی و برتری اسـت. وقتی ما به نوع وظیفه در تمکین و حدودی که کردگار حکیم 
بـرای آن معّیـن کـرده اسـت توّجه می کنیـم، می بینیم که این همان تمکیِن حکم خداسـت که در سـایه آن 
عّزت، بزرگی و کرامت انسـانی قرار دارد. این همان ارزشـمندی زن در نزد پروردگار و در نزد شـوهر و در نزد 
مردم اسـت که از متن بسـیاری از روایات هم همین معنا به دسـت می آید. در بسـیاری از متون روایی، درباره  
یزة مع َبْعلها؛ در برابر دیگران زبونی  صفات ناپسند زن این عبارت به چشم می خورد: »الّذلیلة ف اهلها، العز
و خضوع بی جا بکار بردن و در نزد شـوهر گردن کشـی  کردن و انعطاف نداشـتن«.1 این گونه کلمات، بیانگر 
این اسـت که انقیاد صحیح زن در مقابل رسـالت خویش در خانواده، عّزت و بزرگی او را در همه جا به  دنبال 
دارد. البته، تمکین و اطاعت در مقابل شـوهر فقط در راسـتای حکم خدا بر زن الزم اسـت، نه الزام و پذیرش 

هر حکمی، ولو غیرمنطقی و غیرمعقول یا حکمی مخالف حکم الهی.

اقسام تمکین
از آیات و روایات و متون اسالمی استفاده می شود که تمکین در دو بخش عام و خاص وجود دارد و تمکین 
خاّص همان اذن اسـتمتاع جنسـی اسـت. از آنجا که اسـالم دین اکمل اسـت، در مقام پاسخ گویی به تمامی 
نیازهـا، تمایـالت و جهـت دادن به آن بهترین روش ها را ارائه داده اسـت. اینجا هم، دربـاره ارتباط زوجین و 

همکاری و تعاون دو جنس بهترین دستورات بهداشتی، اخالقی و روانی را عرضه داشته است.
اسـتاد شـهید مرتضـی مطهری دراین  باره می گویـد: »قانون خلقت، زن و مـرد را طالب و عالقه مند 

1 . الکافی، ج5، ص 324.
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بـه یکدیگـر قـرار داده اسـت، اّمـا نه از نوع عالقـه ای که به اشـیا دارند؛ عالقه ای که انسـان به اشـیا دارد از 
خودخواهی او ناشـی می شـود،.... می خواهد آنها را فدای خود و آسـایش خود کند؛ اّما عالقه زوجیت به این 
شـکل اسـت که هریک از آنها سـعادت و آسایش دیگری را می خواهد، از گذشـت و فداکاری درباره دیگری 
لّذت می برد. عجیب است که بعضی از افراد نمی توانند میان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خیال کرده اند که 
آن چیزی که زوجین را به یکدیگر پیوند می دهد، منحصراً طمع و شـهوت اسـت، حس اسـتخدام و بهره وری 
اسـت...؛ ایـن افـراد گمان کرده اند که مرد به زن همیشـه با آن چشـم نگاه می کرده و می کنـد که احیانًا یک 
جوان عزب به یک زن هرجایی نگاه می کند، یعنی فقط شهوت است که آن دو را به یکدیگر پیوند می دهد؟! 
در صورتی  که پیوندی باالتر از شـهوت اسـت که پایه وحدت زوجین را تشـکیل می دهد و آن همان چیزی 
اسـت که قرآن کریم از آن به نام های »موّدت و رحمت«1 یاد کرده... چقدر اشـتباه اسـت که تاریخ روابط زن 
و مرد را فقط از نظر حس اسـتخدام و اسـتثمار و برپایه اصل تنازع بقا تفسـیر کنیم و چقدر مهمالت در این 

زمینه بافته شده است«.2

هـ( تمکین عام

غیر از تمکین خاّص، شـارع مقّدس موارد دیگری را نیز برشـمرده اسـت که در آنها زن باید از شـوهرش 
اطاعـت کنـد. بـه ایـن موارد تمکیـن عام می گوینـد؛ برای مثال، شـوهر می تواند بـه  دلیل مصالـح خانواده، 
معاشـرت های همسـر را در رفت و آمد و خروج از منزل کنترل کند یا اینکه سـکونت زن در منزلی که شـوهر 
برای زندگی مشـترک تدارک دیده اسـت، از وظایف زن محسـوب می شود؛ مگر اینکه زن اختیار تعیین را به 
 عنوان شرط ضمن عقد برای خود قرار دهد. البته، مرد هم باید در انتخاب مسکن برای زوجه رعایت اعتدال، 
عرف و شـأن زن را بنماید و حق ندارد خودسـرانه زن را در تنگنا و عسـرت روانی یا مالی قرار دهد. به  عبارت 
 دیگر، ریاست مرد هم باید براساس اعتدال و رعایت مصلحت خانواده باشد؛ یعنی مرد حّق حاکمیت براساس 

معروف و عدالت دارد، اّما حق تحّکم ندارد. 

ن(  موارد عدم تمکین و تخّلف از وظایف)نشوز ز
1 - سوء معاشرت، مانند بی اعتنایی به همسر یا تندخویی با او و رعایت  نکردن شئون همسر در رفتار؛

2 - عدم معاضدت در استحکام مبانی خانواده و بی توّجهی به زندگی مشترک و امور فرزندان؛

1. روم، آیه 21.
2. حقوق زن دراسالم، ص 212.
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3 - خروج از منزل بدون اذن زوج؛
4 - امتناع از رفتن به خانه ای که زوج برای زندگی مشترک انتخاب کرده است.

وایاتی در باب تمکین ر
1- سـعدان بن  مسـلم از امام صادق نقل می کند: در حدیث بیعت، پیامبراکرم به زنان فرمود: »ای 
بانوان، گوش فرادهید، من در صورتی با شـما بیعت می کنم که]در عرصه عقیده[شـرک نورزید و دسـت شما 
به سرقت و تعرض به مال دیگران دراز نشود و زنا نکنید و فرزندان خود را نکشید و دچار بهتان و تهمت زدن 

به یکدیگر نشوید و در امر شوهرداری در برابر آنچه عرف است با ایشان مخالفت نورزید«.1
در این روایت، اطاعت از زوج به قید عرف آمده اسـت؛ یعنی مرد حق ندارد برخالف معاشـرت به معروف 
و در جهت مخالف حکم خدا و رسـول از همسـر خویش اطاعت از چیزهایی را بخواهد که نه با عرف و سـیره 

شایستگان همسویی دارد و نه با حکم خدا و یا اینکه موجب ضرر و ضرار یا عسر و حرج او می شود.
2- امام باقر می فرماید: زنی به محضر رسـول خدا آمد و از حّق زوج به زوجه سـؤال نمود، ایشـان 
فرمودنـد: »اینکـه زن اطاعـت او را کنـد و با او به مخالفت و عصیانگری ]و مشـاجره در خانه[ نپردازد؛ ]چون 
رسـالت زن ایجاد امنیت اسـت، نه اغتشاش[. زن از مال شوهر و خانه شوهر چیزی نبخشد، مگر با مشورت و 
اجازه او، روزه مسـتحبی نگیرد، مگر با رضایت او و نسـبت به شـوهر دریغ نورزد.... و از خانه او بدون اجازه اش 

خارج نشود...«.2
3- رسول خدا می فرماید: »زن با بهترین عطرّیاتی که دارد، خود را خوشبو سازد و بهترین لباس هایش 

را بر تن نماید و خود را در هر صبح و شام بر شوهر عرضه بدارد«.3
4- امـام صـادق فرمـود: »اگـر زن، نمازهای پنجگانه یومّیـه و روزه  ماه رمضان را بجـای آورد و حّج 
بیت اهلل کند و وظایف خویش را در برابر همسـر انجام دهد و معرفت به حّق امامت داشـته باشـد، پس بهشت 

بر او واجب می گردد، از هر دری که بخواهد«.4
5 - امام صادق فرمود: »هر زنی که با زبان خویش در صدد رنجش شـوهر باشـد)و زخم زبان بزند(، 
خداوند  کارهای نیکش را نمی پذیرد. مادام که زن، ظالم و اذیت کار باشد، دارای چنین سرنوشتی است. بدانید 

1. وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ح )25451(.
2. همان، ح )25300(.

3. همان، ح )25302(.

4. همان، ح )25303(.
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هر بانویی که همراهی و رفق و مدارا با شوهر را نداشته باشد و او را بر کارهایی وادارد که در توان و قدرت او 
نیسـت و یا بر اموری که تحّمل آن بر شـوهرش ممکن نیسـت، خداوند کارهای نیک او را قبول نمی کند و در 

حالی پروردگار را مالقات می کند که از او خشمناک است«.1
آنچه از مجموعه این روایات به  دست می آید، دقیقًا در راستای کالم خداست که می فرماید: »َفالّصاِلاُت 
قاِنتاٌت حافظاٌت ِللَغیِب ِبا َحِفَظ اهلل«.2 زنان با صالحّیت و مسلّح به سالح ایمان، در راستای بندگی خدا به 
صالح خانواده می اندیشـند و آن گاه که شـوهر در خانه و در کنار آنان اسـت، با آنان به محّبت رفتار می کنند. 
اینان منشـأ سـکونت و آرامش اند، زیرا چشمه سـار زالل عشق و عواطف انسانی از سینه های پرعطوفت آنان 
روان و سـرازیر می گردد. آنها در غیاب شـوهر از حیثیت خانواده پاسـداری می کنند و برای تثبیت سـجایای 

اخالقی می کوشند.

زن؛ محور پیشرفت اجتماع

اگر درون پیکری سامان دهی نداشته باشد، بیرون آن قطعًا متزلزل است. امروز، به اثبات رسیده است که 
احساسـات و عواطف، بذری اسـت که طبیعت در سرشـت بنی آدم افشانده است و این بذر به باغبانی و آبیاری 
نیاز دارد و رسـالت این باغبانی بر دوش زن اسـت. نقش عواطف به  قدری اسـت که می تواند نیروی عقل را 
بـا همـه قـدرت و نورانیتش تیـره  و تار کند. عقل و علم با تمام ارزش و گسـتردگی ای کـه دارد، مانند عدالت 
سرد و بی روح است و این عواطف است که انسان ها را سرشار از جنبش ها، هیجان ها، گرمی ها، انعطاف ها و 
دوسـتی ها می سـازد و حّتی عقل را بارور می کند و به علم، لباس عمل می پوشـاند. اگر به دیده دّقت بنگریم، 
ـّبُ َو   اْلُ

َ
َیـاُن ِإاّل حقیقـت ایمـان هم حّب و عشـق بـه خوبی ها و خوبان اسـت، چنانچه می فرمایـد »َو َهـِل اْلِ

ُبْغـُض...؛ مگـر ایمـان چیـزی غیر از حب و بغض اسـت؟«3 اینجاسـت که نقش تعین کننـده  و بالنده مادر و 
ْ
ال

همسـر در القـای چنیـن روحیه ای در افراد خانواده روشـن می گردد و فلسـفه تمکیـن او در برابر حکم خدا در 
انجام وظایف همسری آن است که می خواهد دیگران را متمکن و مستغنی سازد. 

زن، رسـالت انسان سـازی دارد و کارش در رتبه کار معلمان و مصلحان و رهبران جامعه بشـری اسـت. 
خانه، دانشـگاه و پرورشـگاه و مدرسـه ای اسـت که کالس آن دامان پر عشـق و عطوفت مادر است. حال آیا 
ممکن است دانشگاه بشرّیت را خالی از مربّی آن سازیم و بگوییم خانه به حضور مادرانه نیازی ندارد؟ ازاینرو 

1. همان، کتاب نکاح، ح )25454(.
2. نساء، آیه ی 34.

3. اصول کافی، ج3، باب کفر و ایمان، بخش حّب وبغض، ص190،روایت5.
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در روایات متعّدد بر اذن و ایجاد هماهنگی الزم در خروج مادر از منزل تأکید شـده اسـت؛ زیرا الزمه رسـالت 
پـدر و ایفـای مسـئولیتش که اداره زندگی و مدیرّیت اسـت، در خانه ماندن نیسـت و روحّیات او هم اقتضای 
ایـن را نـدارد. حـال کـه مربّی گری و تدبیر و تنظیم امور منزل با زن اسـت و خأل نبودن او و تأثیرات روانی آن 
کاماًل مشهود است، در غیاب شوهر، رسالتی دو چندان دارد. با این  توصیف، چگونه می توان به صرف توسعه  
نگرش های التقاطی و فمینیستی این گونه القا کرد که زن برای رفت و آمدش به تبادل نظر با شوهر و اذن در 
خروج نیازی ندارد و آیا می توان حقایق طبیعی زندگی را نادیده گرفت و بر پایه اعتبارات غیرمستند، خانواده 

را به کام سقوط و انهدام سپرد؟
البته، هرگز این سخن بدان معنا نیست که ما حضور اجتماعی زن را نادیده بگیریم و او را از بهره مندی های 
الزم و شایسـته اش منـع کنیـم، بلکـه با حفظ سـمت مادری و همسـری، زن باید در رفع مشـکالت علمی، 
سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی جامعه نقش خود را به  شایسـتگی ایفا کند؛ همان گونه کـه در الگوهای ممتاز 
دینی ما این چنین بوده اسـت. برای مثال، به ابعاد زندگی دختِر رسـول خدا بنگرید که در خانه، بهترین 
همسـر و ارزشـمندترین مادر اسـت و در عرصه علوم و خوض در آیات وحی، خطبه غّرایش در مسـجد مدینه 

نمودی از نقشی بی بدیل در عرصه فّعالّیت اجتماعی بیرون از خانه است. 
از آنجا که زن معلّم و مربّی انسان هاست و همچنین توانمندی زیادی در عرصه های علم و اندیشه و اخالق 
دارد و تأثیر به  سزایی در ارتقا خانواده دارد، پیوسته به تعلیم و تربیت نیاز دارد. چنان که عمومّیت آیات مربوط 
ِ ُمْسـِلٍم َو ُمْسـِلَمٍة«.1مبّین همین معناسـت. 

ّ
 ُکل

َ
یَضٌة َعی ِم  َفِر

ْ
ِعل

ْ
ُب  ال

َ
بـه تعلیـم و تربیت و تعابیری چون »َطل

همچنیـن، موارد زیاد دیگری وجود دارد که نشـان می دهد اسـالم برای ارتقـای فکری و فرهنگی زن نقش 
کم  زیادی قائل است. برای مثال، اسالم یکی از اقسام مهریه را تعلیم قرآن قرار می دهد؛ یا این روایت: »ِاّیا
ُدها ضیاٌء... ؛ از ازدواج با زنی که کوته فکر و احمق اسـت، بپرهیزید 

َ
ویُج اَلْمقاء، ُمصاِحَبُتما َبالٌء و َول َو َتْز

که مصاحبت با چنین زنی بالیی بزرگ اسـت و فرزند او هم انسـان ناکارا و کودن اسـت«.2 براین اساس، اکثر 
فقها معتقدند که زن باید)حّداقل( از واجبات دینی خویش و مسـائل مبتالبه شـرع آگاهی الزم را داشـته باشد 

و حّتی در فراگیری واجبات، اذن همسر مالک نیست.

نتیجه

در پایان و برای نتیجه گیری به خالصه ای از وظایف الزامی و غیرالزامی زن اشاره می کنیم:

1. مصباح الشریعة / 13 / الباب الخامس فی العلم.
2. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 583.
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الف: وظایف الزامی زن 

1- حسن معاشرت و رفتار شایسته و موجب اطمینان شوهر؛
2- تمکین خاص زن و پاسخ گویی به حّق استمتاع و کامیابی او؛

3- عّفت ورزی و حفظ پاکدامنی در حضور و غیاب شوهر؛
4– ترک نکردن خانه و خانواده و خروج از منزل، مگر به اذن شوهر؛

5- رعایت نظافت و بهداشت و پیرایش و آرایش ظاهری؛
6– پذیـرش محـل سـکونت شـوهر برای زندگی مشـترک، مگر اینکه به  عنوان شـرط ضمـن عقد حّق 

انتخاب مسکن را برای خود قرار دهد؛
7- عدم بخشش از مال شوهر، مگر با رضایت او.

ب: وظایف غیرالزامی زن 

1- برای حفظ مصالح خانواده، حّتی االمکان سازش نماید و خانواده را به  سوی صالح سوق دهد؛
2- از آنچه موجب اذّیت و آزار شوهر است، پرهیزکند؛

3- در گرفتاری ها و پستی و بلندی های زندگی یاور خوبی باشد؛
4- صبر و تقوا در زندگی پیشه سازد که در این عمل خیر و برکات زیادی است؛

5- خوب است بانو در کنار شوهر حیا را کنار بگذارد؛
6- خوب اسـت بانو عبادات مسـتحّبی را با اجازه شـوهر بجا آورد و در تزاحم عبادت و عرضه به شـوهر، 

دّومی را انتخاب نماید؛
7- بر سوء اخالق و آزار شوهر تا حّد ممکن صبر و مدارا نماید؛

8– برای همراهی با شوهر، کارهای داخلی خانه را در حّد توان به عهده بگیرد؛
9- در باالبردن سطح ارزش ها و عملی  کردن آنها در خانه بکوشد. 
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نقش مسجد در شکل گیری هوّیت اجتماعی 
نوجوانان و جوانان

علی اکبر عبادی نیک

چکیده

مسـجد، بـه عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعـی، جایگاه خاّصی در این حوزه دارد. دوره نوجوانی 
و جوانی، به لحاظ اینکه دوره خاّص زندگی و دوره شـکل گیری هوّیت و شـخصّیت فردی و اجتماعی و دوره 
تثبیت آن اسـت، قابل توّجه مضاعف اسـت. در این نوشـتار به نحوه اثرگذاری مسجد، در شکل گیری هوّیت 
اجتماعی نوجوانان و جوانان پرداخته شده است. مسجد با تقوّیت روابط اجتماعی سالم و با فراهم کردن رشد 
علمی و فرهنگی و ارائه آگاهی های الزم به جوانان و با بیدار کردن فطرت الهی، زمینه شـکل گیری هوّیت 

اجتماعی سالم برای افراد، به خصوص جوانان را فراهم می کند. 

واژگان کلیدی: 

مسجد، نوجوان، جوان، هوّیت، هوّیت اجتماعی. 
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اشاره

سـالمتی یک جامعه در گرِو سـالمتی روحی و شـخصّیتی افراد آن جامعه است. هوّیت اجتماعی هر فرد، 
هم بیانگر چیسـتی و کیسـتی آن فرد از لحاظ اجتماعی اسـت و هم معّرف حقیقت آن جامعه است. نهادهای 
اجتماعی، اثر فراوانی در شکل گیری هوّیت اجتماعی افراد دارند. مسجد، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 
اجتماعی، جایگاه خاّصی در این حوزه دارد. برای روشـن شـدن نقش مسجد در شکل گیری هوّیت اجتماعی 
نوجوانان و جوانان، ناگزیر هسـتیم بعد از اشـاره مختصری به جایگاه اجتماعی مسـجد و خصوصّیات دوران 
نوجوانی و جوانی، به بررسـی اجمالی مفهوم »هوّیت« و »هوّیت اجتماعی« و عوامل مؤثّر در هوّیت بخشـی 

آن و نقش مسجد در این هوّیت بخشی بپردازیم. 

جایگاه مسجد در جامعه اسالمی

در جامعـه اسـالمی، مسـجد از مقّدس ترین اماکن اسـت که احتـرام خاّصی در نگاه مسـلمانان دارد. این 
جایگاه و احترام، حاصل نوع نگاه منابع اسـالمی اعّم از آیات و روایات و سـیره معصومان در خصوص این 
 َتْدُعوا 

َ
َسـاِجَد هلِلَِّ َفال ّنَ اْلَ

َ
نهاد اجتماعی اسـت. انتسـاب مسـجد به خدای متعال، گویای این مطلب است. »َوأ

َحًدا«.1
َ
َمَع اهلِل أ

امـام صـادق از قـول خـدای متعال در تورات، مسـاجد را به عنـوان خانه های خدا معّرفـی می فرماید: 
وِر  ُز  اْلَ

َ
ال ِإّنَ َعی

َ
یِن ِف َبْیِی، أ َّ َزاَر ُ

َر ِف َبْیِتِه ث َساِجُد َفُطوَب ِلَعْبٍد َتَطّهَ ْرِض اْلَ
َ
ِت ِف ال ّنَ ُبُیو

َ
ْوَراِة أ »َمْکُتوٌب ِف الّتَ

اِئِر؛ در تورات نوشته شده است که همانا خانه های من در زمین، مسجدها هستند؛ پس، خوشا به حال  َکَراَمَة الّزَ
بنده ای که در خانه خود طهارت یافته، سپس مرا در خانه من زیارت کند. آگاه باشید که بر شخص زیارت شده 

الزم است که زائر خود را گرامی دارد«.2
احترام مسـجد در فرهنگ اسـالمی به اندازه ای اسـت که حّتی برای تعمیر و عمران و آباد کردن مسـجد 
هم خدای متعال، شـرایطی را برای آبادگر مسـجد ذکر کرده اسـت و راه را بر کّفار و مشـرکان و ناپاکان، حّتی 

در تعمیر و آباد کردن مسجد، بسته است.3
ولِئَک 

ُ
 اهلَل َفَعَى أ

َ
َش ِإاّل َکاَة َو َلْ َیحنْ َة َو آَت الّزَ اَل َقاَم الّصَ

َ
َو أ َیْوِم اْلِخر ِ

ْ
ِباهلِل َو ال ا َیْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمن َ َ َ

»ِإّن
ْهَتِدیَن؛ مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا و روز باز پسین ایمان آورده  و نماز  ْن َیُکوُنوا ِمَن اْلُ

َ
أ

1 . جن، آیه18.
2 . وسائل  الشیعه، ج1، ص381، ح1007.

3 . همان.
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برپا داشته  و زکات داده اند و جز از خدا نترسیده اند؛ پس، امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند«.1مسجد 
در فرهنگ اسـالمی، تنها محّل عبادت و انجام مناسـک دینی نبود، بلکه محّل انجام امور مختلف اجتماعی، 
مثـل قضـاوت، آمـوزش، سیاسـت و حّل مشـکالت مردم بـود. در زمان رسـول خدا مواقعی کـه نیاز به 
تجّمع و اّطالع رسـانی بود، کسـی بین مردم ندا می داد: »الّصالة جامعة« و با این ندا، مردم در مسـجد تجّمع 
می کردند.2در مسجد کوفه، محلّی خاّص برای قضاوت امیرالمؤمنین وجود داشت که امروز هم به عنوان 

»دکةالقضاء« در آن مسجد شریف شناخته می شود.3
امام خمینی در این باره چنین می فرماید: »این مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اکرم مرکز 
جنگ ها و سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بود. این طور نبوده است که در مسجد پیامبر، ]فقط[ 
همان مسـائل عبادی نماز و روزه ]مطرح[ باشـد؛ مسـائل سیاسی اش بیشـتر بوده است. اسالم می خواهد که 

مردم آگاهانه برای مصالح خودشان و برای مصالح مسلمانان در آنجا فّعالّیت کنند«.4
بنابراین، مسجد در جامعه اسالمی، یک نهاد عبادی و اجتماعی فّعال است که در مسائل مختلف اجتماعی 
جامعـه، ماننـد تربیـت اجتماعی انسـان ها و هوّیت بخشـی به مسـلمانان، به خصوص جوانان، بـه طور فّعال 

می تواند ایفای نقش کند. در این نوشتار، به چگونگی تأثیر مسجد در این حوزه خواهیم پرداخت. 

اهّمیت دوران نوجوانی و جوانی

بر هیچ اهل علمی پوشـیده نیسـت که در شکل گیری شـخصّیت هر فرد، مقطع جوانی از جایگاه خاّص و 
اهّمیت ویژه ای برخوردار اسـت. شـاید بتوان گفت که ثبات شـخصّیت هر انسـانی در این سنین، آغاز و به هر 
نحوی که شکل گیرد بیشتر به همان صورت قوام یافته و تثبیت می گردد. به همین دلیل در روایات بر اهّمیت 
و برتری این مقطع سّنی تأکیدات زیادی شده و نیز روان شناسان، این دوره را حیات مجّدد انسان نامیده اند.

دوران نوجوانـی و جوانـی را می تـوان بهـار عمـر آدمـی نامیـد. ایـن دوران، از نظر تربیت و شـکل گیری 
شـخصّیت، دارای اهّمیت زیادی اسـت. قرآن و روایات ائّمه اطهار اهمّیت ویژه ای برای این دوران قائل 
اسـت. الزم به ذکر اسـت که در روایات، تفکیک خاّصی بین دوران نوجوانی و جوانی صورت نگرفته اسـت و 

به طور کلّی از این دو مرحله با عنوان الشباب و مانند آن یاد شده است.

1 . توبه، آیه18.
2 . ابن سعد در طبقات الکبرى می گوید: »پیش از تشریع اذان، مردم را با نداى »الصالُةجامعة« به مسجد و نماز جماعت فرا می خواندند.

3 . فیض کاشانی، الوافی، ج7، ص507.
4. امام خمینی، صحیفه نور، ج18، ص67.
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ْنَیا«.1
ُ

اَر اْلِخَرَة َو اَل َتنَس َنِصیَبَک ِمَن الّد
َ

َک اهلُل الّد  قرآن کریم می فرماید: »َو اْبَتِغ ِفیَما آَتا
ْنَیا«، امیرالمؤمنین می فرماید: 

ُ
در تفسیر این آیه شریف و توضیح عبارت »َو اَل َتنَس َنِصیَبَک ِمَن الّد

»اَل َتنـَس صحتـک و قوتـک و فراغـک و شـباَبک و نشـاطک ِاْن تطلـب بـا الخـرة؛ فرامـوش نکـن کـه از 
نعمت های سالمتی، توانمندی و فراغ بال و جوانی و نشاط برای به دست آوردن آخرت استفاده کنی«.2

آمادگـی جـوان بـرای پذیـرش و یاری حّق، بیش از دیگران اسـت؛ بیشـتر یـاران و انصار انبیـاء، اولیاء و 
مصلحان، جوانان بوده اند.

رسـول اکرم می فرمایند: »فضل الشـاّب العابد الذی َیعُبُد ف صباه عی الشـیخ الذی َیعُبد َبْعَد ما 
ُه کفضـِل الرسـلین عـی سـایر الّنـاس؛ فضیلـت و برتری جوان عابد که از آغاز جوانی، خدا را عبادت  َکُبـَرْت ِسـّنُ

کند، بر پیری که وقت در دوران پیری مشغول عبادت گردد، مانند فضیلت پیغمبران بر سایر مردم است«.3
در جای دیگر با اشـاره به ارزش جوانی، می فرماید: »ِاغتم شـبابک قبل هرمک؛ جوانی تان را قبل از فرا 

رسیدن پیری غنیمت و قدر بدانید«.4 
وصیُکم 

ُ
حضـرت رسـول خطاب به والدین و مربّیان در برخورد با جوانـان و نوجوانان می فرمایند: »ا

 
َ

: َفطال
َ
َّ َقَرا ُ

باب و خاِلَفن الشیوُخ، ث
َ

، فحاِلَفن الّش
ً
 و نذیرا

ً
 افِئدًة؛ ِاّن اهلل َبَعَثن بشیرا

ُ
ّق َر

َ
م ا ُ  فاّنَ

ً
ِبالّشبان خیرا

ـْم؛ شـما را درباره نوجوانان به نیکی سـفارش می کنـم؛ زیرا دل های آنان نازک تر  ُبُ و
ُ
َمـُد َفَقَسـْت ُقل

َ
ـُم اْل هْیِ

َ
َعل

است. خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان 
سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان بستند. آنگاه این آیه5را خواندند: پس، عمر آنان به درازا کشید و دل هایشان 

سخت گردید«.6
مـردی بـه نـام ابوجعفـر اَْحـَول از دوسـتان امام صـادق، مّدتی بـه تبلیغ مذهب تشـّیع و نشـر تعالیم 
اهل بیت اشـتغال داشـت. روزی به محضر امام شـرفیاب شـد. امام از او پرسـید: مردم بصره در قبول 
روش اهل بیت و سـرعت پذیرش آیین تشـّیع چگونه اند؟ عرض کرد: تعداد اندکی از مردم، تعالیم اهل بیت را 
پذیرفتند. امام فرمود: تبلیغات خود را متوّجه نسل جوان و نوجوان کن و به آنان بپرداز؛ زیرا کودک و نوجوان، 

برای پذیرش حّق و هدایت آمادگی دارند و حرف حّق را زودتر می پذیرند.7

1 . قصص، آیه77.
2 . شیخ صدوق، امالی، ج1، ص298.

3 . نهج الفصاحه، حدیث2050.
4 . همان، حدیث 372.

5 . حضرت رسول ضمن این روایت به این قسمت از قرآن کریم نیز اشاره فرمودند: حدید، بخشی از آیه16.
6 . شیخ عّباس قمی، سفینة البحار، ج2، ص 176.

7 . مجلسی، بحاراألنوار، ج23، ص236.
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یکـی از نکاتـی کـه در ویژگـی دوران نوجوانـی و جوانی باید به آن توّجه کرد این اسـت کـه در نوجوان و 
جوان دو خواسته متضاد در یک زمینه وجود دارد: تقلید و ضّد تقلید. او مقلِّد است، آن چنان که حّتی می توان 
گفت تقلیدی کورکورانه دارد و از آن برای سـاختن شـخصّیت خود، کسـب محبوبّیت اجتماعی، رشد کردن و 
معروف شدن استفاده می کند. می دانیم که جنبه تشّخص طلبی در او قوی است؛ می خواهد به رشد و تکامل 
برسد؛ ولی امکان و توان آن را ندارد و تقلید برای او، مانند یک میان بُر برای وصول به آن است. فرد نوجوان 
می کوشـد تا در رفتار از شـیوه ها و راه و روش دیگران اسـتفاده کنند. در اثر تقلید، مسـائل بسـیاری آموخته و 
کسـب می شـود؛ ولی در عین حال، بسـیاری از لغزش ها و جنایات نیز پدید می آیند و برخی ضوابِط اخالق و 

آداب و رسوم، زیرپا گذارده می شوند. 
نوجوان که به تدریج به مرحله جوانی می رسد، حالت تقلید او به ضّد تقلید تبدیل می شود؛ آن چنان که کار 
بزرگساالن در نظرش نفرت انگیز می شوند. برای احراز شخصّیت، حّتی سعی دارد از تقلیدهای الزم سرپیچی 
کنـد و در راه و روش هـا و ارزش هـا تجدید نظر کند و در عین حال، نسـبت به شـخصّیت هایی که مورد توّجه 

خاّص او باشند، به الگوبرداری تمایل دارد. 
آنچه از نظر تربیت مهم اسـت، تعدیل جنبه تقلید و ضد تقلید در نوجوان و جوان اسـت. باید کوشـش کرد 
تا نوجوان، تقلید جاهالنه نداشـته باشـد و مسـائل را بی قیدوشـرط نپذیرد و نیز مسئله پیروی را مطرح کرد تا 
بـه مخالفـت و ضّدیت با آن نپردازد.1به طور خالصه، باید سـعی کرد تا نیـروی خدادادِی الگوپذیری را که در 
شـخصّیِت هر انسـانی، به خصوص هـر نوجوان و جوانی وجود دارد، کنتـرل و جهت دهی نمود. توّجه به این 

مسئله در بحث شکل گیری هوّیت اجتماعی نوجوان و جوان بسیار حائز اهّمیت است. 

هوّیت اجتماعی 

برای روشـن شـدن موضوع بحث این مقالـه، باید توضیح مختصری درباره مفهـوم »هوّیت« و »هوّیت 
اجتماعی« بیان کنیم.

»هوّیت« در لغت، به معنای چیسـتی و حقیقت شـیء اسـت و به مفهوم آنچه که نشانه و شخصّیت چیزی 
یا کسی را معّرفی کند، اشاره دارد.2 

در فرهنگ عمید، هوّیت چنین تعریف شـده اسـت: هوّیت، یعنی حقیقت شـیء یا شـخص که مشتمل بر 
صفات جوهری او باشد.3معنای اصطالحی این کلمه، بسیار نزدیک به همان معنای لغوی آن است. در علوم 

1 . قائمی، علی، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، ص67.
2 . بستانی، فؤادافرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدى، ص967.

3 . فرهنگ عمید، ص1265.
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روان شناسـی و علوم اجتماعی، »هوّیت« به مشـّخصه ها و ممیزات شخصی یا اجتماعی یک شخص اطالق 
می شود. 

روان شناسـان اجتماعی در تعریف هوّیت گفته اند: هوّیت، مجموعه ویژگی هایی اسـت که تفاوت فرد از 
دیگران یا شـباهت او به دیگران را موجب می گردد که برای سـاختن آن، عناصر زیادی مورد اسـتفاده قرار 
می گیرد. هر شخص برای به وجود آمدن تصویر ذهنی از خود، بر تفسیری که از واکنش های دیگران درباره 

خود دارد، تّکیه می کند.1
پاسـخ به سـؤاِل از کجا آمده ام و چه کاری باید بکنم و سـرانجام من چیست، همان هوّیت یا خود است. در 
آموزه های دینی هر چند این واژه با خصوصیات مذکور طرح نشده است، ولی از عبارت ها و اشارت های دیگر 

می توان حقیقت )هوّیت( و )خود( را استخراج کرد.
 امـام علـی فرموده انـد: »َرِحَم اهلُل اِْمـَراً َعلَِم ِمن أیَن َو فی أیَن َو إلی أیَن؛ آن کس که بداند از کجا آمده و 

در کجاست و به کجا رهسپار خواهد شد، مشمول رحمت الهی خواهد بود«. 2
در ابیاتی از دیوان شعر منسوب به آن حضرت می خوانیم:

»ای انسـان، آیـا گمـان نمی کنی که تو موجودی حقیر و کم مقدار هسـتی؟ حـال آنکه راز جهانی بزرگ، 
در کتاب روح تو مندرج اسـت. درد تو از خود توسـت؛ ولی به آن آگاهی نداری و درمان تو نیز در خود توسـت؛ 

ولی آن را نمی بینی«.3
هوّیت را می توان بر اسـاس مالک های مختلفی تقسـیم بندی کرد؛ اّما در یک تقسـیم بندی که مرتبط با 

این نوشته است، هوّیت به »هوّیت فردی« و »هوّیت اجتماعی« تقسیم می شود. 
هوّیت فردی: منظور از هوّیت فردی، شـناخت توانایی ها، قابلّیت ها و ویژگی های رشـد و تحّول و نیازهای 

اساسی روان است. با این تعریف، هوّیت فردی با خودشناسی رابطه مستقیم دارد. 
هوّیت اجتماعی: اگر فرد را از جنبه نقش ها و وظایف اجتماعی اش مورد مطالعه قرار داده و به طور متقابل، 
انتظارات جامعه از وی را بررسـی کنیم، در حقیقت به درک مقوله هوّیت اجتماعی نزدیک شـده ایم.4بحث ما 
معطوف به هوّیت اجتماعی است تا بدانیم نهاد مسجد، در شکل گیری هوّیت اجتماعی نوجوانان و جوانان چه 
نقشی دارد. به همین دلیل، به توضیح بیشتری درباره هوّیت اجتماعی می پردازیم. در واقع، هوّیت اجتماعی 

1 . مجله حدیث زندگی، ش11، ص70.
2 . فیض کاشانی، الوافی، ج1، ص116.

3 . سبحانی نیا، محّمد، جوان و بحران هوّیت، نرم افزار شباب، سازمان تبلیغات اسالمی.
4 . همان.
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رشته ای از معانی است که فرد در محیط یا موقعّیت اجتماعی برای تعریف خود به کار می برد. 1
هوّیت اجتماعی هر فرد، پاسـخی اسـت که وی به چیسـتی و کیسـتی خود، به عنوان فردی از یک جامعه 
مطرح می کند. البّته این پاسـخ فقط در گفتار نیسـت، بلکه مظاهر عملی و رفتاری، بهترین گواه برای نشـان 
دادن هوّیت اجتماعی هر شخص است. نوع رفتار اجتماعی، نوع پوشش، نوع تفریحات، نوع گفتار، نوع رفتار 

سیاسی اجتماعی و... مربوط به هر فرد از مظاهر مهم بیان کننده هوّیت اجتماعی وی است. 
انسان بودن، مسلمان بودن، شیعه بودن، ایرانی بودن و... هوّیت های اجتماعی هستند که هر یک باعث 

بروز نمودها و مظاهر خاّص خود در رفتار فرِد متعلّق به آن اجتماع می شود. 

ر بر هوّیت اجتماعی
ّ
عوامل مؤث

عوامـل متعّددی باعث شـکل گیری یـک هوّیت اجتماعی می شـوند: به طور مثـال، موقعّیت جغرافیایی 
مثـل ایرانـی بـودن فرد، یک هوّیت اجتماعی خاّص و آثار عملی خاّصی را به دنبال دارد. اعتقادات و باورهای 
مذهبی، مثل مسلمان بودن یا شیعه بودن، مواضع سیاسی و سبک زندگی از مؤلّفه های مهّمی است که منشأ 

هوّیت اجتماعی برای افراد است. 
نکته قابل توّجه این اسـت که هوّیت اجتماعی صحیح، در سـالمت روانی و شـخصّیتی فرد بسیار اثرگذار 
اسـت. افرادی که از هوّیت اجتماعی مناسـبی برخوردار هسـتند، به طور معمول، رفتاری معقول و متعادل و 
حضـوری اثرگـذار در جامعه خود دارند؛ اّما افرادی که هوّیـت اجتماعی خوبی ندارند، دچار انحرافات اخالقی 

و رفتاری می گردند. 
در کلمات گهربار امیرالمؤمنین این حقیقت به زیبایی بیان شـده اسـت. امام علی، نشـناختن قدر و 
منزلت و ارزش شـخصّیتی را مایه هالکت افراد می داند: »َهلََک اْمُرٌؤ لَْم َیْعِرْف َقْدَره؛ مردی که قدر و منزلت 
خود را نشناخت، تباه گشت«. 2 همچنین، آن حضرت  کرامت نفس را ـ که نتیجه هوّیت اجتماعی و هوّیت 
نَْفُسُه،  فردی صحیح و اسـالمی اسـت ـ مایه دوری افراد از آلوده شـدن به پلیدی ها می داند: »َمْن َکُرَمْت َعلَْیه ِ

َهانَتْ َعلَْیِه ]َشْهَوُتهُ [ َشَهَواُته ؛ هر که خود را بزرگوار دید، شهوت هایش در دیده وی خوارگردید«.3
وقتی نوجوان یا جوان از هوّیت اجتماعی صحیحی برخوردارد نباشـد، برای ُپرکردن این خأل شـخصّیتی، 
به راه های انحرافی و مدل های غلط هوّیتی رو می آورد. گرایش به گروه های رپ یا متال یا شیطان پرسـتی 

1 . اشرفی، ابوالفضل، هوّیت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی ش11و12، ص40.
2 . شریف الرضی، نهج البالغه، حکمت149.

3 . همان، حکمت449.
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و...، نمونه هایـی از این مسـئله  هسـتند. همـه نهاد های اجتماعی، اعـّم از خانواده، مدرسـه، روحانّیت و... در 
شکل گیری هوّیت اجتماعی افراد جامعه، به خصوص نوجوانان و جوانان تأثیرگذار هستند. یکی از نهادهای 
اجتماعی، نهاد مسجد است که در شکل گیری هوّیت اجتماعی افراد می تواند نقش به سزایی داشته باشد. ما 

در بخش های آینده به چگونگی این تأثیرگذاری خواهیم پرداخت. 

بحران هوّیت 

دوران نوجوانی، دوران شـکل گیری هوّیت اجتماعی و دوران تثبیت هوّیت اجتماعی شـخص اسـت. به 
همین دلیل، حّساسّیت بحث شکل گیری هوّیت اجتماعی در این دوران بسیار زیاد است. امکان بروز مشکل 
در هوّیـت اجتماعـی نوجـوان و جوان که از آن با عنوان »بحران هوّیت« یاد می شـود، در این سـنین بیشـتر 
اسـت. در بحران هوّیت، نوجوان به شـّدت دچار اضطراب و ناراحتی ذهنی اسـت؛ به طوری که وی نمی تواند 
جنبه های مختلف شخصّیت خویش را در یک خویشتن قابل قبول و هماهنگ سازمان دهد. به هنگام بحران 
هوّیت، نوجوان در بعضی از این موارد دچار تردید و شـّک اسـت: اهداف بلندمّدت، انتخاب شـغل، الگوهای 

رفاقت، رفتار و تمایل جنسی، تشخیص مذهبی، نظام ارزش های اخالقی، تعّهد گروهی. 
بسـیاری از افـراد، هنگامی که دچار بحران هوّیت می شـوند، احسـاس پوچـی، از خودبیگانگی، تنهایی و 
غربت می کنند و قادر به انجام کارهای مهم نیستند و در انتخاب کردن َسردرگم می مانند و یا اینکه هر روز و 

هر لحظه، به انتخاب جدیدی دست می زنند و بر انتخاب دیگران، بدون تحقیق ُمهر تأیید می زنند.
بحران هوّیت، پیامدهای منفی متعّددی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود: 

اشـتغاالت بی هدف: شـخصی که جایگاهی برای خود در جامعه نمی شناسـد و به تعبیری، قدر و منزلت 
شخصی و اجتماعی خود را نیافته است، خود را به طور بی هدف به کارهای مختلف، از جمله کارهای بی ارزش 
یا ضّد ارزش مشغول می کند. وقت گذرانی های طوالنی در کارهای بی ارزش یا تفریحات ناسالم از این قبیل 

است. 
داشتن شخصّیت ُمنفعل: از دیگر مضّرات بحران هوّیت، منفعل شدن شخصّیت فرد است. فردی که دچار 
بحران هوّیت است به طور معمول، شخصّیت غیر مستقلّی دارد و برای تصمیم گیری های زندگی، به خصوص 
امور مهم، منفعل از دیگران بوده و تابع جّو اسـت. این فرد، در انتخاب سـبک زندگی، پوشش ظاهری، سبک 
خانوادگی و... مرتّب دچار تقلیدهای کورکورانه است.1نهادهای دخیل در شکل گیری هوّیت اجتماعی، مثل 

1 . سبحانی نیا، محّمد، جوان و بحران هوّیت، نرم افزار شباب، سازمان تبلیغات اسالمی.
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مسجد اگر در این دوران به خوبی نقش خود را ایفا کنند، می توانند مانع بروز این بحران و به تبع آن، مانع به 
وجود آمدن انحرافات اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان شـوند و از این طریق، کمک شـایانی به سـالمت 

اجتماع داشته باشند.

مسجد و هوّیت اجتماعی 

مسـجد، بـه عنـوان یک نهـاد عبـادی و اجتماعی فّعـال در متن جامعه اسـالمی، نقش بسـیار مهّمی در 
شـکل گیری افراد جامعه، به خصوص نوجوانان و جوانان دارد که در این قسـمت به تحلیل این نقش مسـجد 
می پردازیم. برای این منظور، روایت شـریفی را که به بیان اثرهای ارتباط مسـتمر با مسـجد پرداخته اسـت، 

محور بحث قرار می دهیم. 
»َمِن اْخَتلََف إِلَی الَْمَسـاِجِد أََصاَب إِْحَدی الثََّماِن؛ اَخًا ُمسـَتفاداً ِفی اهللِ، اَو ِعلمًا ُمسَتطَرفًا اَو آَیًة ُمحَکَمًة اَو َیسَمُع 
ُه َعن ردی، اَو َیتُرَک َذنبا َخشـَیًة اَو َحیاًء؛ کسـی که به مسـجد  َکلَِمًة تَُدلُّ َعلی ُهدًی، اَو َرحَمًة ُمنَتَظَرًۀ، اَو َکلَِمًة تَُردُّ
رفت وآمـد می کنـد، یکی از منافع هشـت گانه نصیب او می شـود: برادری مفید و بـاارزش در راه خدا یا علم و 
دانش نو یا دلیل و برهان محکم ]برای تثبیت عقاید[ یا کلماتی که موجب هدایت شود ]، می شنود[ یا رحمت 
مورد انتظاری شامل حال او می شود یا مواعظی که او را از فساد و گناه بازدارد ]را می شنود[ یا به خاطر ترس 

یا حیا و آبروی خود، گناهی را ترک می کند«.1
در این روایت شـریف، امیرالمؤمنین هشـت ثمره مهم برای رفت وآمد مسـتمر در مسجد و به تعبیری 
»اهل مسـجد بودن« ذکر می فرمایند که با دّقت در این امور، نحوه اثرگذاری مسـجد در شـکل گیری هوّیت 
اجتماعی افراد، به خصوص نوجوانان و جوانان که در مرحله شکل گیری و تثبیت هوّیت اجتماعی هستند، به 

 خوبی روشن می شود و ما در قالب پنج عنوان کلّی به این موارد اشاره می کنیم: 
1( مسجد و روابط اجتماعی: انسان، موجودی اجتماعی است و به گفته حکما به طور فطری اجتماعی است. 
به همین دلیل، انسـان، ناگزیر از داشـتن روابط اجتماعی با افراد مختلف به عناوین مختلفی، چون خانواده، 
دوسـتان، همکاران، همسـایگان و... اسـت. از مهم ترین روابط اجتماعی انسان، روابط دوستی است. داشتن 
دوستان مناسب باعث سالمت روحی و هوّیت اجتماعی مناسب انسان می شود؛ به خصوص در دوره نوجوانی 

و جوانی، افراد به شّدت تحت تأثیر محیط و دوستان خود هستند. 
از نگاه امام علی، انسان ناتوان کسی است که در برقرای این ارتباط دوستی با دیگران ناتوان باشد. »أَْعَجُز 

1 . وسائل الشیعه، ج٣، ص٤٨٠.
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النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن اْکتَِساِب ااْلْخَواِن، َوأَْعَجُز ِمْنُه َمْن َضیََّع َمْن َظِفَر بِِه ِمْنُهْم؛ عاجزترین مردم کسی است که از 
به دست آوردن دوستان عاجز باشد و از او عاجزتر کسی است دوستانی را که به دست آورده، از دست بدهد«.1

نوع دوسـتان انسـان و محیط های دوستی و رفاقتی افراد، در شکل گیری هوّیت اجتماعی آنها بسیار مؤثّر 
اسـت و معّرف و عالمت خوبی برای شـاخت هوّیت شـخصی و اجتماعی افراد اسـت. امام علی فرمودند: 

»َفإنَّ المرُء یوزن بخلیله؛ همانا، مرد به دوستش سنجیده می شود«.2
تو اّول بگو با چه کس زیستی                 

که تا من بگویم که تو کیستی
همان قیمت آشنایان تو                          

بود قیمت و ارزش و جان تو
نکته مهم در مبحث دوسـتی، محور و مالک مورد توّجه در دوسـتی بین افراد اسـت. دوسـتی، گاهی با 
محورّیـت مسـائل مالی، سیاسـی و گاهـی هم با محورّیت مسـائل الهی و روابط دینی اسـت. محکم ترین و 
سـالم ترین دوسـتی ها، دوسـتی ای است که بر اساس مسـائل دینی و با محورّیت محّبت ایمانی شکل گرفته 
؛ در روز قیامت دوستان، دشمن یکدیگرند، مگر متقین«.3 ء َیْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِّل الُْمتَِّقیَنِ باشد. »الِْخالَّ

امام علی، اّولین اثر ارتباط با مسجد را یافتن دوستان و برادران دینی مطرح می فرمایند. دوستی ای که 
بر محور دین و بندگی خدای متعال شـکل گیرد، پایدار خواهد بود و به دور از هر گونه دغل و انحراف اسـت. 
این دوستِی ایمانی، در شکل دادن به هوّیت اجتماعی نوجوان و جوان، قابلّیت زیادی دارد و هوّیت اجتماعی 

با محورّیت مالک های دینی و الهی را در فرد ایجاد می کند. 
2( مسـجد و آمـوزش علـوم نافـع: امیرالمؤمنین در این روایت شـریف، دّومین و سـّومین ثمره ارتباط با 
مسـجد را یادگیـری علـوم نافـع و اعتقادات صحیح می داند. یکـی از مؤلّفه های اثرگـذار در هوّیت اجتماعی 
انسـان، اعتقادات دینی و آشـنایی با فرهنگ صحیح زندگی و به طور کلّی علم و آگاهی اسـت. علم به تاریخ 
پرافتخـار اسـالم، علم به آموزه های بسـیار مترّقی اجتماعـی دین، علم به ارزش و جایـگاه هوّیت ملّی، علم 
بـه ضوابـط درسـت زندگی اجتماعـی و...،  بخشـی از این علوم نافع را تشـکیل می دهند. مسـجد، از ابتدای 

شکل گیری،  به عنوان یک کانون آموزش و یک دانشگاه مطرح بوده است. 
روزی رسـول اکـرم  وارد مسـجد شـد و بـا دو گـروه مواجـه شـد. در یک قسـمت، گروهی سـرگرم 

1 . نهج البالغه، حکمت12؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج68، ص384، ح22.
2 . غررالحکم, ج1, ص89, ح2048

3 . زخرف، آیه67.
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علم آموزی و در قسـمت دیگر، عّده ای مشـغول رازونیاز با خدا بودند. پیامبر فرمودند: »این دو نشسـت 
و گردهمایی، مشـمول خیر و سـعادت اند، زیرا گروه دّوم خدا را می خوانند و گروه اّول نیز سـرگرم فراگیری 
بینش و دانش  هستند و می خواهند دانش و آگاهی دینی خود را از رهگذر تعلیم، به دیگران منتقل سازند؛ اّما 
گروه اّول بر گروه دّوم مزّیت دارند. سـپس، حضرت در جمع گروهی که سـرگرم دانش اندوزی و تعلیم بودند، 
نشست.1تشکیل جلسات تفسیر قرآن، آموزش احکام و مسائل شرعی، آموزش اعتقادات اسالمی، بیان تاریخ 
اسـالم و ایران، دشمن شناسـی و... آموزش هایی است که در مسـجد، با محورّیت امام جماعت مسجد انجام 
می شـود و این آموزش ها تأثیر بسـیار زیادی در شـکل گیری هوّیت اجتماعی سـالم افراد دارد. تأکید بر این 
مسئله به جاست که مسجد و مباحث آموزشی که مسجد در اختیار افراد قرار می دهد، در ترسیم سبک زندگی 
اسـالمی ـ که خود از مهم ترین مؤلّفه های تشـکیل دهنده هوّیت اجتماعی صحیح اسـت ـ بسیار نقش مهمی 

دارد و از این طریق می تواند تأثیر مهّمی در تحّقق تمّدن اسالمی داشته باشد. 
3( مسـجد، عامل بیداری فطرت الهی: در این حدیث شـریف، چهارمین اثر ارتباط با مسـجد، قرار گرفتن در 
معرض رحمت الهی مطرح شـده اسـت. اگر چه این رحمت، مصادیق فراوانی دارد، اّما به نظر می رسـد، یکی 
از مهم ترین جلوه های این رحمت الهی، بیداری فطرت الهی انسـان ها در اثر عبادت و معنوّیت باشـد. اسـتاد 
مطهری، یکی از عوامل بسیار اثرگذار در هوّیت اجتماعی و انسانی را، فطرت الهی موجود در وجود انسان ها 
یِن َحنِیفًا  می دانـد؛ همـان فطرتـی که خدای متعال از آن در قرآن این گونه یاد کرده اسـت: »َفَأِقـْم َوْجَهَک لِلدِّ
ُم َو لِکنَّ أَْکَثَر النَّاِس اَلَیْعلَُموَن؛ پس روی خود  یُن الَْقیِّ ِ ذلَِک الدِّ النَّاَس َعلَْیَها اَلتَْبِدیَل لَِخلِْق اهللَّ َّتِی َفَطر َ ِ ال ِفْطَرَۀ اهللَّ
را با گرایش تمام به حّق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا، مردم را برآن سرشته است. آفرینش 

خدا تغییرپذیر نیست. این، همان دین پایدار است؛ ولی بیشتر مردم نمی  دانند«. 2
 مسـجد، کانون عبادت و توّجه دادن انسـان به مقام عبودّیت و بندگی اسـت. افرادی که توّجه بیشـتری 
به این فطرت الهی خود دارند و از مقام انسـانّیت خود، آگاه هسـتند، در صحنه اجتماع نیز رفتاری متناسـب با 
هوّیـت الهـی خود دارند و خود را به هر کار و رفتاری آلوده نمی کنند. امام علی می فرماید: »َمنْ َعَرَف  َقْدَرُه 

 لَْم َیِضْع بَْیَن النَّاِس؛ هر کس مرتبه و ارزش خود را بشناسد، آن را میان مردم تباه نمی کند«.3
4( مسجد و مواعظ اخالقی: پنجمین و ششمین اثر ارتباط با مسجد، در کالم امام علی، شنیدن، مواعظ 
اخالقی است که سبب هدایت به مسیر درست زندگی و دوری از راه های انحرافی می گردد. مسائل اخالقی 

1 . مجموعه آثار استاد مطّهری، ج18 ص193.
2 . روم، آیه30.

3 . تمیمی آمدى، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص233.
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هر فرد و جامعه، اثر به سزایی در هوّیت اجتماعی آن فرد یا جامعه دارد. به طور مثال، فردی که دچار بیماری 
اخالقی، مانند تّکبر و خود پسندی باشد، مشّخصات اجتماعی او به گونه ای است که دچار انزوا و از دست دادن 
اطرافیان خواهد شـد و در برقراری ارتباط با اطرافیان خود، دچار مشـکل می گردد؛ اّما فردی که از تواضع و 
دگردوستی برخوردار است، هوّیت اجتماعی وی به گونه دیگری است. فرد یا جامعه ای که دچار روحّیه منفِی 
خودباختگـی اسـت، هوّیت اجتماعی آن فرد یا اعضای آن جامعه به گونه ای اسـت کـه در برابر فرهنگ های 
مهاجم، توان مقابله نخواهد داشـت و سـتم پذیر خواهد بود. بیماری جامعه و قوم فرعون از نگاه قرآن همین 
َُّهْم َکانُوا َقْوًما َفاِسِقیَن؛ پس، او قوم خود را سبک مغز  بوده اسـت و قرآن می فرماید: »َفاْسـَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه إِن

شمرد و آنها هم وی را اطاعت نمودند، به راستی که آنها گروهی فاسق و نافرمان بودند«.1
مسـجد بـا احیای جلسـات وعظ و اخـالق، می تواند به شـکل گیری صحیح هوّیت اجتماعـی نوجوانان و 
جوانان کمک شـایانی نماید؛ به خصوص با توّجه به این نکته که دِل پاک نوجوان و جوان، آمادگی بیشـتری 

برای دریافت مواعظ اخالقی دارد و ملکات اخالقی در او راسخ تر خواهد بود. 
َغـِر َکالنَّْقـِش  ِفی الَْحَجِر؛ علـم در کودکی، ماننـد حّکاکی بر روی  امـام علـی فرمودنـد: » الِْعلْـُم ِمَن الصِّ
سـنگ اسـت«.2همچنین، پیامبر فرموده اند: »حفظ الّرجل بعد ما یکبر کالکتاب علی الماء؛ یادگیری در 

بزرگسالی، مثل نگارش بر روی آب است«.3
موعظه، راه هدایت را به انسـان می نمایاند و راه گمراهی را به انسـان می شناسـاند. یکی از عوامل انحاط 
شخصّیتی و بی هوّیتی جوانان، فقدان آگاهی و عدم تشخیص راه درست و صراط مستقیم از راه های گمراهی 
اسـت. مسـجد، بهترین مکانی اسـت که می تواند راه هدایت و ضاللت را به جوانان نشان دهد تا دچار بحران 

هوّیت یا هوّیت ناپسند اجتماعی نشوند. 
5( مسـجد و کنتـرل اجتماعـی: امام علی، در بخـش پایانی کالم خود در فواید ارتباط با مسـجد به یک 
حقیقت روان شـناختی اشـاره می کنند. افرادی که با مسـجد ارتباط مسـتمر داشـته باشـند از نظر اجتماعی 
جایگاهی پیدا خواهند کرد که بسـیاری از رفتارهای غلط یا خالف شـرع یا خالف عرف جامعه اسـالمی را 
دسـت کم به خاطر حیا ترک خواهند کرد و این در سـالمت ظاهر جامعه اسـالمی که خود از جلوه های هوّیت 
اجتماعی اسـت، اثرگذار اسـت. به عبارت دیگر، ارتباط با مسـجد باعث به وجود آمدن نوعی کنترل همگانی 
بین مسلمانان خواهد شد. به تجربه ثابت شده است که جوان در محیطی که غریب باشد و کسی او را نشناسد، 

1 . زخرف، آیه54.
2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج 1، ص224.

3 . نهج الفصاحة، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، ص445.
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راحت تر به رفتارهای هنجارشکنانه می پردازد. یکی از آفات پذیرش دانشجوـ  به خصوص دخترانـ  در شهر 
دیگر غیر از شـهر خود، همین فراهم شـدن زمینه لغزش و رفتارهای خالف هنجار اسـت. بنابراین، ارتباط با 
مسجد به خصوص در سنین جوانی، نوعی شخصّیت و هوّیت مذهبی اجتماعی برای نوجوان و جوان به وجود 
می آورد که همین هوّیت، می تواند مانع ارتکاب رفتارهای غلط باشد. در روایتی از امام رضا نقل شده که 
ِ َقالَ  لَْم َیْبَق ِمْن أَْمَثاِل الْنْبَِیاِء إاِلَّ َقْوُل النَّاِس إَِذا لَْم تَْسـَتْحِی َفاْصَنْع َما  فرمودند: »َعْن آبَائِِه أَنَّ َرُسـوَل اهللَّ
ِشْئَت؛ از نصایح پیامبران چیزی باقی نمانده، مگر اینکه مردم می گویند هرگاه حیا نداری، هر چه می خواهی 
بکن«.1حضور در جمع مؤمنان و شناخته شدن به وسیله ایمان در بین مردم، می تواند روحّیه شرم و حیا را در 
انسان ایجاد و تقوّیت نماید و به نوعی هوّیت اجتماعی ایمانی برای شخص ایجاد کند که خود در عدم توّجه 

به انحرافات و لغزش ها بسیار قابل توّجه است. 

بایسته های مسجد فّعال

بر اسـاس بحث های گذشـته، مسـجد می تواند نقش بسیار مهّمی در شـکل گیری هوّیت اجتماعی افراد 
داشته باشد؛ اّما نکته قابل توّجه این است که مسجدی در ایفای این نقش موّفق خواهد بود که حضور پویا و 
فّعالی در اجتماع داشته باشد. مسجدی که تمام فّعالّیت آن منحصر به اقامه نماز جماعت باشد، اگرچه اثرهایی 
را در زمینه مسائل عبادی و اجتماعی مسلمانان خواهد داشت، اّما آن نقش آفرینِی کامل را نخواهد داشت. به 
همین دلیل، در پایان این مقاله، ما به ذکر چند نکته به عنوان ضرورت های مسجد فّعال می پردازیم. در واقع 
ضروریات مسجد فّعال، یعنی آنچه که برای پویایی و فّعال بودن مسجد در تمام عرصه ها به خصوص درباره 

موضوع مورد بحثـ  یعنی شکل گیری هوّیت اجتماعی نوجوان و جوانـ  الزم است.
1. فّعـال بـودن امـام جماعـت: امام جماعت، رکن اصلی مسـجد در زمینه مسـائل فرهنگی اسـت. تمام 
فّعالّیت های تربیتی، فرهنگی و مذهبی مسجد، با محورّیت امام جماعت باید صورت گیرد. اگر امام جماعت 
به برنامه مسـجد و اقامه نماز جماعت به عنوان یک برنامه تبلیغی همه جانبه و اثرگذار نگاه کند و تمام سـعی 
و تالش خود را برای ایجاد یک فضای تربیتی به کار بندد، مسجد از یک معبد صرف به یک کانون عبادی و 

تربیتی و اجتماعی تبدیل می شود که نقش بی بدیلی در سطح جامعه خواهد داشت. 
2. هماهنگـی بین ارکان اجرایی مسـجد: اجرای فّعالّیت های مختلف مسـجد توّسـط افـراد یا گروه های 
مختلفی انجام می شـود که ما از آنها به عنوان ارکان اجرایی مسـجد یاد می کنیم؛ مثل امام جماعت، هیئت 

1 . مجلسی، بحاراألنوار، ج68، ص333.
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امناء، بسـیج مسـجد و... . یکی از مشـکالتی که متأّسـفانه در برخی مسـاجد مشـاهده می شود، اختالف بین 
این ارکان در تصمیم گیری های کالن و سیاسـت گذاری های مسـجد است که آفات زیادی به همراه دارد که 
عبارت اند از: هدر رفتن انرژی و پتانسیل مسجد و اعضای فّعال در آن، بر روی زمین ماندن کارهای اساسی 
و وظایف اصیل مسـجد، ایجاد دل زدگی و دفع نمودن دیگران از مسـجد و... . اگر ارکان مسـجد با هماهنگی 
کامل با یکدیگر به انجام وظیفه بپردازند، اثرگذاری مسـجد، مضاعف خواهد شـد و مسـجد، پویایی باالیی 
خواهد داشـت. الزم به ذکر اسـت که امام جماعت در ایجاد این هماهنگی بین ارکان مسـجد، نقش کلیدی 

دارد. 
3. اندیشیدن تدابیر الزم و ایجاد فضای مناسب برای حضور حداکثری نوجوانان و جوانان در مسجد: اگر 
حضور جوانان در مسجد منحصر به اقامه جماعت باشد، هرچند در شخصّیت آنان اثرگذار است، اّما هرچه این 
حضور بیشتر و البته هدفمند و باضابطه باشد، این اثرگذاری بیشتر و انس آنان با مسجد عمیق تر خواهد بود. 
ایجاد کتابخانه و فضای مطالعه در مسجد، فراهم کردن فضای آموزشی و فرهنگی، مثل کالس های علمی، 
فرهنگی و مذهبی، برگزاری جلسـات و مراسـم مختلف در مناسـبت های ملّی و مذهبی و... از نمونه های این 

فضاسازی برای حضور حداکثری و هدفمند جوانان در مسجد است. 
4. استفاده از افراد تحصیل کرده، جوان و خوش فکر در فّعالّیت های مختلف مسجد: حضور این گونه افراد 
در فّعالّیت های مسـجد از قبیل عضوّیت در هیئت امنا، برگزاری کالس ها و جلسـات آموزشـی فرهنگی، به 
عنوان امام جماعت و سـخنران و حّتی مؤّذن و مّکبر، باعث جذب بیشـتر جوانان به مسـجد و کارآمدتر شدن 
مسـجد در ایفای نقش های خود اسـت. از این طریق، اثرگذاری مسـجد در هوّیت بخشـی به جوانان از لحاظ 
اجتماعی بسـیار بیشـتر خواهد بود. جوانی که در مسـجد، هیچ جذبه ای نمی بیند و هیچ ارتباطی با مسـجد و 
عناصر مسـجد، نه از لحاظ سـّنی و نه از لحاظ علمی و فرهنگی نمی بیند، طبیعی اسـت که از فضای مسـجد، 
اثرپذیری نخواهد داشت و حضور وی در مسجد، از نظر کمی و کیفی یک حضور حداقلی خواهد بود و هوّیت 
اجتماعی وی در محیط های دیگری شـکل خواهد گرفت. به عبارت دیگر، سـنخّیت بین دو شـئ، مهم ترین 
عامل پیوند و اثرپذیری است. جوان، اگر احساس سنخّیت با محیط مسجد داشته باشد، پیوند عمیق و پذیرش 
باالیی از محیط مسـجد خواهد داشـت؛ اّما اگر این سـنخّیت را نیابد، ارتباط او با مسـجد، سـطحی و غیر مؤثّر 

خواهد بود.
 ،در این بخش از نوشـتار، مناسـب اسـت کالم زیبای رهبر معّظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای

در توصیف مسجد ایده آل را، ُحسن ختام این بخش قرار دهیم که فرمودند: 
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»نخسـتین مطلب مهم، بنای مسـجد و حضور روحانی شایسته در آن است... . دسترسی آسان به مسجد، 
نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ماسـت. روحانی پرهیزگار، خردمند، کارشـناس و دلسوز در مسجد، 
مانند پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه  حیات مسجد است. امامان جماعت، باید آماده سازی خویش 
برای طبابت معنوی را وظیفه حتمی خود بدانند و مراکز رسـیدگی به امور مسـاجد و حوزه های علمیه در همه 
جا آنان را یاری دهند. مساجد، باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون موعظه 
و پرورش اخالق باشـد. زمزمه محّبت متولّیان و مدیران و ]هیئت[ امنای مسـاجد، باید دل های پاک جوانان 
را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحّیه های بسیجی باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و لبریز از 
امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزشی در هر محّل، همکاری و پیوند تعریف شده و شایسته ای برقرار گردد. 
چه نیکوسـت که دانش آموزان برجسـته و ممتاز در هر محّل، در مسـجد و در برابر چشـم مردم و از سوی امام 
 جماعت ، تشویق شوند. مسجد باید رابطه خود را با جوانانی که ازدواج می کنند، با کسانی که به موّفقّیت های 
علمی و اجتماعی و هنری و ورزشـی دسـت می یابند، با صاحب هّمتانی که کمک به دیگران را وجهه  هّمت 
می سـازند، باغم دیدگانی که غم گسـاری می جویند و حّتی با نوزادانی که متولّد می شـوند، برقرار و مستحکم 

کند. مسجد باید در هر منطقه و محّل، مأمن و مایه  خیر و برکت باشد«.1

نتیجه گیری

مسـجد به عنوان یک پایگاه عبادی و اجتماعی، اگر با توّجه به معیارهایی چون فّعال بودن امام جماعت، 
استفاده از افراد فرهیخته و جوان در ارکان مسجد و... به ایفای نقش در جامعه بپردازد، با کارکردهای خاّص 
خود می تواند تأثیر به سـزایی در شـکل گیری هوّیت اجتماعی نوجوانان و جوانانـ  که در دوران شـکل گیری 
و تثبیت هوّیت هسـتندـ  داشـته باشـد و در مواقعی این نقش آفرینی بی بدیل است. کارکردهایی، مانند ایجاد 
محیط دوستی و ارتباطات اجتماعی، ارائه آموزش های دینی، فرهنگی، تاریخی و... به جوانان، باعث آگاهی 
آنها به هوّیت اجتماعی صحیح خواهد بود. همچنین، وعظ و خطابه و ایجاد محیط و روحّیه اخالقی در افراد 

و...، در شکل گیری هوّیت اجتماعی افراد دخیل هستند.

1 . نرم افزار حدیث والیت، مکتوبات، پیام به نوزدهمین اجالس سراسرى نماز، ص28.
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نقش مساجد در تربیت دینی جوانان
رامین نوظهوری و سمّیه رسولی

چکیده

مسـجد، بـه عنوان پایگاه اجتماعی اسـالم، همـواره کانون جذب تربیت دینی جوانان بوده اسـت و مردم 
و مربّیـان دینـی و مذهبی بـه آن توّجه کرده اند. تحّوالت روزافزون دنیای مـدرن  و تهاجم فرهنگی در عصر 
جهانی شـدن از یـک  سـو، تربیـت دینی جوانان، بـه  مثابه  یکـی از اصلی ترین دغدغه های عالمـان تربیتی و 
فرهیختگان دینی مسلمان از سویی  دیگر،  اهمّیت مسجد، را در تربیت دینی بیش  از پیش روشن کرده است. 
نویسـندگان این نوشـتار، سـعی نموده اند تا با ارائه تعریفی از تربیت دینی و بررسی نقش مسجد در اسالم، به 
این پرسـش پاسـخ گویند که مسجد، چگونه می تواند در ایجاد ارزش ها و تربیت دینی جوانان امروزی، نقش 
داشـته باشـد. نوشـته حاضر، ابتدا به تبیین مفاهیمی چون مسجد، تربیت، دین و تربیت دینی پرداخته، سپس 
نقش و اهمّیت مسـجد را در اسـالم و تربیت دینی جوانان امروزی، مورد بررسـی قرار می دهد. همچنین، در 

پایان، به برخی از راهکارهای تئوری و عملی نیز اشاره می کند.

واژگان کلیدی: 

مسجد، تربیت، دین، تربیت دینی.
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اشاره

تربیت دینی جوانان، همیشـه یکی از موضوع های مورد توّجه در همه جوامع بوده اسـت؛ هر چند ممکن 
است در مورد ارزش های مورد نظر و گستره  آنها و همچنین، چگونگی ارائه و انتقال آنها به نسل های بعدی، 
دیدگاه هـای متفاوتـی وجود داشـته باشـد. در چند دهه  اخیر و با توسـعه فّناوری های ارتباطـی و اّطالعاتی و 
جهانی شـدن، اهمّیت گسـترش فرهنگ دینی بومی در مدارس و مساجد، مورد توّجه متخّصصان حوزه های 

علوم تربیتی و نخبگان دینی قرار گرفته است.
شـاید در مورد اهمّیت تربیت دینی و پرداختن به آن در مدارس، مطالعات زیادی صورت گرفته باشـد؛ اّما 
باید گفت که پرداختن به نقش مسـاجد در احیای فرهنگ دینی نیز، اهمّیت و ضرورت الزم را دارد. مسـجد، 
یکی از مهم ترین مراکز گردهمایی مسـلمانان اسـت و در همه  جوامع اسـالمی به وفور یافت می شـود. تعداد 
بسـیار زیاد مسـاجد و شـأن دینی آنها پتانسـیل فرهنگی قابل مالحظه ای در اختیار جوامع مسلمان قرار داده 
است که چشم پوشی از آن، لطمه های جبران ناپذیری بر پیکره  جامعه وارد می کند. در این نوشتار، می کوشیم 

پیوند میان مسجد و تربیت دینی را بیابیم و پتانسیل های مسجد را در عرصه  تربیت دینی بیان کنیم.

مفهوم شناسی مسجد و تربیت

مسـجد، واژه ای عربی و اسـم مکان از ریشـه ثالثی مجّرد »سـجد« اسـت. معنای لغوی آن، سجده گاه و 
عبادتگاه است و در اصطالح به مکان معّینی اطالق می شود که برای اقامه نماز وقف شده باشد. در فرهنگ 
دینی، نام »مسـجد« یادآور بندگی و کرنش در پیشـگاه خداوند متعال اسـت. مسجد، به معنی جایگاه سجده 
ُجوُد ُمْنَتَهی  الِْعَباَدِۀ ِمنْ  بَنِی  آَدَم؛ سجده، اوج بندگی انسان  اسـت و در مورد سـجده، در روایات آمده اسـت: »السُّ
در برابـر خداسـت«.1در حقیقـت، برترین و اصیل ترین محّل برای عبادت و تقّرب جسـتن بـه خداوند متعال، 
مسـجد اسـت. بنابراین، قرآن کریم بر جنبه های عبادی مسـجد، بیش از هر بعد دیگری تّکیه کرده اسـت. 
 ِ ِ َفال تَْدُعوا َمَع اهللَّ مسجد، جایگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند است؛ قرآن می فرماید: »َو أَنَّ الَْمساِجَد هلِلَّ
أََحداً؛ و مسـاجد ویژه خداسـت؛ پس، هیچ  کس را با خدا مخوانید«.2مسـجد، جایگاه زمزمه و نجوای صادقانه 

با معبود است.
ینَ  َکما بََدأَُکْم تَُعوُدوَن، بگو  »ُقْل أََمَر َربِّی بِالِْقْسـطِ َو أَقیُموا ُوُجوَهُکمْ  ِعْنَد ُکلِ  َمْسـِجٍد، َو اْدُعوهُ  ُمْخلِصینَ  لَهُ  الدِّ
پروردگارم ]مرا[ به دادگری فرمان داده است و ]اینکه [ در هر مسجدی، روی خود را مستقیم ]به  سوی قبله [ 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج 82، ص164.
2. جن، آیه18.
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کنید و در حالی  که دین خود را برای او خالص گردانیده اید، وی را بخوانید؛ همان  گونه  که شـما را پدید آورد، 
]به سوی او[ برمی گردید«.1

 مسجد، پایگاه عروج انسان از خاک به افالک است. قرآن می فرماید: »ُسْبحاَن الَّذی أَْسری  بَِعْبِدِه لَْیاًل ِمَن 
ـمیُع الَْبصیُر؛ پاک و منّزه است  َُّه ُهَو السَّ الَْمْسـِجِد الَْحراِم إِلَی الَْمْسـِجِد الْْقَصی الَّذی باَرْکنا َحْولَُه لُِنِرَیُه ِمْن آیاتِنا إِن
ـ  که پیرامون آن را برکت  آن ]خدایی [ که بنده اش را یک شـب، از مسـجد الحرام به  سـوی مسـجد القصی  

داده ایم ـ سیر داد تا از نشانه های خود به او بنمایاند؛ چرا که او شنوا و بیناست«.2
شـناخت مفهوم »تربیت دینی« به شـناخت معنای دو کلمه »تربیت« و »دین« وابسـته اسـت. ازاین رو، 
الزم است به معانی این دو واژه نیز اشاره کنیم. ریشه لغوی تربیت، واژه »ربو« است که به  معنای زیاد شدن 
و افزایش است. بنابراین، معنای لغوی واژه تربیت، رشد، نمّو، برتر نهادن، زیاد کردن، پروردن، بزرگ  داشتن 
و ارزنده  سـاختن و به  عبارتی مهّیا کردن زمینه افزایش و پرورش اسـت.3تربیت، در اصطالح، عبارت است از 
فراهم  آوردن زمینه ها و عوامل به  فعلّیت  رسانیدن یا شکوفا کردن استعدادهای انسان در مسیر رشد و تکامل 

اختیاری او به  سوی اهداف مطلوب.
در زبـان انگلیسـی، واژه Education را معـادل تربیت قرار داده اند. امـروز، Education چهار معنای عمده 
دارد که برخی از این معانی در زبان فارسی کاربرد نداشته اند؛ اّما پس از شکوفایی دانش و فّن ترجمه، استفاده 

شدند و بار معنایی جدیدی گرفتند. به گفته شکوهی، چهار معنای عمده تربیت عبارت اند از:
1. تربیت به  معنای مؤّسسه و نهاد آموزشی؛
2. تربیت به  معنای محتوا و برنامه آموزشی؛

3. تربیت به  معنای عمل و جریانی که در حیات انسان به  چشم می خورد؛
4. تربیت به  معنای محصول و نتیجه تربیت.

تربیت، به  معنای سـّوم، فرآیندی پیچیده و دارای جنبه های گوناگون اسـت. می توان گفت که تربیت به 
این معنا، یعنی تأثیری که نسل های بزرگسال بر نسل هایی می گذارند که هنوز برای زندگی اجتماعی آماده 

نشده اند. 

مفهوم دین و تربیت دینی

در آیه 27 سـوره روم، چنین آمده اسـت: دین، جز قانون زندگی و راهی که انسـان باید برای رسـیدن به 

1. اعراف، آیه29.
2. اسرا، آیه1.

کبر، لغت نامه  دهخدا، ذیل واژه »تربیت«. 3. دهخدا، علی ا
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سعادت بپیماید، نیست و هدف نهایی انسان، همان رسیدن به سعادت است. واژه دین، از مفاهیمی است که 
همواره در میدان آراء و نظرهای گوناگون صاحب نظران قرار داشـته اسـت و توافقی مشترک درباره آن وجود 
ندارد. حّتی عّده ای از محّققان آن را تعریف ناپذیر می دانند؛ زیرا قدمت دین به درازای عمر انسـان اسـت و در 

شکل های گوناگون، از ابتدایی ترین صورت تا صورت متعالی و جامع، در جوامع گوناگون تبلور یافته است.
عاّلمـه طباطبائـی، دیـن را روش یا سـّنت اجتماعی تعریف می کنـد. وی دین را، راه زندگـی می داند که 
آدمـی در دنیـا بـه ناچار آن را می پیماید. آیت اهلل جوادی آملی، دیـن را مجموعه ای از عقاید، اخالق و قوانینی 
می داند که برای اداره جامعه انسـانی و پرورش انسـان ها ضروری اسـت. برای انسان، دین موهبتی است که 
او را به فلسـفه حیات مسـلّح می کند و نیازها و خواسـته های بنیادی روانی، به ویژه نیاز به عشـق و جاودانگی، 
را تحّقق می بخشـد. باورهای دینی، همواره طی تاریخ بشـر، با او همراه بوده اند و در هیچ دوره ای، بشر بدون 

اعتقادهای دینی نبوده است.1
با توّجه به تعاریف تربیت و دین، تربیت دینی عبارتست از فرآیندی دوسویه میان مربّی و متربّی که طی آن 
مربّی با بهره گیری از مجموعه باورها، قوانین و آموزه های دینی می کوشد تا شرایطی فراهم کند که متربّی، 
آزادانه در جهت رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای خود گام بردارد و به  سوی هدف های مطلوب دینی رهنمون 
شـود و بر اسـاس اهداف و ارزش های دینی تربیت گردد. به  دیگر سـخن، می توان گفت که »تربیت دینی« 
فرآیندی است که از طریق اعطای بینش و التزام قلبی و عملی به فرد، هماهنگ با فطرت او و به دور از جبر 

و فشار، برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی انجام می گیرد.
 بـه اعتقـاد برخی اندیشـمندان، تربیت دینی، در فرد تغییر نگـرش ایجاد می کند و نگرش او را به خودش، 
هستی، هدف نهایی و ماورای طبیعت تغییر می دهد و رفتارهای او را نیز جهت می دهد. ایشان، باور دارند که 
دانسـتن دین و آموزه های دینی با تربیت دینی برابر نیسـت؛ بلکه فقط زمانی آموزه های دینی، تربیت دینی 
نام می گیرند که سبب شکل گیری نگرش شوند و در فرد، چشم انداز یا بینش شناختی ایجاد کنند. به  عبارت 
دیگر، تربیت دینی، تربیت بر اسـاس آموزه های دینی اسـت که به دینداری ختم می شود و شکوفایی دینی را 

در بر دارد. هدف از تربیت دینی، ایجاد، تقوّیت و پرورش روح تقوا و هدایت پذیری است.2

نقش و اهمّیت مسجد در اسالم 

مسـجد، زمینه  عبادت پرحضور و خالصانه را فراهم می کند. در مسـجد، مؤمنان با پرداختن به نماز، ذکر و 

1. شریفی و همکاران، رابطه نگرش دینی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز.
2. پورعلی فرد، محّمدمهدی، نکته هایی درباره روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان.



281 فــــروغ مسجـــــــــــد

دعا زنگار غفلت از دل و جان می شـویند و با خداوند متعال انس می گیرند. ابعاد تربیتی مسـجد با ابعاد عبادی 
آن مرتبط اسـت؛ زیرا عبادت، پرورش دهنده روح و روان آدمی اسـت و در واقع، پاسـخ به آن، پاسـخ به نیازی 
طبیعی و مهم است. کسی که نیازهای جسمی و روانی خود را منطقی پاسخ گوید، شخصّیتی متعادل می یابد. 
عبادت و راز و نیاز با خداوند، نیاز واقعی و فطری هر انسـان اسـت و شـخصّیت او را پرورش می دهد. گر چه 
عبادت در هر مکانی، این نیاز روحی را به  طور نسبی تأمین می کند؛ ولی این نیاز، در مسجد و عبادتگاه، بهتر 
و کامل تر تأمین می شـود. انسـان، بنا به فطرت خویش، معبد و مسـجد را دوسـت دارد و بدان عشق می ورزد. 
پژوهش های تاریخی نشـان می دهد که معبد، با انسـان همراه و همزاد بوده اسـت. ازاین رو، ائّمه در سـخنان 
خویش، مسـجد را آشـیانه و پناهگاه مؤمن برشـمرده اند؛1پناهگاهی که انسـان در آن، از دغدغه و اضطراب 

فاصله می گیرد و به آرامش و سکون دست می یابد. 
امـام صادق به مسـلمانان سـفارش می کند که هنـگام رویارویی با مشـکالت و اندوه های دنیوی، به 
نماز و مسـجد پناه ببرند. به این دلیل، جنبه های عبادی مسـجد را می توان در شـمار نقش تربیتی آن نیز به 

حساب آورد.
مسـجد، با ایجاد پیوند میان مؤمنان و نخبگان و صالحان جامعه، بسـتری مناسـب برای پرورش و تربیت 
روحـی و اجتماعـی آنها فراهم می کنـد. در مکتب تربیتی اسـالم، »انزواطلبـی« و »جمع گریزی«، بیماری 
روحی تلّقی می شـود؛ در حالی  که اجتماعی  بودن و جمع گرایی ـ در حّد معقول ـ نشـانه سـالمت روح و روان 
انسان و تعادل فکری اوست. مسجد، با فراخواندن پیوسته مسلمانان به جمع، روح جمع گرایی، انعطاف پذیری 
و نظم پذیری را در آنان تقوّیت می کند. افزون بر آنچه گذشت، مسجد، به  طور معمول، جایگاه طرح مشکالت 

و مباحث اجتماعی است و با حضور در چنین مکانی، روح تعّهد و دردمندی در فرد ایجاد می شود.
 مسجد، کانون رایزنی و مشورت است. خداوند متعال، پیامبر خویش را فرمان داده است تا در کارهای مهم 
با مردم مشورت کند: »َو شاِوْرُهمْ  ِفی  الْْمِر«.2مسجد، پایگاهی است که رسیدن به این مهم را عملی می سازد.

بر این اساس، نویسندگانی که مسجد را »مجلس شورای مسلمانان« نام نهاده اند، سخنی گزاف نگفته اند. 
رسـم مسـلمانان در زمان پیامبر این بود که هر گاه حادثه ای مهم رخ می داد، منادی ندا می داد: »الصالُۀ 
جامعـة«؛ یعنـی بـرای نمـاز در مسـجد جمع شـوید. این جمله بـرای مردم آن زمـان، معنایی خاّص داشـت. 
مسـلمانان از ایـن ندا می فهمیدند که یک امر الهی مطرح اسـت. ابن سـعد در »الطبقـات الکبری« به نقل از 
سعیدبن مسّیب گفته است: »پیش از تشریع اذان، مردم را با ندای »الصالُۀ جامعة«، به مسجد و نماز جماعت 

1. العاملی، الحر، وسائل اّلشیعه، ج5، ص263، باب31 از ابواب بقیه الصلوات المندوبه، روایت3.
2. آل عمران، آیه 159.
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فرامی خواندند. پس از آن که اذان تشـریع شـد، با جمله مزبور، مردم را در غیر اوقات نماز، برای کارهای مهم 
به مسجد فرامی خواندند«.1

 شـواهد گویایی نشـان می دهد که مسـلمانان حّتی در خصوص مسـائل نظامی نیز در مسجد به مشورت 
می پرداختند. مسجد، خانه آشنایی با دردها و مشکالت اجتماعی و چاره اندیشی برای رفع آنها است.

امام خمینی در گفتاری به این نقش مسجد تأکید کرده اند و فرموده اند: »این مسجد الحرام و مساجد 
در زمان رسول اکرم، مرکز جنگ ها و سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بود. این طور نبوده است 
که در مسجد پیغمبر، همان مسائل عبادی نماز و روزه باشد؛ مسائل سیاسی اش بیشتر بود. اسالم می خواهد 

که مردم آگاهانه برای مصالح خودشان و برای مصالح مسلمین در آنجا فّعالّیت کنند«.2
مسـجد، پایگاه عمومی مسـلمانان و محّل حضور قشرهای گوناگون است. ازاین رو، جایگاه مناسبی برای 
تعاون اجتماعی مسـلمانان و مشـارکت آنان در رفع نارسـایی های اجتماعی اسـت. مسجد، در جایگاه اصیل 
 خود، الگوی ارزش گذاری اسـت؛ ارزش های فراموش شـده، در مسـجد مطرح می شود. در مسجد پیامبر
گاهی کسـانی یافت می شـدند که نه  تنها از جهاد و ایثار بویی نبرده بودند، بلکه از راه های گوناگون، نفاق و 
دودستگی را در جامعه ترویج می دادند و به طور عملی با پیامبر رویارویی می کردند؛ اّما با این  حال انتظار 

داشتند در مسجد جایگاهی واال داشته باشند.
مرحوم طبرسـی در تفسیر خود می نویسـد: عّده ای از »مؤّلفة قلوبهم«3نزد پیامبر آمدند و درخواست 
کردند که ایشـان در باالی مجلس بنشـینند و فقیران و خرقه پوشـانی مانند سـلمان، ابوذر، صهیب، عّمار و 
خّباب را از خود دور کنند تا خودشـان کنار پیامبرشـان باشـند؛ زیرا حضور این افراد و همنشـینی آنها با رسول 
خدا، مانع از شرکتشان در محضر پیامبر و همنشینی با ایشان می شد. با مطرح شدن این درخواست، 

آیه 28 سوره  کهف نازل شد:
یَنَة  یُد ز ْم ُتر َک َعْنُ یُدوَن َوْجَهُه َو ال َتْعُد َعْینا َعِىِّ ُیر

ْ
َغداِة َو ال

ْ
ْم ِبال ُ ّبَ ذیَن  َیْدُعوَن  َر

َّ
»َو اْصِبْر َنْفَسَک  َمَع  ال

؛ خویش را شـکیبا سـاز با آنان که  ً
ْمُرُه ُفُرطا

َ
َبَع َهواُه َو کاَن أ

َ
ْکِرنا َو اّت َبُه َعْن ِذ

ْ
نا َقل

ْ
ْغَفل

َ
ْنیا َو ال ُتِطْع َمْن أ

ُ
یاِة الّد اْلَ

پروردگار خود را صبحگاهان و شبانگاهان می خوانند و رضای او را می طلبند و یک لحظه از آنان چشم مپوش 

1. ابن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص146.
2. امام خمینی ، صحیفه  نور، ج18، ص67.

3. عبـارت شـریف »مؤّلفـة قلوبهـم«، بـا توّجـه بـه سـیره رسـول خـدا و از آیـه60 سـوره توبـه اخـذ شـده اسـت. ایـن آیـه، مـواردی را بـر می شـمارد کـه 
بخشـی از درآمدهـای دولـت اسـالمی، یعنـی صدقـات واجـب )زکات( بـرای آنهـا مصـرف می شـود. یکـی از آن مـوارد تألیف قلوب غیرمسـلمین و متمایل 

کـردن آنـان بـه اسـالم اسـت.
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که به زینت های دنیا مایل شـوی و هرگز از آنان که دل هایشـان را از یاد خود غافل کردیم و تابع هوای نفس 
شدند و به تبه کاری پرداختند، متابعت مکن«.1 

از دیگر جنبه هایی که به نقش مسـجد در زمینه های اجتماعی و سیاسـی مربوط می شـود، نقشی است که 
این نهاد مقّدس در گسترش عدالت در ابعاد گوناگون آن و مبارزه با ظلم و بی عدالتی ایفا می کند. از زمانی  که 
پیامبر مسـجد را بنا نهادند، همواره آنان که مورد تعّدی و سـتم قرار می گرفتند، به مسـجد پناه می بردند 
و داد مظلومان از ظالمان، در مسجد ستانده می شد. قضاوت های امیرالمؤمنین در »دّکة القضاء« مسجد 
کوفه در امتداد همین نقش مسجد بوده است. در بُعد عدالت اجتماعی نیز مسجد، همواره کانون مبارزه با ستم 
و بی عدالتی بوده است. در دوران انقالب اسالمی، مردم ایران جلوه هایی از نقش مسجد را در بعد ستم ستیزی 

آشکارا مشاهده کردند؛ تا آنجا که می توان انقالب اسالمی ایران را »فرزند مسجد« برشمرد. 
از دیگـر نقش هـای اجتماعـی و سیاسـی مسـجد، کارکرد آن را در پـرورش نیروهای متعّهدی اسـت که 
حکومت اسـالمی به آنها نیاز دارد؛ زیرا مسـجد، بار هدایت فکری و تربیتی نیروهای جامعه را بر دوش دارد. 
در سایه رفت وآمد به مسجد، خلق  و خوی ها و آداب افراد تا حّد زیادی هویدا می شود. این شناسایی در روابط 
افراد با یکدیگر سازنده و مؤثّر است. حاکمّیت اسالمی نیز می تواند از این رهگذر نیروهای متعّهد و مورد نیاز 
خود را بشناسـد. مسـجد، بسـتر مناسبی برای تحّقق امر به  معروف و نهی  از منکر است؛ زیرا این مکان، مرکز 
 

َ
ْهـِل َبْیٍت ِإاّل

َ
ِ أ

ّ
 َواِفُدَهـا َو ِمْن ُکل

َ
ٍة ِإاّل

َ
ْسـِجد، ِمـْن  ُکِل  َقِبیل ِت  اْلَ

ْ
حضـور و تجّمع نیروهای برگزیده اسـت: »اَل َیأ

ا«.2 در سـایه  تجّمع و انسـجامی که مؤمنان در مسـجد می یابند، می توان بهترین گردهمایی مردمی را  یُهَ جِ
َ

ن
برای مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی پی ریزی کرد. 

مسـلمانان، اّمتی واحد هسـتند که نظام اسـالمی، آنها را بر اساس سوگندی مشترک گردهم آورده است. 
از این رو، می توان گفت مسـجد، مرکز اسـالم و خانه مسـلمانان اسـت و رسول صاحب دعوت اسالمی و 
روشـن کننده مشـعل این وحدت اسـت. او اّولین کسـی است که مسـجد را با چهارچوبی سیاسی، اجتماعی و 
فکـری بنـا کـرد و آن را مقّر خویش قرار داد تا مردم به زیارتش مشـّرف شـوند و دربـاره دین و دنیای خویش 
از وی سـؤال کنند. پیامبر گرامی اسـالم، در نخسـتین فرصتی که در راه دعوت به اسـالم به  دست آورد، 
مسجد را به  مثابه پایگاه مهم اجتماعی و تربیتی اسالم بنا کرد و به تعلیم  و تربیت مسلمانان پرداخت. پس از 
ورود به مدینه نیز، اّولین اقدام پیامبر سـاختن مسـجد مدینه بود که قرن هاسـت پایگاه مقّدس اجتماعی 

و تربیتی مسلمانان است. 

1. ر.ک: تفسیر مجمع البیان، ج6، ص465.
2. وسائل الشیعة، ج5، ص193.



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 284

نقش مسجد و اهمّیت آن در تربیت دینی

در دنیایی که هدف و فلسـفه زندگی گم شـده اسـت و پذیرش حیات پوچ و بیهوده، زمینه سـاز پیامدهای 
نامطلوبی شـده اسـت )که به  صورت های گوناگون در زمینه های فردی و اجتماعی بروز می کند(، فقط دین 
و تربیت دینی اسـت که عامل هدایت انسـان در مسـیر زندگی محسوب می شود. افراد بسیاری از شکاف بین 
نسـل ها، دین گریزی جوانان، بحران هوّیت دینی و... سـخن می گویند؛ اّما بیان این سخنان و حّساسّیت ها و 
ایجاد ناامیدی کافی نیست و باید بیشتر از گذشته و جّدی تر به تربیت دینی درست اقدام نمود. باید فضاهای 
مسـاعد بـرای پـرورش حّس دینی اقشـار مختلف جامعـه، به ویژه جوانان، را مـورد تحلیل قـرار داد تا زمینه 
مطلوب تربیت دینی فراهم شود. یکی از این فضاها، مسجد است. تربیت دینی، فقط با کمک مدرسه صورت 
نمی گیرد؛ در هر جامعه، نهادها و مؤّسسـه های مختلف دینی نیز متولّی چنین امر خطیری هسـتند که از آن 
جمله می توان به مؤّسسـه ها و کانون های مذهبی و مسـجد نیز اشـاره کرد. نقش مسجد، میان محافل دینی 
برجسـته اسـت؛ زیرا در چنین مکانی، صحنه های حقیقی دین آشـکار می شود و وابستگی و گرایش انسان ها 

به مرزهای عقیدتی تذّکر داده می شود.1
مسـجد، پایـگاه تبلیـغ دیـن و جایگاه دینداران اسـت و همان  طور کـه پیش از این نیز گفته شـد، یکی از 
نقش های کلیدی مسـجد، تبلیغ احکام دین و پرورش انسـان های مسـلمان و معتقد به شریعت اسالم است. 
شـاید بی جهت نباشـد اگر بگوییم بار عظیمی از تربیت دینی جوانان جامعه را مسـجدها بر عهده دارند. تّکیه 
بر مسجد، به  دلیل نقش تاریخی این پایگاه در زمینه تعلیم  و تربیت، از یک  سو اهمّیت دارد و از سوی  دیگر، 
جنبه دینی و مذهبی آن نیز، که مطابق با فطرت انسان هاست، بسیار مهم است. پایین بودن هزینه ها، بازدهی 
زیاد، مقبولّیت عمومی و فضای معنوی، باعث می شـود که مسـجدها مناسـب ترین مکان برای تربیت دینی 
باشـند. حضور فّعال نخبگان فرهنگی و عالمان دینی در مسـجد و مدیریت منطقی و کارآمدی آنها، می تواند 
نقش مسـاجد را در تربیت دینی جامعه برجسـته و شـکوفا کند؛ از این نظر، برخی از ویژگی های تربیت دینی 

که نخبگان دینی و متولّیان تربیتی در مساجد باید از آنها آگاه باشند، عبارت اند از:
کید بر انگیزه های دینی: نخستین گام در راه تربیت دینی، تالش در جهت ایجاد انگیزه های درونی  1. تأ
در فرد برای گرایش پیداکردن به دین و دینداری است. برای پیشگیری از آسیب ها و اختالالت دینداری در 
جوانان، الگوی تربیت دینی باید در بطن خود با روان شناسـی و روان درمانی، البّته با رویکرد عرفانی، عجین 

شود.

1. جعفری نژاد، نقش مسجد، در تربیت دینی نسل جوان، ماهنامه مسجد، ش86.
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کیـد بـر ابعـاد اخالقـی تربیـت دینـی: تربیـت دینی اصیل و اصولی، بدون مالحظه جنبه های اخالقی  2. تأ
آن معیوب، عبث و حّتی در بسیاری از موارد موجب گمراهی و سردرگمی جوانان جامعه می شود.

3. نقش عشق و محّبت در تربیت دینی: آنچه امروز در رویکرد حاکم بر تربیت دینی مشاهده می شود، 
تالش برای انطباق دین، علم و عقالنّیت بشـری در برنامه های مربوط به حوزه دین اسـت که همین نیز این 
نگرانی را همراه دارد که بسـیاری از ابعاد و ارکان اساسـی دین، از جمله بُعد زیباشناسـی و عاطفی )عشـق و 

محّبت دینی(، به نفع تبیین ها و توجیه های عقالنی ـ منطقی، قربانی گردند.
4. تّکیه بر تجربه های فردی در قلمرو تربیت دینی: امروز بالی بزرگی دامن گیر تربیت دینی شده است 
و آن، توّجه بیشـتر به آموزش های نظری دینداری اسـت؛ اّما تجربه فردی و احساس قلبی، مهم تر از آموزش 

نظری است و باید تقوّیت شود.
5. نقـش معرفتـی عبـادت: برداشـت معرفتـی از عبـادت، حکایـت از آن دارد که در تربیـت دینی نباید به 
عبادت، فقط از دریچه تکلیف و دسـتور نگریسـت. وظیفه نخبگان دینی در مؤّسسـه های دینی و مساجد این 

است که متربّیان را از نقش معرفتی عبادت آگاه کنند.
6. تسـاهل و تسـامح در تربیت دینی: با روش تسـاهل و تسـامح، تأثیر جّدی تر و عمیق تری می توان بر 
دیگـران گذاشـت. بنابرایـن، مواجهه مداراجویانـه و صلح طلبانه با مخاطبان، یکـی از عمده ترین روش های 

تربیت دینی عرفانی است.
تحّقق ویژگی های گفته شـده، نیازمند بسترسـازی و برنامه ریزی آموزشـی در مساجد است. این برنامه ها 
برتری هـای تربیتـی منحصـر به  فرد دارند. مزایای تربیتی برنامه ها و نشسـت های آموزشـی مسـجد، برای 

دانش آموزان به این شرح است:
1. شرکت در آنها آزاد است و برای شرکت کردن اجباری در کار نیست. همه  کودکان، نوجوانان و جوانان، 
بدون مالحظه شغلی و تحصیلی و مالی والدین، بر اساس عالقه و رغبت در فّعالّیت های فوق برنامه شرکت 

می کنند و این خود، اصلی تربیتی است.
2. چون در این نشسـت ها، افراد مختلفی با سـنین متفاوت شـرکت می کنند، اعتماد به  نفس و احسـاس 

حمایت اجتماعی در جوانان بیشتر می شود.
3. نمودهـای متفاوتـی از گردهمایی و چینش افراد در مسـاجد، برای آموزش فّعال می توان ایجاد کرد؛ از 

جمله حلقه های درس، جلسه های مناظره و جلسه های پرسش و پاسخ.
4. مسجد می تواند به اجرا و برگزاری برنامه های مکّمل آموزشی بپردازد؛ از قبیل برگزاری جشن تکلیف، 
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اقامـه نمازهـای جماعت، برگـزاری اردو و بازدید، برگزاری مسـابقه های فرهنگی ـ هنـری، مانند خّطاطی، 
طّراحی، نقاشی، هنرهای دستی و... .

در ادامه، چند راهکار عملی را برای بهبود عملکرد مسـجد و جــذب بیشـتر کودکان، نوجوانان و جوانان 
بیان می کنیم: 

1. زیباسازی و تقوّیت مساجد از نظر امکانات ظاهری، مانند رسیدگی به ساختمان مسجد، نظافت و بهبود 
امکانات گرمایشی و سرمایشی؛

2.  دّقت در انتخاب امام جماعت و خادم مناسب برای مسجد؛ 
3. تالش امام جماعت برای رعایت حال نمازگزاران، مانند تنظیم وقت مناسب برای به  جا آوردن نمازها 

با در نظرگرفتن موقعّیت افرادی که برای نماز می آیند؛ 
4. تشـکیل و تقوّیـت کتابخانـه مناسـب مسـجد و برگـزاری مسـابقه های کتاب خوانی، قّصه نویسـی و 

خالصه نویسی کتاب؛ 
5.  بیـان آثـار معنـوی رفتارهای دینی، مانند بیان این مطلب که رفتارهای دینی، موجب دوری انسـان از 

فساد و فحشاست و موجب سالمتی جسمی و روانی انسان هاست؛ 
6. تشویق و تحسین کودکان و نوجوانان با اعطای جوایز متنّوع؛ 

7. تشکیل کمیته های مختلف، مانند کمیته نماز، تواشیح، سرود، دکلمه، نمایش نامه و کمیته پژوهش؛
8. فراخـوان مقالـه بـا موضوع های متنّوع، مانند خاطره هـای نماز، باورهای مذهبـی و موّفقّیت ها، نماز و 

پرورش اخالق نیکو، گفت وگو با خالق یکتا و بهداشت در دین؛ 
9. تشکیل ستاد رفع مشکالت جوانان و معتمدان محّل از اهل مسجد، برای سامان دهی معیشت جوانان، 

کاریابی، آسان سازی ازدواج و غیره؛ 
10. ایجاد ارتباط عاطفی بین مدرسـه و مسـجد: اگر مربّیان مدارس در کنار دانش آموزان در نماز جماعت 
مسـاجد حضـور یابند و از سـوی  دیگر، متصّدیان امور مسـاجد رابطه  خود را با مدرسـه تقوّیـت کنند، فضای 

مناسبی برای حضور جوانان در مساجد ایجاد خواهد شد.1

نتیجه گیری

بـا توّجـه  بـه اهمّیـت دوره جوانی در رشـد ارزش هـا و برهان پردازی هـای ارزش بنیاد مراکـز مذهبی، به 
 خصوص مسـاجد، نقش ارزنده ای در زمینه تعلیم  و تربیت دینی جوانان در دنیای اسـالم دارند. در این  میان، 

1. جعفری نژاد، نقش مسجد در تربیت دینی نسل جوان، ماهنامه  مسجد، ش86.
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نقش مساجد را نمی توان در تربیت دینی جوانان ایرانی نادیده گرفت؛ اّما درک نقش مسجد در تربیت دینی، 
مسـتلزم شـناخت متولّیـان از اصـول و ویژگی های تربیت دینی اسـت و فقط با تّکیه بـر کارکردهای عبادی 
مسـجد، نمی تـوان بـه تربیت دینی جوانان نایل شـد. در امر تربیت دینی جوانان مسـاجد بایـد متولّی برپایی 
اجتماع های سیاسی، توسعه فرهنگ دینی، ایجاد برنامه های آموزشی و کانون گفتمان های ارزشی و انقالبی 
باشـند. مسـجد می تواند مکان مشـاوره و رسـیدگی به گرفتاری های روحی، اجتماعی و فکری نوجوانان و 
جوانان و پایگاه اخالق باشد. ضمن اینکه از ظریف ترین نکات اخالقی و تربیتی، یعنی تربیت عملی و الگویی، 
نباید غافل شد. مزّیت های تربیتی مساجد و راهکارهای تربیتی در این نوشتار ارائه شد؛ اّما ذکر این نکته خالی 
از لطف نیسـت که درک صبورانه روحّیه جوانان به لحاظ عاطفی، ما را با آنها پیوند می دهد و امری اسـت که 

در تربیت دینی آنان، به مربّیان کمک شایانی خواهد کرد.
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عوامل و موانع جذب مردم، 
به ویژه نوجوان و جوانان به مساجد

فاطمه تویسرکانی راورى

چکیده

نوشـتار حاضـر بـا ارائه گزارشـی دربـاره پژوهش های میدانـی انجام شـده در مورد موضـوع تحقیق، در 
داخل و خارج کشـور، موانع جذب نوجوان و جوانان به مسـجد را به موانع فردی، خانوادگی، اجتماعی و امور 
مربوط به مسـاجد، دسـته بندی و در مورد هر یک توضیحاتی را مطرح کرده اسـت. نگارنده در پایان، در مورد 
چگونگـی هدایت نوجوانان و جوانان به سـوی مسـجد، برنامه ریزی در مسـاجد، تکریـم نوجوانان و جوانان، 

مسئولّیت سپاری و تشویق آنها مباحثی مطرح نموده و پیشنهاداتی را بیان کرده است.

واژگان کلیدی: 

مسجد، نوجوانان و جوانان، موانع و راهکارهای جذب، امام جماعت، هیئت امنا، خادمان مسجد، تکریم، 
مسئولّیت سپاری، تشویق.
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مقّدمه

از صدر اسـالم تا امروز مسـاجد، جایگاه بسـیار مهم برای نشر اندیشه های ناب اسالمی و تقوّیت و توسعه  
آیین پاک محّمدی بوده اند. از ابتدای شـروع نهضت اسـالمی در سال 1342هـ.ش تا زمان پیروزی انقالب، 
مساجد تأثیری فراوان در جذب جوانان برای پیوستن به انقالب داشته و در حقیقت، انقالب اسالمی از مساجد 
آغاز و به جامعه کشیده شده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز مساجد، پایگاه مهّم بسیج مردم و اعزام آنان به 
جبهه های نبرد حّق علیه باطل برای دفاع از انقالب، اسـالم و ایران بودند؛ اّما امروز مشـاهدات تجربی نشان 
می دهد که حضور در مسـاجد در قیاس با دوران انقالب و سـال های ابتدایی پس از پیروزی انقالب، کاهش 
یافته است. در حالی که تعداد مساجد و حّتی امکانات موجود در آنها افزایشی چشم گیر داشته است. حال این 
سؤال پیش می آید که چرا مساجد خلوت شده است؟ چرا مردم، به خصوص نوجوانان و جوانان از سخنرانی ها 

و کتابخانه های مساجد و مراسم دعای آن استقبال پرشوری ندارند؟ 
البتّه نباید ترفندهای دشمن و برنامه ریزی آنها برای اختالف بین مساجد و مردم و به ویژه نسل جوانان را 
از نظر دور داشت؛ چرا که آنها به روشنی دریافته اند که مساجد از جمله مهم ترین پایگاه های انقالب و عاملی 
مهم در تقوّیت اندیشـه های دینی و اسـالمی اسـت. از همین مساجد، جوانان سلحشور مؤمن و مسلمان به پا 
می خیزند و بر ضّد زیاده طلبی ها و زورگویی های ظالمان و مسـتکبران قیام می کنند و حفظ انقالب اسـالمی 
به زنده بودن و شور و نشاط مساجد بستگی دارد؛ اّما این نکته مهم نباید فراموش شود که ما نیز نتوانسته ایم 
برنامه های اساسـی مبتنی بر روش های علمی و هماهنگ با خواسـته ها و نیازهای نسـل نوجوان طّراحی و یا 
شرایط تحّقق آنها را فراهم کنیم. در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این 
خصـوص، عوامـل و موانع جذب مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان به مسـاجد را مطرح و پیشـنهادهایی برای 

جذب آنان ارائه گردد.

مرورى کوتاه بر تحقیقات انجام شده

سـازمان تبلیغات اسـالمی در سـال 1374 در مطالعه ای نظری، به بررسـی علل کاهش حضور مردم در 
مساجد پرداخته است. مبنای نظری این مطالعه، دیدگاه کارکردگرایی است. در این تحقیقـ  که فاقد هرگونه 
بررسی تجربی استـ  از تغییر نیازهای مردم و نداشتن تناسب کارکردهای مسجد با نیازهای فعلی مردم به 
عنوان علل خلوت بودن مسـاجد در حال حاضر یاد شـده است. همچنین، این سازمان در تحقیقی که در سال 
1376 در تهران انجام داده اسـت، به بررسـی مسـئله حضور جوانان در مسجد، وضع مساجد موجود از دیدگاه 
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جوانان و نگرش جوانان درباره مسجد پرداخته است. این تحقیق که از نوع تحقیقات توصیفی بوده و به  روش 
پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه بر روی یک نمونه 650 نفری، شامل جوانان15 تا 25 ساله صورت گرفته 
است. طبق یافته های این تحقیق، با افزایش سن و میزان تحصیالت از میزان حضور در مساجد کاسته شده 
است. در مجموع، میزان رفتن والدین به مسجد بر میزان حضور جوانان تأثیری مثبت دارد و مردان، بیش از 
زنان در مساجد حضور می یابند )66/6 درصد، برابر 61 درصد(. در مجموع، بیش از چهل درصد پاسخ گویان 
به مسـجد، نگرشـی منفی دارند و به موازات افزایش سطح تحصیالت این نگرش منفی نیز افزایش می یابد. 
صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی در یک نظرسـنجی با عنوان »مسـجد پایگاه تحقیق و نوسازی معنوی« 
)1376( به سـنجش نگرش جوانان تهرانی درباره  مسـجد، حضور در مسـجد و نارسایی های مسجد پرداخته 
اسـت. این تحقیق که از نوع توصیفی بوده، به روش پیمایشـی و با اسـتفاده از پرسـش نامه بر روی 650 نفر 
جـوان تهرانـی که به عنوان افراد نمونه انتخاب شـده  بودند، صورت گرفته اسـت، نتایج این تحقیق حاکی از 
این اسـت که حدود بیسـت درصد آنها به ندرت به مسـجد می روند و سـی درصد هیچ گاه به مسجد نمی روند. 
همچنین، این تحقیق نشـان می دهد که با افزایش سـطح تحصیالت میزان حضور افراد در مسـجد کاهش 
یافتـه اسـت. دختـران هم کمتر از پسـران به مسـجد می روند. ایوان یازبـک و آدبرثلومیس در سـال 1983 
میـالدی، مطالعـه ای درباره  مسـاجد در آمریکا انجام داده اند. در این تحقیـق که گزارش آن در قالب کتابی با 
عنوان »گسترش ارزش های اسالمی در ایاالت مّتحده آمریکا« )1371( منتشر شده است، محّققان مذکور، 
فّعالّیت های پنج مسـجد از سـه ناحیه  آمریکا شامل نیویورک، میدوسـت و سواحل شرقی را مطالعه کرده اند. 
نتایج این تحقیق نشـان می دهد که بین سـن و میزان مشارکت در فّعالّیت های مسجد رابطه ای معنادار دیده 
می شـود. بدین ترتیب که جوانان، بیشـتر از افراد مسـن به مسـجد می روند و همچنین، افراد متأّهل بیشتر از 

مجّردین در مسجد حضور می یابند.1 
 آقـای عّبـاس کردسـتانی در تحقیقـی که با عنوان »عوامـل مؤثّر بر پایین بودن میـزان ارتباط جوانان با 
مساجد در استان کرمان«، در سال 1382، بر روی یک نمونه نهصد نفری از جوانان شانزده تا 25 سال در ده 

سال شهر این استان انجام داده، به نتایج جالب توّجهی رسیده است.
نتایج توصیفی حاصل از این پژوهش و نهصد پرسش نامه معتبر تکمیل شده، نشان می دهد که میانگین 
سـّنی جمعّیت نمونه 19/5 سـال و میانگین میزان تحصیالت 11/6 سـال است. از کّل جمعّیت نمونه )نهصد 
نفر( 17/2 درصد فاقد ارتباط با مسـجد هسـتند. 69 درصد دارای ارتباط پایین )365 بار تا 730 بار در سـال( و 

1 . کردستانی، عّباس، عوامل مؤّثر بر پایین بودن میزان ارتباط جوانان با مساجد در استان کرمان، فصلنامه پژوهشگران فرهنگ، ص138-137.
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فقط 3/8 درصد در حّد باال )731 بار تا 1095بار در سال( ارتباط داشته اند. میانگین میزان حضور ساالنه  افراد 
در مسـجد 217/6بار اسـت که با متوّسـط میزان مورد انتظار، یعنی730 بار در سـال، فاصله ی فراوانی دارد و 

بیانگر پایین بودن میزان ارتباط جوانان جمعّیت نمونه با مسجد است.
ایـن پژوهشـگر در جمع بندی خالصـه یافته های تحقیق چنین نتیجه می گیرد که طبق نتیجه  به دسـت 
آمده، هرچه افراد نگرش موافق تری درباره استفاده  ابزاری از مسجد داشته باشند، میزان ارتباط شان با مسجد 
بیشـتر خواهد بود و گرایش دینی عرفی نیز از طریق همین متغّیر و به صورت غیرمسـتقیم بر میزان ارتباط 
با مسـجد تأثیری مثبت دارد؛ اّما در عوض، هرچه دین داری فرد جدیدتر باشـد، میزان ارتباط وی با مسـجد 
پایین تر خواهد بود. البّته عکس این نتیجه صادق نیسـت؛ یعنی دین داری سـّنتی، فاقد تأثیر معنادار بر میزان 
ارتبـاط با مسـجد اسـت. میزان ارتبـاط با نهادهایی که ما از آنهـا به نام نهادهاِی رقیب مسـجد یاد می کنیم، 
تأثیری مثبت بر میزان ارتباط فرد با مسجد دارد و در واقع، نوعی رابطه  خّطی میان این دو برقرار است؛ یعنی 
نهادهایی همچون حسـینّیه، نمازخانه، مهدّیه و امثال آن به علّت آنکه کارکردهایی مشـابه مسـجد دارند، در 
جامعه پذیری دینی افراد، به ویژه جوانان تأثیری انکارناپذیر و ماندگار دارند و همچنین، نتایج تحقیق نشـان 
می دهد، هرچه افراد با این نهادها بیشـتر ارتباط داشـته باشـند، میزان حضورشان در مسجد نیز باالتر خواهد 
بود. فقدان نهادهای مشـابه مسـجد، فقط موجب حاضر نشـدن افراد در مراسـم مذهبی می شـود؛ اّما چنین 
نیست که اگر فردی به نهادهای مشابه مسجد نمی رود، به طور حتم به مسجد خواهد رفت. سطح تحصیالت 
از طریق متغّیر نوع دین داریـ   دین داری مدرن ـ  بر متغّیر وابسـته تأثیر گذار اسـت. به  این ترتیب که هرچه 
سـطح تحصیالت فرد باالتر باشـد، دین داری وی مدرن تر خواهد بود و هرچه دین داری فرد مدرن تر باشـد، 

میزان ارتباط وی با مسجد محدودتر خواهد بود.
این پژوهشگر همچنین در مقایسه  نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات پیشین می گوید: نتیجه  به دست 
آمده در خصوص تأثیر منفی سـطح تحصیالت بر میزان ارتباط با مسـجد با نتیجه  به دسـت آمده در تحقیق 
سـازمان تبلیغات اسـالمی )1376( هم خوانی دارد. طبق تحقیق مذکور، با افزایش سطح تحصیالت، میزان 
حضور افراد در مسـجد رو به کاهش می گذارد؛ چون سـطح نیازهای آنان باال می رود و مسـجد نیازهای آنان 

را برآورده نمی سازد.
نتایج این پژوهش مبّین آن است که جّو اجتماعی  ـ   فرهنگی حاکم بر مساجد باید تغییر پیدا کند تا جوانان 

رغبت و انگیزه  بیشتری برای حضور در این پایگاه های معنوی پیدا کنند.
این پژوهشگر معتقد است که تأثیر منفی دین داری مدرن بر میزان ارتباط با مسجد، صرف نظر از ماهّیت 
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فردگرایانـه  ایـن نـوع از دین داری از یک سـو و محدود بودن میزان  ارتباط جوانان با مسـاجد از سـوی دیگر 
مؤّیـد ایـن واقعّیت اسـت که جـّو اجتماعی  ـ   فرهنگی حاکم بر مسـاجد، در حال حاضر چندان جوان پسـند و 
مدرن نیسـت و قرائت سـّنتی و برداشـت های انحصارگرایانه از دین، سـلطه ای بارز بر مسـاجد دارند. معنادار 
نبودن تأثیر دین داری سـّنتی بر حضور جوانان در مسـجد، علّت روشـن و قاطع برای این برداشت است. البّته 
راه برون رفت از این بن بسـت چنان که بسـیاری تاکنون پیشنهاد کرده اند، تبدیل مساجد به مکان هایی برای 
تحّقـق فّعالّیت هـای عرفـی جوان پسـند از قبیـل ورزش، رایانه، فیلم و... نیسـت، بلکه جوانـان اگر خواهان 
بهره مندی از چنین خدماتی باشـند، به سـهولت می توانند نیاز خود را در بیرون از مسجد تأمین نمایند. به نظر 
می آید که جاذبه های مساجد برای جوانان نه از سنخ  جاذبه های عرفی، بلکه از نوع جاذبه های معنوی  هستند 

که قادرند خألهای معنوی موجود در زندگی دنیای مدرن را به سادگی پرکنند.
البّته،  اگر جوان این  گونه  جاذبه ها را در مسـجد پیدا کند، دیگر به سـوی مکان های نامطمئن  نمی رود و از 

همین طریق به مسجد عالقه مند می شود.1
در پژوهش دیگری که در زمینه  برخی عوامل جذب جوانان به مسـجد و با نظرخواهی از جوانان صورت 
گرفتـه، نتایـج شـایان توّجهی به دسـت آمده اسـت. در ایـن تحقیق عوامل مـورد نظر عبارت بودنـد از: امام 
جماعـت، وضعّیـت ظاهری مسـجد، کتابخانه  مسـجد، طوالنی نشـدن نمـاز جماعت، هیئت امنـا و کانون 

فرهنگی مستقّر در مسجد.
نتایج به دست آمده از بین 438 نفر از جوانان مذهبی استان کرمان، پس از تجزیه و تحلیل آماری، نشان 
می دهـد کـه اکثر قریب به اتّفاق جوانان، وضع ظاهری مسـجد )نظافت، سـاختمان و امکانـات مورد نیاز( را 
مهم ترین عامل جذب خود به مسجد می دانند. طوالنی نشدن نمازهای جماعت، ویژگی های امام جماعت، 
کتابخانه، کانون های فرهنگی و هیئت امنا به ترتیب در درجه  بعدی از اهمّیت قرار دارند. درجه بندی عوامل 

مزبور از این قرار است:
1.  وضع ظاهری مسجد 81/1 درصد؛

2. طوالنی نشدن نمازهای جماعت، 72/2 درصد؛
3. امام جماعت مسجد، 69/8 درصد؛

4. کتابخانه  مسجد، 55/6 درصد؛
5. فّعالّیت کانون های فرهنگی مساجد، 54 درصد؛

1 . کردستانی، عّباس، عوامل مؤّثر بر پایین بودن میزان ارتباط جوانان با مساجد در استان کرمان، فصلنامه پژوهشگران فرهنگ، ص170-133. 
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6. هیئت امنای مسجد، 36/6 درصد.
موانع و راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد

 با بیان پیشـینه  برخی تحقیقات انجام شـده می توان مهم ترین موانع جذب نوجوانان و جوانان به مسـاجد 
را به شرح زیر دسته بندی کرد و در هر زمینه به راهکارهای مناسب توّجه کرد:

الف( موانع فردی؛
ب( موانع خانوادگی؛

ج( موانع اجتماعی، شامل جامعه و محیط های آموزشی؛
د( موانع مربوط به مساجد.

الف( فردى

افزایش ناموزون جمعّیت در دو دهه  اخیر مشکالت فراوانی برای جامعه به وجود آورده است. امروز کشور 
ما یکی از جوان ترین کشـورهای دنیا، شـرایط خاّصی دارد. از یک سـو، جمعّیت جوانان این کشـور می توانند 
به عنوان نسلی بالنده، نقشی مهم در رشد و توسعه  کشور ایفا کنند و از سوی، دیگر ناتوانی در تأمین شرایط 

مناسب می تواند خسارات سنگین و جبران ناپذیری بر پیکره  کشور وارد کند.
هرچند تاکنون در عرصه های گوناگون موّفقّیت های چشمگیر و ارزشمندی داشته ایم، اّما باید این واقعّیت 
را بپذیریم که غفلت از نسـل جوان هم آسـیب های فراوانی در ابعاد گوناگون پدید آورده اسـت. اینکه بخش 
چشم گیری از تحصیل کردگان جوان ما در مقاطع گوناگون تحصیلی بیکار هستند یا نمی توانند ازدواج کنند 
و زندگی مناسـبی داشـته باشـند و...، تا حّدی موجب سرخوردگِی طبقاتی از نسل جوان شده است؛ همین امر 
سـبب شـده اسـت که او در مواردی احساس پوچی کند و خود را فردی شکست خورده به حساب آورد و دچار 

یأس و ناامیدی شود.
 جوانان، هرچه را که به صورت بالقّوه دارا هسـتند، تمایل درونی دارند به صورت بالفعل، همان بشـوند و 
استعدادهای درونی خود را شکوفا نمایند که پیامد آن، احساس رشد، بلوغ و سالمت روان خواهد بود. هرچند 
که ممکن اسـت در این مرحله توفیق چندانی در خودشـکوفایی نداشـته باشند، اّما نیاز این را در خود احساس 
می کننـد کـه از ظرفّیت هـا و توانایی هـای خود بهره بـرداری کامل نمایند و به کمال برسـند و هر کاری را به 

بهترین نحو ممکن انجام دهند.
 نوجوان یا جوان که سر تسلیم در برابر هیچ کس فرود نمی آورد و بر ضّد همه  قدرت ها عصیان می کند، در 
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درون متوّجه ضعف ها و حقارت های خود است. عظمت، قدرت و بقا و دوام خود را در مذهب می بیند، فلسفه 
زندگی و حیات خود را در مذهب جسـت وجو می کند و آن را برای زندگی خویش می یابد. نوجوان می خواهد 
مذهب و مفاهیم مذهبی را خودش با نیروی عقل خود بررسـی کند و حقایق را دریابد. بنابراین، بسـیاری از 
شّک های مذهبی نیز در همین مرحله برای او توصّیه می شود که با یافتن پاسخ های مناسب راه تکامل خود 

را نیز می پیماید.
 جوانانی که در زندگی، هدف های مشّخصی ندارند یا هدف های بسیار کوچکی را دنبال می کنند، اغلب در 
تزلزل و ناامنی به سر می برند؛ زندگی آنها فاقد ارزش است و به طور دائم در حال افسردگی، یأس و ناامیدی 

هستند و احساس تنهایی و پوچی و بیچارگی به آنها دست می دهد«. 1
 این مشـکالت و کمبودها از یک سـو، سـبب اثرپذیری نسل جوان از تبلیغات سوء دشمنان می شود و بین 
آنهـا، انقـالب و روحانّیـت فاصله می انـدازد. به طور طبیعی، این گروه، از مسـاجد به عنـوان پایگاه انقالب و 

روحانّیت فاصله گرفته اند.
از سـوی دیگر، هم با توّجه به نبود شـناخت کافی از اسـالم و احکام دین و وجود زمینه  مناسب در گروهی 
از افراد جامعه و انقالب اسـالمی، موجب برداشـت غلط آنان از دین شـده و به انحراف کشـیده شده اند. وقتی 
نوجوان یا جوان در محیط های گوناگون اجتماع در مقابل شبهات و القائات فکری مکاتب و فلسفه ها و افراد 
گوناگون قرار بگیرد و جواب منطقی و مسـتدل نیز نداشـته باشـد، برای حفظ غرورش ناگزیر خود را بیگانه با 
مذهب معّرفی می کند و با این روش بر احساس حقارت خود به سبب این ناتوانی ها در مقابل دیگران سرپوش 

می گذارد و اندک اندک به نفی نمودن مذهب کشیده می شود.2 

ب( موانع خانوادگی

به اعتقاد بسـیاری از بزرگان تعلیم و تربیت، »خانواده« نخسـتین مدرسـه ای است که انسان در آن درس 
می آموزد و به عنوان نخستین پایگاه آموزش و پرورش و از اساسی ترین عوامل در تشکیل شخصّیت کودک 

است.3
دکتـر غالمعلـی افـروز چنیـن عقیده دارد: »غالب رفتارهای انسـان بر اسـاس یادگیری اسـتوار اسـت و 
نخستین و مهم ترین پایگاه یادگیری، کانون خانواده است؛ زیرا خمیرمایه  شخصّیت انسان در خانواده تکوین 

1 . خدایارى فرد، محمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص35.
2 . همان، ص90.

3 . نوابی نژاد، شکوه، رفتارهاى بهنجار و نابهنجار، ص52.
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می یابد و نگرش ها، رغبت ها، رفتارهای خوشایند و ناخوشایند در برابر پدیده های گوناگون از خانه سرچشمه 
 می گیرد«. 1

اگر والدین در قالب الگوهای کودک و نوجوان، نگرش مطلوب و مثبتی به مساجد داشته باشند و آموزش 
دینـی فرزنـدان خـود را در قالب وظیفه ای اساسـی تلّقی کننـد، به طور قطع، این گونه برخورد تأثیر بسـیاری 
در رفتـار کـودک و نوجوان خواهد داشـت. پدر و مادری که به مسـجد می روند و فرزنـدان خویش را از همان 
دوران کودکـی در مجالـس و محافـل مذهبی همراهی می کنند، سـبب تقوّیت احسـاس پرورش مذهبی در 
آینده سـازان جامعه می شـوند. این کار به صورت عادتی مطلوب و پسندیده در می آید. در صورت تحّقق سایر 
شرایط، می توان امیدوار بود که فرزندان چنین خانواده هایی در آینده افرادی شایسته، با روحّیه  مذهبی قوی 

و عالقه مند به دین بار بیایند.
استاد شهید مرتضی مطّهری، در باره نقش مساجد و مجالس مذهبی در تشویق عبادی کودکان می گوید: 
»بچـه را بایـد در محیـط نماز خواندن برد. اگر در جمع نباشـد، نماز خواندن جمع را نبیند، به این کار تشـویق 
نمی شـود؛ چون در اصل حضور در جمع، مشـّوق انسـان اسـت. آدم بزرگ هم وقتی خودش را در جمع اهل 
عبادت می بیند، روح عبادت بیشـتری پیدا می کند؛ کودک که بیشـتر تحت تأثیر اسـت. متأّسفانه کم رفتن ما 
به مساجد و مجالس دینی و اینکه کودکان کمتر در مجالس مذهبی شرکت می کنند، سبب می شود که اینها 
از ابتـدا رغبـت به عبادت پیدا نکنند؛ ولی این برای شـما )والدین( وظیفه اسـت... باید ما با بّچه های خودمان 
برنامه  مسـجدرفتن داشـته باشـیم تا بّچه ها با مساجد  و معابد آشنا شـوند. ما خودمان که از بچگی با مساجد و 
معابد آشنا بودیم در این اوضاع و احوال امروز چقدر به مسجد می رویم که بّچه های ما که هفت ساله شده اند 
به دبسـتان و بعد به دبیرسـتان بعد به دانشـگاه رفته اند، ولی به هیچ وجه پایشـان به مسـاجد نرسیده است، به 
مسـجد بروند... خوب، اینها به اجبار از مسـجدها فراری می شـوند«. 2بنابراین، باید این نکته مّدنظر باشـد که 
»وقتی انسان عملی را به طور مستمر تکرار کرد، به تدریج با آن خو می گیرد و حالتی در نفس به وجود می آید 

که در اصطالح عادت نامیده می شود«. 3
عـالوه بـر مطالب پیـش، نوع برخوردی که خانواده با دین و ایمان به خـدا دارند، در نگرش فرزندان مؤثّر 
اسـت. بسـیاری از دانشمندان نیز به این موضوع اشاره داشته اند، ایمان یکی از ارزش های مهم نفسانی است 

که پرورش آن باید جزو برنامه  مربّیان قرار گیرد. 

1 . افروز، غالمعلی، روش هاى پرورش احساس مذهبی نماز در کودکان و نوجوانان، ص12.
2 . مطّهرى، مرتضی، گفتارهاى معنوى، ص100-99.

3 . امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت، ص88.
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الک می گویـد: »کـودک از دوران طفولّیـت بایـد تصّورات دقیـق و صحیحی از خداوند  که نسـبت به ما 
مهربان اسـت و کلّیه  نیازهای ما را فراهم می سـازد و در عین نیکی و لطف می باشـد، داشته باشد. هرگز نباید 
از خدا و موجودات  ناشناخته بترسد. کودک به علّت اینکه خدا نسبت به او مهربان است، خدا را دوست خواهد 
داشـت و به زودی یاد خواهد گرفت که دسـت نیاز به سـوی او دراز کند؛ بنابراین، پرورش ایمان و اسـتفاده از 

آن را باید یکی از شیوه های مهّم تربیتی محسوب نمود که اولیا و مربّیان می توانند از آن بهره بگیرند«. 1
همچنیـن، برخوردهـای نامناسـب و تعّصب آمیـز والدین که بر اسـاس انس و الفت و دوسـتی و محّبت و 
همچنین، استدالل منطقی نباشد و نتواند بر اّطالع و آگاهی نوجوانان و جوانان تشنه  حقیقت بیفزاید، آنها را 

در ورطه  گمراهی می افکند و به بیراهه ای می کشاند که نهایت آن ضاللت و گمراهی است.

ج( موانع اجتماعی

1. جامعه 
آنچه موانع مشـترک جذب جوانان به مسـاجد، در مدرسـه و اجتماع اسـت که در خور توّجه و جای تأّمل و 
تعّمق و بازنگری اسـت، وجود دوگانگی و تناقض در گفتار و عمل اسـت که در جامعه شـاهد اعمال و رفتاری 
است که مغایر تعالیم اخالقی و دینی است. از جمله عواملی که بر روی نوجوانان و جوانان تأثیری منفی دارد 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ  1( دوستان ناباب و معاشران ناصالح؛

1ـ  2( آلوده بودن جّو عمومی حاکم بر جامعه و محیط ناامن فکری و فرهنگی برای جوانان؛
1ـ  3( کم رنگ شدن تدریجی معنوّیت در جامعه.

2. مدارس و محیط هاى آموزشی
کودکان و نوجوانان بخش چشـم گیری از عمر خود را در مدارس و محیط های آموزشـی سـپری می کنند. 
مدرسـه، دّومین محیط تربیتی اسـت که تأثیر بسیاری در آموزش، رشد و شخصّیت کودکان دارد. اگر عوامل 
تربیتی در مدرسـه، به شایسـتگی وظایف خود را انجام دهند، می توان به سـعادت و پیشـرفت جامعه در آینده 
امیـدوار بـود. از جمله کارکردهای مدرسـه، تربیت مذهبی دانش آموزان اسـت. برگزاری کالس های دینی و 
فرهنـگ اسـالمی در طـول دوران تحصیـل، برگزاری نماز جماعـت و آموزش های دینـی در مدارس اگر به 

1 . امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت، ص37.
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نحـوی صحیح انجام شـود، از جمله تالش های ارزشـمندی خواهد بود که می تـوان به اثرگذاری تربیتی آن 
امیدوار بود. برخالف تأثیرات مثبتی که این اقدامات بر تقوّیت روحّیه  دینی برخی کودکان و نوجوانان داشته 
است، باز هم با دشواری های فراوانی مواجه هستیم. به تعبیر دیگر، مدارس نتوانسته اند به شایستگی از عهده  
این رسالت عظیم برآیند. گاهی اوقات در مدارس و دبیرستان ها که تعلیمات دینی و بینش مذهبی و قرآن را 
آموزش می دهند، به سبب تفهیم ناصحیح مطالب یا بی صالحّیتی معلّم و یا ناتوانی در پاسخ دادن به سؤاالت 
دانش آموزان، بدبینی به مذهب در آنها تقوّیت می شود و نوجوان احساس می کند که درس دینی را خوانده و 
خوب فهمیده، اّما چیزی نداشـته اسـت که او را جلب و جذب نماید و به درد زندگی او بخورد، و در اصل، دین 
و مذهب آرام بخش درون نیسـت و روح و فکر را به تعالی نمی رسـاند و پیاده کردن آن عملی نیسـت و اگر هم 
عملی باشـد داروی مخّدر اسـت و انسـان ها را تخدیر می کند و از حرکت و رفتن و جریان داشتن باز می دارد و 
به سکون و رکود و پوسیدن و بلکه به عقب برمی گرداند. به این دلیل است که او از چنین مذهبی رویگردان 
است و بر ضّد آن طغیان می کند و رسالت ریشه کن  کردن مذهب را نیز به دوش می گیرد و از مسجد در قالب 

پایگاه دین دوری می کند.1
اگـر مـدارس مـا در تفهیم دین و تربیت دینی، توفیق الزم را به دسـت آورده بودند، این تأثیر را در سـطح 
اجتماع هم شـاهد بودیم و حضور دانش آموزان و جوانان در مسـاجد در سـطح گسترده می توانست گویای آن 
باشـد؛ ولی متأّسـفانه واقع امر غیر از این است. ارتباط مساجد و مدارس بسیار کم رنگ است. اگر پیوند عمیق 

بین این دو نهاد آموزشی و تربیتی برقرار بود، امروز شاهد اوضاع بهتری بود.

د( عوامل مربوط به مساجد

1. امام جماعت
امام جماعت در هر مسـجد عامل مهم در پیشـرفت و ترّقی مسـجد به شـمار می رود و چنانچه شـرایط 
داشته الزم باشد، تأثیری بسزا در تحّوالت مثبت در جوانان و در نتیجه گرایش آنان به مساجد خواهد داشت. 

مهم ترین ویژگی های امام جماعت عبارت اند از:2 
 ثابت بودن؛
 ابتکار و خالقّیت؛
 توانایی جسمی؛

1 . خدایارى فرد، محّمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص91.
2 . رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ دینی، ص233-231.
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 توانایی علمی و دارا بودن دانش الزم؛
 دوستی با جوانان و نوجوانان؛
 نظم؛
 احترام و تواضع؛
 درک موقعّیت سّنی جوانان؛
 بیان ساده و شیوا؛
 آراستگی ظاهری؛
 .توان( تهّیه  امکانات مالی(

 هرچند همه این ویژگی ها، مهم و در جذب جوانان به مسجد مؤثّرند، ولی چند مورد ازآن به لحاظ اهمّیت 
بیشتر توضیح داده می شود:

توانایى علمى

طرز طرح مسائل مذهبی به نوجوانان و جوانان بسیار اهمّیت دارد. امام جماعت ضمن احاطه  علمی، باید 
بداند چه مسـائلی را در این دوره باید برای نوجوانان و جوانان بیان کند تا از دین زده نشـوند و در عین حال، 
باید آن مسـائل را با زندگی تطبیق داد. این موضوعات باید چنان دقیق عرضه شـود که آنها احسـاس کنند 
امور مذهبی در خور پیاده شـدن در زندگی روزمّره اسـت و حّتی می توانند گاهی نیازهای روانی خود را نیز با 
کمک این امور برطرف نمایند. فقط موعظه کردن کافی نیسـت، بلکه باید مسـائل دینی را با تجربه، علم و 

عمل توأم کرد.

دوستى با جوانان و نوجوانان

جـوان بـه دوسـتی نیـاز دارد که او را با همه  افکار و تمایالت درونی و شـور و عشـق و حرکت درک کند و 
پاسـخ گوی مجهوالت و حاّلل مشـکالت و محرم اسـرار و مشاور و راهنمایش باشد. جوان به یک چنین فرد 
دلسوز و مهربانی نیاز دارد. وجود یک چنین یار مهربان و خیرخواه در تکمیل شخصّیت و زندگی آینده  او تأثیر 
شایانی خواهد ساخت و در مسائل مذهبی، امام جماعت می تواند بهترین دوست و تّکیه گاه برای آنان باشد.

از جملـه معضـالت جوانان متدّین آن اسـت که دغدغه های فراوان معنوی دارند و اگر راهنمایی نشـوند، 
دچار افراط و تفریط و گاهی به انحراف کشـیده می شـوند. اگر مبلّغان زمانی را برای این امر اختصاص داده و 
اعالن کنند که افراد می توانند به طور مثال، یک ساعت مانده به غروب آفتاب، هر روز برای مشاوره  معنوی، 
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عبادی به صورت فردی یا گروهی بنا بر میل خود به آنها مراجعه کنند، این موضوع می تواند ضمن برقراری 
انس بیشتر با روحانی، زمینه  اصالح حرکت های خداجویانه مردم باشد.

برای دست یابی به نتایج مثبت، مبلّغ باید ابتدا گوشی شنوا داشته و سنگ صبور باشد و بعد از شنیدن کامل 
سـخنان و شـناخت دقیق مشـکل، به راهنمایی مردم با توّجه به دسـتورات دینی بپردازد. در مواردی که مبلّغ 
در راهنمایی خود با مشـکل مواجه شـد، باید به مراجعه کننده بگوید من درباره  سـؤال شـما باید مطالعه کنم و 

سپس پاسخ شما را بگویم.1 

درک موقعّیت سّنى جوانان

در  این زمینه امام جماعت باید با توّجه به تمایزات فردی افراد، برنامه های متناسب با سن آنان داشته باشد 
و جلسـاتی در هر هفته یک بار ترتیب دهد تا با دعوت از افراد آگاه و صاحب نظر، به سـؤاالت دینی، مذهبی و 

اجتماعی نوجوانان در مسجد، پاسخ مناسب داده شود.
از احادیـث چنیـن اسـتفاده می شـود که پیامبر اکرم نـه فقط با کودکان، بلکه با عمـوم مردم به مقدار 
عقل و درکشـان صحبت می کرد و به هنگام معاشـرت و سخن گفتن، خودش را در حّد مستمع تنّزل می داد و 
بدین صورت، دلشـان را به دسـت می آورد. همین نکته را می توان از عوامل نفوذ در دیگران محسـوب نمود2 
کـه امـام جماعت باید به آن توّجه داشـته باشـد. در کنـار همه  اینها، نقش الگویی امام جماعـت را نیز نباید از 
نظر دور داشـت. در مباحث اخالقی و روان شناسـی، بر تأثیر الگوها تأکید شـده است. همان طور که الگوهای 
ناآگاه، ناتوان، منحرف، شـخص را از وادی هدایت به قعر ضاللت می کشـانند، الگوهای خودسـاخته و پاک و 
آگاه تأثیر مطلوبی بر روی نوجوانان و جوانان داشته و آنها را به سوی سعادت رهنمون می شوند. برای مثال، 
وقتی صفِت عدالت و دوری از گناه و پاکی و تعّهد، باید از شرایط امام جماعت باشد، روشن است که جامعه و 
جمع اقتداکننده را نیز در این مسیر، حرکت می دهد و مالک های تقّدم در کارها و مسئولّیت ها، آنها می شود.3

2. هیئت امنا
هیئت امنای مسـجد به صورت ارکان اصلی برنامه ریزی در مسـاجد، نقشـی بسـیار مؤثّر در ایجاد زمینه  
مناسـب بـرای جـذب مردم، به ویـژه نوجوانان و جوانان دارند. اگر هیئت امنا سیاسـت های درسـت و اصولی 

1 . نبوى، محّمدحسن، فّعالّیت هاى فرهنگی مساجد، فصلنامه مبّلغان، ص6 و 7.
2 . امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت، ص30.
3 . قرائتی، محسن، راز نماز براى جوانان، ص102.
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اتّخاذ کنند و در مسـیر صحیح پیش بروند، می توانند با هماهنگی سـایر عوامل، مسجد را به پایگاه مستحکم 
اعتقادی و فرهنگی تبدیل کنند.

هیئت امنا و مسـئوالن و دسـت اندرکاران باید بدانند این مکان که پایگاه امید و توّجه بندگان خداسـت؛ 
عنوان، سـمت و ریاسـت نمی پذیرد. هر آنچه هست، خدمت گزاری اسـت و بر این خدمت گزاری باید افتخار 
نمود. همه  مردم را باید با دید محّبت نگریسـت و با آغوش باز از ایشـان اسـتقبال کرد و مشـکالت آنان را با 
نهایت دّقت و قدرت و احساس محّبت انجام داد. اگر این دیدگاه بر مساجد حاکم باشد، بسیاری از مشکالت 

برطرف خواهد شد. 
هیئـت امنـا باید بـا در نظر گرفتن همه  جهات کار و دوراندیشـی و برنامه ریزی، مسـاجد را به کانون های 
عبادت و بندگی و مراکز آموزش احکام الهی و معارف اسـالمی و حرکت و جنبش در مسـیر سـعادت جامعه 

مبّدل سازند.
ُقوَن؛ کسـانی حّق سرپرسـتی مسجدالحرام  ّتَ  اْلُ

َ
ْوِلَیآُؤُه ِإاّل

َ
خداوند در آیه  34 سـوره  انفال می فرماید: »ِإْن أ

را دارند که مّوحد و پرهیزگار باشـند«.  این آیه شـریف به موضوع بحث اشـاره دارد؛ اگرچه این حکم درباره  
مسجدالحرام گفته شده است، ولی شامل همه  کانون های دینی و مساجد و مراکز مذهبی می شود. »متولّیان« 
و »متصّدیان« آنان باید از پاک ترین و پرهیزکارترین و فّعال ترین مردم باشند که این کانون ها را پاک و زنده 
و مرکـز تعلیـم و تربیـت و بیداری و آگاهی قرار دهند. به عبارت دیگر، نباید افـرادی ناآگاه، ناتوان و متعّصب 
و آلوده متولّی آن باشـند که این مرکز را به مکان هایی تبدیل کنند که اندیشـه ها را سـاکت و راکد نگه دارد و 

موجب بیگانگی از حّق و دوری نوجوانان و جوانان از اسالم گردد.

3. خادمان مسجد
این نکته  مهم را باید پذیرفت که همه عوامل و دسـت اندرکاران مسـاجد در جذب یا دفع جوانان مؤثّرند. 
هر چند شاید در ظاهر به این موضوع توجّهی نشود و به طور مثال، نقش خادمان مساجد نادیده گرفته شود. 
تجربه نشـان داده اسـت که خادمان مسـاجد به طور معمول، افراد میان سال و سالخورده ای هستند که برخی 
هم در خصوص مسـئولّیت خود، تعّصبی خاّص دارند. آنان برخالف اینکه در اجرای پاره ای وظایف خود، به 
شایسـتگی عمل می کنند، در مواردی نیز به سـبب ناآگاهی از مسـائل تربیتی و تغییرات و شرایط روز جامعه، 
فضایی را پدید آورده اند که موجب دلزدگی نوجوانان و جوانان شده و آنان را از رفتن به مساجد باز می دارند. 
جالـب اسـت کـه حّتی برخی از خادمـان در مواردی، برخالف نظر هیئت امنا و حّتی امام جماعت مسـجد 
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عمل می کنند. یک کار پژوهشی گسترده می تواند صّحت یا سقم این موضوع را روشن کند. به عنوان نمونه، 
هیئت امنای یکی از مساجد تصمیم می گیرند پس از احداث ساختمان اصلی یکی از مساجد، ساختمان موّقت 
قبلی را به محل ورزشی تبدیل کنند. روشن است که با استقرار چند میز تنیس و پاره ای امکانات دیگر، زمینه  
جذب شمار چشم گیری از نوجوانان و جوانان پدید می آید و به طور معمول، این افراد دو ساعت مانده به اذان 
در مسـجد و پس از ورزش در مراسـم نماز جماعت هم شـرکت می کردند و در سـایر فّعالّیت ها هم مشارکت 

بیشتری داشتند.
 یکی از اعضای هیئت امنا می گوید: »یک روز اّطالع دادند که دیگر کسـی اجازه  بازی در مسـجد ندارد و 
وقتی موضوع را بررسی کردیم؛ دیدیم خادم مسجد تمام وسایل ورزشی را جمع کرده و در گوشه ای روی هم 
گذاشـته اسـت و فقط جمله ای که در پاسـخ  هیئت امنا گفته این بوده اسـت که من حوصله  سـر و کلّه زدن با 

بّچه ها را ندارم!« بنابراین، باید در انتخاب و گزینش خادمان مساجد با دّقت بیشتری عمل کرد.
»خادمان باید در سـنینی باشـند که از شـور و نشـاط الزم برخوردار باشـند و روحّیه  برخورد با تمام طبقات 
اجتمـاع را بـروز دهنـد؛ چرا که خسـتگی  روحی و پیری خادم بـر اعصاب و روان او تأثیر می گـذارد. از این رو، 

شایستگی الزم برای اداره  مساجد را ندارد و باعث گریز نوجوانان و جوانان از مسجد می شود«.1
4. یکی از موانع جذب افراد و به  ویژه جوانان به مساجد، نامناسب بودن فضای فیزیکی و ظاهری مساجد 
و رعایت نکردن بهداشـت و نظافت این مکان های مقّدس اسـت. انسـان به  طور طبیعی، به سوی پاکیزگی و 
زیبایی تمایل فراوان دارند. فضای زیبا و مناسـب می تواند در جذب افراد مؤثّر واقع شـود. در اسـالم بر ساخت 
مسـاجدی که بیانگر عظمت و شـکوه اسـالم باشند، تأکید شده اسـت و بر ارتفاع و برافراشتگی مسجد اجازه 

ن ُتْرَفَع«. 2
َ
ِذَن اهلُل أ

َ
داده یا توصّیه شده است؛ آنجا که می فرماید: »ِف ُبُیوٍت أ

همچنین، مسئله دیگری که به طور عملی در کلّیه  مساجد مراعات نشده است و وجه امتیازی در مقایسه 
با کلیسـا و معابد ادیان دیگر اسـت، روشـنایی و دل بازی مسـجد به طرف آسمان و طبیعت است. نور آفتاب و 
روشن بودن مکان، مؤّید پاکیزگی است. به عالوه، طبق تشبیه مکّرر قرآن که نور و ظلمت را معّرف و هم طراز 
با هدایت و ضاللت می آورد و روشنایی تناسب و تأثیر ذهنی در جهت بینایی و هدایت خواهی دارد. به عالوه، 

قرآن خود را کتابی روشن آشکار و بی ابهام و کژی معّرفی می نماید.
 بهداشـت و نظافت مسـاجد از جمله مواردی اسـت که باید همواره مّدنظر قرار گیرد. در قرآن، عالوه بر 

1 . رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ دینی، ص241.
2 . نور، آیه36.
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شـرایط اساسـی و اصولی، به بعضی شـرایط به اصطالح فّنی یا فرعی نیز اشـاره شـده است و مهم تر از همه، 
 

َ
اِعیل طهارت و پاکیزگی است. آیه  125 سوره بقره در تأکید این مطلب می فرماید: »َو َعِهْدَنا ِإَل ِإْبَراِهمَی َو ِإْسَ

ُجوِد«.  ِع الّسُ
َ

ّک ِکِفینَ َو الّرُ َعا
ْ
اِئِفینَ َو ال َرا َبْیِیَ ِللّطَ ن َطّهِ

َ
أ

مسـاجد ما متأّسـفانه مظهر خالف آن اسـت؛ بوی مسـتراح، هر عابری را که از کنار آن می گذرد، مشـمئز 
می کنـد؛ بـوی پا و جوراب و لباس کهنه که به اسـتقبال واردشـوندگان می آید، طرّدشـان می نماید؛ بو و دود 
سیگار که بدتر از قهوه خانه ها فضای مسجد را پر می کند، مشکالتی که برای وضو گرفتن و تطهیر وجود دارد 
و فرش هایی که به واسطه  پشمی بودن و سنگینی، مواد چربی و کثافات را در خود نگاه می دارد و شست وشو 
و تعویض آن مشکل است. بنابراین، هر قدر ساختمان مسجد، برای نظافت و روشنایی )که عاملی برای دفع 

کثافات است( و تهویه  دائم مساعد باشد، عمل صحیحی انجام شده است.
در اسالم بر مراعات بهداشت و پاکیزگی تأکید فراوان شده است. به طور طبیعی، نظافت و بهداشت مسجد 

از اهمّیتی ویژه برخوردار است. احادیث و روایات نیز بیانگر این اهمّیت است. 
راَب َقـدِر ما ُیَذّرُ ف  معِة َفأخـَرَج ِمنُه الّتُ ُ ـة اْلج

َ
یل

َ
میِس ل ْسـجَد َیوَم اْلنَ در احادیـث آمده اسـت: »َمن َکَنَس اْلَ

، ُغِفَر له؛ هر کس در شـب جمعه، مسـجد را به اندازه خاکی که ممکن اسـت در چشـم برود، جارو کند،  العین
خدا گناهش را می آمرزد«. 1

 چگونه می توان نوجوانان و جوانان را به سوی مسجد هدایت کرد؟
اکنون، این سـؤال پیش می آید که چگونه می توان نوجوانان و جوانان را به سـوی مسـجد هدایت کرد؟ با 

توّجه به روحّیات حّساس این گروه، چه نکات مهمی باید مّدنظر قرار گیرد؟
نوجوانان، از هر ملّت و نژاد، به طور فطری خواهان معرفت الهی و سجایای اخالقی هستند. این خواهش 
عمیق و طبیعی سبب شده است که دانشمندان روان، دوران بلوغ را سنین ماورای طبیعت بنامند و در مباحث 
روان شناسـی جوان، به طور مسـتقّل درباره  آن گفت وگو کنند. تمایل فطری جوانان به مذهب آن  قدر شـدید 
اسـت که همه  روان شناسـان می گویند: بین بحران تکلیف و جهش های مذهبی، ارتباط انکارناپذیری دیده 
می شـود؛ حّتـی کودکانی کـه در خانواده های دور از مذهـب و ایمان پرورش یافته انـد، در دوران بلوغ عالقه  

بیشتری از خود به مسائل مذهبی  نشان می دهند«. 2

1 . بحاراالنوار، ج83، ص385، ح61.
2 . فلسفی، محّمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ص337.
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استانلی هال معتقد است که نوجوانان در حدود پانزده سالگی حداکثر احساسات دینی را دارا هستند؛ زیرا 
با گرایش به طرف دین و اعتقادات مذهبی، می خواهند تالطم نابسامانی های خود را کاهش دهند.1

همان طـور کـه مالحظه می شـود مذهب، عامـل آرامش دل و رضای روح اسـت و فرد را از تشـویش ها، 
اضطراب ها و ترس ها نجات می دهد. فردی که در درون، متوّجه ضعف ها و حقارت های خود اسـت، عظمت 
یا قدرت و دوام خود را در مذهب می بیند و فسـلفه  زندگی و حیات خود را در مذهب جسـت وجو می کند و در 

آن، معنایی برای زندگی خویش می یابد.2
دکتـر محّمد رضا شـرفی چنیـن عقیده دارد: »در دوران بلوغ، نوجوان، توّجهش به مسـائل ماوراءالطبیعی 
بیشتر می شود و عالقه مند است که درباره آن سوی پرده  طبیعت آگاهی یابد و افکارش از پوسته  هستی بگذرد 
و آن را بشکافد و از دنیای معنوّیات، جهان آخرت،  ایده آل های اخالقی و زهدگرایی، با خبر شود. از نظر قلبی 
و احساسی نیز تمایل او به زیبایی های معنوی برانگیخته می شود و مصداق کالم پیامبر اکرم واقع شود. 
آن حضـرت روزی در سـخنان خـود فرمودند که جوانان قلبی فضلیت پذیر و دلی رقیق تر و حّسـاس تر دارند. 
خداوند مرا  به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشـارت دهم و از عذاب الهی بترسـانم. جوانان و 
نوجوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محّبت بستند؛ ولی پیران از قول دعوتم سرباز زدند و به مخالفت 
با من برخاسـتند. آنگاه رسـول خدا به آیه ای از قرآن اشـاره کرد و درباره  مردم کهن سال که مّدت زندگی 

آنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دلی شده اند، سخن گفته است«. 3
حال که نوجوان به واسـطه  تمایالت فطری خود چنین آمادگی را داراسـت، برنامه ریزان جامعه باید برای 

هدایت این نسل چاره اندیشی کنند و مساجد به عنوان پایگاه های معنوی، نقش خود را ایفا کنند:
 یک روحانی خوش فکر و آگاه می تواند الگوی مطلوبی برای نوجوانان باشد و آنها را در مسیر دین هدایت 
نمایـد. او بایـد شـرایط نوجـوان را درک کند و بـه دور از هرگونه افـراط و تفریط عمل کند؛ چرا که احسـاس 
مذهبی و نیایش و پرستش، مانند سایر تمایالت طبیعی باید تعدیل شود و با اندازه گیری صحیح اعمال گردد. 
همان طور که تندروی در ارضای خواهش های جنسی یا حّب مال و مقام، ناپسند است، زیاده روی در ارضای 
خواهش مذهبی نیز در مکتب اسـالم نامطلوب شـناخته شده و اولیای گرامی اسالم، در این باره میانه روی را 

به تأکید، توصّیه کرده اند.4

1 . خدایارى فرد، محّمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص34.
2 . خدایارى فرد، محّمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص34.

3 . شرفی، محّمدرضا، دنیاى نوجوان، ص329.
4 . فلسفی، محّمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ص392-391.
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          بنابراین، برای ارضای تمایل ایمانی نوجوانان و اسـتفاده از احسـاس مذهبی آنان، دو نکته باید همواره 
مورد کمال توّجه باشد. یکی آنکه احساس مذهبی آنان به راه درست هدایت شود و دیگر آنکه با وسایل علمی 

و عملی موجبات پرورش آن فراهم آید.1
در مجمـوع، بـه این نتیجه می رسـیم که اگـر می خواهیم جوانان و بزرگ سـاالنی عالقه مند به حضور در 
مسـاجد داشـته باشیم، باید روی نوجوانان سـرمایه گذاری کنیم و این فرمایش رسول مکّرم اسالم را به 
یاد داشـته باشـیم که فرموده اند: »به شـماها درباره  نوجوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق تر و 

قلبی فضیلت پذیرتر دارند«.2
ْرِض 

َ
َدِث کاْل ُب اْلَ

ْ
ا َقل َ َ

موالی مّتقیان، امیرمؤمنان خطاب به فرزندش امام مجبتی فرمودند: »ِإّن
ُبک؛ دل جوان نوخاسـته، مانند زمین 

ْ
ْن یْقُسـَو َقل

َ
 أ

َ
َدِب َقْبل

َ
ْتُه َفَباَدْرُتک ِباْل

َ
ِى ِفهَیا ِمْن َشٍء َقِبل

ْ
ل

ُ
اِلیِة َما أ اْلنَ

خالی از گیاه و درخت اسـت. هر بذری که در آن افشـانده شـود، می پذیرد و در خود می پرورد. ]سـپس فرمود: 
فرزنـد عزیـز،[ مـن در آغاز جوانّیت بـه ادب و تربیت تو مبادرت نمودم، پیش از آنکه عمرت به درازا بکشـد و 

دلت سخت گردد«. 3 

برنامه ریزى

بدون تردید، می توانیم مسـجد را در قالب یک سـازمان به حسـاب آوریم که نیازمند برنامه ریزی اسـت. 
»برنامه ریزی، اساسی ترین وظیفه در میان وظایف مدیریتی است. دیگر وظایف مدیریتی، یعنی سازمان دهی، 
رهبری و کنترل، هدف هایی را پی می گیرند که در فرآیند برنامه ریزی پی گیری شـده اسـت«. 4بنابراین، همه  
افـراد، گروه هـا و سـازمان ها باید بـرای فّعالّیت های خـود برنامه ریزی کنند تـا بتوانند به خواسـته های خود 
جامـه  عمـل بپوشـانند و بی تردید، اگر بخواهیم مسـاجد ما در ادای وظایف خود موّفـق عمل کند، باید نیاز به 
برنامه ریـزی را در آنهـا تقوّیـت کنیم؛ چـرا که در دنیای پیچیـده و در حال تحّول امروز، بـدون برنامه ریزی، 
دسـت یابی به نتایج مطلوب به طور تقریبی غیرممکن اسـت. نکته  اساسـی که در برنامه ریزی مسـاجد باید 
مّدنظر قرار گیرد، این اسـت که مسـجد باید برای هر گروه سـّنی و سـلیقه و جمعّیتی، برنامه ریزی مناسـب 

داشته باشد.

1 . فلسفی، محّمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ص368.
2 . سفینة البحار، ج2، ص176.

3 . نهج البالغه )صبحی صالح( ص393، نامه31.
4 . قوامی، صمصام الدین، مدیریت از منظر کتاب و سّنت، ص343.
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»برای هر یک از کودکان، بزرگسـاالن، دانشـجویان، جوانان و...  باید برنامه ای خاّص داشـت. برای آنها 
که اهل دعا هستند، برنامه  دعا، برای آنها که اهل کتاب هستند، کتابخانه و برای جوانان آنچه مناسب سلیقه 

جوانان است، برنامه ریزی شود«. 1
امـام جماعـت و هیئـت امنای مسـاجد بایـد با در نظر گرفتـن همه  امکانـات، ظرفّیت هـا، توانمندی ها و 
محدودّیت هایی که در مسجد وجود دارد، برنامه  کوتاه مّدت، میان مّدت و بلند مّدت را طّراحی و با بهره گیری 
از مشـورت افراد صاحب نظر یا دسـت اندرکاران سـایر مسـاجدی که موّفقّیت های چشـمگیری در کار خود 

داشته اند، برنامه های خود را در صورت ضرورت، تعدیل و اصالح و سپس به مرحله  اجرا درآورند.
موسی مرتضی پور در گزارشی از فّعالّیت های بخش فرهنگی مسجدالرضا تهران که در شماره  سّوم مجلّه  
تربیت، سـال دوازدهم منتشـر شـده و موّفقّیت بسیار نیکویی در جذب نوجوانان و جوانان به سوی این پایگاه 
معنوی داشته است، به یک نکته  جالب و مهم اشاره می کند که در حقیقت از رموز اصلی موّفقّیت این مسجد 
اسـت. وی از قول مسـئول واحد فرهنگی این مسـجد می نویسـد: »تمامی فّعالّیت های این مسجد بر اساس 
برنامه ریزی است و همه برنامه ها پس از بررسی توّسط هیئت امنای مسجد تصویب و برای اجرا به مسئوالن 
بخش های مختلف واگذار می شود و اعضای هیئت امنا بر روند اجرای این برنامه ها نظارت دارند. این مطلب، 
بیانگر این نکته  مهم اسـت که اگر برنامه های مسـاجد به صورت تشـکیالتی طّراحی و اجرا شـود، مفید واقع 

می شود و می توان از همه ظرفّیت های موجود برای تحّقق اهداف موردنظر استفاده کرد«.

تکریم نوجوانان و جوانان

در آیین اسالم بر تکریم نوجوانان تأکید بسیار شده است. خانواده، مدرسه، اجتماع همه و همه باید فضایی 
برای تکریم و احترام آنها باشـد؛ به ویژه مسـجد که از تقّدس و موقعّیتی خاّص برخوردار اسـت. ارضای نیاز به 
احترام و عّزت نفس به احساسـاتی نظیر اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، موّفقّیت، کفایت، شایسـتگی، کسـب 
اعتبار و حیثّیت و مفید و مثمر بودن در جامعه منتهی خواهد شـد که البّته همه  اینها مبتنی بر رفتار مسـئوالنه  
نوجوان اسـت که اسـتحقاق احترام را داشـته باشد و نه بر اساس تعریف و تمجیدهای ظاهری و بی مورد. اگر 
متولّیان مساجد به این نکته توّجه نمایند، گامی بزرگ در مسیر جذب کودکان، نوجوانان و جوانان برداشته اند. 
فضای توأم با احترام و تکریم، انسان را به سوی خود می کشد. حّتی گاهی در مسجد خطاهایی از نوجوان سر 
می زند که باید با تذّکرات صمیمانه و در خفا او را متوّجه اشتباهش کرد تا به مقاومت و عناد کشیده نشود. به 

1 . مکارم شیرازى، ناصر، کاوشی در راه هاى عملی ایجاد جاذبه براى مساجد، قم، فصلنامه مبّلغان، ص51.
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خصوص، درباره جوانان که حساسّیت دارند و موعظه باید کوتاه و بلیغ و سنجیده و با اوضاع و شرایط فکر او 
مناسب باشد و همچنین، در عین نرمی و مدارا و گام به گام باشد.

لُ  َشِدیَد الْْسَباِب؛ رفق، دشواری ها را آسان می کند  َعاَب َو ُیَسـهِّ ـُر الصِّ ْفُق ُیَیسِّ امام علی می فرماید: »الرِّ
و سبب های سخت را سهل می کند«. 1 

مسئولّیت سپارى

از دیگـر عواملـی کـه زمینه  جذب افراد و جوانان را به مسـاجد فراهم می آورد، دادن مسـئولّیت مورد نظر 
به آنان اسـت، اگر افراد احسـاس مشـارکت کنند، برای رسـیدن به اهداف مورد نظر همکاری صمیمانه ای 
خواهند داشت. برقراری بستر الزم برای مشارکت نوجوانان و جوانان در ابعاد گوناگون همراه با نظارت الزم 
می تواند نه فقط آنان را به سـوی مسـجد بکشـاند، بلکه زمینه  ارتقای شـخصّیت و رشـد آنان را فراهم آورد و 
موجب باال بردن میزان موّفقّیت مسـاجد شـود. اگر نوجوانان و جوانان در تصمیم گیری ها دخیل باشـند و از 
تـوان آنهـا، به ویژه به صـورت گروهی بهره گرفته شـود، همین امر می تواند زمینه  تقوّیـت روحّیه  اجتماعی، 

مسئولّیت پذیری و اعتماد به نفس آنها را افزایش دهد و در آینده در جامعه نیز مؤثّر واقع شوند.

تشویق

یکـی از عوامـل و ابزارهـای جذب نوجوانـان و جوانان در زمینه های گوناگون از جمله حضور در مسـاجد، 
تشـویق اسـت. همه  انسـان ها حّتی بزرگ سـاالن، تا آخر عمر به تشویق نیاز دارند. تشـویق، موجب رغبت، 
دلگرمی، نشـاط و تحّرک می شـود و انسـان را به جدّیت وادار می کند. انسـانی که مورد تشـویق قرار گیرد و 
احسـاس آرامش و رضایت خاطر و اعتماد به نفس می کند و برای جّدیت بیشـتری و تحّمل دشـواری ها آماده 
گردد. برعکس، اگر انسان مورد نکوهش یا ناسپاسی قرار گرفت دلسرد و بی رغبت می شود و احساس حقارت 
و ضعف می کند؛ به گونه ای که توان خویش را از دست می دهد و نمی تواند حّتی از استعدادهای موجود خویش 

نیز استفاده کند.2
تشـویق نوجوانان و جوانان نمی تواند منحصر به افراد یا نهاد خاّصی باشـد؛ یعنی اگر فقط خانواده چنین 
کاری را انجـام دهـد، تأثیـر مطلوب و کامل را نخواهد داشـت؛ بلکه باید همه عواملی که به نوعی با نوجوانان 
و جوانان مرتبط هسـتند، به این نکته اساسـی توّجه داشـته باشند. تشویق را نمی توان منحصر به دادن جایزه 

1. غررالحکم، ج1، ص89.
2. امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت، ص135.
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دانسـت، بلکه برخوردها و فضای ایجاد شـده توّسـط دیگران نیز مشّوق خوبی برای نوجوانان و جوانان است. 
البّته الزم است در تشویق افراد به گونه ای عمل کرد که تأثیر مطلوب و ماندگاری داشته باشد.

 استاد ابراهیم امینی در جلد دّوم کتاب »اسالم و تعلیم و تربیت« درباره  تشویق و برخی نکات مهم مربوط 
به آن چنین می گوید:

1.  اخالق و رفتار نیک فرد مورد ستایش قرار گیرند نه خود او.
2. تشویق به صورت جزئی و واقعی باشد نه به صورت کلّی و بیش از حّد.

3.   گاه گاهی در برابر کارهای ممتاز باشد نه به صورت دائم و برای هر کاری.
4. در تشویق نباید دیگری را مورد انتقاد و مقایسه قرار داد.

5. زیاده روی در تشویق موجب غرور و خودبزرگ بینی می شود.
6. تشویق با ارزش کار فرد و متناسب باشد.

7. پاداش در برابر فّعالّیت های او انجام شود، نه در برابر موهبت های ذاتی او.
8. در تشویق نباید اغراق کرد.

 اگـر در مسـجد مسـئولّیت هایی به نوجوانان و جوانان سـپرده می شـود، در کنار آن بایـد ارزش زحمات و 
کارهای مفیدشان را نیز درک کرده از آنان و تشّکر و قدردانی کرد.

 در این سـنین افراد نیاز دارند که اطرافیان بیشـتر رفتارهای مناسب شـان را ببینند و مورد توّجه و قدردانی 
قرار گیرند. در غیر این صورت، ممکن است دچار یأس و ناامیدی شوند و از ادامه  فّعالّیت و تالش سربازنند.

پیشنهادها

 بـا توّجـه بـه آنچه در این مقاله بیان شـد، راه کارهایی به شـرح زیر برای جذب مـردم، به ویژه نوجوانان و 
جوانان به سوی مساجد پیشنهاد می شود:

          1( مرکز نظارت و رسـیدگی به امور مسـاجد کشـور شـرایطی برای انتخاب هیئت امنای مساجد تعیین 
کند تا به مرور، امکان اصالح ساختار هیئت امنا مساجد فراهم آید.

          2( حداقل هر سـه ماه یک بار در جلسـه ای از مردم، به ویژه نسـل جوان در خصوص برنامه های مسجد، 
نظرخواهی و پیشنهادهای آنان به منظور بهبود کیفّیت کار و عملکرد مسجد، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

          3( با توّجه به نقش مؤثّر آموزش در باال بردن سـطح آگاهی ها و تغییر نگرش افراد و در هر شهرسـتان 
بـه فراخور شـرایط فرهنگـی و جغرافیایی برنامه های آموزشـی ویژه  هیئت امنا و خادمان و دسـت اندرکاران 

مساجد به اجرا درآید.
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          4( ائّمه جماعت مساجد باید نظارت بیشتری بر عملکرد دست اندرکاران مساجد داشته باشند و فضایی 
فراهم کنند که مسـائل و مشـکالت موجود نقد و بررسـی شـود و در مجموع با ایجاد شرایطی مطلوب، زمینه  

هماهنگی همه عوامل را فراهم آورند.
          5( در تحقیقات انجام شده از جمله عوامل مهّمی که نقشی تعیین کننده در جذب نسل جوان دارد، امام 
جماعت مسجد و ویژگی های اخالقی و رفتاری وی در برخورد با نمازگزاران است. بنابراین، دّقت در انتخاب 
امـام جماعـت بـا ویژگی های خاّص )خوش رفتاری با جوانان، برخورداری از تقوای کافی و مانند آن( از نکات 

مهّمی است که مرجع اعزام کننده باید مورد نظر قرار دهد.
          6( ارتباط بین مدارس و مساجد، تأثیر بسیار در جذب نوجوانان و جوانان به سوی این پایگاه های معنوی 
دارد. مدارس می توانند دانش آموزانی را که آمادگی علمی و مذهبی دارند، به مسـاجد معّرفی و مسـاجد نیز به 

صورتی جّذاب مانند ارسال دعوت نامه برای آنان، زمینه  حضور آنان را در مساجد فراهم آورند.
 همچنین استفاده از وجود فرهنگیان و معلّمان متعّهد و توانمند و دلسوز در مجموعه  هیئت امنا یا به عنوان 

مربّی می تواند زمینه ساز حضور بیشتر دانش آموزان در مساجد باشد.
          7( اجرای برنامه ها و برگزاری کالس های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشـی در رشـته های گوناگون 
و دعوت از مربّیان عالقه مند و با تجربه و برگزاری اردوهای سـیاحتی و زیارتی با مراعات موازین شـرعی در 

جذب نوجوانان و جوانان مؤثّر است.
          8( رفع مشـکالت مربوط به بهداشـت و نظافت مسـجد و مراعات طهارت و نظافت این مکان مقّدس 
بـه صـورت مـداوم از جملـه پاکیزگی فرش ها، در و دیـوار و محّوطه باید رعایت گردد تـا از بروز تنّفر و دوری 
مردم پیشـگیری شـود. همچنین، رسیدگی به امکانات سرمایشـی و گرمایشی فضای مطبوعی برای حضور 

آنان فراهم می آورد.
          9( تأسـیس کتابخانـه بـا توّجـه به نیازهای مخاطبـان و عالقه مندان؛ وجود فضای مناسـب و انتخاب 
کتاب های جّذاب و متناسب با خواست نوجوانان و جوانان از جمله راه های جذب کودکان و نوجوانان است.

          10( برگزاری جلسـات پرسـش و پاسـخ با حضور مسـئوالن محلّی و بر اساس یک برنامه ریزی منّظم، 
امکان ارتباط بیشتر مردم با مساجد را فراهم می آورد.

نتیجه سخن

 مسـجد، بـه عنـوان اصلی تریـن پایگاه اسـالمی نقـش مهّمی در تربیـت، آموزش و ایجـاد نزدیکی بین 
اعضای خود که مسلمانان هستند، دارد؛ پایگاهی که همواره در روایات از آن به بزرگی یاد شده است. یکی از 



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 310

رسـالت های پیامبر اکرم پس از دریافت وحی الهی و رسـانیدن آن به مردم، ایجاد پایگاهی به نام مسجد 
بود تا مکانی برای عبادت و ذکر حّق تعالی و تشکیل اجتماعات اسالمی و مردمی باشد. بعد از آن، مسلمانان 
در صفوف وحدت بخش نماز جماعات که در مساجد برگزار می شد، روح تربیت و نشاط را در جامعه به روشنی 
مشـاهده کردند. به طوری که اینک بعد از گذشـت قرن های متماّدی از پیدایش اسـالم، مسجد نه تنها اعتبار 
و ارزش خـود را حفـظ کـرده، بلکه همـواره در برهه های مختلف زمانی، نقش مهّمـی در تحّوالت اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی داشته است. در کشور ما به خصوص در دوران انقالب و هشت سال دفاع مقّدس، مسجد، 
مکانی برای بسـیج نیروهای مردمی، آموزش، سـازمان دهی و پشـتیبانی نیروهای بسـیجی و مردمی بوده و 
در ایـن میـان حضور جوانان در کنار سـایر قشـرهای مردم دیده می شـود. حضور آنـان در نمازهای جماعت 
و تشـکیل حلقه های کمک های مردمی، بسـیج نیروهای اعزامی به جنگ، ایجاد کالس های آموزشـی و... 
نقش مؤثّرتری در رونق مساجد داشت، اّما با گذشت زمان و سپری شدن آن روزهای سخت، نه تنها کارکرد 
مسجد در کشور تفاوت پیدا کرده، بلکه با کم رنگ شدن حضور جوانان در مساجد به علّت های مختلف، رونق 

روزهای گذشته را ندارد. در این نوشتار به مهم ترین موانع آنها اشاره شد. 
نکته شـایان توّجه اینکه، نباید ترفندهای دشـمن و برنامه ریزی آنها برای اختالف بین مسـاجد و مردم و 
به  ویژه نسل جوان را از نظر دور داشت؛ زیرا آنها به روشنی دریافته اند که مساجد از جمله مهم ترین پایگاه های 
انقالب و عاملی مهم در تقوّیت اندیشـه های دینی و اسـالمی اسـت. از مسـاجد، جوانان سلحشـور مؤمن و 
مسـلمان بـه پـا می خیزند و بر ضـّد زیاده طلبی ها و زورگویی های ظالمان و مسـتکبران قیام می کنند و حفظ 
انقالب اسالمی به زنده بودن و شور و نشاط مساجد بستگی دارد. اّما این نکته هم نباید فراموش شود که بعد 
از چند دهه از پیروزی انقالب اسـالمی، هنوز نتوانسـته ایم برنامه های اساسـی مبتنی بر روش های علمی و 

هماهنگ با خواسته ها و نیازهای نسل نوجوان طّراحی و یا شرایط تحّقق آنها را فراهم کنیم. 
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مسجد و مشارکت جوانان در آن
محسن محّمدى

چکیده

نوشـتار حاضـر در صـدد تبیین موانـع و راهکارهای حضور جوانان در مسـجد و شـیوه های جذب آنان به 
مسـاجد اسـت. نگارنده، در دو فصل جداگانه، مباحث مورد نظرش را ارائه داده اسـت. وی در فصل اّول، به 
تبیین موانع و برخی راهکارهای حضور جوانان در مسـجد پرداخته اسـت و موضوعاتی، مانند بحران هوّیت 
دینـی، تهاجـم فرهنگی، روحّیات و خواسـته های جوان و فضای مسـجد، ناهنجاری ها، دین گریزی را بحث 
نموده اسـت. نگارنده در فصل دّوم، به شـیوه های جذب جوانان به مسـاجد اشاره کرده و نقش عواملی، مانند 
امام جماعت، خانواده و دوسـتان، امکانات و فّعالّیت های مسـجد، کالس های آموزشـی، بهادادن به جوانان، 
تبلیغات، شکل ظاهری مسجد، بیان مباحث مورد نیاز جوانان، پیش نیازها، تشویق، تقوّیت پایگاه های بسیج 

را در اثربخشی این شیوه ها بحث نموده است.

واژگان کلیدی: 

مسـجد، موانع حضور جوانان در مسـجد، طرق و شـیوه های جذب جوانان به مسـجد، راهکارهای جذب 
جوانان به مسجد. 
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مقّدمه

انسـان در طول دوره زندگانی خود مراحل گوناگونی را با شـرایط ویژه و خاّص می گذراند که هر کدام به 
نحـوی در مراحـل بعـدی مؤثّر اسـت. در این بین، جوانی از مهم ترین دوران زندگی اسـت که در سـالمت یا 
خسارت دوران میانی و نهایی زندگی بشر تأثیر گسترده و عمیقی دارد؛ چرا که در این دوران، پایه ها و اصول 

شخصّیت انسان شکل می گیرد.
 با این بیان، اهمّیت و حّساسّیت دین داری در دوره جوانی مشّخص می شود. به  خصوص که در این دوران 
حّسـاس، طوفان غرائز سـرکش، زمینه انحراف جوان و غفلت او از یاد خدا را فراهم می کند. تهاجم فرهنگی 
نیـز کـه به طـور جّدی جوانان را مّدنظر دارد، با تهییج غرائز، شـرایطی را مهّیا می کند که تصمیم گیری جهت 
حرکت در مسیر خیر و صالح برای جوانان مشکل می شود. به عبارت دیگر، برخی موانع در دین داری جوانان 
وجود دارد که تقّیِد آنها را به دین، به طور جّدی دچار آسیب می کند. عالوه بر این، نقش جوان در آینده سازی 

یک ملّت و حرکت کشور به سمت پیشرفت و توسعه بر اهمّیت مشارکت جوانان در مسجد می افزاید.
 افزون بر موانع و علل عمومی حضور، با توّجه به ویژگی های خاص شخصّیتی جوان و حّساسّیت و تأثیر 
رفتار جوانان در آینده انقالب و کشور در این نوشتار، در فصل اّول، موانع حضور جوانان در مسجد و علل آن 

و در فصل دّوم، طرق و شیوه های جذب جوانان به مسجد، مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اّول: موانع حضور جوانان در مسجد 

مهم ترین موانع حضور جوانان در مسجد به شرح زیر است:
1- بحران هوّیت دینی

 بحران هوّیت از سـال های نوجوانی آغاز می شـود و بخشـی از سال های اّولّیه جوانی را نیز در برمی گیرد. 
هوّیتی که نوجوان درصدد اسـت تا به طور روشـن با آن مواجه شـود این است که او کیست؟ نقشی که باید در 
جامعـه ایفـا کند، چیسـت؟ آیا او برخالف نژاد، مذهب یا زمینه هـای ملّی که او را از 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 »گـم کردن خویش« یا »ازخودبیگانگی« یاد می کنند؛ روان شناسـان از این حالت، اغلب تحت 
عناوینـی، چـون »آشـفتگی هوّیـت«، »اختالل هوّیـت« و »بحران هوّیـت« یاد می کننـد و در توصیف آن 

1. شرفی، محّمدرضا، دنیای 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«.1این 
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 انسـان در خالل شـکل گیری هوّیت او 
رخ می دهد؛ چون شخصی که فاقد یک هوّیت متشّکل قابل قبولی باشد، در طول زندگی با مشکالت بسیار 
زیادی رو به  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 نقشـی که در نظام هسـتی بر عهده اوسـت 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. در نهایت، مجموعه این امور، او را در اغلب موضع گیری ها دچار سردرگمی 
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 اعتقادی مهم ترین خطری است که سعادت انسان را در طول حیات مورد تهدید قرار می دهد.

بـا توّجـه به گسـتردگی مفهوم هوّیت، هـر فرد هوّیت هـای گوناگونی دارد که هوّیت دینـی، یکی از آنها 
است. هر انسانی به هوّیت دینی نیاز دارد؛ چون گرایش به پرستش از نیازهای فطری او است؛ به این معنا که 
فرد، مسـتقل از هرگونه یادگیری، در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احسـاس می کند. تجلّی چنین 

احساس و میلی، در اعمال و رفتار دینی، آشکار می شود.3
هوّیت دینی، رابطه بین آدمی و دین را تبیین می کند و شکل گیری آن، هوّیت، احساس تعّهد و مسئولّیت 
در قبـال ارزش هـا و باورهـای آن مکتـب را در پی دارد. برخـی 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 نام »زنده بیـدار«، این گرایش فطـری را به زیبایی هر 
چـه تمام تـر بـه تصویر می کشـد.

4. مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصّیت، ص69، کارشناسان یونسکو، ص122.
5. آنچـه بـه نسـل جـوان هوّیـت می دهد عبارت اند از: پاسـخ به پرسـش های بنیادین، جهت بخشـیدن بـه زندگی، رویکـرد مثبت به آینـده، وحدت 
اعتقـادی، زمینه سـازی هوّیـت تمّدنـی، مقبولّیـت اجتماعـی، شـأن و منزلـت جوانی و معنا بخشـیدن به جهـان؛ ر.ک: شـرفی، محّمدرضـا، جوان و 

.102 بحران هوّیـت، ص96ـ 
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اختالل در هوّیت دینی سـبب می شـود تا 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 درهم ریختگـی نظـام ارزشـی دینی، امر مثبـت و خوبی در دین وجـود ندارد تا 
انگیزه ای برای انجام آن داشـته باشـد. بنابراین، دچار بی تفاوتی و بی مسـئولّیتی می گردد. همچنین، 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 را برگزینند.
بسـیاری از رفتارهـای ضـّد اجتماعـی و ناسـازگاری نوجوانـان را می تـوان از ایـن منظرتبییـن نمـود. 
مسـئولّیت گریزی، دلزدگـی و بی تفاوتـی هر کدام از آثار فقدان هوّیت هسـتند2 کـه در عرصه دینی در قالب 
بی توّجهـی بـه اوامر و نواهی الهی، بی عالقگی نسـبت به شـعائر، گزاره ها، اماکن، مراسـم و نمادهای دینی 

بروز می کند.
با بیان این مطالب، مشـّخص شـد که بحران هوّیت دینی، سـبب تضعیف باورهای دینی، اختالل نظام 
ارزشـی مذهبی و عدم تقّید به احکام دینی می شـود. مسـجد از مهم ترین نمادها، شـعائر و گزاره های دینی 
اسـت که بحران هوّیت دینی جوان در مورد آن سـبب پایین آمدن اعتقاد و ضعف گرایش به حضور در جمع 

نمازگزاران می گردد.

2-  تهاجم فرهنگی

صاحبـان زر و زور و تزویـر، بـرای رسـیدن بـه اهـداف خرد و کالن خـود از همه اهرم ها بهـره می گیرند. 
داده های تاریخی نیز نشـان می دهد که مهاجمان قدرت طلب، بارها به کشـورهای دیگر حمله نظامی کرده 
و جهان را به جزایر متعّدد تقسـیم کرده اند. واژه های تجاوز، مسـتعمرات و جنایات جنگی، تقسـیم بندی کره 
زمیـن و تجـاوز همه جانبه مهاجمان را به نمایش می گذارند. با توّجه به اینکه امروزه اسـتراتژی حمله نظامی 
شکست خورده است، مهاجمان زورمدار از سیاست راهبردی دیگری به نام تهاجم فرهنگی بهره می جویند؛ 

زیرا این عنصر، مناسب ترین راهکار برای تحّقق سلطه افزون خواهان در جهان است.
دشـمنان انقـالب و اسـالم برای دسـت یابی بـه اهداف خـود، تهاجمی گسـترده را به فرهنـگ و هوّیت 
مـا برنامه ریـزی و پشـتیبانی می کنند. متأّسـفانه اّولین قربانیان تهاجـم فرهنگی، جوانان هسـتند؛ زیرا آنان 
سـرمایه های عظیم جامعه اند و مانع تحّقق اهداف سـلطه جویان هسـتند. بر این اسـاس، جوانان در تهاجم 

1. هورنای کارن، تضادهای درونی ما، ص134.
2. شرفی، محّمدرضا، جوان و بحران هویت، ص20.
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فرهنگی بیشتر از دیگر گروه ها مورد تهاجم قرار می گیرند. دشمن در این مسیر می کوشد جوانان را از فرهنگ 
غنی و کهن خود، بیگانه سازد و ارزش های دینی را نزد آنان بی ارزش جلوه دهد.

در تهاجم فرهنگی، پایگاه های دینی همچون مسـجدها مورد حمله قرار می گیرند. دشـمن به این شـیوه 
می کوشد فرهنگ ضّدارزشی غرب را در میان جوانان گسترش دهد و آنان را نسبت به مفاهیم و احکام دینی 
بی عقیـده کند. تربیت دسـت آموز ها، فسـاد اخالقی، قرار دادن جایگزینی برای امـور عبادی که با روحّیات و 
غرایز جوانی نیز تناسب دارد که برخی از این جایگزین ها عبارت اند از: 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 

ـ  اسالمی و ترویج فرقه های ساختگی. مردم از هوّیت ملّی 
مسـجد، پایگاهی اسـت که در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی بسـیار مؤثّر اسـت. مسجد با بیان خطر تهاجم 
فرهنگـی و تقوّیـت گرایش هـای مذهبـی، از تعالیـم و مفاهیم دینی دفـاع می کند و حّتی با بیـان فرهنگ و 
آموزه هـای اسـالم در برابـر تهاجـم فرهنگی غرب می ایسـتد. بنابرایـن، در صورتی که در این جـدال نابرابر 

فرهنگی، مسجد، جوانان را جذب کند، قدم بلندی در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی برداشته شده است.

3-  ناهمگونی روحّیات و خواسته هاى جوان با فضاى مسجد

جوانان، روحّیات و خواسـته هایی دارند که از روحّیات و ویژگی های جوانی آنها نشـأت می گیرد و فضای 
مسـجد بـا برخـی از آنهـا همگون و هماهنگ نیسـت. جوانان روحّیه ای پر شـور و نشـاط دارنـد؛ آنان از نظر 
جسـمی، قوی، پر تحّرک، اهل جنب وجوش و تالطم هسـتند؛ ولی مسـجد، فضای آرام و سـکون اسـت که 
عبادت و نیایش بدون تحّرک جسـمی شـدید و زیاد، به آرامی در گوشـه ای از مسجد انجام می شود. به همین 
دلیل، جوانان در برخی مراسم های دینی که شور و هیجان بیشتری دارد، حضور چشم گیرتری دارند. به طور 
مثال، مراسـم سـینه زنی، زنجیرزنی و دسته  های عزاداری که از این ویژگی برخوردارند، جوانان در آن حضور 

بیشتری دارند. 
جوان، خواسـتار تّعلق به گروه بی غمی، اِبراز خود، جلب توّجه و... اسـت که در مسـجد، زمینه مسـاعدی 
برای آنها فراهم نمی شـود. عالوه بر شـور، نشـاط و هیجان، هجوم، تهّور، افراط گری، احراز تفّوق، مقاومت، 
حاکمّیـت، تضـاّد و تعـارض بـا سـالمندان از ویژگی هـای جوان اسـت که با فضای مسـجد چندان تناسـبی 
ندارد.1البّته این به معنای تعارض و اختالف ذاتی مسـجد، با تمام روحّیات و خواسـته های جوان نیست؛ بلکه 

1. دفتر مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان، تهران، 1379.
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می توان فضای پر شور و نشاطی را در مسجد ایجاد کرد که با روحّیات جوان سازگار باشد و بسیاری از روحّیات 
جوان با فضای مسجد تطابق کامل پیدا کند.

4-  ناهنجارى و ناسازگارى با اطراف

جوانان، روحّیات و دنیای عجیبی دارند که حاصل اجتماع قدرت جسـمی و احساسـی اسـت که به سـمت 
عقالنی شـدن پیش می رود. به همین دلیل، جوان ها به طور معمول، با محیط اطراف و بزرگ ترها مشـکالت 
رفتاری، عقیده ای و سـلیقه ای دارند. این اختالفات گاهی سـطحی و زودگذر اسـت که در شـخصّیت و رفتار 
جوانان تأثیر زیادی ندارد؛ ولی گاهی این اختالفات به ناهنجاری و ناسـازگاری جوانان منجر می شـود1و به 
این ترتیب، امنّیت روحی و روانی الزم برای دین داری آنان از بین می رود و در این میان، مسجد نیز به عنوان 

یکی از مهم ترین گزاره های دینی در نظام رفتاری جوان، جایگاه چندانی کسب نخواهد کرد. 

5- دین گریزى

دین گریـزی، یعنـی هـر نوع فاصله گیری یـا واپس گرائی از دین و تمام نمودهای مهـّم دینی در گرایش، 
بینش و کنش.

دین گریـزِی گروهـی از جوانـان، به ویژه طیفی که زاده و پرورش  یافته دوران انقالب هسـتند، از مسـائل 
مّهم اجتماعی و فرهنگی کشـور اسـت. این گریز فقط به علّت تهاجم فرهنگی یا هوا و هوس جوانان نیست، 
بلکه علّت های گوناگونی دارد و تا زمانی که تمامی آنها به صورت واقع بینانه و عمیق بررسـی نگردد، نسـل 
آینده انقالب با خطر جّدی اضمحالل عقیدتی و ارزشی رو به  رو است.2در این بین، نمادها، مفاهیم، اعمال و 
مناسـک، مظاهر و اماکن دینی در معرض فراموشـی و بی تفاوتی جوان قرار می گیرند. مسجد به عنوان یکی 
از مهم تریـن گزاره هـای دینـی، در بحـران دین گریزی جوانان به طور جّدی در خطر اسـت. پس، می توان به 
راحتی نتیجه گرفت که دین گریزی جوانان عامل فراگیر و عمیقی بر سر راه مشارکت آنان در مسجد است.

1. عوامـل ظهـور ناهنجاری هـا در نوجوانـان و جوانـان عبارت انـد از: درک نکردن روحّیـه جوان، الگوهای نامناسـب، تضـاد در روش تربیتی، فاصله 
طبقاتـی، کم توّجهـی خانواده هـا، ناکارآمـدی کانون های دینی، اسـتفاده ابزاری از دین، کم توّجهی به مشـکالت، تسـاهل و تسـامح؛ ر.ک: موّحدنیا، 

فریـدون، عوامل گرایـش نوجوانان و جوانان به فرهنـگ بیگانه، ص56-48.
2. برخـی از علـل دین گریـزی جوانـان عبارت انـد از: بیـان نامعقـول برخـی از مفاهیـم دینـی، عملـی نشـدن عدالـت اجتماعـی در سـطح جامعه با 
وجـود شـعارهای فـراوان، توّجـه نکـردن بـه نیازهـای اساسـی نسـل جـوان، مثـل ازدواج، کار و مسـکن، اسـتفاده ابـزاری از دیـن به دسـت برخی 
سیاسـت بازان بـرای منافـع شـخصی و گروهی، نبـود برنامه ریزی درسـت فرهنگی برای نسـل جوان، تهاجم برنامه ریزی شـده فرهنگی دشـمنان 

داخلـی و خارجـی بـرای انحراف نسـل جوان.
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بـرای برطرف شـدن این مشـکل بایـد گروه ها و سـازمان های مختلف اجتماعی، فرهنگـی، اقتصادی و 
سیاسـی، طرحی اصولی و همه جانبه را برنامه ریزی نموده تا مهم ترین قشـر اثرگذار جامعه در آینده انقالب، 
دین دار بمانند؛ در این صورت یکی از مهم ترین و عمومی ترین مانع حضور جوانان در مسجد، برطرف خواهد 

شد. 

فصل دّوم: طرق و شیوه هاى جذب جوانان به مسجد
جذب جوانان به مسجد از طرق، شیوه و راه هاى ذیل میّسر است:

1- امام جماعت
امام جماعت، مهم ترین عضو مدیریتی مسجد است که می تواند با برنامه ریزی و عملکرد صحیح و دقیق، 

زمینه مناسبی را برای تحّقق سایر عوامل حضور مردم در مسجد فراهم کند. 
امام جماعت در هر مسجد، عاملی مهّم در پیشرفت و ترّقی مسجد به شمار می رود و چنانچه دارای شرایط 
الزم باشد، تأثیر به سزایی در تحّوالت مثبت در جوانان و در نتیجه گرایش آنان به دین و مسجد خواهد داشت.

امام جماعت برای جلب جوانان این نکات را باید رعایت کند:
1- 1- برخورد گرم و صمیمانه با جوانان

امام جماعت باید با جوانان برخوردی محّبت آمیز و دوسـتانه داشـته باشـد. برخوردهای عاطفی در ایجاد 
ارتباط با جوانان و آگاهی از نظریات آنها بسـیار مؤثّر اسـت؛ این گونه ارتباط، زمینه مسـاعدی را برای جلب و 

تأثیر بر جوانان به وجود می آورد.
امام جماعت باید هم با جوانان داخل مسجد به گرمی برخورد کند تا حضور آنها در مسجد تداوم یابد و هم 

با جوانان بیرون از مسجد تا زمینه حضور آنان در مسجد فراهم شود. 
برخورد مناسب امام جماعت با جوانان، دو مؤلّفه دارد که عبارت اند از:

الف( احترام

امام جماعت باید به رفتار، ارزش ها، گفتار و نظرّیات جوانان احترام بگذارد. این کار در جلب جوانان بسیار 
مؤثّر است. وقتی جوان احساس کند طرف مقابل درصدد این نیست که نظرّیات خودش را به او تحمیل کند 
و به نظرّیات او احترام می گذارد، احسـاس شـخصّیت می کند و از اینکه با چنین فردی آشـنا شـده، خوشحال 
می گردد. البّته احترام امام جماعت به جوانان به معنای پذیرفتن تاّم و تمام نظرّیات آنها بدون دلیل نیسـت، 

بلکه به معنای شنیدن و تحّمل کردن آنها و تعیین راهی حساب شده و مدبّرانه جهت هدایت آنهاست.
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بهتر اسـت به جوانان در حّد امکان، فرصت داده شـود تا خود را بروز دهند و نظرّیات و افکارشـان را مطرح 
نمایند، آنگاه به اصالح آنها پرداخته شود.

ب( ایجاد ارتباط عاطفی

روابـط و احترام هـای امام جماعت و جوانان نباید در چارچوبی خشـک و رسـمی باقـی بماند؛ بلکه باید به 
برقراری روابط عاطفی منجر شود؛ یعنی جوان، امام جماعت را به عنوان یکی از دوستان خود بپذیرد.

امـام جماعـت برای اینکه سـطح روابط خود با جوانان را به این حّد برسـاند، باید به نـکات متعّددی توّجه 
داشـته باشـد و در امور گوناگونی، همراه جوانان باشـد؛ در مشکالت به آنها کمک کند؛ موّفقّیت هایشان را به 
آنها تبریک بگوید؛ از غم ها و ناراحتی های آنها ابراز تأّسـف و اندوه کند، هدایای کوچکی مثل عطر، تسـبیح 
و انگشـتر به عنوان یادگاری به آنها تقدیم کند؛ در صورت امکان، کمی در مسـائل خصوصی آنها وارد شـود، 
به طـور مثـال، روز تولّدشـان، بـه آنها تبریک بگوید و سـایر اقداماتـی از این قبیل که با توّجه به شـرایط امام 

جماعت و فرهنگ و روحّیات اهالی محّل در برقراری و تداوم ارتباطی دوستانه و محّبت آمیز مؤثّر است. 
بهتـر اسـت ارتباط امام جماعـت و جوانان به روابط حضوری محدود نگردد و ارتبـاط کتبی بین جوانان و 
امام جماعت نیز بسیار مفید است. در این صورت، جوانان از اینکه امام جماعت به آنها احترام گذاشته و به طور 
خصوصی، مطلبی را برای آنها بیان کرده، احساس شخصّیت کرده و به امام جماعت نزدیک شده و مطالبی 

را که حضوری نمی توانند بیان کنند، به صورت کتبی با امام جماعت در میان می گذارند.

2-1- حضور در جمع جوانان

همه جوانان در مسـجد حاضر نمی شـوند و امام جماعت نیز نمی تواند در برخوردهای گذاری در بیرون از 
مسجد با همه جوان های محّل، ارتباط برقرار کند؛ به همین دلیل برای برقراری ارتباط کامل با جوانان، باید 

در مکان هایی که جوانان در آن اجتماع دارند، حاضر گردد. 
مدارس و دبیرسـتان ها، کتابخانه ها، میادین ورزشـی، کافی نت و پارک ها، مکان هایی هسـتند که به طور 
معمـول، جوان هـا در آن حضـور دارند. برخورد با جوانان و برقراری ارتباط بـا آنها در هر کدام از این مکان ها، 

ظرافت و حّساسّیت مخصوص به خود دارد و شیوه مناسب با آن را می طلبد. 
 این اقدام امام جماعت، سـبب جلب توّجه جوانان شـده و زمینه مناسـبی را برای حضور جوانان در مسجد 

فراهم می کند. 
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3-1- برقرارى جلسات ویژه جوانان

جوانان، نیازهای مخصوص به خود دارند؛ روحّیات و عالیق آنها با بزرگساالن متفاوت است. امام جماعت 
باید بعد از مخاطب شناسـی دقیق و آگاهی از نیازها و سـالیق جوانان، جلسـاتی را ویژه آنها تشـکیل دهد و 

مفاهیمی از دین اسالم را برایشان بیان کند که با سالیق، روحّیات و نیازهای آنان متناسب باشد.
ایـن مـوارد، موضوعـات مناسـبی برای گفتگو با جوانان اسـت: »ازدواج در اسـالم«، »عشـق مجازی یا 
حقیقـی«، »زیبایـی«، »نیایـش«، »روابط دختر و پسـر«، »آثار نمـاز در زندگی زوج های جـوان«، »اخالق 
جنسـی«، »آثار نماز«، »انحراف جنسـی«، »چشـم چرانی«، »مسائل روان شناسـانه جوانان، مثل اعتماد به 

نفس و امید«.
البّته بهتر اسـت برای ارائه هر موضوع به نکات روان شناسـی جوانی، روحّیات جوانان و اصول جذابّیت و 
اثرگذاری توّجه شـود؛ به طور مثال در هر موضوع عنواِن زیبا و جّذابی انتخاب شـود تا توّجه جوانان را بیشـتر 

جلب کند. 
جلسـه نباید حالت سـخنرانی و خطاب مسـتقیم داشته باشـد؛ بلکه باید به صورت گفتمان برگزار گردد تا 
جوانان بتوانند نظر و سؤال های خود را بیان کنند. مطالب در قالب مناظره، داستان، خاطره و پرسش و پاسخ 

بهتر قابل ارائه است. بهتر است قالب های گوناگونی انتخاب شود تا جلسات متنّوع و جّذاب گردد.

4-1- شناخت نیاز و روحّیات جوانان

امام جماعت باید قبل از اینکه در مورد جلب جوانان به مسجد اقدام نماید، به طور کامل از نیازها، روحّیات، 
ارزش ها، خواسـته ها، سـالیق، عالیق، توانمندی ها، آسـیب هایی که جوان را تهدید می کند و راه های مقابله 
با آن مّطلع شـود. در این صورت، می تواند فّعالّیت ها و برخوردهای خود را با جوانان به شـکلی تنظیم کند که 
عالوه بر رفع نیازهای جوانان، آنها را به مسجد جلب کند. در غیر این صورت، امید زیادی برای موّفقّیت امام 

جماعت در جلب جوانان به مسجد وجود ندارد.
شناخت موانع برقراری ارتباط عمیق و پایدار بین جوانان و امام جماعت، یکی ازمهم ترین اقداماتی است 
کـه امـام جماعت باید انجام دهد؛ چون آگاهی از این موانع، در اتّخاذ راهکاری صحیح و حسـاب شـده برای 
رفع موانع الزم اسـت. امام جماعت باید از این روحّیات و موانع به طور کامل، اّطالع داشـته باشـد و با توّجه به 

تفاوت های فردی و فرهنگی، شیوه و برخورد مناسبی را برگزیند. 
برخی از این موانع عبارت اند از:
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 اختالف بین جوانان و بزرگ ترها
به طور معمول، نظام ارزشـی و رفتاری و طرز تفّکر بزرگ ترها با جوان ها بسـیار متفاوت اسـت. بنابراین، 
روحّیات و خواسـته های جوانان با توّقعات پدر و مادر و بزرگسـاالن تطابق ندارد و طرفین نمی توانند توّقعات 
یکدیگـر را برطرف کنند. این مسـئله سـبب ایجاد گسسـت ارتباطـی بین جوانان و بزرگ ترها شـده، مانع از 
برقراری ارتباط همه جانبه و پایدار بین آنها می گردد. به همین دلیل جوانان در بین خودشان، روابط دوستانه 

گسترده ای تشکیل می دهند و این روابط دوستانه، قوی تر و مؤثّرتر است.
امام جماعت، عالوه بر موقعّیت اجتماعی و صنفی خود که او را جزء بزرگسـاالن قرار می دهد، اگر از نظر 
سّنی نیز جوان نباشد، با مانع جّدی در برقراری ارتباط عمیق و همه جانبه با جوانان رو به رو خواهد بود. برای 
رفع این مانع )اختالف بین جوانان و بزرگ ترها(، برخورد شـاد و پر شـور و نشـاط، با جوانان که از چارچوب 

خشک و رسمی خارج است، توصّیه می شود؛ زیرا در جوانی سن مهم نیست، بلکه روحّیه مهم است.
 آزادی خواهی جوان و محدودّیت آفرینی دین

جوانـی دوره اسـتقالل فکری و عملی اسـت و جـوان در محدوده مقّرراتی خـودش عمل می کند.1به طور 
معمول، جوانان از اِعمال قدرت و نظارت خارجی چندان خوشـحال نیسـتند و مایلند آزاد و راحت باشـند. در 
مقابل، جوانان دین را عاملی برای محدودّیت و سـلب آزادی خود می بینند که روحانی و امام جماعت، مبلّغ، 

مجری و طرفدار آن است؛ بنابراین، جوانان با امام جماعت به راحتی ارتباط برقرار نمی کنند.
برطرف کردن این بینش که نوعی احسـاس درونی اسـت، ضرورت دارد و به برخی زمینه های شناختی و 
زمـان طوالنـی نیاز دارد. برای رفع این مانع )محدودگری دین و آزادی خواهی جوان( توّجه به این نکته الزم 
است که محدودّیت، احساس درونی است و حاکی از بی میلی و بی انگیزگی است. بسیاری از دین داران بدون 
اینکه احساس محدودّیت کنند، به دستورات دینی عمل می کنند. باید مفاهیم و تعالیم دینی را به شکلی برای 
جوانان بیان کرد که با ارائه الگوهای مناسـب و با افزایش شـناخت، آگاهی و معرفت، از روی میل و رغبت، 

به تعالیم دین عمل کنند. 
 دورنگری روحانیان و نزدیک بینی جوانان

روحّیات جوان و ساختار دین با یکدیگر تعارضی ندارند، بلکه گاه نحوه ارائه مفاهیم دینی و نوع مفاهیمی 
که از دین عرضه می شود، سبب روی گردانی و حّساسّیت جوان می گردد.

جوانان مایلند اثر دین را به طور ملموس در صحنه زندگی ببینند و می خواهند از آینده ای نزدیک به زمان 

1. قائمی، علی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص45.
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حـال مّطلـع شـوند؛ ولی در مقابل برخی روحانیان، مفاهیمی از دین را بـرای جوانان بیان می کنند که با توّجه 
به روحّیات و خواسـته های جوان برای آنها ملموس نیسـت. آنها چشـم انداز دوری از دین و دین داری را برای 
جوانان بیان می کنند، ولی باید توّجه داشت، جوانان با پذیرش مطالب تعّبدی، میانه خوبی ندارند و گزاره هایی 

از دین را می پذیرند که توجیه عقالنی قابل قبول داشته باشد. 
برای رفع مانع سـّوم، امام جماعت باید موضوعاتی را برای صحبت و سـخنرانی برای جوانان انتخاب کند 

که جوانان در زندگی بیشتر با آن رو به رو هستند.

5- 1- شرکت دادن جوانان در مدیریت مسجد

امـام جماعت، یکی از مهم ترین عناصر مدیریتی مسـجد اسـت که از نفـوذ و تأثیر قابل توّجهی برخوردار 
است و می تواند فّعالّیت های مسجد را در جهت خاّصی هدایت نماید.

امام جماعت باید با دوراندیشی و بدون ایجاد حّساسّیت، در مدیریت و جهت دهی به فّعالّیت های مسجد، 
بـه موقعّیت و اهمّیت جوانان توّجه داشـته باشـد؛ به طـوری که جوانان، امام جماعـت را نماینده مورد اعتماد 

تام ّاالختیار خود بدانند.
در پایان، ذکر این نکته بسـیار الزم و ضروری اسـت که تالش و فّعالّیت امام جماعت برای جلب جوانان 
به این معنا نیسـت که امام جماعت از سـایر قشـرهای نمازگزار غافل شود و فقط با جوانان ارتباط برقرار کند؛ 
به طوری که بزرگ سـاالن و پیران فکر کنند، امام جماعت برای آنها احترام قائل نیسـت، بلکه در هر صورت 

باید تعادل را حفظ نمود.

2ـ خانواده 
نقش خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، مسـئله ای غیرقابل تردید اسـت. تأثیر خانواده در فرزندان از 
نظر فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و عاطفی بسیار مهم و با ارزش است؛ زیرا آنان، مبانی زندگی را در آنجا فرا 
می گیرند و خوب و بد را از آنجا می آموزند. از این رو، بیشـتر »بایدها« و »نبایدها« »خوبی ها« و »زشـتی ها« 

و روحّیات کودک در خانواده پایه گذاری می شود.
کالس اّول تربیـت و آمـوزش انسـان در خانـواده اسـت و کـودک دروس اّولّیـه زندگی را از پـدر و مادر و 
اطرافیانش فرا می گیرد. اگر زبان والدین عربی باشـد، کودک به زبان عربی آشـنا می شـود و اگر فارسی باشد، 
به زبان فارسـی و اگر ترک باشـد به زبان ترکی... . اگر خانواده اهل سـاز، دهل، ترانه و تصنیف باشند، کودک 
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از همـان خردسـالی به طور نهـادی آنها را می آموزد. اگر والدین )خانواده(، اهل مسـجد و نماز و دعا و عبادت 
باشند، بر اساس قانون تبعّیت کوچک تر از بزرگ تر، ُمهر را از مقابل والدین برداشته و به تقلید از آنها پرداخته، 

خم و راست می شود و می بوسد.
به طـور خالصه، چشـمان درخشـان کودکان شـب و روز حرکات اهـل خانه )پدر و مـادر( و اعمال آنها را 
می نگرنـد و گوش هـای حّسـاس آنان، مانند یک دسـتگاه گیرنـده قوی و مجّهز مواظب حرکات و سـکنات 
آنهاست؛ بر این اساس، ناگفته پیداست که اگر کانون خانواده گرم و دوستانه باشد و پدر و مادر و اعضای دیگر 
خانواده افراد وظیفه شناس و اهل عبادت و مسجد باشند، به طور معمول، کودکانی سالم با شخصّیتی مثبت و 
فّعال در آن پا به عرصه جامعه خواهند گذاشت و گرنه افرادی بی بندوبار و الابالی، بی نماز و بزهکار و بی دین 

و... وارد عرصه جامعه شده و چون مفسدند، فساد بار می آورند. 
خانواده بسـتر شـکفتن اسـت و نقش الگویی آن در تربیت فرزندان بسیار حائز اهمّیت است. الگو شدن در 
اخالق و عمل و نقش اساسی آن در تربیت، دایره ای وسیع دارد و از کانون خانواده و تأثیر سرنوشت ساز رفتار 
پدر و مادر، بر فرزندان، تا معلّمان و مربّیان آموزش و پرورش و اسـاتید دانشـگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت و 
رؤسـای ادارات و نهادها و عالمان دین )مانند امام جماعت مسـجد( و در نهایت مسـئوالن عالی رتبه نظام را 

شامل می شود.
نکته شایان توّجه اینکه باید دست اندرکاران در امر تربیت، در عمل الگو باشند و تنها دعوت گر زبانی نباشند. 
تکونوا دعاة بألسـنتکم؛ به وسـیله  در روایتی از امام صادق آمده اسـت: »کونوا دعاة الناس بأعمالکم و ال

کردار شایسته و اعمال نیک خود راهنما و راهبر مردم به سوی فضیلت ها شوید و تنها دعوتگر زبانی نباشید«.1
آموزه های دینی، بزرگ ترین مسؤلّیت خانواده )والدین( را تربیت صحیح فرزندان می داند. بر این اساس، 
در نظـام تربیتـی اسـالم، تربیت خانوادگی از اهمّیت ویژه ای برخوردار اسـت به گونه ای کـه خداوند تبارک و 
ْهِلیُکْم َناًرا...؛ ای کسـانی که ایمان آورده اید! خودتان و 

َ
نُفَسـُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
تعالی می فرماید: »َیا أ

خانواده تان را از آتش نگه دارید«.2
ا...؛ خانواده خود را به نماز فرمان  هْیَ

َ
لوِة َو اْصَطِبْر َعل َک ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
همچنین در جای دیگر می فرماید: »َو أ

ده و خود نیز در آن کار پایداری کن«.3
بنابرایـن، خانـواده بـه عنوان نخسـتین کانون تعلیم و تربیـت نقش عمده ای در برقـراری ارتباط جوان با 

1. بحاراألنوار، ج5، ص198، ح19.
2. تحریم، آیه6.
3. طه، آیه132.
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 مسـاجد دارد. بسـیاری از کارهای ناپسند تا به صورت عادت در نیاید در اجتماع انجام نمی گیرد. امام علی
ْد  یکـی از روش هـای تربیتـی را عادت می داند کـه از آن به عنوان طبیعت دّوم یاد می کنـد و می فرماید: »َعّوِ
غاِرِم َتْشَرُف َنْفُسَک َو َتْعُمُر آِخَرُتَک َو َیْکُثُر حاِمُدْوَک؛ نفس خود را به  ِل اعباِء اْلَ ّمُ َ َ

کاِرِم َو ت  اْلَ
َ

َنْفَسَک ِفْعل
امور نیک عادت دهید تا شرافت یابید؛ آخرت خود را آباد کنید و ستایش کنندگان را افزایش دهید«.1

بر این اسـاس، اسـالم سـفارش می کند فرزندان را از کودکی به نماز و روزه عادت دهید تا تقلید به فرائض 
در بزرگسالی بر آنان دشوار نگردد.2

3ـ دوستان
 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.
؛ ای کاش، فالنی را  ً

ًنا َخِلیـال
َ

ْذ ُفال نِ
َّ

ت
َ
ْیَتـِن َلْ أ

َ
َی ل

َ
ْیل قـرآن  کریـم از زبـان اهل جهّنم نقل می کند که: »َیـا َو

دوست صمیمی خود قرار نمی دادم«.3
رسـول خدا فرمود: »المرء علی دین خلیله و قرینه؛ دین و روش هر کس طبق مذهب و آیین دوسـت 

و همنشین خود خواهد بود«.4
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«.5تأثیر دوسـت همنشـین در انسان به اندازه ای اسـت که حّتی می توان از نوع 

دوستان یک نفر، به آسانی به خصوصّیات اخالقی وی پی برد.
تو اّول بگو با کیان زیستی                            

پس آنگه بگویم که تو کیستی
ارتباط و همنشینی افراد با یکدیگر زمانی مّیسر است که اخالق و رفتار و ویژگی های آنان یکسان و همسو 
باشد. بنابراین، اگر دو نفر از لحاظ اخالق و رفتار متّضاد باشند، هرگز مصاحب و همنشین نخواهند شد. سعدی 

1. غررالحکم، ج1، ص 185؛ همین منبع، ج4، ص329.
2. وسائل الشیعه، ج7، ص168.

3. فرقان، آیه28.
4. وسائل الشیعه، ج4، ص207.

5. مستدرک الوسائل، ج2، ص62.
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می گوید: هر که با بدان بنشـیند اگر طبیعت آنان در او اثر نکند، به طریقت ایشـان مّتهم می گردد و اگر برای 
نماز خواندن به خرابات رود، به خمر خوردن منسوب شود.

رقم بر خود بنادانی کشیدی                             
که نادان را به صحبت برگزیدی

طلب کردم زدانایی یکی پند                              
مرا فرمود: با نادان مپیوند

به تجربه ثابت شده، کسانی که با دوستان فاسدی همنشین بوده اند، عاقبت به انواع گناهان آلوده شده اند؛ 
زیـرا آنهـا بـرای اینکـه کمتر احسـاس گناه کنند و شـریک جرم پیدا نمایند، سـعی می کنند افـراد دیگر را به 
سرنوشـت غم انگیز خود گرفتار کنند. وقتی پای صحبت بسـیاری از جوانان فاسد می نشینیم، درمی یابیم که 

عامل اصلی آلودگی خود را همنشینی با دوستان ناباب ذکر می کنند.
جوانی، به ویژه آغاز آن، زمان دوستی و دوست یابی است و جوان به شّدت از دوستان خود تأثیر می پذیرد. 
در خـارج از خانـه و خانواده، دوسـتان بر ارزش هـا و بینش های جوان تأثیر زیادی دارنـد. از آنجایی که روابط 

دوستانه جوانان، قوی تر و مؤثّرتر از دیگر رده های سّنی است، اهمّیت گروه دوستان بیشتر می شود.
این ویژگی ایجاب می کند که والدین  فرزندان خود را در انتخاب دوستان صالح یاری کنند و مهم تر اینکه 
خود برای او دوستی صمیمی باشند؛ آنها باید ضمن انجام  دادن وظیفه پدری و مادری و انجام وظایف شرعی، 
دوستانی خوب و صمیمی برای جوانشان  باشند و به گونه ای غیرمستقیم بر دوستان و دوست یابی فرزند خود 
نظارت کنند و مالک های دوست خوب و اهمّیت دوست و دوستی را برای جوانان بازگو کنند تا فرزندشان به 

وسیله دوستان مؤمن و مسجدی به آموزه های دینی از جمله مسجد عالقه  مند شوند.
نکته درخور توّجه این است که بسیاری از نمازگزاران که در سنین جوانی و نوجوانی قرار دارند، می توانند 
مبلّغ عملی مسجد و نماز جماعت باشند و با بیان لذایذ معنوی، همساالن خود را به این امر ترغیب و تشویق 
کنند؛ زیرا جوانان در موقع ورود به مسجد اعمال خویش را ارزیابی می کنند و با دیدن همتایان خود در مسجد 

در تصمیم خود مّصمم تر می شوند.

4. امکانات و فّعالّیت هاى مسجد
گسـتردگی فّعالّیت ها و امکانات مسـجد از نقاط قّوت آنهاست. روحّیات و نیازهای جوانان با فضای سّنتی 
مسـاجد که فقط مکانی برای برپایی نماز جماعت و مراسـم های دینی اسـت، تفاوت دارد. با توّجه به ابزارها و 
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شـیوه های نوین فرهنگی، امروز مسـاجد بدون امکانات و فّعالّیت های گوناگون و حساب شده، با سایر مراکز 
و ابزار به ظاهر فرهنگی قادر به رقابت نخواهند بود.

1-4- امکانات

با توّجه به روحّیات و فضای فرهنگی جامعه، مسـجد برای جلب جوانان باید دو نوع امکانات داشـته باشد: 
امکانات فرهنگی و امکانات ورزشـی، مثل توپ و دروازه فوتبال، میز تنیس، راکد بدمینتون، فوتبال دسـتی، 
تـوپ و تـور والیبال. اگر از طرف مسـجد، مکانی برای ورزش جوانان در نظر گرفته شـود یـا با برنامه ریزی و 
هماهنگی هیئت امنا، جوانان مسجد امکان استفاده از امکانات ورزشی در سطح شهر را با تخفیف ویژه داشته 

باشند، بسیار خوب است.
 کانـون فرهنگـی، روزنامه هـا و مجـاّلت، کامپیوتر، کتابخانـه، نوارخانه، بانک سـی  دی و ویدئو کلوپ از 
امکانات فرهنگی مسـجد اسـت که با مدیریت صحیح می تواند برای مسـجد درآمدزا نیز باشـد و به توسـعه 

امکانات فرهنگی کمک کند.

2-4- فّعالّیت ها

جوانـان روحّیـات گوناگونـی دارند. برخی بـه ورزش، برخی به هنـر و برخی به نویسـندگی و... عالقمند 
هستند. مسجد برای جلب جوانان، باید فّعالّیت های متعّددی انجام دهد، تا بتواند هر گروه از جوانان را با یک 

شیوه خاّص جلب کند. برخی از این فّعالّیت ها عبارت اند از:
برگزاری مسابقات

برگزاری مسـابقات یکی از فّعالّیت های پردامنه و کم هزینه مسـجد اسـت که در صورت مدیریت صحیح 
درآمدزا نیز خواهد بود. به طور مثال، در ماه مبارک رمضان بعد از نماز جماعت و سخنرانی، در شب، مسابقات 

ورزشی برگزار شود. این نوع مسابقات با روحّیه بیشتر جوانان سازگار است. 
 برگزاری مسابقات خّطاطی، نّقاشی، نویسندگی، خاطره نویسی، عّکاسی و طّراحی در موضوعی متناسب 

با مناسبت های مذهبی در رده های سّنی گوناگون مؤثّر است.
برخی از این مسـابقات را می توان در سـطح کّل شـهر و یا حّتی کشور برگزار نمود. حضور امام جماعت در 

هنگام برگزاری مسابقات یا اعالم نتایج در ایجاد و گسترش ارتباط او با جوانان مؤثّر است.
همچنین، مسابقات حضوری به صورت پرسش و پاسخ در مسجد هنگام مراسم هایی که در مناسبت های 

مذهبی برگزار می شود، همراه با اهدای جوایز، قابل توّجه است.
سفرهای زیارتی و سیاحتی
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جوانان روحّیه پر شـور و با نشـاطی دارند که در راه هدایت آنها باید از این روحّیه اسـتفاده نمود. مسـافرت، 
ابزار مناسـبی در این راستاسـت. مسـافرت، عالوه بر اینکه سبب شـادابی و طراوت روح و روان می شود، ابزار 
فرهنگی و تبلیغاتی مناسبی است که اگر مسئوالن اردو به آن توّجه کنند، بسیار مفید خواهد بود. البّته در اردو 
و مسـافرت های دسـته جمعی جوانان از طرف مسجد که با حضور امام جماعت، برخی از اعضای هیئت امنا و 

جوانان متعّهد مسجدی و سایر جوانان برگزار می شود، باید به نکات ذیل توّجه و دّقت شود:
 اردو 

ّ
مکان و محل

مسئوالن اردو باید مکانی را انتخاب کنند که فقط تفریحی یا فقط زیارتی نباشد، بلکه باید به هر دو جنبه 
توّجه شود؛ به طور مثال مشهد مقّدس و مناطق جنگی جنوب، هم جنبه زیارتی دارد و هم جنبه سیاحتی.

 زمان اردو

زمـان برگـزاری اردو و مـّدت آن نیـز در جهت دهی بـه محتوا و بـار معرفتی آن مؤثّراسـت. به طور مثال، 
برگزاری اردو در روز عرفه در مناطق جنگی جنوب، جهت برگزاری دعای عرفه مفید است؛ به طوری که اردو 
دو روز قبل از روز عرفه آغاز و یک روز بعد تمام شـود؛ یعنی اردو فقط مذهبی نباشـد؛ بلکه تفریحی نیز باشـد. 
همچنین، اردو برای زیارت مسـجد مقّدس جمکران و برگزاری دعای توّسـل در شـب های چهارشـنبه مؤثّر 

است. در صورت موافقت جوانان، مسافرت برای دیدار با علما و عرفا نیز توصّیه می شود.
 نکات جانبی

 گاهی ممکن اسـت زمان و مکان اردو، همه اهداف مسـئوالن فرهنگی مسـجد را برآورده نکند و یا اینکه 
به دلیل موقعّیت خاّص مسجد، نسبت به اماکن زیارتی و تفریحی، مشکالت اقتصادی، روحّیات و انتظارات 
خاّص جوانان، برگزاری اردو در زمان یا مکان مطلوب و ایده آل، ممکن نباشد. در این صورت توّجه به مسائل 
حاشیه ای و ضمنی اردو، گامی بلند در راستای دست یابی به اهداف درازمّدت و ارزشمند تربیت دینی است.

این مسائل، بدون اینکه سبب حّساسّیت جوانان حاضر در اردو شود، به  طور غیرمستقیم، بسیاری از مفاهیم 
دینی را به جوانان منتقل می کند و فضای کلّی اردو را دینی می نماید. به طور مثال، مسـجد، در تابسـتان بعد 
از اتمام امتحانات، اردوی چند روزه در مناطق سرسـبز شـمال یا یکی از مناطق خوش آب و هوای نزدیک به 
شـهر برگزار کند. این اردو از نظر زمان و مکان مذهبی نیسـت، ولی می توان فضای آن را دینی نمود. در این 

راستا توّجه به نکات زیر الزم است:
1ـ نام اردو بسـیار مهم اسـت و در جهت دهی کلّی آن اثر می گذارد. به طور مثال، نام اردو »به رنگ سـبز 
انتظار« یا »منتظران«، یا »سربازان جوان« و سایر مفاهیمی باشد که با فرهنگ مهدوّیت در ارتباط است. 
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2ـ برگـزاری مراسـم دعـا و پخـش اذان، نمـاز جماعت، سـخنرانی دینی و مسـابقات کتبی و شـفاهی با 
موضوعات احکام فقهی و مسائل عقیدتی بسیار مهم و مؤثّر است.

3ـ حضـور امـام جماعـت در اردو و صحبت هـای مـوردی و شـخصی بـا جوانـان در آگاهـی از نظرات و 
بحران های جوانان مؤثّر است. حضور سایر بزرگان مذهبی محّل نیز مفید است.

4ـ زمانی که جوانان در اتوبوس هستند، آوای مذهبی مثل نوار تواشیح، مّداحی، مولودی خوانی، قرآن با 
صوت زیبا و مناجات نامه، البّته با رعات اعتدال پخش شود.

5ـ از ابتـدای اردو، به طـور داوطلـب هر کس قرائت تعـدادی صلوات و چند جزء از قرآن را به نّیت هدیه به 
محضر آقا امام زمان برعهده بگیرد.

6ـ برای انجام کارهای اردو، گروه های گوناگونی تشکیل شود و هر کدام یک نام دینی داشته باشد. به طور 
مثال، گروه صداقت، جوانمردی، سالم، احسان، ایمان، توحید. همچنین، هر اتوبوس نامی با محتوای دینی 

داشته باشد. مثل نماز، امر به معروف و نهی از منکر، عّفت و حرمت. 
در یک کالم، اردو به سـمتی پیش رود که عالوه بر بار معنوی و روحانی، سـبِب دل زدگی جوانان نشـود و 

آنها خاطره خوبی از اردو داشته باشند.

ی
ّ
ه محل

ّ
مجل

جوانان، توانایی ها و اسـتعدادهای فراوانی دارند که اسـتفاده بهینه و شکوفاسـازی آن استعدادها در ایجاد 
اعتماد به نفس در جوانان و مبارزه با تهاجم فرهنگی بسیارمؤثّر است. یکی از این امور که در پر نمودن اوقات 
فراغت و رشد علمی و اجتماعی جوانان بسیار مؤثّر است، راه اندازی مجلّه محلّی در مسجد است. این کار هر 
چند در ابتدا با مشکالت و نوسانات جّدی رو به رو است، ولی اّولین دستاورد آن، تداوم کار را تقوّیت می کند. 
این مجلّه با نویسندگی و همکاری همه اعضای مسجد، اّعم از نمازگزاران، هیئت امنا، امام جماعت و جوانان 
محـّل، در موضوعـات اجتماعـی و محلّی تدوین و چاپ شـده و در خانه های محّل توزیع می گردد. هر یک از 
افـراد، به ویـژه جوانان با توّجه به توانمندی و عالقه اش، قسـمتی از کار را بر عهده می گیرد؛ البته بهتر اسـت 

برخی مطالب توّسط امام جماعت و هیئت امنا نوشته شود.
 احـکام فقهـی، مسـائل عقیدتـی، تفسـیر قـرآن و روایات به صـورت گـذرا و جالب، شخصّیت شناسـی 
شـخصّیت های بـزرگ دینـی و ملّـی، مطالب مورد نیـاز و عالقه جوانان بـا عنوان های جالـب و متنّوع مثل 
»پسـرها نخوانند، دخترها بدانند«، مصاحبه با اعضای محّل در رده های سـّنی و اجتماعی مختلف، می تواند 
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برخی از موضوعات مجلّه محلّی مسجد باشد. 
مهم ترین مشـکل این طرح، مسـائل اقتصادی و تأمین هزینه آن اسـت؛ ولی این مسـأله قابل حّل است؛ 
زیرا از یک سـو، می توان کمک های نقدی قابل توّجهی را از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، امور مسـاجد 
و سـازمان تبلیغات دریافت نمود و حّتی می توان برای چاپ و نشـر مجلّه، از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
مجّوز دریافت کرد و از سوی دیگر، چون هیچ یک از مؤلّفان، مبلغی را دریافت نمی کنند و با انگیزه اینکه در 
مجلّه خودشـان مطلب می نویسـند و اهل محّل آن را می خوانند، پژوهش و نویسـندگی می کنند، هزینه ها به 
حّداقل کاهش می یابد. به عالوه، جهت طّراحی و تایپ مجلّه نیز به طور معمول، پایگاه های بسیج به کامپیوتر 
مجّهز هستند و با توّجه به گستردگی مهارت های کامپیوتری، به خصوص تایپ، مشکل چندانی وجود ندارد. 

گذشته از اینکه کامپیوترهای شخصی نیز فراوان است.
به طور خالصه، همه اقدامات مجلّه باید بر اسـاس روحّیه مشـارکت و تعاون، به طور رایگان انجام شـود؛ 
بـه ایـن ترتیـب باید از امکانات، حداکثر اسـتفاده را نمود و هر کس را به اندازه توانایی اش در این امر شـرکت 
داد. در صورتی که موارد فوق محّقق نگردد، تهّیه مجلّه محلّی مسجد با مشکالت جّدی رو به رو می گردد. 

5- کالس هاى آموزشی
یکی از مهم ترین ابعاد مسـجد، مسـائل آموزشی آن است. هرچند غالب جوانان از درس و کالس گریزان 

هستند، ولی برگزاری برخی کالس های آموزشی مورد عالقه جوانان در جلب آنان مؤثّر است.
کالس هـای آموزشـی، ورزشـی و هنری، عالوه بـر اینکه به امکانات زیادی احتیاج نـدارد، مورد عالقه و 
اشـتیاق جوانان اسـت. این کالس ها را می توان در رشته های خیاطی، گل دوزی، گل سازی، هنرهای دستی، 
خّطاطـی و نّقاشـی و طّراحی، عّکاسـی، فیلم برداری و ورزش های رزمی برای خانم هـا و آقایان برگزار نمود. 
برای افزایش سـطح کّمی و کیفی کالس ها، هیئت امنا باید با بخش آموزش فّنی و حرفه ای وزارت آموزش 

هماهنگی الزم را به عمل آورد. 
برگزاری برخی کالس های کمک درسـی، آموزش زبان و کامپیوتر در مسـجد و یا خارج مسـجد، ولی با 

برنامه ریزی و هماهنگی مسجد نیز ممکن است.

6- بها دادن به جوانان
سـتایش خواهی و جلب توّجه، دو نوع از خواسـته های جوانان در عرصه ذهن و عاطفه اسـت. بنابراین، بها 
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دادن به جوانان عامل مهّمی در راستای تأمین خواسته و جلب توّجه آنان به مسجد است. البّته این به معنای 
اختیارات زیاد و غیرمنطقی جوانان و یا پذیرش هر نوع نظر و سلیقه آنها نیست.

 به هر حال، احترام و بها دادن به شخصّیت جوان و مسؤلّیت دادن به او از شیوه های مهم  تربیتی شمرده 
می شـود. جوان، با همه مشـکالت و واقعّیات دوره  جوانی، برای ایفای نقش و انجام مسـؤلّیت های مختلف 
توانایی  بسـیار دارد. عدم اعتماد به جوان و بی توّجهی به توانایی های وی، مانع شـکوفایی استعدادهاست و در 
نتیجـه، بـه عدم رشـد مطلوب جوان  می انجامـد. به طور کلّی، عالوه بر مطالب فـوق، دیگر مصادیق احترام و 

بهاء دادن به جوانان عبارت اند از: 
  عضوّیت در هیئت امنای مسجد

هیئـت امنا، هیئت مدیره مسـجد اسـت که همه فّعالّیت های مسـجد را سـمت و سـو می دهـد. بنابراین، 
عضوّیت یکی از جوانان متعّهد و مؤمن مسـجدی در هیئت امنا به نوعی بها دادن به جوانان اسـت. این اقدام 

باید سبب ایجاد رقابت سازنده میان جوانان، برای به دست آوردن این پست باشد.

 مشورت و نظرخواهی از جوانان

شایسـته اسـت بزرگ  ترهـا، اعضای هیئت امنا و امـام جماعت، برای فّعالّیت های گوناگون مسـجد، نظر 
جوانـان را جویـا شـوند و در صـورت امـکان، پیشنهادهایشـان را اجـرا کنند. ایـن اقدام، سـبب خودباوری و 
احسـاس شـخصّیت در جوانان می شـود. آنان، از اینکه می بینند با آنان مشـورت می شـود و نظرهایشـان در 
تصمیم گیری های مسجد اثر دارد، خوشحال هستند و مسجد را از خود می دانند. در نتیجه، پیوسته در مسجد 

حاضر خواهند شد. 

 گذاری فّعالّیت های مسجد به جوانان وا

نظـر بـه اینکـه جوانان مشـتاق هسـتند در فّعالّیت های گروهی و جمعی شـرکت نماینـد و در این ارتباط 
بـه آنـان بها داده شـود، الزم اسـت از آنـان در انجام کارهای مسـجد، نظیـر پی گیری فّعالّیت هـای عمرانی 
و فرهنگـی دعـوت بـه عمل آمده و آنـان را در این ارتباط ترغیب و تشـویق کنند. به عنـوان مثال، پی گیری 
انجام برنامه اعتکاف در یک مسـجد توّسـط جوانان صورت گیرد. موضوع ثبت نام را به آنان واگذار کرده و در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سـازی ها نظرات آنان نیز خواسـته شـود یا آنان را برای پی گیری نیازهای فرهنگی 
مسـجد به ادارات تبلیغات اسـالمی و اوقاف و امور خیرّیه روانه سـازند یا برای مثال، در یک مراسـم، برنامه 
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پذیرایی بر عهده جوانان باشـد. در هر صورت، باید به آنها بها داده شـود و همچون بزرگان از مشـارکت های 
آنان در فّعالّیت های مسجد استفاده گردد. این اقدام با روحّیه پرشور و نشاط جوانان تناسب دارد و سبب جلب 

و جذب جوانان به مسجد می شود.

7- تبلیغات دینی
امـروز تبلیغـات در انتقـال، ترویـج و حّتـی ایجاد یک فرهنـگ در جامعه، نقـش مهّمی دارد. بـا توّجه به 
جنبه های روانی و احساسی تبلیغات و اثرپذیری و روحّیات جوان، به نظر می رسد با تبلیغات هوشمندانه دینی، 

بتوان جوانان را در مسیر دین داری و مسجد ثابت قدم نگاه داشت. در این باره بیان چند نکته الزم است:
الف( در فضاهای آموزشـی، همچون دبیرسـتان ها و مدرسه ها، زمینه مناسـبی برای تبلیغات دینی وجود 
دارد. نصب پوسـترهای رنگی و جّذاب در قالب اّطالع رسـانی، شـیوه تبلیغاتی مناسب به شمار می آید. پخش 

جزوه و بروشور درباره مسجد در میان دانش آموزان نیز مفید به نظر می رسد.
ب( نصـب پالکاردهـای زیبـا، درباره فضیلت و آثار مسـجد و نماز جماعت در مکان هـای حضور جوانان، 

همچون میدان های ورزشی، قابل توّجه است.
ج( پخش نوار مناجات از مسـجد پیش از اذان و نماز و آماده سـازی فضا، برای برگزاری نماز نیز از راه های 

تبلیغات دینی هستند.

 8. دعوت از شخصّیت های موّجه و محبوب جوانان
انسان در مراحل گوناگون زندگی خویش به الگو نیاز دارد؛ زیرا با افزایش سن و تجربه های ذهنی، تقلید 
به صورت آگاهانه صورت می گیرد و در حیطه اراده قرار می گیرد. در این حال، فرد می کوشد خود را با شخص 
یا اشخاصی که افرادی قابل قبول هستند، همسانی کند و نگرش ها و ویژگی های رفتاری و اخالقی آن فرد 

یا اشخاص را برای خود سرمشق قرار دهد.1
یکی از خواسته های اجتماعی جوانان، الگوپذیری است. آنان در جامعه، خواستار کسانی است که در رفتار 

و گفتار برای آنان الگو باشند.2
هیئت امنا باید شخصّیت های محبوب جوانان را در سطح شهر شناسایی کرده و آنان را به مسجد دعوت 

1 . اسحاقی، سّیدحسین، سلوک علوی، ص68-67.
2 . قائمی، علی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص49. 
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کند تا در جمع نمازگزاران حاضر شوند یا اینکه اگر شخصّیت برجسته و توانایی است، مراسم سخنرانی برای 
او تشـکیل دهند. این کار با مشـورت و همکاری خود جوانان امکان پذیر اسـت. برای مثال، معلّمان و مدیران 
به مسـجد فراخوانده شـوند. این کار باید از نظر تبلیغاتی و فرهنگی به خوبی پوشـش داده شود. برای مثال، با 

نصب پالکارت در مقابل دِر مسجد به مدیر دبیرستان خیر مقدم گفته شود.
به طـور کلّـی، دعوت از هنرمندان، ورزشـکاران و دیگر شـخصّیت های محبوب جوانـان، برای حضور در 
میان نمازگزاران، حرکت مثبتی اسـت که چگونگی آن را موقعّیت جغرافیایی مسـجد و سطح فرهنگی محّل 

تعیین می کند.

ى مسجد  9. توّجه به شکل ظاهر
از آنجا که طبع جوانان، پاک و آرام اسـت، به مکان های پاکیزه، آرام، جّذاب و دلپذیر بیشـتر گرایش پیدا 
می کنند و از مکان هایی که از پاکیزگی الزم برخوردار نیسـت، دوری می کنند. از این رو، برای جذب آنان به 
مساجد باید این مکان ها را آراسته و پاکیزه نمود. فرش های مسجد باید تمیز و پاکیزه باشند. روشنایی مسجد 
در حّد مطلوب باشـد. نمازگزاران با لباس های پاکیزه و بوی خوش وارد مسـجد شـوند. مسجد 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 همدیگر را به صبر، شکیبایی و خصلت های نیکو سفارش کنند.
مسجد، همواره معّطر و خوشبو و از رنگ آمیزی شادی برخوردار باشد. رنگ ها عالوه بر آثار و ابعاد عرفانی، 

از نظر روحی و روانی نیز بر افراد اثر داشته، سبب نشاط یا خمودگی می گردند.
یکی از اندیشمندان در مورد تأثیر رنگ ها می گوید: رنگ ها در هنر، جنبه ای کیمیایی دارد و آمیختن آنها، 
خود یک هنر، مشابه کیمیاگری است... . هر رنگ دارای تمثیل خاّص خود است... . همچنین، هر یک دارای 

رابطه ای با یکی از احوال درونی انسان و روح اوست... .1
تأثیر روانی رنگ به حّدی اسـت که می توان به زبان ریاضی و قوانین علم فیزیک و با اندازه گیری میزان 

تشعشعات آنها تأثیر هر رنگی را سنجید. عالوه بر این تأثیر، قدرت نمادین رنگ ها قابل توّجه است.
رنگ در، دیوار، فرش، سّجاده و پارچه ها و پرچم هایی که بر دیوار نصب می شود، باید به رنگ های روشن، 
شّفاف و شاد باشد تا سبب طراوت و شادابی محیط گردد. متأّسفانه امروز در بیشتر مساجد به این عامل توّجه 

1. معمـارى مسـجد، ج2، مجموعـه مقـاالت دّومیـن همایـش بین المللـی معمـارى مسـاجد، افـق آینـده، ص447 بـه نقـل از تفسـیر المیزان، ج2، 
ص297 بـه نقـل از ایـران، پـل فیـروزه، حسـین نصـر.
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نمی شـود. همچنین، یکی از عواملی که سـبب شـور و نشاط بیشـتر محیط می شود، نحوه برخورد مسجدیان 
و نمازگزاران اسـت. در این برخوردها باید عالوه بر رعایت احترامات اجتماعی، طراوت و َسـرزندگی خاّصی 
موجود باشد و در قالب برخوردهای خشک، مقّدس نمایی و تعّصب گرا و پیرپسندانه خالصه نگردد. به خاطر 
داشته باشیم که جوان با مشاهده این برخوردها در مورد حضور یا عدم حضورش در مسجد تصمیم می گیرد. 

10. بیان مباحث مورد نیاز جوانان در مسجد
جنبه آموزشـی و معرفتی مسـجد، یکی از مهم ترین جنبه های آن اسـت. شـبهات فکری و دینی فراوانی 
در ذهن جوانان نقش بسـته اسـت و آنان را به دنبال مکان هایی می کشـاند که به شبهات شـان پاسخ دهد. با 
راه اندازی گفتمان های دینی در مساجد و دعوت از استادان مجّرب برای این منظور، جوانان حضور فّعال تری 
در مسـاجد پیدا خواهند کرد و زمینه پاسـخ به سـؤاالت آنان فراهم خواهد شـد و این امر موجب افزایش توان 
تحلیل آنان در مباحث اعتقادی، اخالقی و اجتماعی شـده و احسـاس شـخصّیت را در آنها جّدی تر می کند؛ 
بدین ترتیب، حضور آنان در مسـاجد پررنگ خواهد شـد. پس، نیاز اسـت که در مساجد بیش از پیش جلسات 
گفتمان و مشاوره دینی تشکیل شود و هیئت امنا و امام جماعت با جلسه های ویژه ای برای جوانان، مطالبی 
را بر اسـاس نیازها و پیشـنهادهای آنان مطرح کنند؛ به عنوان مثال، برخی از مسـائل مرتبط با اقشـار جوان 
عبارت اند از: مسائل بلوغ، روابط دختر و پسر، ازدواج، تحصیل، بررسی آثار تحصیل و تربیتی نماز، نقش نماز 

در زندگی زوج های جوان و عشق مجازی یا حقیقی و... .

11. توّجه به پیش نیازها
حضور در مسـجد، یک رفتار دینی اسـت که مسـتلزم برخی پیش نیازهاست و بدون تحّقق آنها، نمی توان 
انتظار داشـت که جوانان در مسـجد حاضر شـوند. بر این اساس، گاهی اوقات مشاهده می شود با وجود اینکه 
مسجد محل از نقاط قّوت زیادی برخورداراست، ولی برخی جوانان به مسجد جلب نشده اند! جوانی که اوقات 
خود را با تماشای فیلم های مبتذل و سیر در اینترنت و کافی نت ها می گذارند، اعتقاد راسخ و حقیقی به مبدأ و 
معاد ندارد، اهل نماز نیسـت، از هر راهی کسـب و کار می نماید، دل بسـته دنیا و مظاهر آن است، دین داری را 
نشانه عقب ماندگی فکری و فرهنگی می داند، با موانع شناختی و رفتاری مواجه است که حضور او در مسجد 

تنها پس از رفع این امور میّسر می شود.
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12. ترغیب و تشویق
تشویق، یکی از مهم ترین ابزار تربیتی است که برای برانگیختن و شکوفاسازی استعدادهای انسان برای 
رسـیدن به کمال، قابل بهره گیری اسـت. نقش تربیتی و مثبت تشـویق این است که نیروهای خفته آدمی را 
برمی انگیزاند و میل به تالش و شادابی را فراهم می سازد. تشویق باید بجا، متناسب و متوازن با میزان و نوع 
عمل باشد و روحّیات، گرایش ها و شخصّیت فرد در نظر گرفته شود تا بیشترین تأثیر را در وی داشته باشد.1

تشـویق، با دو خواسـته جوان، هم خوانی کامل دارد: جوان ستایش خواه است و می خواهد جلب توّجه کند. 
جوان شـیفته تحسـین و تمجید اسـت و به سـتایش ها دل می بندد و حاضر اسـت خود را فدای کسی کند که 
صالحّیت و شایسـتگی او را تأیید کرده یا به بیان توانایی هایی او پرداخته اسـت. او برای جلب توّجه دیگران 

حّتی به عوامل زیان بخشی همچون سیگار روی می آورد تا بتواند خود را نشان دهد.2
تشـویق جوانی که در مسـجد حاضر شده، به گونه ای که با شخصّیت و روحّیات او موافق باشد، پاسخی به 
خواسـته های درونی او در زمینه ذهن و عاطفه اش اسـت که دوام حضور او و آغاز حضور دیگر جوانان را نوید 
می دهد. با توّجه به روحّیات جوان، این تشـویق نباید  طوری باشـد که نتیجه عکس داشـته باشـد؛ به عبارت 
دیگر، تشـویق مسـتقیم، این توّهم را در تشـویق کننده ایجاد می کند که جوانان در مقابل ارزش های ماّدی 
واکنش می دهند و جذب می شـوند، در حالی که شـاید این گونه نباشـد؛ بنابراین، تشویق ها باید غیرمستقیم و 

تا حّد امکان در مقابل انجام کاری باشد.
با توّجه به  روحّیات جوانان، راه های زیر برای تشویق آنها در مسجد توصیه می شود:

 معّرفی جوان نمونه

مناسـب اسـت جـوان نمونـه در طول هفته یا ماه یا فصل یا سـال برگزیده و معّرفی گـردد. این معّرفی به 
شـکل اعـالم در تابلـو اعالنات یا در ضمن برنامه های مسـجد، در مناسـبت های مذهبی امکان پذیراسـت. 
شایسـته اسـت قبل از اعالم، امام جماعت در مورد اهمّیت جوان و جوانی در اسـالم صحبت کند و از جوانی 
ائّمه اطهار و پیامبر اکرم  یا علما و عرفا، حکایتی را نقل نماید. سپس هدیه ای به رسم یادبود به جوان 

نمونه تقدیم شود.
 جایزه ویژه

برخی جوانان در مّدت خاّصی پا به مسـجد گذاشـته و در آن ثابت قدم می شـوند. بهتر اسـت این فرصت را 
غنیمـت شـمرده و بـرای تداوم حضور او جایـزه ویژه ای را تهیه نمود. به طور مثـال، جوانی در ماه رمضان، در 

1. اسحاقی، سّیدحسین، سلوک علوی، صص15ـ  118.
2. ر.ک: قائمی، علی، جوانان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص43 و 44.
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مراسـم نماز جماعت، سـخنرانی دینی، دعا، نیایش و مراسم شب های قدر به طور منّظم و فّعال حضور داشته 
اسـت! بهتر اسـت چنین فردی در عید فطر در میان نمازگزاران نماز عید، مورد تشـویق قرار گیرد و به عنوان 

جوان نمونه، معّرفی شود.

یزی مسجد 13. نظم و برنامه ر
مسجد باید منّظم باشد. معلوم باشد چه ساعتی دِر مسجد باز و چه ساعتی بسته می شود تا مردم سرگردان 
و بالتکلیف نباشند. متأّسفانه بیشتر مساجد کشور فقط در مّدت محدود نماز باز بوده و نقشی در اجتماع و حّل 

معضالت فرهنگی و اجتماعی ندارند.
در همه برنامه های مسـجد، باید نظم برقرار باشـد. نکته شـایان توّجه این است که مسجد برای هر سلیقه 
و جمعّیتی باید برنامه مناسـب داشـته باشـد. برای کودکان، بزرگساالن، دانشـجویان، جوانان و... باید برنامه 
خاّصی داشـت. برنامه دعا برای آنها که اهل دعا هسـتند، کتابخانه و سـالن مطالعه برای آنها که اهل کتاب و 

مطالعه هستند و برای جوانان آنچه مناسب سلیقه جوانان است، برنامه ریزی شود.

14- تقوّیت پایگاه هاى بسیج
بسـیاری از جوانـان از مراکزی کـه ماهّیت دینی دارند و به قصد تغییر و تأثیر بـر جوانان فّعالّیت می کنند، 
اسـتقبال نمی کنند. جوانان از محیط های خشـک و رسـمی، با قوانین متعّدد، چندان راضی نیستند و مکانی را 
می طلبند که در آن آزاد باشند. با توّجه به فضا و محتوای با نشاط بسیج، به نظر می رسد، محیط جوان پسندانه 
بسیج، در جلب جوانان به مسجد مؤثّر باشد. در بسیاری از موارد، جوانان ابتدا جذب بسیج و سپس در مسجد 
حاضر می شـوند؛ از این رو، شایسـته اسـت که پایگاه های بسـیج از جهت امکانات و موقعّیت تقوّیت گردد تا 

زمینه های بیشتری را برای جلب و هدایت جوانان به وجود آورند.

15- ایجاد تشکیالت مخصوص جوانان
مسجد برای جلب جوانان، می بایست اقدامات گوناگونی را در جنبه های مختلف انجام دهد. برای هر چه 
بهتر انجام شـدن این اقدامات باید دفتری به نام دفتر جوانان در مسـجد تشـکیل شود تا اقدامات گوناگون در 
مورد جوانان را به طور منسـجم، هدایت و سرپرسـتی نماید. مسـئول این دفتر بهتر است همان جوان متعّهد و 

مسجدی باشد که عضوّیت هیئت امنا را دارد. 
تشـکیل چنین دفتری، این احسـاس را در جوانان تقوّیت می کند که مسـئوالن مسجد، به جوانان احترام 
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می گذارند و برای آنها جایگاهی در مسجد تعریف شده است.
این دفتر، برنامه ریزی و اجرای کلّیه امور فرهنگی، آموزشی و عبادی جوانان را برعهده دارد و پاسخگوی 
جوانـان مراجعه کننـده خواهد بود. در تابلو اعالنات ایـن دفتر اّطالعّیه ها و نکاتی مربوط به ویژگی ها، نیازها، 
چالش ها، آسـیب ها، مصلحت ها و امور مشـاوره ای جوان قابل نصب اسـت. تنظیم و نشـر بروشـور در مورد 

جوانان از دیگر اقدامات این دفتر است.

نتیجه سخن

جوانان به عنوان آینده سـازان جامعه اسـالمی از بزرگ ترین سرمایه ها به شمار می روند و تالش در جهت 
توسعه آگاهی های دینی آنان از اهمّیت به سزایی برخوردار است. اگر میزان معرفت جوانان به آموزه های دینی 
و معارف دین از رشـد و نمو مطلوبی بهره مند باشـد، شـخصّیت دینی آنان به گونه ای شایسـته شکل خواهند 
گرفت و هنگام ورود به جامعه اسالمی، تأثیر به سزایی در آن جامعه پدید خواهند آورد؛ اّما اگر از تربیت دینی 
الزم برخوردار نباشند، زمینه اصالح جامعه فراهم نخواهند شد. مسجد، به عنوان یکی از مکان های مقّدس 
که کانون انسان سازی است، می تواند شخصّیت جوان را مطابق آموزه های دینی بارور سازد و روح خداجویی 
و عدالت خواهی را در اعماق وجود آنان ریشه دار سازد. از این رو، الزم است راهکارهای جذب جوانان و هدایت 
آنان به مسـاجد، شناسـایی و مورد اهتمام قرار گیرد تا به تدریج زمینه های حضور فّعال تر جوانان در مسـاجد 

فراهم شود. 
نکته شـایان توّجه این اسـت که بر اسـاس آمارهای موجود پس از انقالب، میزان رشـد جمعّیت جوان و 
نوجوان کشـور »در شـهرها 109 درصد و در روسـتاها 63 درصد« بوده اسـت. بنابراین، اکنون جمعّیت کثیر 
جوانـان، بخـش بزرگی از مخاطبان دسـتگاه های فرهنگی، مذهبی و تربیتی کشـور را در برمی گیرد. شـعار 
جوان گرایی در سـال های اخیر در قالب مسـائل مختلف بسـیاری گفته شـده و به دلیل عمل نشـدن به آن، 
دلزدگی جوانان را در پی داشته است. از این رو، در این مورد باید تالش بر این باشد که همان مباحث با همان 
رویکرد شـکل نگیرد و جذب جوانان به مسـاجد با تمامی ابزارهای ماّدی و معنوی دنبال شـود تا مبادا دشمن 

از این فرصت سوء استفاده کرده و جوانان را در چنگال خود گیرد.
هم اکنون با گسـترش وسـایل ارتباط جمعی و تنّوع اهرم های مورد اسـتفاده غرب   ، این تهدید وجود دارد 
که جوانان سـاده دل به راحتی جذب امیال دنیوی شـوند. امروز بیرون آوردن جوانان از محیط بسـته خانه و 
جذب آنها به بطن جریانات اجتماعی و دینی برای حضور در مسـاجد، از مهم ترین کارها به شـمار می رود تا 
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شاهد جوانان خواب آلود و چشم دوخته به صفحه مانیتور رایانه نباشیم؛ حّتی می توان این تهدید را به فرصت 
تبدیل کرد و از این وسایل علیه مقاصد غرب استفاده کرد. این مهم در صورتی عملیاتی می شود که مساجد 
و وّعاظ و ائّمه جماعات و جمعه خود را به علوم روز مجّهز کرده و تالش کنند که از همین وسائل برای جذب 

جوانان استفاده کنند.
به هر تقدیر، باید گفت روح حقیقی مسجد که همه زیبایی ها را در خود دارد، هنوز به طور کامل، در معرض 
دید جوانان قرار نگرفته است. روش های جّذاب در ایجاد گرایش، به کار گرفته نشده و مسجد با سابقه نزدیک 
به 15 قرن و با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، هنوز از رونق شایسته و بایسته ای 

که درخور این مکان مقّدس باشد، برخوردار نیست.
جـوان، همـواره عاشـق خالقّیت و نوآوری بوده و مسـائل جدید او را به سـرعت جـذب می کند. اقدامات 
ابتکاری، به خصوص اقداماتی که در صدد رفع موانع حضور جوانان در مسجد است، می تواند شاه کلید جذب 

آنان به مساجد بوده و برای این مأمن دینی، پویایی را به ارمغان آورد.
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مدیریت مسجد؛ مبانی، مبادی و ضرورت ها
سّید عبداهلل حسینی

چکیده

مسـجد، قلب تپنده جامعه اسـالمی اسـت که در آن، هم دین و هم اجتماع مسلمانان تبلور می یابد. بر این 
اسـاس، شایسـته است که هنگام بحث درباره مدیریت مسجد، از مدیریت ویژه سخن گفت. مبحث مدیریت 
مسجد، با توّجه به گستردگی مساجد و کاربردی بودن آنها و نیاز مبرم به شیوه هایی که باعث افزایش کارایی 
مسـاجد شـود، ضروری است. نگارنده برای تبیین موضوع پژوهش، در پنج فصل سخن گفته است: در فصل 
اّول، ضرورت مدیریت مسـجد و مبانی مدیریت مسـجد را بررسـی کرده اسـت. در این فصل، هدف اصلی 
تبییـن پیش فرض ها و اهّمیت مدیریت مسـجد بود تا با آگاهی و شـناخت کافـی از جوانب موضوع و اهّمیت 
آن، به بررسی موضوع مدیریت مسجد پرداخته شود. در فصل دّوم، وی به تشریح مبانی دیدگاه های مختلف 
در مدیریـت مسـجد پرداخت. مبنای بحـث این بود که داده ها، تجربّیات و دانـش مدیریت، در مدیریت امور 
مسجد بیشتر در سطح نظری تطبیق کند؛ البّته آ نچه بیش از همه در مدیریت مسجد اهّمیت دارد، کاربردی 
کـردن ایـن داده ها، تجربّیات و دانش اسـت که در حقیقت، فّن مدیریت اسـت، نه دانـش مدیریت. در فصل 
سـّوم، نگارنده مبادی مدیریت مسـجد را مورد بحث قرار داد و در این راسـتا به تبیین پیشـینه و جایگاه دانش 
مدیریت، مفهوم مدیریت و اصول و قواعد مدیریت پرداخته اسـت. در فصل چهارم، ارکان مدیریت مسـجد 
بحث شد. ارکان مدیریت، در هر موضوعی می تواند با تفاوت هایی همراه باشد. در مدیریت مسجد، باید این 
ارکان مدیریـت لحـاظ گـردد و از بُعـد نظری تبیین و در عمل و اجرا تطبیق داده شـود. در فصل آخر، نگارنده 
ظرافت های مدیریت مسـجد و مباحثی مانند تفاوت مدیریت در مسـجد با مدیریت در سایر بخش ها، ساختار 
مدیریت مسـاجد، سـطوح مدیریت مسـجد، الگوهای سـازمان مدیریت مسـاجد، الگوهای مدیریت اجرایی 

مساجد و شیوه مطلوب و شرایط توفیق مدیریت مسجد را بحث نموده است.

واژگان کلیدی: 

ضرورت مدیریت مسجد، مبانی مدیریت مسجد، مبادی مدیریت مسجد، ارکان مدیریت مسجد، وظایف 
مدیر مسـجد، اهداف غایی مسـجد، اهداف عملیاتی مدیریت مسـجد، سـاختار مدیریت مسـاجد، الگوهای 

سازمان مدیریت مساجد، شیوه مطلوب مدیریت مسجد.
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مقّدمه

رشـد و تکامل جوامع بشـری، از یک سـو باعث سـرعت حرکت جامعه و از سـوی دیگر، باعث گستردگی 
و پیچیدگی مسـائل آن شـده اسـت. این دو واقعّیت به نوبه خود، مسـئله ضرورت تقسـیم وظایف و همچنین 
ضرورت مدیریت مسـائل جامعه را به وجود آورده اسـت. می توان گفت که بین سـطح توسـعه یک جامعه و 
گسـتردگی و پیچیدگی مسـائل آن رابطه مسـتقیمی وجود دارد؛ چنان که بین توسـعه و پیچیدگی و ضرورت 
تقسیم وظایف و مدیریت رابطه مستقیمی وجود دارد. در گذشته ساختار جوامع، ساده و ابتدایی بود و به همین 
دلیل، در بسـیاری از امور اجتماعی، نیازی به مدیریت نبود. بسـیاری از امور به طور عاّدی توّسـط افراد انجام 
می شـد. به عنوان مثال، در گذشـته چیزی به عنوان شهرداری وجود نداشت و خدمات شهری متولّی خاّصی 
نداشت؛ اّما در جوامع امروزی شهرداری و خدمات شهری یک امر اجتناب      نا پذیر است. اگر چند روزی این امر 
مختل شود، شهر ها غیرقابل سکونت می گردند. در بسیاری از امور اجتماعی بین جوامع قدیم و جوامع جدید 
چنیـن تفاوت هایـی وجود دارد. در جامعه امروزی مدیریت و تولیت امور در تمام جوانب زندگی جمعی فراگیر 
شـده اسـت. در دنیای امروزی، مدیریت در تمام جوانب زندگی اجتماعی امری اجتناب نا پذیر اسـت و دانش 
مدیریت از دانش های جدیدی اسـت که به سـرعت رشـد کرده و در طی حدود یک قرن با توّجه به کاربردی 
بـودن آن و تفـاوت  شـیوه ها و الگوهـای مدیریتـی، با توّجه به موضوعـات مختلف زندگـی اجتماعی ، دارای 
شـاخه های بسـیاری شده و روز به روز با مطرح شـدن موضوعات جدید گسترده تر می شود. شاید بتوان گفت 
که هر موضوعی می تواند دارای ضوابط و فنون و شیوه های خاّصی برای مدیریت باشد. موضوع مسجد هم 
از موضوعاتی اسـت که شایسـته است درباره آن، از مدیریت ویژه سخن گفت و با توّجه به گستردگی مساجد 
و کاربردی بودن آنها و نیاز مبرم به شـیوه هایی که باعث کارایی بیشـتر مسـاجد می شـود، ضروری است که 
در باره مدیریت مسجد، پژوهش های راهبردی صورت بگیرد و نتایج آن به همراه تجربه های افراد موّفق به 
عنـوان اصول و قواعد مدیریت مسـجد تدوین و در اختیار امامان جماعت مسـاجد قـرار گیرد، با توجه به این 

مهم، نوشتارحاضرتالشی در همین راستا می باشد. 

فصل اّول: ضرورت و مبانی مدیریت مسجد
1-1( ضرورت مدیریت مسجد

 هدف از بحث مدیریت در هر حوزه ای، تعمیم آگاهی ها و تجربه های مدیریتی است. در مدیریت مساجد 
که به عنوان گسترده ترین اماکن مذهبی مطرح هستند هدف، گسترش آگاهی هایی درباره بهره وری بهتر و 
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بیشـتر از مسـجد اسـت. دالیل فراوانی در خصوص ضرورت مدیریت مسجد در عصر حاضر وجود دارد که به 
برخی از این امور به صورت گذرا اشاره می کنیم:

1-2( دنیای امروز و ضرورت مدیریت مسجد 

دنیای امروز از بسیاری جهات متفاوت از دنیای گذشته است. در گذشته مرزهای جغرافیایی باز و مرزهای 
فکری و فرهنگی بسـته بود، ولی امروز برعکس اسـت؛ از مرزهای جغرافیایی با موانع و حفاظ های بسـیاری 
محافظت می شود، ولی مرزهای فکری و فرهنگی، بسیاری از حفاظ های خود را از دست داده است. در دنیای 
امـروز، تعامـل فرهنگـی امری طبیعی و غیرقابل اجتناب اسـت و در این تعامل، غلبـه با فرهنگ ها و افکاری 
است که از ابزار های توانمندی بهره می گیرند. دفاع فرهنگی همانند دفاع زمینی به توانایی و مدیریت نیازمند 
اسـت و تا مدافعان نیرومند نباشـند و به ابزارهای دفاعی کارآمد عصر مجّهز نباشـند، دفاع کار سـاز نیست و تا 
مدیریت دفاعی وجود نداشـته باشـد باز هم دفاع کارآمد نیسـت. به عبارت دیگر، سیاسـت دفاعی گرفتن نیز 
کارآمد نیسـت و باید سیاسـت تهاجمی گرفت؛ چون در سیاسـت تهاجمی، هدف پیروزی اسـت و در سیاست 
دفاع، هدف جلوگیری از شکست است. در گذشته، جهان به اجزای مجّزا از هم تقسیم شده بود که روابط بین 
اجزا محدود و کنترل شـده بود. پدیده جهانی شـدن در عصر کنونی، چهره متفاوتی از دنیای جدید ارائه کرده 
اسـت. در ایـن پدیـده روابط بین جوامـع و تأثیر گذاری جوامع بر یکدیگر و تأثیر پذیری آنها از همدیگر بسـیار 

گسترده و سریع شده است. 
 در چنین شرایطی، برای دفاع و جلوگیری از شکست، باید تأثیر پذیری را به حّداقل رساند و برای پیروزی، 
باید تأثیرگذاری را به حّداکثر رساند. چنین چیزی فقط در سایه مدیریت فرهنگی جامعه میّسر است. در عصر 
حاضر جوامع اسـالمی با شـدیدترین تهاجمات فرهنگی مواجه است؛ به گونه ای که تا حدودی نوک حمالت 
جهانی به سوی فرهنگ اسالمی نشانه رفته است. یکی از مهم ترین راهکارها برای مقابله با این موج جهانی، 
مدیریت فرهنگی و دینی جامعه اسـت؛ به صورتی که بتواند تأثیرپذیری جوامع اسـالمی را از فرهنگ بیگانه 
کاهش دهد. برای رسـیدن به این موقعّیت باید مسـاجد به صورت سـنگر فکری،  فرهنگی و تربیتی و نیز به 

صورت یک پایگاه مهم اجتماعی در آید، از این رو، مدیریت مسجد فراتر از نیاز، بلکه یک ضرورت است. 

1-3( جامعه امروز و ضرورت مدیریت مسجد

در گذشته جوامع، خانواده محور و قوم محور بودند؛ اّما امروز فرد محور هستند و در این فردمحوری دنباله رو 
اسـتثمارگران هسـتند. شـالوده فردّیت،  اراده و اختیار فرد است. در گذشته، بخش مهّمی از تصمیم های افراد 



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 346

در زندگی شخصی  به مالحظه آداب، رسوم، سنن و میل خانواده یا جامعه بود. امروز به مدد آزادی های فردی 
به وجود آمده و از بین رفتن و یا ضعف کنترل خانواده، فامیل و نیز آداب و باورهای فرهنگی، خواست و میل 
خود افراد، نقش اصلی را در تصمیم های فردی ایفا می کند. هرچند چنین وضعّیتی در ظاهر به اراده و اختیار 
افراد منتسـب می شـود، ولی واقعّیت این اسـت که در دنیای کنونی، کسانی که در رأس هرم زر و زور و تزویر 
قرار دارند، بیش از خود افراد از آزادی آنان بهره می برند و به طور مستقیم در تصمیم گیری افراد نقش آفرینی 
می کنند و از تصمیم ها و انتخاب های افراد استفاده های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می برند. بنابراین، افراد 

و جوامع نسبت به گذشته، بسیار قابل انعطاف شده اند.
 در دنیای کنونی اگر کسی به فکر تعیین سرنوشت خود نباشد، دیگران سرنوشت او را تعیین خواهند کرد. 
بنابرایـن، اولیـای امـور جامعه باید با دید عمیق و دقیق، جامعه را به سـوی اهداف ملّی و دینی سـوق بدهند. 
هرچند مدیریت جامعه به طور عمده در دسـت حاکمان و جریان های مسـلّط بر جامعه اسـت، اّما بخشـی از 
جامعه که به مسجد و دین دلبستگی دارد، از اولیای دین، مساجد و مراکز دینی هدایت می شود و این هدایت 
و جهت گیـری، نقـش مهّمـی در زندگـی و انتخاب های افـراد دارد، بنابراین، مدیریت دینـی جامعه از طریق 

مدیریت مسجد، ضرورتی است که نباید مورد غفلت واقع گردد.

1- 4( انسان امروز و ضرورت مدیریت مسجد

 هرچند بخشی از شخصّیت فرد، متأثّر از عوامل ارثی است، ولی بخش عمده ای از شخصّیت او در تربیتی 
کـه دوران کودکـی و نوجوانـی و جوانـی می بیند و با تجربه هایی که در طول زندگی کسـب می کند، شـکل 
می گیرد. همان طور که مواّد معدنی و شیمیایی، جسم انسان را تشکیل می دهد، مواّد تربیتی، فرهنگی، فکری 

و سیاسی که بر یک فرد تأثیر گذار بوده، به عالوه تجربّیات شخصی، شخصّیت او را شکل می دهد. 
در دنیای کنونی که همه قدرتمندان، در سـتیز با اسـالم هسـتند، موج هایی که از این قطب ها بر می خیزد، 
همه در جهت بی خانمان کردن فکری و فرهنگی مسـلمانان و دین داران هسـتند. در مقابل این امواج آنچه 
می تواند تّکیه گاه باشد، زیر ساخت های استواری است که بتواند در مقابل موج ها استقامت کند. آنچه می تواند 
جوان امروز را در مقابل ُمدها نگه دارد و شخصّیت ثابت و استواری برای او باشد، باورهای فکری و عقیدتی 
است که بتواند مالکی برای تشخص او و تشخیص بایدها از نبایدها باشد. چنین زیرساخت شخصّیتی فقط با 
تربیت و بیداری مداوم می تواند شکل بگیرد. خانواده ها و مساجد، مناسب ترین و بهترین محور برای این مهم 
است. بنابراین، مدیریت مسجد به منظور شکل دهی شخصّیت آرمانِی جوانان و نوجوانان و نیز جهت دهی به 

خانواده ها و افکار عمومی و محیط اجتماعی، ضرورت غیرقابل انکار است.
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1- 5( مسجد و مدیریت اختیار 

انسـان گذشـته، نسـبت به انسـان امروز، گزینه ها و میدان های کمتری برای انتخاب و اختیار داشـت. در 
گذشته انسان در اموری فردی و جمعی از اختیارات محدودی برخوردار بود؛ در حالی که انسان امروز در امور 
فردی، از اختیارات وسیعی برخوردار است و در امور اجتماعی، هرچند اختیارات بیشتری از انسان های گذشته 
دارد، اّما با محدودّیت های بسـیاری هم مواجه اسـت. اختیار انسـان ها در امور فردی و شـخصی، همان گونه 
که برای او اختیاری بوده و به سود او ست، به زیان او نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، در دنیای امروز با اینکه 
آزادی و اختیار انسـان افزایش یافته اسـت، این آزادی و اختیار، بسـان شمشـیر دو لبه ای است که می تواند به 
سود و یا زیان فرد به کار گرفته شود. تردیدی نیست که جوانان امروز، نسبت به گذشته از نظر اخالقی و دینی 
و اجتماعی لغزش های بیشتری دارند. با نگاهی به آمار باالی فساد، جرم و جنایت و مشکالت اجتماعی، نظیر 
طالق و بّچه های خیابانی و فرار از خانه و... می توان به خوبی این واقعّیت های تلخ را دریافت. راه حّل منطقی 
این مشـکل، شـتافتن به کمک جوانان و یاری کردن آنان در درسـت اندیشـیدن و به جا انتخاب کردن است 
تا از آزادی و حّق انتخابی که دارند، چنان بهره بگیرند که به حربه ای بر ضّدشـان تبدیل نگردد و این، کاری 
اسـت که با مدیریت دینی جامعه میّسـر اسـت و مدیریت دینی جامعه هم باید از مسجد شروع شود. بنابراین، 
مدیریـت مسـجد می توانـد در حّل معضالت فـردی و جمعی به ما کمک کند. از ایـن رو، برای حّل معضالت 

و مشکالت روحی و روانی و معنوی فرد، خانواده و جامعه، مدیریت مسجد، کارآمدِی بسیار باالیی دارد. 

1- 6( نیازهای امروز و ضرورت مدیریت مسجد

انسـان های گذشـته نسـبت به انسـان های امروز قانع تر و ساده زیسـت تر بودند؛ ولی متأّسـفانه در عصر 
حاضر، یک روند تصاعدی در گسترش کّمی و کیفی احتیاجات انسان به وجود آمده و هر روز بیشتر از دیروز 
ذهن و فکر انسان را به خود مشغول می کند. این افزایش نیازها پیش از اینکه امر واقعی و حقیقی باشد، یک 
امر تصّنعی اسـت. در حقیقت، کسـانی کـه امکانات تولید فراوان در اختیار دارند، بـرای فروش تولید خود، به 
نیاز آفرینی، مشغول شده اند. این مسابقه در نیاز آفرینی، تمام جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است 
و به خصوص بر ذهن و روان افراد جوامع تأثیر بسـیار منفی گذاشـته اسـت. ذهن افراد مشغول و روان افراد و 
جامعه خسته و گرفتار است. مساجد، می توانند یک فضای امن، روحانی و خالی از دغدغه های زندگی ایجاد 
کنند. در منابع دینی بر این ویژگی مسجد تأکید شده و به نظر می آید که یکی از اهداف مساجد و ذکر خدا این 
است که انسان را لحظاتی از دغدغه های معمولی زندگی رها کند و او را به تأّمل در سرنوشت و آینده او وادار 
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سازد. هرچند این موهبت به طور طبیعی در مساجد موجود است و اهل مسجد و کسانی که با مسجد مأنوس 
هستند، از این موهبت کم و بیش بهره منداند، مدیریت مسجد می تواند این نقش مسجد را فّعال تر و کارآمدتر 
کند. اگر مدیریت مسجد منجر به ایجاد یک فضای سالم و امن برای نمازگزاران شود، هم در رونق مسجد و 
هم در حّل معضالت جامعه بسیار کار گشا خواهد بود. به هر حال، وقتی سخن از مدیریت مسجد است، معنای 
این سـخن، بهینه کردن بهره وری از مسـجد است و یکی از بهره وری ها از مسجد، همین فرصت  هایی است 
که برای گریز و رهایی از هیاهوی روزگار برای افراد حاضر در مسـجد ایجاد می شـود و اگر این فرصت ها به 

خوبی مدیریت شود، استفاده بهینه از مساجد به عمل خواهد آمد. 

1-7( دین در دنیای جدید و ضرورت مدیریت مسجد

در گذشـته، دین تا حدودی بدون رقیب بود و بر تمام جنبه های زندگی و فرهنگ تأثیر داشـت. به عبارت 
دیگر، در گذشته، دین زمینه اصلی تربیتی و فرهنگی جامعه را شکل می داد. از این رو، افراد به طور طبیعی در 
محیـط مذهبـی و ایمانی رشـد می کردند و با دین و ایمان مأنوس بودند؛ اّمـا امروز دین در رقابت تنگاتنگ با 
مّدعیان و رقبای جدیدی قرار دارد. به همین دلیل، بخش های وسیعی از جامعه، به خصوص جوانان در مقابل 
آموزه های دینی با پرسـش ها و شـبهه هایی مواجه هسـتند؛ چون تمّدن جدید در زمینه و بستر بی دینی شکل 
گرفته و در گستره جهان، چه شرقی و چه غربی غلبه با فرهنگ الحادی و بی دینی است. دنیای شرق یا دنیای 
چپ و کمونیست، از ابتدا بر مبارزه با مذهب استوار بود. هرچند این جریان و فرهنگ از آن شّدت مبارزه با دین 
دست کشیده است، رسوبات فکری و بقایا و جریان های به وجود آمده بر ویرانه های این فرهنگ، همچنان در 
ضّدیت با مذهب اسـت؛ مانند تمّدن غربی که بر پایه های الحاد و بی دینی و جدایی دین از اجتماع و سیاسـت 
بنا شـده اسـت. فرهنگ غربی چه اروپایی و چه آمریکایی و چه نمادهای این فرهنگ در کشورهای اسالمی 
که با عنوان تجّدد مطرح شده، همه در تقابل و ضّدیت با دین و ایمان قرار دارند. به همین دلیل، به هر اندازه 
که فرهنگ های مسلّط جهانی در کشوری نفوذ کند، ضریب ایمان و دین داری دچار افت می گردد. تردیدی 

نیست که مدیریت دین با مدیریت مراکز اصلی دینی که مساجد است، محّقق خواهد شد. 

فصل دّوم: مبانی مدیریت مسجد 
2-1( مبانی مدیریت

نوع جهان بینی و نگرش فکری انسان در رفتار فردی و جمعی، نقش بسیار تعیین کننده و جهت دهنده ای 
دارد. هرگونه تغییر در جهان بینی انسان، مسیر بسیاری از کارهای او را تغییر می دهد. نحوه مدیریت مسجد، 
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به عنوان یک عمل جمعی، نسـبتی مسـتقیم با مبانی و پیش فرض های انسـان درباره نقش و جایگاه دین و 
مسـجد در جامعه دارد؛ یعنی اینکه هر نقش و جایگاهی که یک فرد و یا یک جریان فکری بر اسـاس مبانی 
فکری خود برای مسـجد در اجتماع در نظر می گیرد، نحوه تعامل آنها را با مسـجد و مدیریت مسـجد شـکل 
می دهد. بنابراین، پیش از اینکه سـخن از مدیریت مسـجد به میان آید، باید مبانی و پیش فرض هایی که بر 

اساس آن باید مدیریت مسجد انجام شود، مشّخص شود. 

2-2(مبانی دیدگاه های مختلف در مدیریت مسجد

سـه دیدگاه در باره مدیریت مسـجد وجود دارد که هر کدام از این سه دیدگاه به طور کامل، مبانی متفاوتی 
دارد که در ادامه هر کدام تشریح خواهد شد.

1. دیدگاه سکوالری
دیدگاه سـکوالری که در کشـورهای دارای نظام الئیک و سکوالر حاکم است، دیدگاه دنیاگرایانه درباره 
مسجد است. دیدگاه الئیک و سکوالر بر اساس جدایی دین از سیاست و اجتماع استوار است و بر این اساس، 
مسجد فقط مکانی برای عبادت است و نباید در امور سیاسی و اجتماعی دخالت داشته باشد. در این نظام ها، 
دولت وظیفه دارد که از فّعال شدن مساجد در امور سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند. از این رو، این دیدگاه را 
می توان مدیریت دنیایی مساجد نامید که جامعه بر اساس منافع و مصالح خود، مسیر و سیاست و برنامه های 
مساجد و معابد را تعیین می کند و از فّعال شدن مساجد و معابد در اموری که به مذاق دنیاگرایان خوش نیاید، 
جلوگیری می شود. به طور کامل روشن است که این دیدگاه از مبانی غیردینی و تا حدودی ضّد دینی برخاسته 
اسـت و سـوغاتی اسـت که از اروپا و غرب برای جهان اسـالم آمده اسـت. در این دیدگاه، دین و مسـجد حّق 
ندارند در امور اجتماعی دخالت کنند. بنابراین، سکوالریسم، سیاست تحمیلی بر ادیان و مذاهب و معابد است. 
این دیدگاه در اصل برای تأمین منافع و مصالح افراد غیرمعتقد به دین و یا ضّد دین به وجود آمده اسـت. در 
بسیاری از کشورهای اسالمی این دیدگاه پذیرفته شده است؛ اّما چون اسالم در ذات خود یک دین اجتماعی 
اسـت، این دیدگاه به طور کامل در جوامع اسـالمی عملی نیسـت، مگر در جوامعی که الحاد فراگیر شود؛ مثل 

کشورهای کمونیستی سابق. 

2. دیدگاه دولتی 
دیدگاه دّوم که در برخی از کشورهایی که چهره اسالمی دارند، معمول است، دیدگاه منفعت محور دولتی 
اسـت. در ایـن دیـدگاه، دولت هزینه اداره مسـاجد را تأمین می کند و مسـاجد، تحت کنتـرل وزارت اوقاف و 
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امور خیرّیه و یا عنوان های مشـابه اسـت. در برخی از این کشـورها، مثل اردن و عربسـتان کنترل شدیدی بر 
مساجد انجام می شود. هرچند در این کشورها از بعد نظری تفکیک دین از سیاست پذیرفته نیست، در عمل 
و واقعّیت، دخالت مسـاجد در امور سیاسـی ممنوع اسـت؛ البّته ممکن اسـت در بعضی از امور اجتماعی و حّتی 
سیاسـی که منافاتی با منافع حاکمان نداشـته باشد، به مسـاجد اجازه فّعالّیت هم بدهند. بنابراین، این دیدگاه 
بر نظریه و مبنای فکری مشـّخصی اسـتوار نیسـت و فقط منافع و مصالح حاکمان اسـت که مبنای عمل در 
مدیریت مسـجد اسـت. از این رو، مناسب اسـت که این دیدگاه را دیدگاه دولتی در مدیریت مسجد بنامیم. در 
این دیدگاه مثل دیدگاه سکوالری، دین اصل نیست، با این تفاوت که در دیدگاه سکوالری، اصل  عدم دخالت 
دین در امور اجتماعی و محدود کردن آن در اموری شـخصی اسـت، اّما در دیدگاه دولتی هدف، منافع دولت 
و حاکمـان اسـت و دیـن تا جایی که منافع حاکمان را تأمین کند و یـا حّداقل زیانی به منافع دولت و حکومت 

نرساند، مورد پذیرش و اعمال است. 

3. دیدگاه مکتبی
دیدگاه سّوم دیدگاه قرآن، سّنت نبوی و سیره معصومان است و مبتنی بر نظریه سیاست و دولت 
دینی است که جامعه، دولت و سیاست باید در چهارچوب دین حرکت کند. اساس این دیدگاه بر  عدم تفکیک 
 دین از سیاست است و به همین دلیل، مناسب است که این دیدگاه را دیدگاه مکتبی بنامیم. رسول اکرم
بعد از هجرت به مدینه، نخستین بنایی را که تأسیس کرد، مسجد بود و تا آخر عمر، همه امور مسلمانان را از 
مسجد اداره می کرد. در این دیدگاه، مساجد به عنوان مراکز مدیریت دینی و سیاسی جامعه، ناظر بر عملکرد 
همه افراد جامعه و همچنین ناظر بر عملکرد حاکمان اسـت. تمام انبیا و پیشـوایان دینی کوشش شـان بر این 

بوده که جامعه و سیاست باید تابع ارزش های دینی و اخالقی باشد. 
مدیریـت مسـجد بـر اسـاس دیدگاه های مختلف، شـکل ها و جهت هـای به طور کامـل متفاوتی به خود 
می گیرد. از اّول قرن بیسـتم دیدگاه سـکوالری و دیدگاه دولتی در بسـیاری از کشـورها مسـاجد را به سـود 
خویش مدیریت می کردند و تا توانسته اند مساجد را از حیات اجتماعی مردم دور نگه داشته اند؛ اّما با بیداری 
اسالمی که با انقالب اسالمی ایران به اوج خود رسید، مساجد دوباره به حیات اجتماعی بازگشته اند. آنچه در 
حال حاضر ضرورت دارد، تداوم و تعمیق نقش و حضور مسـجد در حیات سیاسـی و اجتماعی جوامع اسالمی 
اسـت. مقصود و هدف اصلی از مدیریت مسـجد این اسـت که مسجد به جایگاه واقعی و اصلی خود در جوامع 
اسـالمی برسـد و یا حّداقل به آن سـو حرکت کند. در حقیقت، هدف نهایی از مدیریت مسجد، مدیریت دینی 
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جامعه اسـت. شـاید بسـیاری چنین گمان کنند که مسـجد فقط جایی برای نماز خواندن اسـت. این تصّوری 
است که با دیدگاه سکوالری از دین هم خوانی دارد و کمترین نقش را برای مساجد در نظر می گیرد. دیدگاه 
مکتبی، دیدگاهی است که اهداف و مقاصد اصلی دین و قرآن را مّدنظر دارد. بر اساس دیدگاه مکتبی، مسجد 
در عیـن اینکـه مکانـی برای انجام اعمال دینی اسـت، مکانی برای مدیریت جامعه نیز اسـت. در این دیدگاه 
تحّقق اهداف دین در جامعه، اصل و محور مدیریت مسـجد اسـت. این دیدگاه روح قرآن و سـیره پیشـوایان 
اسـالم اسـت. سـیره رسـول خدا و ائّمه هدی تبلور این دیدگاه اسـت. امام حسـین در نامه اش به 

مردم کوفه که به دست مسلم   بن عقیل فرستاده شد، درباره وظیفه حکومت می گوید:
  َذاِت 

َ
ابُس َنْفَسـُه َعی ، اْلَ ّقِ آِئـُن ِبِدیِن اْلَ

َ
ِقْسـِط، الّد

ْ
ِکَتـاِب، الَقآِئُ ِبال

ْ
ِکـُم ِبال ا  اْلَ

َ
َعْمـِری ، َمـا الَمـاُم إاّل

َ
»َفل

؛ به جانم سـوگند که شایسـته امامت نیسـت، مگر آنکه بر اساس کتاب خدا فرمان براند و به عدالت پابند و  اهلَلِ
به دین حّق ملتزم باشد و خودش را وقف خداوند کرده باشد«.1 

در این سـخن امام حسـین، چهار نکته اساسـی در باره حکومت دینی مطرح شده است: نخست اینکه، 
فقط کسـی شایسـته خالفت رسول اهلل یا حکومت دینی است که بر اساس کتاب خدا حکومت کند؛ دّوم 
اینکه، به عدالت رفتار کند؛ سـّوم اینکه، به دین  ملتزم باشـد؛ چهارم اینکه، خود را در مسـیر الی اهلل وقف کند. 

بنابراین، مشروعّیت حکومت در گرو عمل به دین حّق است. 
از نظر قرآن، مسـجد تنها یک مکان تعظیم و تکریم خداوند نیسـت که در آن همانند دیر و کلیسـا فقط 
خدای متعال عبادت شـود و در زندگی و دنیوی فردی تأثیری نداشـته باشـد؛ بلکه خدای متعال، مسـجد را 
خانه ای برای مردم نامیده است؛ هرچند در عرف مردم، مسجد، خانه خدا خوانده می شود، همان طور که کعبه 
را بیت اهلل الحرام می گویند؛ چون خدای متعال، در آیات متعّددی، کعبه را خانه خود، »بیتی«2خوانده است. در 

عین حال، برخی آیات کعبه را اّولین خانه ای معّرفی می کند که برای مردم بنا شده است.
؛ نخسـتین خانـه ای کـه برای مردم )و  ِمـینَ

َ
َعل

ْ
ل ِ

ّ
 َو ُهـًدى ل

ً
ـَة ُمَبـاَرکا

َ
ـِذى ِبَبّک

َّ
ل

َ
ـاِس ل  َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
»ِاّنَ أ

نیایش خداوند( قرار داده شـد، همان خانه ایی اسـت که در سـرزمین مّکه اسـت که پر برکت و مایه هدایت 
جهانیان است«.3

َنُه 
ْ
ـِذى َجَعل

َّ
ـَراِم ال سـِجِد اْلَ وَن َعـن سـِبیِل اهلِل َو اْلَ

ُ
وا َو َیصـّد ِذیـَن َکَفـُر

َّ
 در آیـه دیگـری آمده اسـت: »ِاّنَ ال

ِلمٍی؛ کسـانی که کافر شـدند، 
َ
ِذْقـُه ِمـْن َعَذاٍب أ

ُ
ـٍم ّن

ْ
ـاِد ِبظل َبـاِد َو َمـن ُیـِرْد ِفیـِه ِبِإْلَ

ْ
َعِکـف ِفیـِه َو ال

ْ
ـاِس سـَواًء ال ِللّنَ

1. شیخ مفید، االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العبد، ج2، ص39.
2. بقره، آیه125؛ حّج، آیه26.

3. آل عمران، آیه96.
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و مؤمنـان را از راه خـدا بازداشـتند و )همچنین( از مسـجدالحرام  که آن را برای همه مـردم قرار دادیم که چه 
کسـانی در آن زندگی می کردند و چه کسـانی از نقاط دور وارد می شـوند، در آن با هم برابر هسـتند و هر کس 
بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و به ستم دست زند، ما از عذاب دردناک به او می چشانیم«.1

در این آیه تعبیر »ُوضع« آمده است که نشان می دهد فلسفه ایجاد مسجد برای سود رساندن به مردم است 
و در این آیه تعبیر »جعلنه للناس«، حکایت از این دارد که هدف اصلی از بنای این خانه، برای مردم بوده است. 
مقصود از برای مردم بودن، برای هدایت بودن مردم است، بنابراین، هدایت مردم، هدف اصلی ساخت و بنای 
مسـجد اسـت. مقصود از هدایت، هدایت به سـوی خدای متعال و خدایی کردن انسـان ها است؛ این امر فقط 
ل َبْیت  ّوَ

َ
ُه أ ِکّنَ

َ
در سـایه عبادت و بندگی خدا میّسـر اسـت. حضرت علی فرمودند: »َکاَنِت الُبُیوُت َقْبله َول

ُوِضَع ِلِعَباَدِة اهلِل؛ قبل از کعبه نیز خانه وجود داشـت، ولی کعبه، اّولین خانه ای اسـت که برای عبادت خداوند 
وضع شـده اسـت«.2بنابراین، قرآن و ادیان الهی، همه انسـان ها را به عبادت خدا دعوت می کند. این هدف، 
یک هدف فردی نیسـت، بلکه یک هدف جمعی اسـت که خطاب به همه انسان ها است و عبادت خداوند، در 
صورتی محّقق می شود که انسان در تمام جوانب زندگی تسلیم اوامر خداوند باشد. از نظر قرآن حقیقت دین، 
تسلیم ذات انسان در مقابل خداوند است؛ یعنی اینکه انسان در همه رفتارهای شخصی و اجتماعی اش، خود 

را تابع خواست و دستور الهی بداند.
ْم َو َمْن   َبْیَنُ

ً
ُم َبْغیا

ْ
ِعل

ْ
 ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم ال

َ
ِکَتاَب ِإاّل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
َف ال

َ
ْساَلُم َو َما اْخَتل یَن ِعْنَد اهلِل اْلِ »ِإّنَ الّدِ

وُتوا 
ُ
ِذیَن أ

َّ
 ِلل

ْ
َبَعِن َو ُقل

َ
ْمُت َوْجِهَى هلِلَِّ َو َمِن اّت

َ
ْسل

َ
 أ

ْ
وَک َفُقل َساِب * َفِإْن َحاّجُ یُع اْلِ َیْکُفْر ِبآَیاِت اهلِل َفِإّنَ اهلَل َسِر

ِعَباِد؛ دین در 
ْ
َباَلُغ َو اهلُل َبِصیٌر ِبال

ْ
ْیَک ال

َ
ا َعل َ َ

ْوا َفِإّن
َّ
ُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َو ِإْن َتَول

َ
ْسـل

َ
ْمُتْ َفِإْن أ

َ
ْسـل

َ
 أ

َ
ینَ أ ّیِ ّمِ

ُ
ِکَتاَب َو اْل

ْ
ال

نزد خدا، اسـالم )و تسـلیم بودن در برابر حّق( اسـت و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد، اختالفی )در 
آن( ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم و برای ظلم و ستمشان و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، )خدا به 
حسـاب او می رسـد(؛ زیرا خداوند، سریع الحساب است. اگر با تو به گفتگو و جدال برخیزند، بگو: من و پیروانم 
ذات )همـه امـور( خـود را تسـلیم خـدا کرده ایم و به آنها که اهل کتاب هسـتند )یهود و نصاری( و بیسـوادان 
)مشـرکان( بگو: آیا شـما هم تسلیم شده اید؟ اگر )در برابر فرمان و منطق حّق،( تسلیم شوند، هدایت یافته اند 
و اگر سرکشـی کردند، )نگران مباش! زیرا( بر تو، تنها ابالغ )رسـالت وظیفه( اسـت و خدا به )اعمال و عقاید( 

بندگان، بینا است«.3

1. حّج، آیه25.
2. بالغی نجفی، محّمدجواد، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج1، ص313. 

3. آل عمران آیات20-19.
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2-3( جایگاه مسجد در جامعه اسالمی 

مسـجد به عنوان سـمبل حضور دین در تمام عروق جامعه و نماد دینی مسـلمانان و نشـانه حضور خداوند 
در زمین اسـت.1از نظر اجتماعی مسـجد قلب جامعه اسالمی است که در آن هم دین و هم اجتماع مسلمانان 
تبلور می یابد. از نظر سیاسی، »مسجد بهترین مکان برای مشارکت مسلمانان در عرصه های مختلف سیاسی 
اجتماعی و فرهنگی اسـت«.2در عصر رسـالت، مسجد نه تنها یک مکان عبادی، بلکه سازمانی برای اجتماع 

و یکپارچگی مسلمانان بود.
یکـی از اندیشـمندان خارجـی در این باره می گوید: مسـجد تنها یک عبادت گاه نبـود؛ بلکه مرکزی برای 
حیات سیاسی، اجتماعی بود. پیامبر اکرم، سفیران را در مسجد به حضور می پذیرفت و شئون دولت را از 

مسجد اداره می کرد و برای مردم در امور سیاسی و دینی از فراز منبر پیام می فرستاد.3 
یکی از محّققان در این باره می نویسـد: از همان آغاز تشـکیل حکومت اسـالمی در مدینه منّوره، مسـجد، 
مرکز تبلیغ و آموزش بود و توانسـت تا حمله مغوالن به سـرزمین های اسـالمی، این نقش دو گانه خود را به 
خوبـی حفـظ کند. مسـجد محـّل عبادت، وعظ، سـخنرانی و بحث و تدریس بوده اسـت، تا آنکه از تشـکیل 
حلقه های درسی در مسجد جامع قاهره تا یکصد و ده مجلس درس پس از نماز عشاء، حکایت شده است.4 

2-4( علل و عوامل افت جایگاه مسجد در جوامع امروزی 

در جوامع اسـالمی قدیم، مسـجد نقش بسیار گسـترده ای در حیات جمعی افراد یک جامعه ایفا می کرد و 
مکانی برای عبادت، اجتماع، مشورت، تحصیل، تعلیم، تربیت، ارتباط و اّطالعی رسانی بود. بنابراین، مسجد 
در زندگی دنیایی بیش از زندگی اخروی نقش داشت. در جوامع اسالمی مسجد، محور همه کارها بود. بازارها 
در کنار مسـاجد بود و مدرسـه های جزئی از مسـاجد و شهر و محلّه در اطراف مسجد قرار داشتند و در حقیقت 
مسجد، محور شکل گیری شهر و محلّه بود و در تعلیم و تربیت و اجتماع، مهم ترین مکان به حساب می آمد. 
هیچ مکانی به اندازه مسـجد، در حیات اجتماعی مسـلمانان تأثیرگذار نبود. جایگاه و نقش فعلی مسـجد در 
جوامع اسالم با نقش و جایگاه آرمانی و تاریخی مسجد فاصله بسیاری دارد. در جایگاه آرمانی، مسجد، محور 
همه کارهای اّمت است. در حالی که در حال حاضر مسجد فقط برای عبادت و نماز است. مسجد رمز جامعّیت 

1. فروغ مسجد، ج2، ص67، بر گرفته از سخنان دکتر حّداد عادل.
2. همان، ص68.

3. ماهنامه مسجد، شماره 15، ص48.
4. کریمی، سعید، رسانه ها و راه های تقوّیت مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی، ص40.
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اسالم است، در حالی  که این حقیقت در مساجد امروزی کمتر تحّقق می یابد. 
بخش عمده این فاصله زائیده شرایط حاکم بر جهان اسالم در قرن نوزده و بیست میالدی است و به طور 
مسـتقیم به سـلطه اسـتعمارگران بر جوامع اسالمی مربوط می شـود. حضور و حاکمّیت استعمارگران، تعادل 
نهادهای حاکم بر جوامع اسـالمی را به هم زد و جایگاه مشـّخصی برای بسـیاری از نهادهای قدیم، در نظام 
جدید حاکم بر جوامع اسالمی تعریف نشد. چنان که مسجد قبل از قرن بیستم، محّل اصلی آموزش و پرورش 

بود؛ در حالی که در نظام جدید هیچ جایگاه آموزشی برای مسجد تعریف نشده است. 
البّته برخی از این اموری که از مسجد گرفته شده، اقتضای جوامع مدرن است و نمی توان در جامعه مدرن 
این امور را به مسـجد برگرداند؛ چون در جامعه مدرن، کارها تقسـیم شـده و هر کاری به سـازمان و مدیریت 
خاّصی نیاز دارد که انجام آن مستلزم اماکن و امکانات خاّص خودش است که نمی توان در مسجد این مکان 
و امکانات را فراهم کرد. در عین حال، بسـیای از امور اجتماعی را می توان در مسـجد انجام داد و از طرفی با 
توّجه به نیازهای جامعه مدرن، می توان کارکردهای جدیدی را برای مساجد تعریف کرد. با توّجه به اینکه در 
جامعه مدرن، یکی از معضالت مهم کمبود جا و مکان برای بسیاری از فّعالّیت ها است و با توّجه به گستردگی 
مساجد و حضور آنها در متن اجتماع می توان بسیاری از اقدامات عمومی را که با شأن مسجد تنافی ندارد در 
مسـجد انجام داد، مسـاجد زمینه های مناسـب برای بسیاری از اقدامات مفیدی است که هم به مصلحت کل 
جامعه و هم به منفعت و مصلحت تک تک افراد است. مساجد از ظرفّیت های بیش از حدّ ی برخوردار هستند 
و هم از نظر فضا و امکانات و هم از نظر نیرو و همچنین از نظر مشتری، استعدادهای نهفته بسیاری دارد. به 
عنوان مثال، در جمهوری اسالمی ایران حدود 58000 مسجد وجود دارد.1در مصر تعداد مبلّغان، اعّم از شیخ 
و امام جماعت، به 40 هزار نفر می رسـد.2اگر از این همه ظرفّیت به خوبی بهره گیری شـود، ثمرات و برکات 
بسـیاری در بر خواهد داشـت. مقصود از مدیریت مسـجد این است که هم نقش مسجد را در جامعه احیا کند و 

هم از ظرفّیت های مسجد برای حّل مشکالت جامعه بهره بگیرد.

فصل سّوم: مبادی مدیریت مسجد
3ـ 1( پیشینه و جایگاه دانش مدیریت

برای درک صحیح از مفهوم مدیریت مسجد ضروری است که اصطالحات و مفاهیم کلیدی این موضوع 
به درسـتی توضیح داده شـود. مدیریت، مسـجد، و مدیریت مسـجد، سـه واژه اسـت که در این نوشتار نقش 

1. ماهنامه مسجد، شماره 53، ص50.
2. همان، شماره 19، ص91.
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محوری دارد. بنابراین، باید مفهوم این واژه ها و مراد از آنها را توضیح بدهیم تا تصویری روشن تر از مدیریت 
مسـجد داشـته باشـیم. »مدیریت«، اصطالحی اسـت که امروز کاربرد وسـیعی دارد و عالوه بر این، دانش و 
فّنی اسـت که شـاخه های متعّددی دارد؛ اّما این دانش، عمر چندانی ندارد. دانش مدیریت، مثل بسـیاری از 
دانش های امروزی، به طور تقریبی در پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیسـتم به عنوان یک دانش جدید شـکل 
گرفت. دانش مدیریت در آغاز، بیشتر در حوزه اقتصاد مطرح شد و شکل گرفت. در این راستا، »آدام اسمیت« 
از محسـنات تقسـیم کار سـخن می گفت؛ اّما گام اصلی را در پایه گذاری دانش مدیریت، »فردریک تیلور«، 
با نگاشـتن کتابی به نام »اصول مدیریت علمی« برداشـت و در عمل به عنوان پدر دانش مدیریت شـناخته 
می شود.1 البّته این، بدان معنا نیست که قبل از قرن نوزده مدیریتی نبوده است و یا اینکه بشر به فکر مدیریت 
نبوده است، بلکه مقصود این است که مدیریت به عنوان یک دانش مدّون شناخته شده نبود و آنچه به عنوان 
دانش مدیریت خوانده می شـود، قبل از قرن بیسـتم نبوده است ؛ اّما مدیریت عملی در هر زمینه ای در گذشته 

هم بوده است. 
در منابع دینی اسـالمی هم مطالب بسـیاری درباره تدبیر و مدیریت امور جامعه وجود دارد. نامه حضرت 
امیرمؤمنان به مالک اشتر، نمونه روشنی از توصیه هایی برای تدبیر امور و مدیریت جامعه است که عالوه 
بر توصیه هایی اخالقی، حاوی اصول مهّمی از مدیریت علمی است. به عنوان مثال، یکی از اصول مدیریت 
ِ ِاْنَسـاٍن ِمْن 

ّ
 ِلُکل

ْ
علمی، تقسـیم کار اسـت. حضرت امیر در نامه اش به مالک اشـتر می فرماید: »َو اْجَعل

وا ِف ِخْدَمِتَک...؛ برای هریک از زیردستان و کارکنان خود 
ُ
َکل ْن اَل َیَتَوا

َ
ْحَری ا

َ
ُه ا

َ
ُخُذُه ِبِه، َفإّن

ْ
َخَدِمَک َعَماًل َتأ

کاری تعیین کن تا او را نسـبت به همان کار مؤاخذه و باز پرسـی کنی؛ زیرا این روش سـزاوارتر اسـت تا اینکه 
کارهایت را به یکدیگر وا نگذارند«.2

به هر حال، دانش مدیریت، مثل بسـیاری از دانش های دیگر زائیده پیشـرفت جوامع بشـری است. برخی 
از پژوهشگران این مطلب را این طور تحلیل کرده اند که قبل از قرن نوزدهم سازمان های بزرگی که نیازمند 
تشـکیالتی برای اداره آنها باشـد، وجود نداشـت؛ اّما با افزایش جمعّیت در قرن نوزدهم و رشـد آگاهی های 

اجتماعی و به وجود آمدن رقابت ها، زمینه شکل گیری دانش و فّن مدیریت فراهم شد.3 
افزون بر این در گذشته، کارها فردی و تدبیرها هم فردی بود؛ در حالی که در دنیای جدید، مدیریت یک 
امر سـازمانی اسـت و در اصل، بدون سـازمان، مدیریت معنا ندارد. تعریف هایی که برای مدیریت مطرح شده 

است به خوبی نشان می دهد که مدیریت علمی در یک سازمان می تواند تحّقق یابد. 

1. جاسبی، عبداهلل، اصول و مبانی مدیریت، ص128.
2. نهج البالغه، نامه 31.

3. جاسبی، عبداهلل، اصول و مبانی مدیریت، ص128.
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3-2( تعریف مدیریت 

تعاریف متعّددی برای مدیریت بیان شده است. برخی از این تعاریف عبارت اند از: »هماهنگ کردن منابع 
انسانی و ماّدی برای نیل به هدف«؛1»فّن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای 

انسانی و به کار بردن آنها«.2
یکی از نویسـندگان در این باره می نویسـد: »به طور تقریبی، به تعداد مؤلّفان و نویسندگان ُکتب مدیریت، 
تعریف مدیریت وجود دارد؛ ولی یک وجه مشترک بین همه این تعاریف دیده می شود و آن »هنر یا علِم اداره 

یک مجموعه، برای نیل به اهداف سازمانی است«.3 
در تعریف مدیریت هم از واژه علم و دانش و هم از واژه هنر یا فّن اسـتفاده شـده اسـت. این تعّدد تعبیر هم 
بیانگر ماهّیت مدیریت است و هم بیانگر زاویه دید کسانی که مدیریت را تعریف کرده اند. از آنجا که مدیریت 
را به عنوان علم و دانشی در نظر گرفته اند که قواعد و اصولی خاّصی دارد، در تعریف آن از واژه دانش استفاده 
شـده اسـت و از طرفی، چون مدیریت در حقیقت بیانگر یک دسـته مهارت ها و اقداماتی است که مدیر انجام 

می دهد، به آن هنر و فّن هم گفته شده است.
به نظر می رسد که بهتر باشد این دو جنبه مدیریت را از هم جدا کنیم. به طور مسلّم، تعریف دانش مدیریت 
به عنوان یک رشـته نظری، از تعریف عمل مدیریت به عنوان یک هنر و فّن متفاوت اسـت. با توّجه به اینکه 
دانش مدیریت، معطوف با سازمان است می توان گفت که: دانش مدیریت، مجموعه اصول و قواعدی است 
که رهبری یک سـازمان و مجموعه را برای تحّقق اهدافی که برای آن سـازمان یا مجموعه مشـّخص شـده 
است تسهیل می کند. مدیریت به عنوان یک هنر یا فّن، در واقع همان هنر یا فّن رهبری یک سازمان یا مرکز 

اجتماعی، برای تحّقق اهداف آن سازمان یا مرکز است.
برخی از مدیریت به هنر تبدیل خیال به واقعّیت تعبیر کرده اند.4این سخن درستی است؛ اّما تعبیر بهتر این 
است که بگوییم: »مدیریت، محّقق کردن اهداف و آرمان های یک سازمان و یا یک مرکز اجتماعی است«. 
به دلیل اینکه در توصیف مدیریت گفته شـد که مدیریت، اداره یک مجموعه یا رهبری یک سـازمان و مرکز 
اجتماعی است، مدیریت یک کار شخصی نیست که در تعریف آن از تبدیل خیال به واقعّیت سخن گفت؛ بلکه 
یک عمل سـازمانی برای تحّقق اهداف سـازمان است. از این رو، در توصیف مدیریت به جای تبدیل خیال به 

1. همان.
2. ابراهیمی، محّمدحسین، مدیریت اسالمی، ص37.
3. ابراهیمی، محّمدحسین، مدیریت اسالمی، ص32.

4. 101 راز مدیران موّفق، ص40.
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واقعّیت، مناسب تر است که از محّقق کردن اهداف یک مرکز و سازمان سخن گفته شود. 

3-3( اصول و قواعد مدیریت 

 بررسی و نقد تعریف هایی که برای مدیریت شده ضرورتی ندارد؛ آنچه مهم است، شناخت ماهّیت مدیریت 
اسـت و این مهم با توّجه به بررسـی اصول و قواعد مدیریت امکان پذیر اسـت که محتوای دانش مدیریت را 
تشکیل می دهد. این اصول و قواعد را می توان عناصر و ارکان مدیریت هم نامید؛ زیرا اساس دانش مدیریت 

را تشکیل می دهد. »تیلور« برای مدیریت علمی اصول چهارگانه ای را بیان کرد که عبارت اند از: 
1. کشف روش علمی در باره هر چیزی؛

2. انتخاب کارکنان به روش علمی و آموزش آنها؛
3. ایجاد کنترل و برقراری نظام تشویق و تنبیه؛

4. همکاری و تشریک مساعی با کارکنان.
البّتـه آنچـه تیلور به عنـوان اصول مدیریت علمی بیـان می کند، فقط در مدیریت یـک کارگاه و کارخانه 
قابل تطبیق اسـت. زمینه کاری تیلور هم مدیریت کارخانه های تولیدی بوده اسـت. بنابراین، تعریف، اهداف 
و عناصـر مدیریـت در نظـر تیلور معطوف به مدیریت بنگاه های اقتصادی اسـت که هدف از مدیریت در آنها، 
کسب سود بیشتر و نهایت بهره وری از انسان و ماشین است. به نظر تیلور که طراح نظریه »مدیریت علمی« 
اسـت، فایده اساسـی به کار بردن مدیریت علمی، باال بردن سـطح تولید است که با جلوگیری از اتالف وقت 
کارکنان و صرفه جویی در کار ماشـین و وسـایل تولید، از طریق حذف عملیات زاید و هماهنگی امور مختلف 

تولیدی حاصل می شود.1
بعد از مّدتی در مقابل نظریه »کالسـیک« تیلور، مکتب »نئوکالسـیک« یا »مکتب روابط انسـانی« به 
وجود آمد که با اسـتفاده از علوم انسـانی، مانند روان شناسـی، جامعه شناسـی و مردم شناسـی سعی در کشف 
علّت کّمی بازدهی و برطرف کردن آنها از طریق انگیزش افراد و افزایش کارایی سـازمان دارد.2 هرچند این 
مکتب برخالف نظریه کالسـیک با این اّدعا که کارگر، ماشـین نیسـت به میدان آمد، اّما هدف همان کسـب 
سـود بیشـتر بود؛ به گفته خودشـان با مالحظه روابط انسـانی و از طریق ایجاد انگیزه و انگیزش کارگر این 
هدف محّقق می شـد. به تدریج مدیریت دارای شـاخه های گوناگونی شـد و در تمام عرصه های زندگی جای 
پا برای خود باز کرد. تعریف و اصولی که در مکتب کالسـیک و نئوکالسـیک برای مدیریت شـده، ناظر به 

1. مدیریت اسالمی، ص58. 
2. جاسبی، عبداهلل، اصول و مبانی مدیریت، ص128.
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مدیریت کارخانه های صنعتی است و نسبت به همه شاخه هایی که مدیریت درباره آن مطرح است گویایی و 
رسـایی ندارد. از این رو، اندیشـمندان دیگری عناصر اصلی مدیریت را متفاوت از نظریه تیلور مطرح کرده اند. 
به عنوان مثال، »لوتر گیولیک«، یکی دیگر از اندیشـمندان مدیریت، عناصر و ارکان مدیریت را این گونه بر 

شمرده است:
1. برنامه ریزی؛

2. سازمان دهی؛ 
3. به کار گماردن؛

4. هدایت؛
5. هماهنگ کردن؛

6. گزارش کردن؛
7. بودجه بندی. 1

»هنری فایول«، یکی از دیگر محّققان، وظایف پنج گانه ای برای مدیریت قائل است که عبارت اند از:
1. برنامه ریزی؛
2. سازمان دهی؛

3. هدایت؛
4. هماهنگی؛

5. کنترل.2 
نویسنده دیگری به نام »برچ« در کتاب »اصول مدیریت«، عناصر مدیریت را در چهار اصل زیر خالصه 

می کند:
1. برنامه ریزی؛
2. ایجاد انگیزه؛

3. هماهنگی؛
4. کنترل.3 

هدف از مطرح کردن این تعریفات، تأکید روی این نکته است که در تعریفات و شرح عناصر تشکیل دهنده 

1. همان، ص130.
2. جاسبی، عبداهلل، اصول و مبانی مدیریت، ص128.

3. همان.
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مدیریت، زمینه های مورد توّجه و زاویه دید پژوهش گران به خوبی دیده می شود. به خصوص در شرح عناصر 
مدیریت، این مطلب به خوبی روشن است. تعریفاتی که بررسی شد اغلب معطوف به مدیریت در امور صنعتی 
و اقتصـادی اسـت و در نتیجـه، نمی تواند مدیریـت در امور نظامی، فرهنگی، تربیتـی، و زمینه های خدماتی، 
مانند توزیع و مصرف، را به خوبی توضیح دهد؛ همچنان  که اصول و قواعدی که برای مدیریت مطرح شده، 
معطوف به مدیریت در حوزه اقتصادی است و بنابراین، می توان گفت که با توّجه به تفاوت ماهوی مدیریت 
در زمینه های مختلف، طبیعی است که عناصر و اهداف مدیریت و حّتی تعریف آن، تفاوت هایی داشته باشد. 
در تعریف های فوق و نیز در بیان اصول مدیریت که ارائه شـد، به دو اصل شـناخت وظایف و اختیارات و 
همچنین هدفمند کردن کارها کمتر توّجه شده است. دلیل این  عدم توّجه این است که در کارخانه و بنگاه های 
صنعتی، هم وظایف و اختیارات و هم هدف به طور کامل مشّخص است؛ وظیفه و اختیارات مدیر یک کارخانه 
طبق قراردادها به طور کامل مشـّخص می شـود و هدف در یک کارخانه تولید بیشـتر و سـود بیشتر است؛ در 
حالـی کـه مدیریـت در زمینه هـای فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی از نظر وظایف و اختیـارات مدیران و هم از 
نظر مشـّخص بودن اهداف و اولوّیت بندی اهداف، با پیچیدگی و ابهام بسـیاری مواجه است. مشّخص بودن 
وظایف و اختیارات مدیر و آگاهی مدیر از وظایف و اختیارات و همچنین مشـّخص بودن اولوّیت های کاری 
در موّفقّیت یک مدیر، بسـیار حیاتی و مهم اسـت و در اصل، برنامه ریزی بدون مشـّخص بودن هدف معنایی 
نـدارد. تغییـر در اهـداف و اولوّیت ها بیش از هر جای دیگری خود را در برنامه ها نشـان می دهد؛ همچنان که 
تغییـر اهـداف مهم ترین عامل تغییر در برنامه های مدیران اسـت. به عنوان مثـال، مدیری که هدفش جلب 
سود بیشتر است با مدیری که هدفش خدمت رسانی بهتر و یا جلب بیشتر آرای عمومی است، از نظر برنامه ها 
به طور کامل متفاوت خواهند بود. یکی از چیزهایی که در بررسـی عناصر و ارکان مدیریت مورد غفلت واقع 
شـده اسـت، شناخت موقعّیت اجتماعی موضوع مدیریت اسـت که موضوع مطرح برای مدیریت در جامعه از 

چه جایگاهی برخوردار است و چه ویژگی هایی دارد؟ 
بـا توّجـه به اینکـه مدیریت مسـجد، زیرمجموعه مدیریت فرهنگی و تربیتی اسـت و بـا توّجه به اهداف 
مدیریـت فرهنگـی و تربیتی، می توان گفت که اصول و قواعد مدیریت در عرصه های فرهنگی، تربیتی و نیز 
اجتماعی و سیاسـی از پیچیدگی و گسـتردگی های بسـیاری برخوردار اسـت و نمی تواند در چهار یا پنچ مورد 
خالصه شـود، بلکه در محورهای متعّددی باید اصول و قواعد مشـّخصی برای آن مطرح شـود. مدیریت در 
امور فرهنگی و تربیتی، حّداقل در هفت محور باید قاعده و ضابطه مند باشد که این هفت محور عبارت اند از: 

1. مشّخص کردن وظایف و اختیارات مدیر؛
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2. تعریف موقعّیت و جایگاه اجتماعی موضوع مدیریت؛
3. تعیین هدف؛
4. برنامه ریزی؛
5. ایجاد انگیزه؛

6. سازمان دهی و اجرا؛
7. کنترل و نظارت.

به عنوان مثال، در اداره یک مؤّسسـه آموزشـی، بیش از هر چیزی باید وظایف و اختیارات مدیر مشـّخص 
باشد؛ زیرا فلسفه شکل گیری دانش و فّن مدیریت، بهره وری بهتر از امکانات و فرصت های موجود است و در 
صورت مشّخص نبودن وظایف و اختیارات، ناهماهنگی، تداخل در کارها، تکرار،  عدم مسئولّیت پذیری، پیش 
می آید. همچنین، در مدیریت امور فرهنگی، سیاسـی و تربیتی، شـناخت موقعّیت و ظرفّیت موضوع مّدنظر، 
به طور کامل ضروری اسـت. به عالوه، تعیین هدف و اولوّیت گذاری آن بسـیاری حیاتی است. در فصل آینده 

این عناصر را در موضوع مسجد به صورت تطبیقی بررسی خواهیم کرد. 

3-4( مفهوم مسجد

الف( مسجد در لغت
مسجد از نظر لغت به معنای مطلق، مکان سجده است.1در قرآن نیز مسجد به معنای مطلق، مکان عبادت 
خوانده شده است. چنان که معبدهای ادیان پیش از اسالم، مانند هیکل سلیمان که معبد اصلی در دین یهود 
ذی 

َّ
ْقَص ال

َ
ْسِجِد اْل راِم ِإَل اْلَ ْسِجِد اْلَ ْیاًل ِمَن اْلَ

َ
ى  ِبَعْبِدِه ل ْسر

َ
ذی أ

َّ
بود، مسجد گفته شده است: »ُسْبحاَن ال

َبصیُر؛ پاک و منزه اسـت خدایی که بنده اش را در یک شـب از 
ْ
ـمیُع ال ُه ُهَو الّسَ

َ
َیُه ِمْن آیاِتنا ِإّن ُه ِلُنِر

َ
باَرْکنا َحْول

مسجدالحرام به مسجداالقصی که گرداگردش را پربرکت ساخته ایم، برد تا برخی از آیات خود را به او نشان 
دهیم که بی گمان او شنوا و بینا است«.2

در هنگام بعثت رسـول اهلل مسـجد به معنای اسالمی در بیت المقّدس وجود نداشت. همان طور که به 
کلیسـای مسـیحیان مسجد گفته شـده است. در قرآن کریم در داستان اصحاب کهف، از قول کسانی که بعد 
 

َ
از مـرگ دوبـاره اصحـاب کهف، تصمیم گرفتند که محّل اصحاب کهف را معبدی بسـازند می فرماید: »قال

؛ آنها که بر کار آنان چیره گشتند گفتند: مسجدی بر )مدفن(  ً
ْم َمْسِجدا هْیِ

َ
ِخَذّنَ َعل َنّتَ

َ
ْمِرِهْم ل

َ
ُبوا َعی  أ

َ
ذیَن َغل

َّ
ال

1. لسان العرب، ج3، ص203.
2. إسراء، آیه1.
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آنها خواهیم ساخت«.1
 کسـانی که می گفتند محّل خواب )یا مرگ واقعی( اصحاب کهف را عبادت گاه می سـازیم، مقصودشـان 
ساختن کلیسا بود؛ چون اصحاب کهف مسیحی بودند. در روایات هم مسجد به معنای مطلق، مکان عبادت 

خداوند معّرفی شده است.
ابوذر می گوید: از رسول اهلل پرسیدم، کدام مسجد اّولین بار ساخته شد؟ حضرت فرمود: کعبه؛ پرسیدم 
و بعد؟ فرمود: مسجداالقصی.2در عهد نزول آیات قرآن به خصوص در شب معراج که قبل از هجرت به مدینه 
بوده است، مسجد به معنای اسالمی نبود، بلکه مسجد به معنای مکان عبادت بود. در کتاب »وسائل الشّیعه« 
 روایاتی در جواز مسجد قرار دادن کنیسه و کلیسا به عنوان مسجد نقل شده است. در روایتی از امام صادق

نقل شده که می توان در کنیسه و کلیسا نماز گزارد:
»سـألت أباعبـداهلل عـن البیـع و الکنائـس یصلـی فیهـا؟ قـال: نعـم؛ و سـألته هـل یصلح بعضها مسـجدًا؟ 
فقال: نعم؛ از امام صادق پرسـیدم در کلیسـاها و کنیسـه ها می شـود نماز گزارد؟ فرمودند: بله؛ و پرسیدم 

می شود بخشی از آنان را مسجد قرار داد؟ فرمود: بله«.3
این روایت حاکی از این اسـت که از نظر اسـالم، کنیسـه و کلیسـا برای عبادت خداوند بنا شده است و اگر 
انحرافـی در اعمال عبادی اهل کتاب صورت گرفته اسـت، باعث نمی شـود که ایـن مکان ها صالحّیت خود 
را برای عبادت خداوند از دسـت بدهند. شـاید به دلیل اینکه در این آیات بر کلیسـا و کنیسـه، مسـجد اطالق 
شـده، زجاج، یکی از لغت دانان عرب، معتقد اسـت که هر جایی که در آن عبادت شـود، مسـجد اسـت؛ چون 
ـْت ِل االرُض 

َ
رسـول اهلل فرمودنـد کـه زمین برای من مسـجد و پاک کننده قرار داده شـده اسـت: »ُجِعل

؛ زمین برای من مسجد)سـجده گاه( و پاکیزه قرار داده شـده اسـت«.4 فخر رازی هم در زیر  ً
 و َطهورا

ً
َمسـِجدا

این آیه می گوید: ]نظِر[ اکثر بر این اسـت که مسـجد، جاهایی اسـت که برای نماز و یاد خدا بنا شـده و شامل 
کنیسـه ها و کلیسـاها و مساجد مسلمانان می گردد.5زرکشی به اسـتناد حدیث نبوی مذکور گفته است که در 

دین اسالم، کّل زمین مسجد است.6

1. کهف، آیه21.
2. بالغی نجفی، محّمدجواد، آالء الّرحمن فی تفسیر القرآن، ج1، ص313.

3. وسائل الشیعة )آل البیت(، ج5، ص211.
4. لسان العرب، ج3، ص203.

5. امام فخر رازی، تفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، ج10، ص674.
6. احکام تحیة المسجد، ص16.
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ب( مسجد در اصطالح فقهی
از نظر فقهی، مسجد به جایی گفته می شود که برای نمازگزاردن عموم مسلمانان وقف شده باشد. صاحب 
جواهر که در بین فقهای شـیعه بیش از همه درباره مسـجد بحث کرده اسـت در تحّقق عنوان شـرعی و 
اصطالحی مسجد، »وقف بر کاّفه مسلمانان« را شرط می داند؛ به صورتی که اگر وقف بر خاّص باشد، مسجد 
نخواهد بود. ایشـان در تعریف مسـجد می گوید: »و المراُد بالمسـجِد شـرعًا المکان الموقوف علی کافِة المسلمین 
للّصالِۀ، َفلو خصَّ بعضًا منهم به لم یکن مسـجداً؛ مراد از »مسـجد شـرعی« مکانی اسـت که برای نماز عموم 

مسلمانان وقف شده باشد«.1 
 صاحب جواهر، در اینکه در تحّقق عنوان مسجد بر جایی، صیغه وقف الزم است یا نه، دو قول را یاد 
می کند: اّول اینکه، صیغه وقف الزم است و قول دّوم اینکه، صیغه وقف الزم نیست؛ زیرا در صدر اسالم، در 
بنای مسجد صیغه وقف جاری نمی کردند؛ البّته اعالن به مردم برای نماز و نماز خواندن در آن، شرط تحّقق 
مسـجد اسـت، نظر خودش این اسـت که صیغه شـرط اسـت؛ به دلیل اینکه در باب وقف، همه فقها صیغه را 
الزم دانسـته اند؛ ولی در این قول هم اظهار تردید می کند و می گوید در روایات شـواهدی اسـت که قول اّول 

را تأیید می کند.2
امام خمینی هم در سـاختن مسـجد صیغه وقف را الزم ندانسـته است و تنها ساختن به عنوان مسجد 
و اجازه نماز گزاردن عموم در آن و نماز گزاردن تعدادی از مردم در آن را در مسـجد شـدنش کافی می داند و 
می فرماید: »الظاهُر کفایُة المعاطاِة فی مثل المساجد... فلو بنی بناًء بعنوان المسجدیة وأذن فی الصالة فیه 

للعموم و صّلی فیه بعض الناس، کفی فی وقفه وصیرورته مسجدًا«.3 

علمای اهل سـّنت هم، مسـجد را تا حدودی مشابه فقهای شیعه تعریف کرده اند. در کتاب »احکام تحَیة 
المسجد«، مسجد یک مکان دائمی برای نمازگزاردن تعریف شده و در این مورد چنین آمده است: »المکان 
 للصلواة َعَلی الّدوام؛ ]مسجد،[ مکانی است که برای نماز گزاردن به طوری دائمی آماده شده باشد«.4

َ
اّلذی اعّد

بنابراین، از نظر فقهی جایی که بدون وقف، محّل نماز اسـت و یا وقف برای نماز خواندن تعدادی خاّصی 
است، مسجد نیست. همچنان که خانقاه و حسینیه هم حکم مسجد ندارد. 

 موضوع بحث ما مسـجد فقهی اسـت؛ یعنی مسـجدی که برای نماز همه مسلمانان بنا شده باشد. هرچند 

1. جواهرالکالم، ج14، ص69.
2. همان، ص70.

3. تحریرالوسیله، ج2، ص63، مسئله 3.
4. احکام تحیة المسجد، ص16.
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عرفا بر مصاّلهایی که در خانه ها ساخته می شود نیز مسجد گفته اند و روایاتی هم در فضیلت و ثواب ساختن 
محلّی در خانه ها برای نماز وارد شده است، ولی این مکان ها حکم مسجد را ندارند.1

3-5( مدیریت مسجد 

دو تعریف از مدیریت مسـجد می توان ارائه داد: نخسـت، تعریف مدیریت مسـجد به عنوان شـاخه ای از 
دانش مدیریت و دّوم، مدیریت مسـجد به عنوان یک فّن و هنر. با توّجه به اینکه دانش مدیریت شـاخه های 
متعّددی دارد، می توان مدیریت مسجد را شاخه ای از علم مدیریت در نظر گرفت و آن را این گونه تعریف کرد: 
دانـش مدیریـت مسـجد عبارت اسـت از مجموعه اصول و قواعـدی که مدیریت مسـجد را برای تحّقق 

اهدافی که برای آن در دین مشّخص شده است، تسهیل می کند. 
البّتـه مـا چنیـن دانش مّدونی به این نام هنوز نداریم، ولی این دلیل نمی شـود که نداشـته باشـیم، دانش 
مدیریت امروز ده ها شاخه پیدا کرده است و روز به روز هم بر شاخه های آن افزوده می شود. اساس این دانش 
بر تفّکرات، نظرّیه و تجربه هایی استوار است که در هر حوزه توّسط متخّصصان مطرح می شد و با جمع آوری 
این نظرّیه و تجربّیات و دسـته بندی و منسـجم کردن آن، یک دانش شـکل می گیرد. دانش، چیزی فرا تر از 
نظرّیه و یا داده های تجربه شـده نیسـت. مساجد، به عنوان یکی از گسترده ترین و مهم ترین مراکز تأثیرگذار 
در زندگی فکری، فرهنگی، تربیتی و معنوی جوامع مسـلمان، به طور قطع شایسـتگی دارد که دارای دانش 
مدیریت ویژه خود باشد. اداره کردن مسجد، چیزی نیست که نیاز به برهان و استدالل داشته باشد. البّته چنین 
دانشـی زمانی شـکل می گیرد که مدیریت مسـجد به عنوان یک رشـته تحصیلی در حوزه ها و یا دانشـگاه ها 
تأسـیس شـود؛ اّما مدیریت مسـجد به عنوان یک هنر و فّن، نیازی به رشته و دانش ندارد و یک توانایی است 
که می تواند در اثر اسـتعداد و تالش یک شـخص و یا تجربه آموزی از دیگران فراهم شـود. مدیریت مسـجد 
را بـه عنـوان یـک فّن و هنر، می توان این گونه تعریف کرد: هنر و فّن رهبری مسـجد به منظور محّقق کردن 

اهداف تشریع مسجد. 
البّته از آنجا که دانش مدیریت یک دانش کاربردی است، شاید تفکیک کامل آن از هنر و فّن مدیریت، نه 
ضروری باشـد و نه الزم؛ ولی به هر حال، باید برای مشـّخص بودن مسـیر بحث این دو را از هم متمایز کرد. 
هدف ما بررسـی و کشـف و تبیین اصول و قواعد مدیریت مسـجد ا سـت، بنابراین، بحث بیشـتر روی دانش 
مدیریت مسـجد اسـت تا بررسـی مدیریت مسـجد به عنوان یک فّن و هنر. البّته این نوشته حّتی در حّد یک 

1. جواهرالکالم، ج14، ص72.
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گام در مسیر شکل گیری دانش مدیریت مسجد هم شاید به حساب نیاید؛ ولی تالشی در این راستا است. 

3-6( حوزه های مدیریت مسجد

همان طور که اشاره شد، مقصود از مدیریت مسجد، مدیریت دینی جامعه از طریق مسجد است. بنابراین، 
مدیریت ویژه ای خواهد بود و با توّجه به ابعاد جامعه، مدیریت مسجد هم دارای حوزه ها و بخش های متعّددی 
می شـود. مسـجد، همچنان که محور دین اسـت، محور جامعه هم اسـت. در فرهنگ اسالم مسجد، در مرکز 
شـهر و محلّه و بازار احداث می شـد که نشـان دهنده نقِش محوری مسـجد اسـت و از نظر کاربردی هم در 
تاریـخ اسـالمی به خصوص صدر اسـالم، تمام امور اجتماعی و سیاسـی در مسـجد حـّل و فصل و مدیریت 
می شـد و مسـجد، به عنوان تنها مرکز عمومی و اجتماعی مسلمانان مطرح بود. هرچند با توّجه به گستردگی 
و پیچیدگی جوامع امروزی چنین چیزی در عصر حاضر امکان ندارد، ولی نباید ظرفّیت و اسـتعداد مسـجد در 
حیات اجتماعی به کلّی فراموش شـود. تا جایی که امکان دارد باید نقش محوری و حضور فّعاالنه مسـجد را 

در تمام جوانب زندگی دوباره احیا کرد. 
مدیریت مسجد شامل حوزه هایی است که دین در آنجا می تواند نقش ایفا کند. با توّجه به این مبنا می توان 
شاخه های فرعی بسیاری برای مدیریت مسجد در نظر گرفت؛ مثل مدیریت عبادی مسجد، مدیریت سیاسی 

مسجد، مدیریت فرهنگی مسجد، مدیریت اجتماعی مسجد و مدیریت اقتصادی مسجد و... . 

فصل چهارم: ارکان مدیریت مسجد 
 4-1( شناخت وظایف و اختیارات 

اّولین رکن و اصل و قاعده در مدیریت، شـناخت وظایف، مسـئولّیت ها و اختیارات مدیر اسـت. مدیر باید 
بداند که چه چیزی از او خواسته شده و چه امکاناتی برای تحّقق این خواسته در اختیار او قرار داده شده است. 
طبیعی اسـت که مدیر، بدون شـناخت وظایف نمی تواند اهداف مورد نظر را محّقق کند؛ همچنان که مدیر، 
بدون داشـتن اختیارات کافی نمی تواند اهداف مورد نظر را محّقق کند. بدون آشـنایی با وظیفه، مدیریت به 
هرج و مرج کشیده خواهد شد و بدون داشتن اختیارات، مدیریت با بحران مواجه خواهد شد. حال این سؤال 

پیش می آید که مدیر مسجد، چه وظایفی و اختیاراتی دارد؟ 
4-1-1( وظایف مدیر مسجد 

شاید برخی گمان کنند که وظیفه امام مسجد فقط خواندن نماز جماعت است. اگر ما وظیفه امام جماعت 
را فقط در خواندن نماز منحصر کنیم، سـخن گفتن از مدیریت مسـجد بیهوده اسـت. چنین تّفکری با دیدگاه 
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سکوالری از دین و مسجد هماهنگ است نه با دیدگاه مکتبی. در دیدگاه مکتبی به خصوص در تفّکر شیعه، 
وظیفه امام مسـجد تداوم وظایف انبیا اسـت. مسـجد که خانه خدا و برای مردم است، متولّی آن انبیا هستند و 
بعد از انبیا در اختیار امام مسـجد اسـت. بنابراین، همان طور که در بررسـی جایگاه مسجد از محورّیت مسجد 
در مدیریت دینی جامعه سـخن رفت، امام مسـجد هم محور مدیریت مسجد است و همان طور که در تعریف 
مدیریت گفته شد، هدف مدیر، سازمان دهی همه امکانات برای تحّقق هدف است. بنابراین، امام مسجد هم 
بایـد همـه امکانات موجود را برای تحّقق اهداف دین و مسـجد در جامعـه رهبری کند. به بیان دیگر، دین به 
فرد و جامعه جهت می دهد و مسیر هدایت و سعادت حقیقی را نشان می دهد. مسجد، محور این جهت دهی و 
هدایت است و سّکان این محور به دست امام مسجد است. از این رو، نقش امام مسجد چون سّکاندار کشتی 
در دریا است که از طریق اتاق کنترل یا همان مسجد، کشتی جامعه را به سوی مقصد هدایت می کند. بر این 
اسـاس، هر کاری که رسـول اهللدر مسـجد و برای مدیریت مسـجد انجام می داد، امام مسجد می تواند و 
شایسته است که انجام بدهد و در اصل سّنت و سیره رسول اهلل باید الگوی امام مساجد باشد. در بررسی 
آیات و روایات و سـیره پیشـوایان دینی چند محور را به عنوان مهم ترین وظایف امام مسجد می توان ارائه 

نمود که عبارت اند از: 
1. اقامه نماز 

اّولین وظیفه امام مسـجد اقامه نماز، به عنوان اصلی ترین رکن عبادی دین اسـالم اسـت. اقامه نماز، از 
وظایـف اصلـی انبیا و به خصوص خاتم انبیا بوده اسـت. خدای متعـال در قرآن کریم، ابالغ آیات قرآن و 
ِقِم 

َ
ِکَتـاِب َو أ

ْ
ْیـَک ِمَن ال

َ
وِحَى ِإل

ُ
 َما أ

ُ
اقامـه نمـاز را دو وظیفه خاتـم پیامبران بیان کرده، می فرماید: »اْتـل

ُم َما َتْصَنُعوَن؛ کتاب )آسمانی( را که 
َ
ْکَبُر َو اهلُل َیْعل

َ
ِذْکُر اهلِل أ

َ
نَکِر َو ل َفْحَشاِء َو اْلُ

ْ
ى َعِن ال لوَة َتْنَ لوَة ِإّنَ الّصَ الّصَ

به تو وحی شـده تالوت کن و نماز را برپا دار که نماز )انسـان را( از زشـتی و گناه بازمی دارد و یاد خدا بزرگ تر 
است و خداوند آن چه را انجام دهید، می داند«.1

در سـوره انعـام بـه پیامبر اکرم دسـتور می دهد که بگوید مأمور به ابالغ آیات قـرآن و برپا کردن نماز 
؛ بگو تنها هدایت  ـینَ َعاَلِ

ْ
ِمْرَنـا ِلُنْسـِلَم ِلـَرّبِ ال

ُ
ـَدَى َو أ ُ

ْ
 ِإّنَ ُهـَدى اهلِل ُهـَو ال

ْ
هسـتم؛ آنجـا که می فرمایـد: »...ُقـل

خداوند، هدایت است و دستور داده شده ایم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم«.2 
وَن؛ و )نیز به ما فرمان  َشـُر ْ ُ

ْیِه ت
َ
ِذَی ِإل

َّ
ُقوُه َو ُهَو ال

َ
 الّصلوَة َواّت

ْ
ِقیُموا

َ
ْن أ

َ
در ادامـه، قـرآن کریم می فرماید: »َو أ

1. عنکبوت، آیه45.
2. انعام، آیه71.
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داده شده( نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد«.1
 قـرآن کریـم در توصیـف مؤمنـان و یاران پیامبر خاتـم اّولین چیزی که مطرح می کند این اسـت که 
ِذیَن ِإن 

َّ
آنان بعد از اینکه بر زمین مسلّط شدند، نماز به پا می دارند. در همین راستا قرآن کریم می فرماید: »ال

نَکِر؛ کسـانی که هر گاه در زمین  ْوا َعِن اْلُ وِف َو َنَ ْعُر وا ِباْلَ َمُر
َ
َکوَة َو أ لوَة َو آَتُوا الّزَ َقاُموا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِف اْل ّنَ

َ
ّک ّمَ

به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند و زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند«.2 
وِف َو اْنَه  ْعُر ُمْر ِباْلَ

ْ
َة َو أ

َ
ال ِقِم الّصَ

َ
یکی از وصایای لقمان حکیم به فرزندش اقامه نماز بوده است: »َیا ُبَنَّ أ

نَکِر؛ پسرم، نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن«.3 َعِن اْلُ
 مجموعـه ایـن آیـات و آیات مشـابه دیگر، حاکی از این اسـت که اقامه نماز اصلی تریـن و محوری ترین 
برنامه مسـجد اسـت. باید توّجه داشـت که اقامه نماز بـا خواندن نماز فرق دارد. مقصـود از اینکه اصلی ترین 
وظیفه امام جماعت اقامه نماز در مسجد است، چیزی فراتر از خواندن نماز در مسجد و برگزاری نماز جماعت 
اسـت. در قرآن تأکید بسـیاری بر روی اقامه نماز اسـت. از آیات قرآن چنین بر می آید که اقامه نماز مهم ترین 
و اصلی ترین وظیفه انبیا بوده است. شاید برخی گمان کنند که مقصود از اقامه نماز، خواندن نماز و یا برپایی 

نماز جماعت است؛ این گمانی بیگانه با واقعّیت است. 
حضـرت ابراهیم زمانی که اسـماعیل را به مّکه سـاکن کرد، یکی از اهدافـش از این کار را برپایی 
ْرٍع ِعنَد  ـِی ِبـَواٍد َغْیـِر ِذی َز ّیَ ْسـَکنُت ِمـن ُذّرِ

َ
َنا ِإیّنِ أ ّبَ نمـاز عنوان کرده اسـت. قرآن در این مـورد می فرماید: »ّرَ

لـَوَة؛ پـروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سـرزمین بی آب و علفی، در کنار   الّصَ
ْ
َنـا ِلُیِقیُمـوا ّبَ ِم َر َحـّرَ َبْیِتـَک اْلُ

خانه ای که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند«.4
 مقصود ابراهیم از اقامه نماز، این نبود که اسماعیل در مّکه نماز بگذارد؛ اگر مقصود نمازگزاردن بود، 
در کنعان هم می توانست این کار را انجام دهد و نیازی نبود که به سرزمین بی آب و علِف مّکه برود. همچنین، 
اگـر مقصـود فقط خواندن نماز بود، با عبارت »لیصلی« بهتر بیان می شـد. هدف حضرت ابراهیم و هدف 
خداوند از دسـتور به ابراهیم این بود که حضور اسـماعیل در مّکه منجر به گسـترش و تداوم عبادت و یاد 
خداوند در جهان و در بین بشـرّیت شـود و مّکه محّل ذکر و یاد خداوند باشـد. پس، مقصود از اقامه نماز، تنها 
خواندن نماز نیست؛ بلکه مقصود اقامه، به معنای گسترش و استمرار و پایداری نماز به عنوان عبادت خداوند 

1. همان، آیه72.
2. حّج، آیه41.

3. لقمان، آیه17.
4. ابراهیم، آیه37.
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در جامعه است. بر این اساس، هدف اصلی برای امام مسجد این است که نماز را به عنوان ارتباط با خداوند در 
جامعه زنده نگه  داشته و گسترش دهد و از این طریق ارتباط انسان را با خداوند برقرار کند. نماز، مهم ترین راه 
و اصلی ترین شیوه ارتباط بین بنده و پروردگار است. انبیا، اولیا و امامان مساجد وظیفه دارند که این ارتباط را 
زنده، استوار و پایدار نگه  دارند و گسترش دهند و این در صورتی محّقق می شود که نماز به عنوان یک وظیفه 
از طرف بیشتر افراد جامعه اقامه شود. هر چه امام جماعت در گسترش نماز در بین افراد جامعه موّفق تر باشد، 
مدیریت او موّفق تر است. بنابراین، مدیریت مسجد، فراتر از نمازگزاردن در مسجد است و وظیفه اش ترویج 
نماز در جامعه اسـت. ترویج نماز در جامعه به معنای، احیای ذکر خدا و اسـتحکام ارتباط با خداوند در جامعه و 
پیوند مستحکم تر افراد با خداوند است. این، همان وظیفه ای است که انبیا برای آن مبعوث شده اند و وظیفه ای 
ْنِبَیاِء؛ علما، 

َ
َماَء َوَرَثُة ال

َ
ُعل

ْ
اسـت که علمای دین بر دوش دارند؛ همچنان که در روایات آمده اسـت که: »ِإَنّ ال

وارثان پیامبرانند«.1بنابراین، مسجد به عنوان پایگاه و سنگر دین، اصلی ترین جایگاه انجام این وظیفه است. 

2. جلب مشارکت 

دّومین وظیفه امام، جلب مشـارکت و حضور مردم در مسـجد اسـت. اقامه نماز در راستای ارتباط مسجد با 
خداوند اسـت و جلب مشـارکت در راسـتای ارتباط مسجد با مردم اسـت. مسجد حلقه اتّصال انسان با خداوند 
اسـت و جایی اسـت که جامعه با خداوند ارتباط برقرار می کند. بنابراین، اقامه نماز بدون جلب مشارکت مردم 
در مسجد میّسر نیست. شواهدی از سّنت نبوی و سیره معصومان وجود دارد که بر اهّمیت این موضوع 
داللت دارد. یکی از سـّنت های و سـفارش های رسـول اکرم مراعات حال نمازگزاران بود که نماز نباید 

باعث مشّقت مردم شود و در نتیجه باعث دوری مردم از مسجد و نماز جماعت گردد. 
ُر 

َ
ّخ

َ
َتأ

َ
 اهلِل ِإیّنِ َل

َ
: َو اهلِل َیا َرُسول

َ
 َقال

ً
ّنَ َرُجال

َ
ب َمْسُعوٍد أ

َ
در روایتی به نقل از رسول اکرم آمده است: عن أ

 
َ

َشـّد
َ
َم ِف َمْوِعَظـٍة أ

َّ
ْیـِه َو َسـل

َ
 اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصـی

َ
ْیـُت َرُسـول

َ
ـا َرأ َ

َ
 ِبَنـا؟ ف

ُ
ـا ُیِطیـل ٍن، ِمَّ

َ
ْجـِل ُفـال

َ
َغـَداِة ِمـْن أ

ْ
ِة ال

َ
َعـْن َصـال

َکِبیَر 
ْ
ِعیَف َو ال

َ
ْز، َفِإّنَ ِفهِیْم الّض َیَتَجّوَ

ْ
اِس َفل  ِبالّنَ

َّ
ُکْم َما َصی ّیُ

َ
یَن؛ َفأ ِر : ِإّنَ ِمْنُکْم ُمَنّفِ

َ
َّ َقال ُ

َغَضًبا ِمْنُه َیْوَمِئٍذ، ث
اَجِة؛ از ابی مسعود نقل شده که مردی گفت: من به دلیل اینکه فالنی نماز را طول می دهد، نماز صبح  َو َذا اْلَ
را به تاخیر می اندازم. )ابی مسعود می گوید( رسول اهلل را در هنگام هیچ موعظه ای از آن روز خشمگین تر 
ندیدم. سپس حضرت فرمود: بعضی از شما نفرت افکن هستید. هر یک از شما که با مردم نماز گزاردید، نماز 

را با سرعت بخوانید که در بین نمازگزاران، ناتوان و پیر و کسانی که کار دارند، هستند«.2

1. اصول کافی، ج1، ص32.
2. صحیح بخاری، کتاب األذان، باب تخفیف اإلمام فی القیام و إنما الرکوع و السجود؛ فتح الباری، ج2، ص197.



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 368

ـَت ِف  ْ
ُ

امـام علـی نیـز در عهد نامـه اش به مالک اشـتر نخعی به او چنین سـفارش فرمودنـد: »َو ِإَذا ق
 

َ
ُت َرُسـول

ْ
ل

َ
اَجـُة َو َقْد َسـأ ـُه اْلَ

َ
ـُة َو ل

َّ
ِعل

ْ
ـاِس َمـْن ِبـِه ال  َفـِإَنّ ِف الَنّ

ً
عـا  َو اَل ُمَضِیّ

ً
ـاِس، َفـاَل َتُکوَنـَنّ ُمَنّفـِرا ِتـَک ِللَنّ صاَل

ْضَعِفِهـْم، َو ُکـْن 
َ
ِة أ ـْم َکَصـاَل  ِبِ

ّ
: َصـِل

َ
ـْم؟ َفَقـال  ِبِ

ّ
َصـِی

ُ
یمـِن َکْیـَف أ

َ
َهـِن ِإَل ال اهلِل صـی اهلل علیـه وآلـه ِحـینَ َوَجّ

؛ نماز را چنان انجام ده که نه باعث خسـتگی و نفرت شـود و نه چیزی از آن ضایع شـود؛ زیرا  ً
ْؤِمِنینَ َرِحیما ِباْلُ

که در بین نمازگزاران، افراد مریض و کسانی که گرفتاری و کاری دارند وجود دارند. من هنگامی که به یمن 
می رفتم از رسول خدا پرسیدم که چگونه با مردم نماز بخوانم؟ فرمود: با مردم هم چون نماز ناتوان ترین 

آنان نماز بگذار و نسبت به مؤمنان مهربان باش«.1
روایاتی وجود دارد که رسول اهلل و حضرت امیر کسانی را که در نماز جماعت شرکت نمی کردند، 
تهدیـد می کردنـد. صاحب جواهر در بررسـی این روایـات می گوید که این روایات بـر کراهت  عدم حضور در 
مسجد داللت دارد نه بر حرمت آن؛ به دلیل اینکه هیچ کس فتوا به وجوب حضور در نماز جماعت نداده است.2 
 همچنـان کـه صاحـب جواهر تصریـح می کند، با وجود این روایات کسـی فتوا به وجـوب حضور در نماز 
جماعت نداده است. از  عدم فتوا به وجوب فهمیده می شود که رسول اهلل و حضرت علی این تهدید را 
عملی نکرده اند؛ چون اگر یک مورد این تهدید عملی می شد، برای فتوا به وجوب نماز در مسجد مبنا محسوب 
می شـد. بنابراین، می توان گفت که روایاتی که بر تهدید داللت می کنند، اگر از نظر سـند معتبر باشـند، فقط 
نوعی تهدید را بیان می کنند و نشـان از اهّمیت حضور در نماز جماعت اسـت که از هر وسـیله ای باید برای 

حضور افراد جامعه در مسجد استفاده کرد. 

3. گسترش حوزه فّعالّیت مسجد 

سّومین وظیفه امام جماعت، وسعت دادن به گستره فّعالّیت مسجد است. امام مسجد باید فّعالّیت مسجد را 
در تمامی حوزه های حیات فردی و اجتماعی گسترش دهد. چنان که گفته شد هدف اصلی از مدیریت مسجد، 
مدیریت دینی جامعه است. مدیریت جامعه در صورتی محّقق خواهد شد که مسجد در تمامی حوزه هایی که 
دین حاوی پیام است، فّعال شود. وظیفه مدیر مسجد این است که فّعالّیت مسجد را به تمام بخش های زندگی 
 فردی و اجتماعی که دین در آن پیام و یا دستوراتی دارد، گسترش دهد. حکومت اسالمی که رسول اهلل
بنیان گذاشـت بر سـه پایه اسـتوار بود: پایه نخست، مسجد بود. رسول اهلل بعد از ورود به مدینه، مسجدی 
سـاخت که به عنوان پایگاه اصلی مسـلمانان بود. پایه دّوم، انعقاد عقد اخّوت و برادری بین مردم، یعنی انصار 

1. نهج البالغه، نامه53.
2. جواهرالکالم، ج14، ص122.
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مدینه و مهاجران بود. پایه سّوم، پیمان های چندجانبه ای بود که بین رسول  اهلل و مسلمانان با مشرکان و 
یهود بسته شد. در این سه پایه، مسجد اّولین و مهم ترین آنها بود؛ اّما مسجد در عصر حاضر از این جهت بسیار 
غریب اسـت؛ زیرا مسـاجد به جز در اوقات نماز، در بقیه مّدت شـبانه روز بسته است. در حالی که بر طبق سّنت 
نبوی مسجد باید همیشه باز باشد. یکی از سّنت های رسول اهلل،  نشستن در مسجد بود. روایت شده 
است که رسول اهلل در مسجد می نشستند و گاهی به اصحاب خود مسائلی را تعلیم می دادند. گاهی منتظر 
می ماندند تا کسی از او چیزی بپرسد. همچنین، برای برقراری آشتی بین مردم ، اجرای حدود و برآوردن حوائج 
مردم در مسـجد می نشسـتند.1 یک جامعه دینی در عصر حاضر باید از این الگو پیروی کند. برای گسـترش 

حوزه فّعالّیت مسجد، باید در دو جهت مشّخص برنامه ریزی کرد: 
الف( رهبری امام مسجد در فّعالّیت های اجتماعی 

 یکی از کارهایی که باید احیا شـود این اسـت که امام مسـجد، حّداقل سـاعاتی از روز را در مسجد بنشیند 
و همانند رسـول اهلل در بین مردم حضور داشـته باشـد و به اموری که مردم به او رجوع می کنند، رسیدگی 
اِس  ِقـْم ِللّنَ

َ
ا َبْعُد، َفأ ّمَ

َ
کنـد. امـام علی در نامه ای به قثم بن عّباس، فرماندار مّکه چنین دسـتور می دهد: »أ

َعاِلَم؛ اّما بعد، حّج را 
ْ
ِکِر ال ، َو َذا

َ
اِهل َ ِم اْلج ِ

ّ
، َو َعل ْسَتْفِیَ ْفِت اْلُ

َ
ْیِن َفأ َعْصَر

ْ
ُم ال ُ اِم اهلِل َو اْجِلْس لَ ّیَ

َ
ْرُهْم ِبأ ّکِ ، َو َذ ّجَ اْلَ

برگزار کن و مردم را نسبت به اّیام اهلل یادآوری کن و بعد از نماز ظهر و عصر با مردم بنشین و به پرسش های 
آنان پاسخ بده؛ جاهالن را آگاه کن و با عالمان به گفتگو بنشین«.2

هرچند در این سخن امام فقط سه نکته یعنی پاسخ به پرسش ها و آگاه کردن جاهالن و گفتگو با عالمان 
مطرح شده است؛ اّما به نظر می رسد که مقصود آن حضرت، حصر وظیفه امام در این سه نیست، بلکه مقصود 

ایشان حضور امام در بین جامعه و حّل و فصل همه مشکالت مردم است. 
 و 

َ
موِر الّناِس َفَعَدل

ُ
ّل  أمًرا ِمن ا در روایتی از امام صادق نقل شـده اسـت که ایشـان فرمودند: »َمن َتَو

ُه 
َ
وَعَتُه َیوَم الِقیاَمـِة و ُیدِخل  أن ُیؤِمـَن َر

ّ
 اهلِل  عـّز و جـل

َ
 عـی

ً
مـوِر الّنـاِس، کاَن َحّقـا

ُ
ُه و َنَظـَر ف ا َفَتـَح باَبـُه و َرَفـَع َشـّرَ

َة؛ هر کسـی که کاری از امور جامعه را بر عهده بگیرد و در آن کار به عدالت رفتار کند و موانع بین خود و  ّنَ َ الج
مردم ر ا بردارد و دِر خانه اش را بر روی مردم بگشاید و در کار مردم بنگرد، بر خداوند شایسته است که در روز 

قیامت هراس او را بر طرف کند و او را به بهشت وارد کند«.3 
امام و مدیر مسـجد یکی از مهم ترین کارهای مردم را بر عهده گرفته اسـت و باید در انجام این وظیفه از 

1 . صحیح البخاری، ج1، ص121. 112.
2. نهج البالغه، نامه 66.

3. وسائل الشیعه، ج17، ص193.
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مردم فاصله نداشـته باشـد. امام و مدیر مسـجد کارهای بسیاری را می تواند انجام بدهد؛ از جمله: حّل و فصل 
مشـکالت خانوادگی و منازعات به وجود آمده بین مردم، برقراری آشـتی بین طرف ها و مشـورت در تربیت 
دینی فرزندان و مشکالت روحی افراد، برگزاری مباحثات علمی و فرهنگی و... . این امور می تواند با تدابیری 
به صورت جزئی از کاربردها و وظایف تعریف شـده مسـاجد درآید؛ به صورتی که مردم به جای اینکه مسـائل 
جزئی شان را در پاسگاه ها و دادگاه و با جنجال و دعوا حّل و فصل کنند، با حضور در مساجد و در فضای آرام، 
سریع تر انجام دهند. اگر امام مسجدی بتواند فّعالّیت های خود را تا این سطح گسترش بدهد، هم در بین مردم 
از وجهـه و جایـگاه خوبی برخوردار خواهد شـد و هم در مدیریت دینی جامعه توفیق بزرگی به دسـت خواهد 

آورد. چنین کسانی در واقع به سطح رهبری جامعه نایل خواهند شد. 
انبیـا و اوصیـا، تنهـا امام در عبادت نبودند؛ امام در زندگی هم بودند؛ مقتـدای در همه امور بودند. در قرآن 
کریم، زندگی انبیا و از جمله حضرت ابراهیم و حضرت ختمی مرتبت اُسوه حسنه برای مردم معّرفی 
وا ِلَقْوِمِهْم 

ُ
ِذیَن َمَعُه ِإْذ َقال

َّ
ْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإْبَراِهمَی َو ال

ُ
ُکْم أ

َ
شده است. قرآن در این مورد می  فرماید: »َقْد َکاَنْت ل

 َحّیَ ُتْؤِمُنوا ِباهلِل 
ً
َبدا

َ
َبْغَضاُء أ

ْ
َعَداَوُة َو ال

ْ
ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل َکَفْرَنا ِبُکْم َو َبَدا َبْیَنَنا َو َبْیَنُکُم ال ا ُبَرآُء ِمْنُکْم َو ِمَّ

َ
ِإّن

ْیـَک 
َ
َنـا َو ِإل

ْ
ل

َ
ْیـَک َتَوّک

َ
َنـا َعل ّبَ ـَک ِمـَن اهلِل ِمـْن َشْ ٍء َر

َ
ْمِلـُک ل

َ
ـَک َو َمـا أ

َ
ّنَ ل ْسـَتْغِفَر

َ
ِبیـِه َل

َ
 ِإْبَراِهـمَی ِل

َ
 َقـْول

َ
َوْحـَدُه ِإاّل

ِصیُر؛ برای شما در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند، الگوی نیکی وجود داشت؛ در آن  ْیَک اْلَ
َ
َنْبَنا َو ِإل

َ
أ

هنّگامی که به قوم )مشـرک( خود گفتند: ما از شـما و آنکه  غیر از خدا می پرسـتید، بیزاریم! ما نسـبت به شـما 
کافریم و بین ما و شـما عداوت و دشـمنی همیشـگی آشـکار شده اسـت تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان 

بیاورید«.1
 

َّ
َیْوَم اْلِخـَر َو َمْن َیَتَول

ْ
ْن َکاَن َیْرُجـو اهلَل َو ال ْسـَوٌة َحَسـَنٌة ِلَ

ُ
ُکْم ِفهِیْم أ

َ
َقْد َکاَن ل

َ
همچنیـن قـرآن می فرماید: »ل

ِمیُد؛ )آری،( برای شما در زندگی آنها اُسوه حسنه )و سرمشق نیکویی( بود، برای کسانی  َغِنُّ اْلَ
ْ
َفِإّنَ اهلَل ُهَو ال

که امید به خدا و روز قیامت دارند؛ و هر کس سـرپیچی کند )به خویشـتن ضرر زده اسـت؛ زیرا( خداوند بی نیاز 
و شایسته ستایش است«.2 

ْسَوٌة َحَسَنٌة 
ُ
ُکْم ِف َرُسوِل اهلِل أ

َ
َقْد َکاَن ل

َ
در قرآن کریم درباره حضرت ختمی مرتبت هم آمده است: »ل

؛ به طور مسـّلم برای شـما در زندگی رسـول خدا الگوی نیکویی  ً
َکَر اهلَل َکِثیرا َیْوَم اْلِخَر َو َذ

ْ
ْن َکاَن َیْرُجو اهلَل َو ال ِلَ

بود، برای کسانی که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند«.3

1. ممتحنه، آیه4.
2. همان، آیه6.

3. احزاب، آیه21.
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همان طور که امام جماعت و جمعه وقتی در نماز هسـتند و مردم در نماز به ایشـان اقتدا می کنند، از نظر 
اجتماعی، سیاسی، اخالقی، دینی و تربیتی هم باید چنین جایگاهی داشته باشند. اگر امام مسجد به این مقام 
برسـد، مدیریتش بسـیار تأثیرگذار خواهد بود. یکی از محّققین درباره نقش رهبران فکری در شـکل گیری 
تحّوالت اجتماعی می گوید: رهبران در یک تقسـیم بندی، به رهبران فکری و غیرفکری تقسـیم می شـوند. 
رهبران فکری جامعه ممکن است خود را رهبر به حساب نیاورند، اّما در شکل گیری تحّوالت اجتماعی نقش 

مهّمی دارند.1جایگاه اصلی امام مسجد، جایگاه رهبری فکری افراد است. 

ب( تأثیرگذاری مسجد در زندگی فردی و اجتماعی 

جهت دّوم گسـترش حوزه فّعالّیت مسـجد، حضور مسـجد در زندگی افراد جامعه اسـت؛ یعنی اینکه بین 
مسجد و افراد رابطه متقابل وجود داشته باشد؛ به صورتی که فرد خود با مسجد مأنوس باشد و مسجد هم در 
زندگی فرد تأثیر داشته باشد. در روایات اسالمی، برای نشستن در مسجد هم آثار و برکاتی بیان شده است. 
عثمان ابن مظعون که از اصحاب بسـیار عابد و زاهد رسـول اهلل بود، می گوید: »ُقلُت ِلَرسـوِل اهلل ِ صی  
: ُقلُت: إیّن أَردُت أن 

َ
: و ما ِهَى یا ُعثماُن؟ قال

َ
َک َعن أشـیاَء، َفقال

َ
ل

َ
 اهلِل أَردُت أن أسـأ

َ
اهلل  علیه  و  آله: یا َرسـول

الِة؛ به رسـول  الِة َبعَد الّصَ ِیَ الُقعوُد ِف اَلسـاِجِد َو انِتظاُر الّصَ ّمَ
ُ
َب ا

ُ
: ال َتفَعل یا ُعثماُن، َفِإّنَ َتَرّه

َ
َب؛ قال

َ
أَتَرّه

خدا  ـ که درود خدا بر او و خاندانش بادـ عرض کردم: ای پیامبر خدا! قصد دارم تا چیزهایی را از شـما بپرسـم؛ 
حضرت فرمود: ای عثمان! آنها چه هستند؟ عرض کردم: می خواهم به َرهبانیت، رو بیاورم )و ترک دنیا کنم(؛ 
حضرت فرمود: ای عثمان! چنین مکن؛ زیرا َرهبانّیت اّمت من، نشسـتن در مسـجدها و انتظار کشـیدن برای 

نمازی در پِی نماز دیگر است«.2 
همچنیـن، در روایـات دیگـری، از نشسـتن در مسـجد بـرای انتظـار نماز بسـیار تمجید شـده اسـت. در 
»وسائل الشیعه« بابی تحت عنوان »استحباب الجلوس فی المسجد و انتظار الصالة« آورده شده است و در 
روایت متعّددی در اسـتحباب نشسـتن در مسـجد تمجید شده اسـت؛ از امام صادق روایت شده است که 
 اهلِل 

َ
ْوُر اهلِل َو َعی  َفُهَو َز

َّ
َخاُه ِف اهلِل َعّزَ َو َجل

َ
 َزاَر أ

ٌ
ِقَیاَمِة: َرُجل

ْ
 َیْوَم ال

َّ
َثُة َنَفٍر ِمْن َخاِلَصِة اهلِل َعّزَ َو َجل فرمودند: »َثال

ى َفُهَو َضْیُف اهلِل َو  ْخَر
ُ
الِة ال  ِللّصَ

ً
َب اْنِتَظارا

َ
 َو َعّق

َّ
ْسِجَد َفَصی  اْلَ

َ
 َدَخل

ٌ
، َو َرُجل

َ
ل

َ
ْوَرُه َو ُیْعِطَیُه َما َسأ ْن ُیْکِرَم َز

َ
أ

ْن ُیْکِرَم َوْفَدُه؛ در روز قیامت سـه 
َ
 اهلِل أ

َ
ْعَتِمُر َفُهَما َوْفُد اهلِل َو َحّقٌ َعی اّجُ َو اْلُ ْن ُیْکِرَم َضْیَفُه، َو اْلَ

َ
 اهلِل أ

َ
َحّقٌ َعی

کس از افراد خالص، در نزد خداوند هسـتند: اّول، کسـی که برادر دینی خود را فقط از روی رضای خدا دیدار 

1. کریمی، سعید، رسانه ها و راه های تقویت مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی، ص88.
2. شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج4، ص191.
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کند، چنان اسـت که گویی خدا را دیدار کرده و بر خدا اسـت که زائرش را اکرام کند و هر چه می خواهد به او 
عطا کند؛ دّوم، مردی که به مسـجد در آید و نماز بگزارد و منتظر نماز دیگر باشـد که او مهمان خداوند اسـت 
و بر خداوند اسـت که مهمانش را اکرام کند و سـّوم، کسـی که برای حّج و عمره عازم شـده، بر خدا اسـت که 

مهمانش را اکرام کند«.1 
لوُس ِف اَلسـِجِد  ُ  اهلل : الج

ُ
 َرسـول

َ
ـادق، عـن آبائه قـال: قـال در روایـت دیگری آمده اسـت: عن الّصَ

: ااِلغِتیـاَب؛ امـام صـادق از 
َ

 اهلل ِ و مـا ُیحـِدُث؟ قـال
َ

: یـا َرسـول
َ

ـالِة ِعبـاَدٌة مـا َل ُیحـِدث، قیـل نِتظـاِر الّصَ اِل
پدرانش روایت کرد که رسـول اهلل فرمود: نشسـتن در مسـجد به انتظار نماز، عبادت اسـت، تا زمانی که 

ناروایی پدید نیاورد. سؤال شد: ای پیامبر خدا! چه ناروایی؟ فرمودند: غیبت کردن«.2
البّته، نشسـتن در مسـجد کم ترین نقش حضور مسـجد در زندگی افراد است. در مسجد می توان کارهای 
بسـیاری انجام داد که در زندگی مردم نقش داشـته باشـد؛ مسجد می تواند محّل مشورت مردم در امور فردی 
و اجتماعی باشد و می تواند محلّی برای ایجاد ارتباطات سالم باشد. مسجد می تواند محلّی برای گفتگوهای 

علمی و دینی باشد یا محّل ارتباط مردم با مسئوالن باشد و... . 

4. تعلیم و تربیت دینى 

وظیفه چهارم امام جماعت، بهره گیری از مسـجد برای تعلیم و تربیت دینی اسـت؛ یعنی همان کاری که 
رسول اهلل انجام داد. تعلیم و تربیت دینی افراد جامعه از اصلی ترین وظایف انبیا بوده است. خداوند متعال 
بـرای بعثـت انبیا سـه وظیفه بیان کرده اسـت که عبارت انـد از: تالوت آیات خداوند )ابالغ پیـام خدا(، تزکیه 

)تربیت( و تعلیم کتاب و حکمت.
یُکْم َو ُیَعلُِّمُکُم الِْکَتاَب  قرآن در این مورد می فرماید: »َکَما أَْرَسـلَْنا ِفیُکْم َرُسـواًل ِمْنُکْم َیْتُلو َعلَْیُکْم آَیاتَِنا َو ُیَزکِّ
َو الِْحْکَمَة َو ُیَعلُِّمُکْم َما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمونَ ؛ همان طور که رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را 

بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما کتاب و حکمت و آن چه را نمی دانستید، یاد دهد«.3 
اگر مسـجد در این زمینه فّعال شـود، عالوه بر اینکه نقش تربیتی خانواده را تقوّیت می کند، از آسیب های 
احتمالی هم جلوگیری می کند. به هر حال، تنها تربیت دینی خانوادگی به هیچ وجه کافی نیست؛ چون بخش 
مهّمـی از اعمـال دینـی، امور اجتماعی اسـت که در خانه، زمینـه عملی کردن آنها وجود ندارد و مسـجد هم 

1. وسائل الشیعه، ج4، ص116.
2. بحاراألنوار، ج75، ص249، ح17.

3. بقره، آیه151.
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آموزشگاه و هم محّل تجربه خوبی برای تربیت دینی اجتماعی است. 
در سـال های گذشـته تدریس علوم دینی در مسـاجد انجام می شـد و این بسـیار پر برکت بود. در گذشته 
در نجف و قم و همه حوزه های دینی درس ها در مسـاجد برگزار می شـد. بسـیاری از درس های اسـتاد شهید 
مطّهری و دیگر رهبران فکری انقالب اسالمی در مساجد برگزار می شد. یکی از فواید این شیوه این بود 
که عالوه بر طاّلب، بسیاری از عالقه مندان به درس های دینی، می توانستند بدون هیچ مانعی از این درس ها 
اسـتفاده کننـد. این روند در حال تضعیف اسـت و میـز و صندلی و اتاق های تنگ جای، مسـاجد را گرفته اند. 
مدرس به خصوص در علوم اسـالمی خیلی راه گشـا اسـت و موجب رونق مسـاجد می شـود و زمینه را برای 
شرکت همه عالقه مندان و فهم مسائل دینی فراهم می کند و از این طریق روح دین در جامعه دمیده می شود. 
عالوه بر این، امام جماعت مسـجد می تواند درس ها و سـخنرانی های منّظم هفتگی برای عموم یا جوانان و 
یا زنان برگزار کند. البّته چنین جلسـاتی در مسـجد برگزار می گردد؛ ولی مدیر مسـجد می تواند با نیازسنجی، 
کارآیی و کارآمدی آن را باال ببرد. وی باید بر اسـاس نیازها و اولوّیت ها سـعی کند که به کمک سـخنرانی ها، 
هم فهم و درک عمومی تقوّیت شود و هم با خرافات، بدعت ها، تحریف ها و ناهنجارهای مبارزه شود. مساجد 

می توانند از طریق برگزاری نشست ها و گفتگو با شبهات، خرافات، بدعت ها و تحریف ها مبارزه کنند. 

5. جلب پشتیبانى از مواضع امام و اّمت 

یکـی از اصلی تریـن وظایف امام مسـجد، جلب پشـتیبانی از مواضع امام و اّمت اسـالمی اسـت. در دوره 
رسول اهلل و کّل تاریخ اسالم، مساجد، اصلی ترین مکان برای تجهیز مسلمانان به دفاع از اسالم و کیان 
اسـالمی و مرزها در مقابل خطرات بوده اسـت. در زمان رسـول اهلل مسـجد، اصلی ترین مکانی بود که 
رسول اهلل در آن مردم را برای جهاد و مشورت در کارها، گرد می آورد و این سّنت تا مّدت ها ادامه داشت 
و مسجد محّل اداره و حّل و فصل امور اّمت بود تا اینکه قصرها و داراالماره ها جای مسجد را گرفتند؛ در عین 
حال، مساجد در مواقع حّساس نقش مهّمی در پشتیبانی از مواضع حکومت ایفا می کرد. در حاضر با توّجه به 
پیچیدگی هایی که در جوامع ایجاد شـده، مسـجد می تواند این نقش را به خوبی انجام بدهد و سـنگر مهّمی 

برای حمایت از امام و اّمت اسالمی باشد. 
ورت آموزش امامان مساجد 4-1-2( ضر

با توّجه به مسـائلی که به عنوان وظایف مدیر مسـجد مطرح شد، ضرورت آموزش امامان مساجد، چیزی 
نیسـت که نیاز به اسـتدالل داشـته باشد. الزم اسـت امامان مسـاجد دوره های تخّصصی مدیریت مساجد را 
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آمـوزش ببیننـد. افزون بر آموزش، برای امامان مسـاجد باید اهداف کاربردی مشـّخصی را در نظر بگیرند تا 
معیاری برای سـنجش عملکرد مدیران مسـاجد باشـد. همچنان  که الزم اسـت یک فضای رقابتی و مسابقه 
الی الخیـرات بیـن امامان مسـاجد برگزار شـود، تا ضمـن ایجاد انگیزه برای تالش بیشـتر مدیران مسـاجد، 

زمینه های شکوفایی مساجد نیز فراهم شود. 

یت مسجد 4-1-3( قدرت و اختیارات مدیر
قـدرت و اختیـارات کافی، ضرورت مدیریت اسـت. بدون قدرت و اختیار کافـی، مدیریت مفهومی ندارد. 
بنابراین، مدیر باید در حوزه مدیریت خود، قدرت داشـته باشـد؛ به صورتی که هیچ چیزی غیر از مسـئولّیت 
نتواند مانع اقدامات او شـود. قدرت، ابزار عمل و مسـئولّیت، ابزار کنترل اسـت و باید بین این دو توازن ایجاد 
شـود؛ یعنی قدرت در قبال مسـئولّیت و مسئولّیت به اندازه قدرت باشد. افزون بر قدرت، آگاهی مدیر از حدود 

اختیاراتش هم ضروری است. مدیر باید سطح قدرت خود را بشناسد و بر اساس آن عمل کند.
بخشـی از قدرت و اختیارات مدیر، تفویضی اسـت که باید از مقام عالی تر به او تفویض شود. بخشی دیگر 
از قدرت و اختیارات مدیر، اکتسابی است که مدیر با تالش خود و احراز شایستگی، می تواند کسب کند. برای 

توضیح این مطلب الزم است که با منابع قدرت مدیران آشنا شویم. 
برخی برای قدرت چهار منبع معّرفی کرده اند که به شرح زیر است:

  قدرت قانونی یا توانایی ناشـی از قانون که توّسـط مقام مافوق به کسـی تفویض می شـود و به
شـخص اختیارات و مسـئولّیت هایی می بخشـد که او را در نقش رهبر قادر می سازد تا بر مرئوسان 
خـود تأثیر گذاشـته و به رفتارشـان جهت دهد. این نوع قدرت را می توان قـدرت اعطایی از باال به 

پایین نامید. 
  قـدرت مرجعّیـت: نـوع دیگری از قدرت اسـت که ناشـی از قبول رهبری به وسـیله دیگران به

عنوان مرجع تصمیم گیری اسـت. در این نوع از قدرت، مافوق وجود ندارد. مبنای قدرت، پذیرش 
مرجعّیت و تصمیم گیری شخصی توّسط دیگران است. این نوع قدرت را قدرتی که از پایین به باال 

اعطا شده است می توان نامید.
  قـدرت تخّصصـی: قـدرت ناشـی از تخّصـص و کاردانی مدیر اسـت کـه او را بر دیگـران نافذ 

می سازد. این نوع قدرت را می توان قدرت ناشی از ذات مدیر نامید.
  قـدرت پـاداش و تنبیـه: مدیر باید توانایی دادن پاداش ماّدی یا معنوی را داشـته باشـد تا از این



375 فــــروغ مسجـــــــــــد

طریق رفتار آنان را کنترل کند و از استعداد آنها برای تحّقق اهداف سازمانی خود بهره گیرد.
هرچه مدیر به قدرت های فوق بیشـتر مجّهز باشـد، می تواند بر کارکنان نفوذ بیشـتری داشـته باشـد و در 

انجام وظیفه، رهبری و هدایت خود موّفق تر باشد.1 
در مدیریت مسجد، تمام این منابع قابل حصول است. البّته در آغاز تنها قدرت قانونی در دست مدیر است؛ 
ولی توانایی و شایستگی مدیر مسجد می تواند تمامی این منابع قدرت را برای او به ارمغان آورد. مدیر مسجد 
با دانش مدیریت می تواند قدرت تخّصصی را به دسـت آورد؛ چون دانش، تنها فضل و زیبایی نیسـت؛ بلکه 
توانایی و شایسـتگی محسـوب می شود. مقصود از دانش، دانستن مسائل مرتبط به مسجد و مدیریت مسجد 
اسـت، نه هر دانش دیگری. مسـجد از نظر دینی، احکام و آدابی دارد و مدیر مسـجد یا امام جماعت نیز از نظر 
دینی شرایط و احکامی دارد. به طور کلّی، برای مدیر مسجد یا امام جماعت مسجد، داشتن آگاهی در دو زمینه 

ضروری است که به ترتیب اولوّیت عبارت اند از:
 آگاهی از احکام و آداب شرعی؛
 .آگاهی عمومی و اّطالعات اجتماعی

روشـن اسـت که مسـجد به عنوان پایگاه و امام جماعت به عنوان متولّی امور مسـجد و دین، باید در نشر 
آگاهی های دینی و تحّقق آن بیشترین نقش را داشته باشند. دین اسالم، از نظر فقهی احکام و آداب بسیاری 
دارد که نه تنها امام جماعت مسـجد باید آنها را بداند، بلکه همه مؤمنان باید به آنها آگاهی داشـته باشـند. در 
نتیجه، امام مسـجد هم باید آگاهی جامع تر و هم پابندی بیشـتری به این احکام داشـته باشـد و بتواند مرجع 
دیگران باشد. امام مسجد، با تسلّط کافی بر احکام و آداب اسالمی، قدرت تخّصصی بیشتری را کسب می کند 

و موقعّیت و جایگاه بهتری در نزد مؤمنان خواهد یافت.

4-2( شناخت محیط و موقعّیت اجتماعی 

دّومین رکن از ارکان مهم در مدیریت یک سـازمان یا مرکز، آگاهی کافی و همه جانبه مدیر نسـبت به آن 
سازمان، مرکز و جایگاه اجتماعی و موقعّیت جغرافیایی آن است. کسی که مدیریت یک سازمان یا یک مرکز 
اجتماعی را به عهده می گیرد، باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد. وی باید بداند که بنگاه، سازمان و 
مرکز مورد نظر چه کار مفیدی می تواند انجام بدهد و موقعّیت او در جامعه و بُرد کاری اش تا چه حّدی است. 

این مسئله در مدیریت های فرهنگی و دینی اهّمیت بیشتری دارد. 
فراهم شدن این عنصر و رکن در موضوع مدیریت مسجد، مستلزم آگاهی کامل از نقش مسجد در جامعه 

1. جاسبی، عبداهلل، اصول و مبانی مدیریت، ص134.
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اسـت. مقصود از موقعّیت اجتماعی، جایگاه و کارکرد مسـجد در اجتماع اسـت تا معلوم شـود که مسـجد در 
جامعه از چه جایگاه، موقعّیت و اهّمیتی برخوردار است. مقصود از محیط، موقعّیت مکانی و جغرافیایی مسجد 
است. شناخت موقعّیت جغرافیایی یا مکانی و استعدادها و حّساسّیت های مسجد در موّفقّیت مدیریت مسجد 
اهّمیت بسـیاری دارد. بنابراین، در موضوع شـناخت محیط، باید به هر دو جنبه توّجه شـود؛ هم به موقعّیت و 

جایگاه اجتماعی و هم به موقعّیت و جایگاهی جغرافیایی. 
برای مدیریت مسـجد، شـناخت جایگاه و موقعّیت مسـجد هم از نظر آرمانی و هم از نظر واقعی ضروری 
اسـت؛ چون هدف از مدیریت مسـجد، ارتقای موقعّیت فعلی مسـجد به موقعّیت آرمانی اسـت. بنابراین، باید 
نخست جایگاه فعلی مسجد در جامعه و جایگاه آرمانی آن مشّخص شود و بعد با برنامه های مدیریتی، جایگاه 
فعلی به جایگاه آرمانی ارتقا داده شود. همچنین، اشراف کامل به موقعّیت جغرافیایی مسجد الزم است؛ چون 
بعضـی از مسـاجد از نظـر محیطی جایگاه جهانی دارند و بعضی مسـاجد از موقعّیت ملّـی و برخی از موقعّیت 

محلّی برخوردار هستند. 

یت مسجد  4-2-1( اهّمیت موقعّیت جغرافیایی مسجد در مدیر
مسجد با توّجه به موقعّیت زمانی، مکانی، جغرافیایی، تاریخی و عقیدتی دارای درجات متفاوت از اهّمیت 
اسـت. این مطلب در فقه به روشـنی بیان شـده اسـت که ثواب نماز جماعت در مسجد جامع با مسجد محلّه و 
قبیله تفاوت دارد. در روایتی از رسول اهلل نقل شده است که ثواب نماز در مسجد من، ده هزار برابر ثواب 

نماز در دیگر مساجد است و ثواب نماز در مسجد الحرام صد هزار برابر دیگر مساجد است.1
عالوه بر این، برخی مسـاجد از فضیلت های بسـیاری برخورداراند؛ به طوری که سـفر کردن برای انجام 
عبادت در آنها مورد تشویق قرار گرفته است. بر اساس روایات وارد شده، سفر کردن جز به سوی چهار مسجد، 
جایز نیسـت که عبارت اند از: مسجدالحرام، مسـجدالّنبی، مسجداالقصی و مسجد کوفه.2همچنین، روایاتی 

در باره ثواب نماز در مسجد قبا3و مسجد غدیر4و برخی مساجد دیگر وارد شده است. 
در مدیریت مساجد، باید بین برنامه ریزی و نیازها و اولوّیت ها رابطه ای وجود داشته باشد که این رابطه جز 
از طریق شناخت محیط به دست نمی آید. تردیدی نیست که بین نیازها و اولوّیت های یک مسجد با موقعّیت 

1. وسایل الشیعه، ج5، ص271.
2. من الیحضره الفقیه، ج1، ص231. 

3. وسایل الشیعه، ج5، ص286. 
4. همان، ص287.
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جهانی و مساجدی که در سطح یک کشور یا شهر یا محلّه و روستا مطرح هستند، تفاوت های بسیاری وجود 
دارد. به هر حال، در مدیریت یک مسجد، شناخت محیط برای درک نیازها و اولوّیت ها، اهّمیت اساسی دارد 
و باید شـرایط زمانی، مکانی، موقعّیت تاریخی و جغرافیایی و... را مورد توّجه قرار داد. ضروری اسـت که در 
مدیریت هر مسجد، نیازها و اولوّیت های نمازگزاران و همسایگان مسجد مّدنظر باشد؛ از نظر تشکیالتی هم 
این تفاوت مطرح اسـت. در مسـجد محلّه همه کارها توّسـط مردم محلّه انجام می شود؛ ولی در مسجد جامع 
یا مسجد مراکز عمومی، مثل پادگان و مجتمع آموزشی یا کارخانه های بزرگ این گونه نیست و سامان دهی 

این مساجد نیازمند متولّی و مدیریت خاّص آن است و مدیر مسجد باید این شناخت را به دست آورد.

4-3( هدف شناسی 

 سـّومین رکـن مدیریـت، به خصوص در حوزه اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی، هدفمندی یک سـازمان و 
مشّخص بودن و معّین بودن اهداف آن است. در تعریف هدف، اندیشمندان گفته اند: »هدف، عبارت است از 
نقطه ای که کوشش ها معطوف رسیدن به آن است«.1بنابراین، مدیر باید نقطه ای را که تالش هایش معطوف 
رسیدن به آن است، به درستی بشناسد. به عنوان مثال، در یک بنگاه اقتصادی هدف، کسب سود بیشتر است؛ 
در حالی که در یک باشـگاه ورزشـی هدف، کسب پیروزی در میدان ورزشی است. به همین صورت، هدف ها 
در بخش های نظامی، سیاسی و فرهنگی به طور کامل با هم تفاوت دارند. مدیر مسجد باید در راستای تحّقق 
اهدافی که برای مسـجد در شـرع مقّدس اسـالم بیان شـده، فّعالّیت کند. بنابراین، مدیر مسجد، وقتی موّفق 
اسـت که اهداف بیان شـده برای مسـجد را محّقق کند؛ در غیر این صورت این مدیریت، ناموّفق اسـت. از 
این رو، ضروری است که مدیر مسجد، قبل از هر چیز، اهدافی را که در شرع برای مسجد بیان شده، بشناسد 

و با توّجه به این اهداف به مدیریت مسجد بپردازد.
افـزون بـر هدف شناسـی، هدف گـذاری هـم در مدیریـت بسـیار اهّمیـت دارد. مقصـود از هدف گذاری، 
اولوّیت بندی اهداف اسـت. به هر حال، در بسـیاری از مواقع، رسـیدن به همه هدف ها ممکن یا آسان نیست؛ 
در چنین مواقعی، هنر مدیر این است که هدف ها یا درجاتی از اهداف را که تحّقق آن ممکن است، مشّخص 
کند. در بعضی مواقع رسـیدن به هدف مسـتلزم گذراندن مراحلی اسـت و هنر مدیر این اسـت که با درایت 
خودش مشـّخص کند که برای رسـیدن به هدف، چه مراحلی را باید طی کند. اهداف را می توان به دو دسـته 

کلّی تقسیم کرد: 

1. مدیریت اسالمی، ص50.
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 اهداف غایی یا راهبردی؛
  .اهداف عملیاتی یا کاربردی

مقصود از اهداف غایی یا اهداف اسـتراتژیکی و راهبردی، اهداف کلّی و نهایی اسـت که بیانگر فلسـفه 
وجودی موضوع مربوط به مدیریت است. به عنوان مثال، تأسیس یک کارخانه یا تشریع مسجد با چه هدفی 
وا«.1 این آیه بر  ُر ْن َیَتَطّهَ

َ
وَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
صورت گرفته اسـت؟ در قرآن کریم درباره مسـجد آمده اسـت: »فیِه ِرجال

یک هدف استراتژیک تأکید دارد که هدف بنای مسجد و فلسفه تشریع آن را بیان می کند. همچنین تزکیه، 
تقوا و ایمان اموری اسـت که فلسـفه وجودی مسـجد را بیان می کند. این اهداف را می توان اهداف نهایی هم 

نامید. 
مقصود از اهداف کاربردی، اهدافی اسـت که در مسـیر رسـیدن به اهداف راهبردی قرار دارند. به عنوان 
مثال، برای کسـب سـود بیشـتر که هدف نهایی تأسیس یک کارخانه اسـت، باید تولید بیشتری داشت. سود 
بیشـتر، یک هدف نهایی و راهبردی اسـت و تولید بیشـتر یک هدِف کاربردی و واسطه رسیدن به سوِد بیشتر 

است. 

4-3-1( اهداف غایی مسجد 
اهداف نهایی و راهبردی مدیریت مسجد، همان اهداف تشریع مسجد است؛ چون مدیریت مسجد برای 
تحّقق اهداف تشریع مسجد مطرح شده است. البّته در مدیریت مسجد، تطبیق این اهداف با مقتضّیات زمان 
باید مورد توّجه قرار گیرد. به هر حال، هر عصر و مکانی مقتضّیات و شرایط خاّصی دارد که باید با توّجه به آن 
متقضّیات و شـرایط، برای مدیریت مسـجد و تحّقق اهداف آن تالش کرد. اهداف نهایی مسـجد و مدیریت 
مسـجد موضوعاتی اسـت که در دین اسـالم برای رسیدن به کمال توصیه شده است. دین، شریعت،  عبادت، 
مسـجد، نماز، روزه و... همه برای این اسـت که انسـان به کمال برسـد و در اصل، دین برای رسیدن به کمال 
است. قرآن کریم ضمن استفاده از تعبیر »ِصْبَغَة اهلِل« برای مقام کمال انسانی می فرماید: »ِصْبَغَة اهلِل َو َمْن 
ُه َعاِبدوَن؛ رنگ خدایی ]را که رنگ ایمان، توحید و اسالم است، بپذیرید[ و چه 

َ
ُن ل ْ َ

ْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغًة َو ن
َ
أ

رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ]بگویید[ ما فقط پرستش کننده او هستیم«.2
»صبغـة اهلل« یعنـی رنـگ خدایـی و مقصود از رنگ خدایی این اسـت که انسـان چنان باشـد که خداوند 

1. توبه، آیه108.
2. بقره، آیه138.
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خواسـته اسـت. رسیدن به آن مقام، نیازمند اوصافی اسـت که باید در انسان شکل بگیرد. این اوصاف، همان 
اهداف نهایی مدیریت مسـجد اسـت. کمال توفیق این اسـت که مسجد یا مدیر مسجدی بتواند، انسان هایی 
را تربیت کند که رنگ خدایی داشـته باشـند و چنان باشـند که خداوند خواسـته اسـت. با بررسی آیات قرآن و 

روایات، اوصاف و ویژگی های زیر را می توان به عنوان هدف نهایی مساجد معّرفی کرد: 
سجود و خضوع برای خدا 

سـجده، اوج و قلّه عبادت و از نظر معنا، هدف عبادت اسـت؛ یعنی ابراِز تعظیم و فرمانبرداری نسـبت به 
خدای متعال است. بنابراین، چون سجده در نماز، هم از نظر کّمی )دو سجده در هر رکعت( و هم از نظر کیفی 

و اهّمیت، اصلی ترین و مهم ترین رکن نماز است و به عنوان سمبل عبادت خداوند مطرح است. 
 بر این اساس، در مسجد باید کارهایی انجام شود که با فلسفه و کاربرد آن منافات نداشته باشد. به همین 
دلیل، در آیات و روایات کارهایی که هیچ رنگی از عبادت و یاد خدا ندارد، مثل شـعر خواندن و قّصه گفتن در 
مسجد، نهی شده است. قرآن کریم در یک دستور کلّی، یاد کردن هر چیزی غیر از خدا را در مسجد منع کرده 
َحًدا«.1بـا این حال، انجام کارهایی که به نوعی یاد 

َ
 َتْدُعـوا َمَع اهلِل أ

َ
َسـاِجَد هلِلَِّ َفـال ّنَ اْلَ

َ
اسـت و می فرمایـد: »َو أ

خداوند در آن لحاظ شـده اسـت؛ مثل قرائت و تعلیم قرآن و تعلیم علوم دینی، نه تنها منع نشـده، بلکه تشویق 
هم شده است. 

گسترش و تقوّیت تقوا 

یکی از اهداف استراتژیک مسجد، تقوّیت تقوا در افراد و جامعه است. بنابراین، برنامه های مدیریت مسجد 
باید به سمت و سوی گسترش و تعمیق تقوا در جامعه باشد. خدای متعال از بین موجوداتش، انسان را کرامت 

بخشیده و او را بر همه موجودات عالم ماّدی برتری داده و جهان ماّدی را به تسخیر او در آورده است. 
َناُهْم 

ْ
ل

َ
َباِت َو َفّض ّیِ

َن الّطَ َبْحِر َو َرَزْقَناُهم ّمِ
ْ
َبّرِ َو ال

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ل ْمَنا َبِن آَدَم َو َحَ َقْد َکّرَ

َ
قرآن کریم می فرماید: »َو ل

ْقَنا َتْفِضیاًل؛ ما فرزندان آدم را کرامت بخشـیدیم و آنها را در خشـکی و دریا، ]بر مرکب های 
َ
ْن َخل َّ  َکِثیٍر ّمِ

َ
َعی

راهـوار[ سـوار کردیـم و از انواع نعمت هـای پاکیزه به آنان، روزی دادیم و آنها را بر بسـیاری از موجوداتی که 
خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم«.2 

مالک این کرامت، عقل است و این کرامت و برتری، مربوط به دنیا است و به همه بنی آدم از نیک و بد، 

1. جن، آیه18.
2. اسراء، آیه70.
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عطا شـده اسـت. عالوه بر این، خدای متعال کرامت و برتری دیگری نیز برای انسـان قرار داده اسـت که آن، 
کرامت و برتری در نزد خداوند با توّجه به مالک تقوا است. 

 
َ

ُکـْم ُشـُعوًبا َو َقَباِئل َنا
ْ
نـیَث َو َجَعل

ُ
َکـٍر َو أ ـن َذ ُکـم ّمِ ْقَنا

َ
ـا َخل

َ
ـاُس ِإّن ـا الّنَ َ ّیُ

َ
قـرآن در ایـن مورد می فرمایـد: »َیـا أ

ُکْم ِإّنَ اهلَل َعِلمٌی َخِبیٌر؛ ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را  ْتَقا
َ
ْکَرَمُکْم ِعنَد اهلِل أ

َ
ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ أ

]به صورت[ تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسـید )اینها مالک امتیاز، نیسـت(؛ گرامی ترین شما 
نزد خداوند، با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است«.1

وِحَى 
ُ
 َما أ

ُ
ْتل

ُ
قرآن کریم، نماز را وسـیله ای برای بازداشـتن افراد از زشـتی و پلیدی می داند و می فرماید: »ا

ـُم َمـا 
َ
ْکَبـُر َو اهلُل َیْعل

َ
ِذْکـُر اهلِل أ

َ
نَکـِر َو ل َفْحَشـاِء َو اْلُ

ْ
ـى َعـِن ال لـوَة َتْنَ لـوَة ِإّنَ الّصَ ِقـِم الّصَ

َ
ِکَتـاِب َو أ

ْ
ْیـَک ِمـَن ال

َ
ِإل

َتْصَنُعوَن؛ کتاب )آسـمانی( را که به تو وحی شـده، تالوت کن و نماز را برپا دار که نماز )انسـان را( از زشـتی و 
گناه بازمی دارد و یاد خدا بزرگ تر ]و برتر[ است و خداوند آنچه را انجام دهید، می داند«.2

مدیر مسـجد باید ایجاد، گسـترش و تقوّیت تقوا در فرد و جامعه را از مهم ترین وظایف خود بداند و در این 
راستا برنامه ریزی کند. گسترش تقوا می تواند یکی از مالک های ارزیابی توفیق در مدیریت مسجد باشد.

تطهیر و تزکیه فرد و جامعه 

چنان که گفته شـد، هدف دین، رسـیدن انسـان به کمال و کرامت اسـت. مقصود از کمال، این اسـت که 
انسـان، آن چنان باشـد که خدا خواسـته اسـت و به عبارت دیگر، رنگ خدایی بگیرد و در چنین حالتی، او به 
کرامت در نزد خداوند نایل خواهد شد؛ در واقع، اقامه نماز و تقوا برای رسیدن به همین هدف است. این هدف 
را می تـوان تطهیـر و تزکیـه نامیـد که یک هدف نهایـی و در طول دو هدف قبلی اسـت؛ یعنی اینکه هدف از 
اقامه نماز و هدف از تقوا، رسیدن به طهارت و تهذیب انسان یا همان کمال و کرامت او در نزد خداوند است. 
این هدف، قلّه ای است که همه تالش ها باید به برای رسیدن به آن به کار گرفته شود و هدف نهایی و غایی 

همه ادیان الهی است. 
وَن   ُیِحّبُ

ٌ
خدای متعال در توصیف کسانی که در مسجد نبوی حضور می یافتند، می فرماید: »فیِه ِرجال

یَن؛ در آن، مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه گردند و خداوند، پاکیزگان  ر ّهِ
ّطَ وا َو اهلُل ُیِحّبُ اْلُ ُر ْن َیَتَطّهَ

َ
أ

را دوست می دارد«.3 

1. حجرات، آیه13.
2. عنکبوت، آیه45.

3. توبه، آیه108.
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این هدف، چنان اهّمیت دارد که خداوند به حضرت محّمد و مسلمانان دستور داده است که مشرکان 
را به مسجد راه ندهید؛ زیرا آنها پلیدند.1

در مدیریت مسجد این مهم باید مورد توّجه قرار گیرد که مسجد، محلّی برای تطهیر افراد از آلودگی های 
معنـوی و روحـی باشـد. همان طور که مسـجد، محلّی مقّدس و مطّهر اسـت، باید بتواند تقـّدس و پاکی را در 

جامعه اشاعه دهد.

یت مسجد  4-3-2( اهداف عملیاتی مدیر
در مطالب قبلی گفته شد که اهداف دو دسته اند: اهداف راهبردی و نهایی، اهداف عملیاتی یا کاربردی.

مدیر مسـجد برای رسـیدن به اهداف نهایی می تواند اهداف فرعی تری که جامعه و فرد را به سـوی هدف 
نهایی سوق می دهد، انتخاب کند. برنامه ریزی برای رسیدن به این اهداف از اختیارات مدیر مسجد است. در 
این قسـمت از بحث به برخی از مهم ترین محور هایی که می تواند از اهداف کاربردی برای مدیریت مسـجد 
باشـد، اشـاره می کنیم. البّته مقصود، حصر اهداف کاربردی نیسـت، بلکه مقصود ارائه نمونه هایی از اهداف 

کاربردی است: 
  جذب و جلب مردم

یکی از اهداف کاربردی امام مسجد، جذب مردم است. مقصود از مدیریِت جذب این است که مدیر مسجد، 
بتواند افراد یک جامعه را به مسـجد جذب کند. در اسـالم این مطلب با اهّمیت بسـیاری مطرح شـده است؛ به 
عنوان مثال، قرآن کریم، احادیث نبوی، سـیره پیامبر و ائّمه، اقرار زبانی به شـهادتین را در صدق 
اسـالم، کافی دانسـته اند و عقیده قلبی و عمل را شـرط ندانسـته اند. حّتی اگر کسی در دل کافر باشد و خدا را 
قبول نداشـته باشـد، اگر به زبان شـهادتین را اقرار کرد، از تمام مزایای موجود در جامعه اسـالمی ]و مسجد[ 
برخوردار می گردد. کافی بودن اقرار به شهادتین برای این است که بیشتر انسان ها بتوانند در حوزه نفوذ دین 
قرار بگیرند و هر کسـی بتواند به آسـانی شـرایط درک و فهم اسالم را داشـته باشد. تا زمانی که کسی امکان 
دسترسـی مسـتقیم به تبلیغات دینی نداشته باشـد، هدایت او هم دشوار است. کفایت اقرار زبانی به شهادتین 
باعث می شـود که هر کسـی بتواند در فضای جامعه اسـالمی وارد شـود و امکان ابالغ دسـتورات دین به او 
فراهم شود. البّته در این حضور، بر اصل حضور در مسجد بسیار تأکید شده است. یکی از سفارش های رسول 
اکرم، مراعات حال نماز گزاران بود؛ به طوری که نماز نباید باعث مشـّقت مردم شـود و در نتیجه، باعث 

1. همان، آیه28.
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َّ

ُکْم َما َصی ّیُ
َ
دوری مردم از مسجد و نماز جماعت گردد. روایت شده است که حضرت رسول فرمود: »َفأ

اَجـِة؛ هـر کدام  از شـما با مردم نماز گزاردید، نماز را با  َکِبیـَر َو َذا اْلَ
ْ
ِعیـَف َو ال

َ
ْز، َفـِإّنَ ِفهِیـْم الّض َیَتَجـّوَ

ْ
ـاِس َفل ِبالّنَ

سرعت بخوانید؛ زیرا در بین نماز گزاران، افراد ناتوان و پیر و کسانی که کار دارند، هستند«.1 

  آموزش های اجتماعی و دینی

یکی از مهم ترین نقش های مسجد در طول تاریخ و به خصوص در عصر نبوی، نقش آموزشی مسجد 
بوده است. تا حدودی در عصر نبوی و تا قرن چهارم، مسجد تنها مکان آموزشی مسلمانان بوده است و 
از قرن چهارم به بعد، آموزشـگاه های جدیدی با نام مدرسـه، در کنار مسـاجد شکل می گیرد. دکتر سعاد ماهر 
نویسنده کتاب »مساجد و اولیاء الصالحون مصر« در این باره می گوید: »در نیمه قرن چهارم هجری، در شرق 
جهان اسـالم، نام جدیدی بر مسـاجد و مکان های عبادت اطالق شـد و آن لفِظ مدرسـه و مدارس است. این 

نام، بنا به قاعده در غرب جهان اسالم و در قرن پنجم منتشر شد«.2
 وی در ادامه می گوید: »شـیعیان، اّولین کسـانی بودند که در مسـاجد، بناهای فرهنگی را که زمان های 
گذشته، معروف به دارالعلم بود، ساختند؛ چنانچه آنان برای اّولین بار نام مدرسه را بر آن اطالق کردند. هدف 
اساسـی از سـاختن این بناها، تدریس و نشـر مذهب شیعه بود. در قرن پنجم هجری، اکراد و مغول های سّنی 
مذهب، این مدارس را در غرب جهان اسـالم ایجاد کردند و آن را مؤّسسـاتی عمومی قرار دادند. این مدارس 

برخالفت مدارس شیعه، با اشراف و نظارت دولت اداره می شد«.3 
 عاّلمـه دهخـدا در این باره می گوید: »از قرن پنجم هجری، نظام جدیدی در اسـتفاده از مسـجد متداول 
شـد و آن، داخل کردن مدارس در مسـاجد اسـت؛ برای تناسـب با محیط تدریس مذاهب و مسـکن دادن به 

طالبان علم...«.4 
هدف از احیای نقش آموزش مسـاجد، مقابله با نظام آموزشـی دولتی نیسـت، بلکه مقصود از احیای نقش 
آموزشی مساجد، استفاده از ظرفّیت های بالقّوه مساجد برای گسترش تعلیم و تربیت، به خصوص تعلیم و تربیت 
دینی اسـت. مسـجد می تواند در زمینه آموزش، نقش کمکی داشـته باشد. تأسیس مکتب القرآن ها در مسجد و 

همچنین، برگزاری کالس های کمک آموزشی می تواند تا حدودی نقش آموزشی مساجد را احیا کند. 

1. صحیح بخاری، ج1، ص173.
2. کارکرد مساجد، ص430.

3. کارکرد مساجد، ص433.
4. همان، ص430.
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  تربیت جامعه دینی

نقش تربیتی مسـجد، در تربیت دینی جامعه بسـیار مهم و حیاتی اسـت. هرچه این نقِش مساجد کمرنگ 
شـود، تربیت دینی جامعه آسـیب خواهد دید. بنابراین، نقش تربیتی مسـجد را باید احیا و تقوّیت کرد. یکی از 
اصلی ترین اهداف مدیریت مسجد این است که مسجد را به صورت یک مکان تربیتی و فّعال درآوَرد و از آن 
طریق جامعه را تربیت کند. مسجد، همچنان که اصلی ترین مکان عبادت و آموزش است، اصلی ترین مکان 
تربیتی نیز محسوب می شود. از اوایل قرن حاضر و بعد از موج تجّددخواهی این نقش مسجد کمرنگ تر شد؛ 
ولی در نیمه دّوم قرن بیسـتم تالش هایی برای احیای نقش تربیتی مسـاجد انجام شـد و این روند همچنان 

ادامه دارد؛ ولی با افت و خیزهایی همراه است.
 مارسـل بـوازار در کتـاب »اسـالم در جهان امـروز« در این باره می گوید: »مسـجد، عامـل نیرومندی در 
همبسـتگی و اتّحاد مسـلمانان جهان اسـت و اهّمیت 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 دوباره از خود نشان می دهند، 
مسـاجد به صورت مراکز تربیت روحانی و پایگاه جنبش اّمت مسـلمان نسـبت به سـتمگران و سـلطه جویان 
درآمده اسـت. اندک اندک، مسـاجد موقعّیت سـال های نخستین ظهور اسالم را به دسـت آورده اند. تأسیس 
کتاب خانه ها و تاالر اجتماعات در درون مساجد این حقیقت را آشکار می سازد که مساجد در اسالم بدان گونه 
که بعضی پنداشـته اند، فقط برای ادای فریضه نماز نیسـت و به یقین یکی از مراکز سیاسـی و فرهنگی مهم 

اسالم است«.1 
در روایـات نیز بر نقش تربیتی مسـجد بسـیار تأکید شـده اسـت. به طـور مثـال، اصبغ ابن نباته از حضرت 
صاَب 

َ
ـَف ِاَل اَلسـِجِد ا

َ
امیرمؤمنـان علی بـن أبی طالب روایت می کند کـه آن حضرت فرمود: »َمِن اخَتل

و َرَحًة 
َ
 َعی ُهـدًی ا

ُّ
و َیسـَمُع َکِلَمـًة َتـُدل

َ
ـًة ا َ

َ
و آَیـًة ُمک

َ
 ا

ً
 ُمسـَتطَرفا

ً
و ِعلمـا

َ
 ِف اهلِل ا

ً
 ُمسـَتفادا

ً
خـا

َ
مـاِن: ا

َ
ِاحـَدی الّث

و َحیاًء«.2
َ
و َیتُرَک َذنبا َخشَیًة ا

َ
ُه َعن ردی ا

ُ
و َکِلَمًة َتُرّد

َ
ُمنَتَظَرًة ا

بر اساس این روایت، آثار و فواید اهل مسجد بودن هشت چیز است: 
1. یافتن برادر دینی که انسان را به خدا نزدیک کند؛

2. درک دانش و فهم جدید؛ شـاید مقصود از »علم ُمسـَتطرف«، درکی از حقایقی دینی باشـد که به طور 
معمول در مسجد به دست می آید.

1 . بوازار، مارسل، اسالم و جهان امروز، ص101و102.
2. وسائل الشیعه، ج3، ص480.
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3. نشانه و آیتی استوار؛ شاید مقصود از »آیت محکمه« نشانه هایی باشد که موجب عبرت انسان شود.
4. سخنی که او را به هدایت رهنمون کند؛

5. رحمتی که در انتظار اوست؛
6. سخنی که او را از زشتی باز دارد؛
7. ترک گناه از روی خوف از خدا؛

8. ترک گناه از روی حیا. 
در این روایت گفته شده است که حضور در مسجد یکی از این هشت بهره را خواهد داشت که این حّداقل 
بهره مندی اهل مسـجد اسـت؛ زیرا بهره مند شـدن از همه آن فواید برای افراد مسـجدی به طور کامل میّسر 
اسـت. این موضوعات را می توان به عنوان اهداف علمیاتی و کاربردی در مدیریت مسـجد، مورد توّجه قرار 
داد. مدیر مسـجد با برنامه ریزی می تواند این نتایج را برای افراد بیشـتری محّقق کند. هر فرد که این بهره ها 
را از مسجد ببرد، به کمال انسانّیت و بندگی خواهد رسید و هر مدیر مسجدی که بتواند مسجد و اهل مسجد 

را به این سو بکشاند، به توفیق نهایی رسیده است.
بسیاری از نسل اّول دانش آموختگان مدارس جدید، راه الحاد و بی دینی و یا بی مباالتی دینی را در پیش 
گرفتنـد. بـا مدیریت مسـجد می توان از ایـن عامل در جهت تقوّیت ایمان و هدایـت جوانان بهره گرفت. این 
مهم را می توان با فّعال کردن مساجد و ایجاد زمینه هایی برای پیوند جوانان با افراد مؤمن، عملی کرد تا هم 
از افتادن جوانان به دام های شـیطان ها جلوگیری کرد و هم زمینه هایی برای هدایت جوانان و الگوگیری از 
جوانان مؤمن فراهم کرد. یکی از تجربه های مفید و ارزنده انقالب اسالمی، بسیج است که در حیات انقالب 

نقش بسیار ارزنده ای داشته است. 

ل اجتماعی  4-3-3( کنتر
برای مدیریت دینی جامعه باید ساز و کارهایی ایجاد کرد که به طور غیرمستقیم در کنترل رفتار افراد نقش 
داشـته باشـد. یکی از مسـائلی که می تواند در حوزه مدیریت مسـجد مورد توّجه قرار گیرد، کنترل اجتماعی 

است. 
در تعریـف کنتـرل اجتماعی گفته شـده اسـت: »کنتـرل اجتماعی، عبارت اسـت از فرآینـدی که جریان 
تأثیرگـذاری بـر رفتـار آحـاد جامعه را بـر عهده دارد تـا هم نوایی با هنجارهـای گروه صورت بگیـرد. کنترل 
اجتماعی به دو صورت انجام می پذیرد که یکی رسـمی و دیگری غیِررسـمی اسـت. کنترل رسمِی اجتماعی 
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وقتی صورت می گیرد که جریان هم نوایی با هنجارهای اجتماعی طبق قوانین، مقررات، آئین نامه ها و نظایر 
آن از سـوی دولـت یا نیروی اجرایِی اعمال کننده قدرت ، انجـام گیرد. نیروی انتظامی و امنیتی به طور دقیق، 
نمونه بارزی از کنترل اجتماعی رسمی است. کنترل اجتماعی غیررسمی عبارت است از کلّیه امر و نهی هایی 
که به فرد می شـود تا بتواند مطابق با هنجارهای اجتماعی و گروهی باشـد. گروه هایی، مانند خانواده، مسجد 

و... می توانند با ابزارهایی، مثل ستایش، نکوهش و خشم اخالقی، بر رفتار فرد تأثیر بگذارد«.1
مدیریت مسجد می تواند در کنترل جامعه از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم وارد شود. در کنترل مستقیم، 
از طریق احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تالش شود که جامعه تحت کنترل قرار گیرد و ارزش ها 
و هنجارهـای دینـی در جامعـه حفظ و تقوّیت شـود. در کنترل غیرمسـتقیم، از طریق فّعـال کردن نهادهای 

اجتماعی دیگر و جهت دادن به آنها می توان جامعه را تحت کنترل قرار داد. 
 نهاد اجتماعی، عبارت است از نظامی از روابط اجتماعی ساخته و پرداخته و پایدار، با هدفی مشّخص که 
کنش آن از شـخصّیت افرادی که عهده دار آن هسـتند، می گذرد و به افراد دیگری منتقل می شـود و در طول 
زمان، استمرار و مداومت پیدا می کند. مهم ترین نهادهای اجتماعی عبارت اند از: خانواده، آموزش و پرورش، 

اقتصاد، مذهب و حکومت.2
تقویت نظام خانواده و نسـبت فامیلی، دو عامل مهّمی اسـت که می تواند در کنترل نامحسوس افراد مؤثّر 
باشد. رابطه مستقیمی بین استحکام روابط خانوادگی با دوری از فساد و بین تعّهد و التزام خانواده ها به مبانی 
دینـی بـا تربیت دینی فرزندان وجود دارد. همچنین، اسـتحکام روابط فامیلی و خویشـاوندی در جلوگیری از 
آلـوده شـدن، کنترل افراد و گسـترش تعّهد و التزام دینـی نقش مهّمی دارد. مسـاجد می توانند از روش های 
مختلـف در این زمینه فّعال تر باشـند؛ مانند: ایجاد و ترویج پیوند زناشـویی، آسـان کـردن ازدواج، مداخله در 
بحران هـای خانوادگـی و فّعـال کـردن نقش فامیل. چنین اقداماتی از طرف مسـاجد، عـالوه بر اینکه باعث 
اسـتحکام بنیـان  مقّدس خانواده و فامیـل می گردد، زمینه ای خوبی برای التـزام خانواده ها به احکام و مبانی 
دینی و تربیت دینی فرزندان اسـت. به طور معمول، افراد مذهبی عالقه و انگیزه بیشـتری برای فّعال کردن 
روابـط فامیلـی دارنـد؛ چون بر طبق مبانـی دینی، صله رحم از مهم ترین آداب دینی اسـت و قطع صله رحم از 

بزرگ ترین گناهان به شمار می رود.

1 . کارکرد مساجد، ص460.
2. کارکرد مسجد، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص446. 
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وابط اجتماعی   4-3-4( تعمیق ر
یکی از مهم ترین مسـائلی که می تواند از اهداف مدیریت مسـجد باشـد، تعمیق روابط اجتماعی بین افراد 
جامعـه اسـت. اجتماع، زمانی شـکل می گیرد که بین تعـدادی از افراد، پیوند و ارتباط خاّصی برقرار شـود؛ به 
صورتـی کـه آنها عالوه بر احسـاس همبسـتگی، هوّیت جمعی نیز برای خود قائل باشـند و عـالوه بر منافع 
فردی، مصالح جمعی خود را نیز مّدنظر داشـته باشـند. کسـانی که در یک مسجد شرکت می کنند، با مدیریت 
امام مسـجد می توانند به صورت هوّیت ایمانی و مسـجدی تعریف شـوند؛ یعنی گروهی که عالوه بر هوّیت 
جمعی مسـلمانی، از نظر ایمان یا از نظر حضور در مسـجد، متمایز باشـند. مسـجد می تواند روابط بین افراد را 
گسترش دهد و از مجموع این افراد، هوّیت جدید دینی به وجود بیاورد. ایجاد چنین پیوندی بین افراد می تواند 
از اهداف مدیریت مسـجد و مدیریت دینی جامعه باشـد. در این شـکی نیسـت که هرچه روابط بین افراد یک 
جامعه عمیق تر و گسترده تر باشد، پویایی و فّعالّیت آن جامعه بیشتر و بهتر خواهد بود. یکی از اهداف مدیریت 
مسـجد تربیـت افراد و ارائه الگو به جامعه اسـت. بنابر این، برای مدیریت دینی جامعـه، باید از مدیریت دینی 

مساجد شروع کرد و از طریق مدیریت دینی مساجد، جامعه را مدیریت کرد. 
در تاریخ و فرهنگ اسـالمی، مسـجد، مرکز و کانون ارتباط اجتماعی مسلمانان محسوب می شد. پرفسور 
حمید موالنا در باره نقش ارتباطی مسجد می گوید: »در طول تاریخ ایران اسالمی، مساجد یکی از مهم ترین 
مراکز ارتباطات همگانی بوده اسـت. در تاریخ اجتماعی و در فرهنگ ایران، مسـجد بزرگ ترین، متنّفذترین، 
مردمی ترین، و محّرک ترین رسـانه جمعی بوده اسـت. در مردم شناسـی ارتباطی ایران، مسـجد، یک واژه و 
جایگاه خودی است؛ در حالی که روزنامه و مطبوعات اغلب یک پدیده غیرخودی را بین مردم به وجود آورده 

است«.1 
دین اسـالم، دینی جهان شـمول اسـت. بر اسـاس آموزه های اسالمی، هر مسـلمان نسبت به سرنوشت 
مسلمانان دیگر تکالیفی دارد. نخستین تکلیف هر مسلمان نسبت به مسلمانان دیگر، توّجه و اهتمام به امور 
َتُّ  ْصَبَح و ل َیْ

َ
مسلمانان است. حدیث شریفی از نبی اکرم در این زمینه نقل شده است که فرمود: »َمْن ا

ْسِلٍم؛ هر کس ]شب را[  ْیَس ِبُ
َ
ْبُه َفل ْم ُیحجِ

َ
ُمْسِلمینَ َفل

ْ
َع َرُجاًل ُینادى یا ِلل ْم َو َمْن َسِ ْیَس ِمْنُ

َ
ْسِلمینَ َفل موِر اْلُ

ُ
ِبا

صبح کند و به امور مسلمانان هّمت نورزد، از مسلمانان نیست و هر کس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود 
و به کمکش نشـتابد، مسـلمان نیست«.2این آموزه دین اسـالم ]اهتمام به امور مسلمانان[، برخواسته از یک 

1. کارکرد مسجد، ص413.
2. اصول کافی، ج2، ص163.
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امر فطری بشـری اسـت. هر انسـانی که نسبت به سرنوشـت و رنج دیگران بی تفاوت باشد، در انسانّیت خود 
باید شّک کند. سعدی شیرازی شاید مضمون همین حدیث شریف را به شعر در آورده است که می گوید: 

بنی آدم اعضای یکدیگرند              
که در آفرینش ز یک گوهرند

تو کز محنت دیگران بی غمی                   
 نشاید که نامت نهند آدمی

  فرهنگ سازی

در جامعـه امـروزی بـه خصـوص جوامع آزاد، افکار عمومی نقش مهّمی در سرنوشـت یـک جامعه دارد و 
می توانـد باعـث تغییر حکومت ها و ایده های حاکم بشـود و اندیشـه های جدیـدی را روی کار بیاورد. یکی از 
اهداف مدیریت مسـجد می تواند جهت دهی و تقوّیت افکار عمومی به سـوی مفاهیم و اهداف دینی باشد که 
می توان از آن به نقش مسـجد در تکوین افکار عمومی یاد کرد. افکار عمومی، باور و فهم عمومی نسـبت به 
مسـائل اجتماعی اسـت. منتسکیو، از آن به »عقل عمومی« تعبیر کرده است و روسو، آن را »شعور عمومی« 
می نامد.1یونگ، اسـتاد علوم سیاسـی، افکار عمومی را »قضاوت عمومی« خوانده سـت2و در ادبیات آلمانی، 
»اراده عمومی«3نامیده شده است. هر یک از این تعبیرات نگاهی به مسئله از زاویه های مختلف است. عقل 
عمومی همان مرحله فهم و باور است. قضاوت در مرحله بعد از فهم و باور است؛ در حالی  که اراده عمومی در 

مرحله بعد از قضاوت قرار گرفته است؛ البّته در جایی که زمینه برای اعمال افکار عمومی باشد. 
افکار عمومی دو نقش و کارکرد عمده دارد که یکی، کنترل بر رفتار خصوصی افراد اسـت که بیشـتر در 
قالـب هنجارهـای عمومـی بروز می کند و دیگری تبارز در باورهای افراد اسـت که به صورت ابراز انزجار و یا 
ابـراز عالقـه مطرح می شـود و در رأی گیری ها و انتخابات اثر خود را نشـان می دهـد. بنابراین، افکار عمومی 
عالوه بر کنترل افراد، در اداره جامعه هم نقش مهّمی دارد. البّته در جوامع استبدادی، افکار عمومی بیشتر در 
کنترل رفتار افراد بروز می کند؛ در حالی که در جوامع آزاد، افکار عمومی در اداره جامعه نقش بیشتری دارد و 
بر رفتار افراد کنترل کمتری دارد؛ اّما در جامعه اسـالمی که توّجه به ارزش های دینی و انسـانی مطرح اسـت 
و نیـزآزادی عمومـی به مردم داده شـده، افـکار عمومی می تواند هر دو نقش خود را به طـور متعادل ایفا کند؛ 

1. کریمی، سعید، رسانه ها و راه های تقویت مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی، ص19.
2. همان، ص13.
3. همان، ص19.
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یعنی افکار عمومی می تواند هم در کنترل رفتار خصوصی افراد و هم در اداره جامعه نقش داشته باشد. برای 
شـکل گیری افکار عمومی، تقوّیت و اصالح افکار عمومی، مسـاجد می توانند نقش داشته باشند. شکل گیری 
افکار عمومی هرچند بیشتر توّسط رسانه ها صورت می گیرد، اّما عملکرد افراد نیز نقش مهّمی در شکل گیری 
افـکار عمومـی دارد. مسـجد، عالوه بر اینکه در ایجاد و تقوّیت افکار عمومـی نقش دارد، می تواند در اصالح 
افکار هم سـهیم باشـد. اگر ده ها هزار مسـجد در شـهرها و روسـتاها به صورت هم زمان و هماهنگ به یک 
موضوع بپردازند، می توانند افکار عمومی را درباره آن موضوع تحت تأثیر قرار بدهند. بنابراین، امامان جماعت 
و مؤمنان نمازگزار در مساجد، از بُعد تبلیغی و رسانه ای و عملکرد خود، می توانند باور و فهم عمومی، قضاوت 

و عقل عمومی را تحت تأثیر قرار داده و اراده عمومی را بر طبق اهداف دینی جهت بدهند. 

  دفاع فرهنگی

یکی از اهداف مدیریت مسـجد، مبارزه با تهاجمات فرهنگی و دفاع از ارزش های مکتبی اسـت. تردیدی 
نیست که در دنیای امروز، فرهنگ دینی مسلمانان مورد تهاجم قرار گرفته است. برای مبارزه با این تهاجم، 

مدیریت مساجد ضروری و بسیار مؤثّر است. مدیریت دفاع فرهنگی در دو مرحله انجام می شود: 
1. جلب و جذب افراد جامعه به خصوص جوانان؛ 

2. تعمیق ایمان و آگاهی دینی به صورتی که بتواند در مقابل تهاجمات فرهنگی ایستادگی کند. 
3. مسجد، یکی از بهترین مکان هایی است که می تواند برای تحّقق این مهم مورد استفاده قرار گیرد. 

4-4( ایجاد انگیزه 

یکی از اصول و قواعد مهم در دانش مدیریت، ایجاد انگیزه اسـت. وجود انگیزه در انجام کار بر سـرعت و 
کّمیت و نیز بر کیفّیت محصول می افزاید. هنر یک مدیر این است که بتواند از امکانات موجود بهترین بهره 
را بگیرد. امکانات به دو بخش ماّدی و انسـانی تقسـیم می شـود. مقصود از امکانات ماّدی، ابزارهای است که 
در مسـیر رسـیدن به هدف الزم اسـت. وظیفه مدیر است که آنها را خوب سامان دهی کند. مقصود از امکانات 
انسـانی، نیرویی اسـت که برای انجام وظیفه در اختیار مدیر اسـت. هنر مدیریت در این اسـت که بتواند از هر 
دو بخش به خوبی اسـتفاده کند. بهترین و مناسـب ترین راه برای بهره وری بهتر و بیشـتر از نیروی انسـانی، 
ایجاد انگیزه در آنها اسـت. این کار باعث می شـود که نیروی انسـانی به طور خودکار با تمام توان و ظرفّیت 
و اسـتعداد، بـرای تحّقق هدف تالش کند. مسـئله ایجاد انگیزه در دانش مدیریـت نقش مهّمی دارد، مکتب 
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»نئوکالسیک« یا »مکتب روابط انسانی« بر ایجاد انگیزه تأکید بسیاری دارد. آنان تأکید دارند که با استفاده 
از علوم انسانی، مانند روان شناسی، جامعه شناسی و مردم شناسی می توان علّت کمی بازدهی را شناسایی کرد 

و برای بر طرف کردن آنها از طریق انگیزش افراد و افزایش کارایی، بازدهی را افزایش داد.1
البّتـه ایـن زبـان و بیان برای مدیریت در بنگاه های اقتصادی اسـت. در امور فرهنگـی، تربیتی، اجتماعی 
و سیاسـی هـم می تـوان مشـابه این مطلب را مطرح کرد که برای ایجاد تحـّرک در فرد یا افراد، برای حرکت 
سـریع تر به سـوی هدف، بهترین راه این اسـت که از طریق ایجاد انگیزش در آنان، زمینه فّعالّیت خودجوش 
آنان را فراهم آورد. مدیر مسجد باید برای ایجاد انگیزه در افراد، در اقامه نماز و عبادت خدا بکوشد. نگاهی به 
سیره انبیا و نیز آیات قرآن نشان می دهد که به مسئله ایجاد انگیزه در افراد، بسیار توّجه شده است؛ به گونه ای 
که در قرآن کریم، دو وظیفه مهم انبیا، تبشـیر و انذار، یعنی مژده دادن و هشـدار دادن معّرفی شـده اسـت. در 
آیات متعّددی این مسـئله مطرح شـده و نشـان می دهد که از وظایف اصلی انبیا بوده است. قران کریم در این 

مورد آیات متعّددی را بیان می کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
ِحمِی؛ ما تو را به ّحق، برای بشارت و هشدار  َ ْصَحاِب اْلج

َ
 َعْن أ

ُ
ل

َ
ّقِ َبِشیًرا َو َنِذیًرا َو اَل ُتْسأ َک ِباْلَ َنا

ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َ
»ِإّن

)مردم جهان( فرستادیم و تو مسئوِل )گمراهی( دوزخیان )پس از ابالغ رسالت( نیستی«.2 
ُموَن؛ و ما تو را جز برای همه مردم 

َ
اِس اَل َیْعل ْکَثَر الّنَ

َ
ِکّنَ أ

َ
اِس َبِشیًرا َو َنِذیًرا َول لّنَ ِ

ّ
ًة ل

َ
 َکاّف

َ
َک ِإاّل َنا

ْ
ْرَسل

َ
»َو َما أ

نفرستادیم تا )آنها( را به پاداشی الهی بشارت دهی و )از عذاب او( هشدار دهی و اّما بیشتر مردم نمی دانند«.3 
 ِفهَیا َنِذیٌر؛ ما تو را بحّق برای بشـارت و هشـدار 

َ
 خال

َ
ٍة ِإاّل ّمَ

ُ
ْن أ ّقِ َبِشـیًرا َو َنِذیًرا َو ِإن ّمِ َک ِباْلَ َنا

ْ
ْرَسـل

َ
ا أ

َ
»ِإّن

دادن فرستادیم و هر اّمتی، در گذشته هشدار دهنده ای داشته است«.4 
ْکَثُرُهْم َفُهْم الَیْسـَمُعوَن؛ ]قرآن[ 

َ
ْعَرَض أ

َ
ُموَن* َبِشـیًرا َو َنِذیًرا َفأ

َ
َقْوٍم َیْعل ِ

ّ
ـا ل ِبّیً ـْت آَیاُتـُه ُقْرآًنـا َعَر

َ
ل »ِکَتـاٌب ُفّصِ

کتابی ]اسـت[ که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده و قرآنی فصیح و گویاسـت برای جمعّیتی که 
آگاهند، بشارت دهنده و بیم دهنده است؛ ولی بیشتر آنان روی گردان شدند؛ از این رو، )حقایق را( نمی شنوند«.5

بشـارت و انذار یا مژده و هشـدار، در همه بخش های زندگی انسـانی، از مهم ترین ابزار ایجاد انگیزه است. 
این مطلب در فطرت انسـانی ریشـه دارد؛ چون انسـان و عقل انسـانی، موجودی منفعت محور و مفسده گریز 
اسـت. عالمان اصولی و کالمی یکی از اصلی ترین و ریشـه دارترین حکم اّولی عقلی را وجوب دفع مفسـده 

1. اصول و مبانی مدیریت، ص128.
2. بقره، آیه119.
3. سبأ، آیه28.

4. فاطر، آیه24.
5. فّصلت، آیه4-3.
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و مطلوبّیت جلب منفعت می دانند و بر اسـاس آن، احکام بسـیاری را به عنوان مصداق وجوب دفع مفسـده، 
اسـتنباط کرده اند. وظیفه اصلی دین، هدایت اسـت. دین، همانند عقل به انسـان روشـنایی می بخشـد تا راه 
درسـت را بپیماید. امام مسـجد باید پیشـوای این روشـنایی باشـد و چنین روشـنایی می تواند از طریق ایجاد 
انگیزه در درون انسـان محّقق شـود. ایجاد انگیزه برای ارتباط با خداوند، هنری اسـت که مدیر مسجد باید در 

افراد جامعه ایجاد کند و این، کاری انبیایی است که به مسجد و دین و به مدیریت مسجد معنا می بخشد.

4-5( برنامه و برنامه ریزی

یکی از ارکان مهم مدیریت، داشتن برنامه و برنامه ریزی است. بدون برنامه، مدیریت معنا ندارد. مقصود 
از برنامه، تعیین اولوّیت های کاری و اهداف کاربردی است. در تعریف برنامه چنین آمده است: »برنامه ریزی، 
متضّمن تعیین هدف ها و مقاصد سازمان و تهّیه نقشه و برنامه کار است. برنامه ها نشان می دهد که هدف ها 

چگونه باید تحّقق یابند«.1 
در منابع دینی هم بر اهّمیت برنامه بسـیار تأکید شـده اسـت. از رسـول اهلل روایت شـده اسـت که به 
ابن مسـعود فرمود: »هر وقت کاری را انجام دادی، از روی دانش و اندیشـه انجام بده و تو را بر حذر می دارم 
از اینکه کاری بدون تدبیر و دانش انجام دهی که خدای متعال می فرماید: همانند زنی که رشته اش را بعد از 

بافتن، دوباره باز می کند، نباشید«.2

4-5-1( فواید برنامه 
داشـتن برنامـه در موّفقّیـت هـر طـرح، ایـده و هـر کاری، از اهّمیت زیـادی برخوردار اسـت. کاری که با 
برنامه ریزی قبلی انجام می شـود با کاری که بدون برنامه صورت می گیرد، از جهات متعّددی موّفق تر اسـت. 

برنامه ریزی دقیق، چند فایده اساسی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است: 
الف( مدیریت و بهره گیری بهتر از زمان 

زمـان، یکـی از مهم ترین عوامل موّفقّیت اسـت. در هر مدیریتی، مدیریت زمان، نقش اساسـی دارد؛ اگر 
نقش زمان و مکان را با هم مقایسه کنیم، زمان مثل یک قطعه یخ و برف و مکان مثل یک قطعه سنگ است. 
در انتخاب مکان فقط در آغاز باید توّجه و دّقت شـود و نیازمندی ها در نظر گرفته شـود. بعد از انتخاب مکان، 
ارزش و اهّمیت آن در یک حالت ثابت باقی است و دچار تنّزل و افت نمی شود؛ اّما در زمان، عالوه بر اینکه مثل 

1. مدیریت رفتار سازمانی، ص14.
2. بحاراالنوار، ج74، ص110.
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مکان در آغاز باید به تناسـب آن با شـرایط و نیازمندی ها توّجه و دّقت شـود، در استفاده بهینه از زمان هم باید 
توّجه و دّقت گردد؛ چون زمان به سـرعت و همانند یخ و برف از بین می رود. به عبارت دیگر، مکان، همیشـه 
پا برجا اسـت و دغدغه ای از ناحیه آن نیسـت؛ اّما زمان، همیشـه در حال کم شـدن و از بین رفتن اسـت. یکی 

از اصلی ترین ضرورت های مدیریت، محدودیت زمان است. در استفاده از زمان، دو محدودّیت وجود دارد:
 انتخاب زمان مناسب اّولیه؛
  .استفاده بهینه از زمان

فایده برنامه ریزی در این است که نمایی کلّی از کارهای که باید انجام شود، مشّخص می شود. بنابراین، 
برنامه ریزی باعث می شود که زمان الزم برای انجام کار مشّخص شود و همچنین، بهترین زمان الزم برای 

کّل برنامه و هر یک از اجزای برنامه معّین شود. 

ب( بهره گیری بهتر از امکانات 

توفیق در انجام هر کاری، مستلزم داشتن امکانات کافی برای آن کار است و محدودیت نیز، چیزی است 
که بشر هیچ وقت از آن رهایی نمی یابد. برنامه ریزی باعث می شود که از امکانات، استفاده بهینه شود؛ چون 
با برنامه ریزی، نیازها و امکانات مشّخص می شود. البّته در برنامه ریزی همیشه باید سعی شود که بین نیازها 
و امکانات نسبت سنجی شود و برنامه باید برآیندی از نیازها و امکانات باشد. بخش اصلی برنامه ریزی، توزیع 

امکانات بر حسب نیازها است. 

ج( اولوّیت بندی کارها 

نگاه دقیق به تمامی تالش های آدمی نشـان می دهد که انسـان ها اغلب در کارهایشـان به توفیق کامل 
نمی رسـند و به توفیق نسـبی رضایت می دهند. بر همین اسـاس، معیار مورد قبول در توفیق، موّفقّیت باالی 
شـصت درصد اسـت و نمره قبولی ]در دامنه 0 تا 20[، از 12شـروع می شـود. برنامه ریزی در تعیین اولوّیت ها 
می تواند به ما کمک بسیاری بکند. گاهی هزینه ها، امکانات و وقت زیادی، برای هدفی ناچیز صرف می شود؛ 
در حالـی کـه امـکان هدف گیـری بهتر و کامل تـر نیز وجود دارد و یـا گاهی در تعیین هـدف و اولوّیت بندی، 
بلندپروازی هایی وجود دارد که جز هدر دادن سرمایه و فرصت حاصلی ندارد. یک مدیر باید افق کاری خود را 
خوب تشـخیص بدهد و بین امکانات و ظرفّیت ها و همچنین، هدف یا اولوّیت ها هماهنگی ایجاد کند. مدیر 

باید بداند که چه هدفی را تعقیب می کند و چه هدفی از بین هدف ها اولوّیت بیشتری دارد. 
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برنامه یا برنامه ریزی به دو شکل کلّی تقسیم می شود:
 برنامه و یا برنامه ریزی استراتژیک یا جامع؛
  .برنامه و یا برنامه ریزی عملیاتی و کاربردی

برنامه ریزی جامع، به برنامه هایی گفته می شـود که خطوط کلّی برنامه های آینده سـازمان را در درازمّدت 
مشـّخص می کنـد و گاهـی در این برنامه، سـیر کلّی حرکت تا رسـیدن به کلّیه اهداف سـازمانی مشـّخص 

می شود.1
در برنامه ریزی عملیاتی، خطوط کلّی برنامه جامع در اجزای مناسـب، خرد می شـود و هر جزء به صورت 
یک هدف در برنامه های عملیاتی تعیین می گردد. سپس، برای رسیدن به هریک از اهداف، برنامه عملیاتی 

ترسیم می گردد.2
برنامه ریـزی عملیاتـی را می تـوان پیش بینی عملیات برای نیل به هدف هـای معّین با توّجه به امکانات و 

محدودّیت ها و خطوط کلّی ترسیم شده در برنامه جامع تعریف کرد.3

4-5-2( اجزای برنامه 
یک برنامه حّداقل از چهار عنصر تشکیل می گردد: 

1. هدف گذاری یا تعیین اولوّیِت کاری؛
2. پیش بینی و برآُوردها؛

3. زمان بندی؛
4. تخصیص بودجه.

یـک مدیـر بایـد بداند که چـه چیزی را می خواهد محّقق کنـد. این، همان هدف گذاری یـا تعیین اولوّیِت 
کاری است و برای علمی شدن این کار باید پیش بینی کند که آنچه می خواهد محّقق شود، تا چه حّدی قابل 
دست یابی است و با چه امکاناتی محّقق می گردد و چه موانعی بر سر راه است. بنابراین، پیش بینی، برآُوردی 
از امکانات ، فرصت ها و موانع اسـت. با تعیین هدف و پیش بینی و برآورد، نوبت به زمان بندی می رسـد. مدیر 
ص کند و برای این کار باید فاصله زمانی مشـّخصی را قرار بدهد  باید، زمان الزم برای تحّقق هدف را مشـخّ
تا بتواند در طول زمان از عملکرد خود ارزیابی داشـته باشـد. طبیعی اسـت که انجام هر کاری نیازمند بودجه 

1. مدیریت اسالمی، ص45.
2. همان، ص46.

3. مدیریت اسالمی، ص46، به نقل از مدیریت عمومی، ص26.
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است که باید قبل از شروع به کار مشّخص و فراهم شود. 
در مدیریت مسـجد هم باید این چهار عنصر محّقق شـود و گرنه نمی توان از مدیریت مسـجد سـخن به 
میان آورد. مدیریت مسـجد، وقتی صدق می کند که هدف و اولوّیت مشـّخصی مّدنظر باشـد؛ به عنوان مثال، 
جذب مردم، به عنوان یک هدف مقّدماتی در مدیریت مسجد قابل پذیرش است. برای اینکه باید راهکارها و 
موانع را مورد توّجه قرار بدهد. پیش بینی امکانات و موانع زمان بندی و تخصیص بودجه مراحل بعدی اسـت 

که باید انجام شود. 

4-6( سازمان دهی

اصلی تریـن عنصـر در مدیریـت که می توان آن را هسـته مدیریت نامید، سـازمان دهی اسـت. در تعریف 
سـازمان دهی چنین آمده اسـت: »سازمان دهی، مستلزم آن است که منابع ـ یعنی افراد، سرمایه و تجهیزات ـ 
به مؤثّرترین شـیوه برای حصول هدف ها فراهم شـود. بنابراین، سـازمان دهی شـامل ترکیب و یگانه سازی 

منابع است«.1
عملیات سـازمان دهی، مهم ترین و اصلی ترین و در حقیقت بدنه مدیریت اسـت. برخی از پژوهشـگران 

عملیات سازمان دهی را شامل سه مرحله دانسته اند که عبارت اند از:2
1. شناسایی و دسته بندی کارها؛ 

2. تعریف و واگذاری اختیارات و مسئولّیت ها؛
3. ایجاد و برقراری روابط. 

4.  به بیان جامع تر می توان سازمان دهی را در چند مرحله به شرح زیر تبیین کرد: 
5. فراهم کردن امکانات؛

6. شناسایی و دسته بندی کارها؛
7. تقسیم کارها و تعیین وظایف؛

8. ایحاد هماهنگی بین عناصر تشکیل دهنده سازمان.
توفیق در مدیریت، بسـتگی به نوع عملیاتی دارد که مدیر انجام می دهد. دّقت و سـرعت در فراهم کردن 
امکانات، شناسایی دقیق و دسته بندی منطقی کارها، تقسیم درست کارها و تعیین وظایف بر اساس توانایی 
و استعدادها و در نهایت، برقراری هماهنگی کامل بین عناصر و اجزای سازمان، شرایطی است که توفیق در 

1. مدیریت اسالمی، ص78، به نقل از مدیریت رفتار سازمانی، ص14. 
2. همان، ص78، به نقل از مدیریت تولید، ص19.
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مدیریت را میّسر می کند؛ اّما با این حال، امور دیگری نیز در موّفقّیت یا ناکامی مدیریت دخیل است از جمله، 
کنترل و نظارت که مرحله بعد از سامان دهی و عنصر مهّمی در مدیریت است. 

در مدیریت مسـجد هم باید سـامان دهی بر اسـاس این الگو انجام شود؛ یعنی در مرحله نخست، امکانات 
الزم برای مدیریت مسـجد فراهم باشـد. این امکانات، شـامل امکانات نرم افزاری و سـخت افزاری اسـت. 
امکانـات سـخت افزاری بـا توّجه بـه اهداف و برنامه هـا متفاوت اسـت؛ از ابتدایی ترین این امکانات، شـامل 
سـرویس بهداشـتی، روشنایی، منبر، وسایل صوتی و... گرفته تا امکانات پیشرفته ای که برای اهداف خاّصی 
الزم اسـت. مدیر مسـجد باید به مقتضای برنامه ها و اهداف مشـّخص خود، امکانات الزم را فراهم کند؛ به 
عنوان مثال، مدیری که می خواهد اُنس با قرآن را در مسجد و جامعه زنده کند، الزم است که عالوه بر تهّیه 
قرآن، از اساتید قرائت و فهم قرآن یا مفسر، نیز دعوت کند. بنابراین، متناسب با برنامه ها، مدیر باید امکانات 
مربـوط بـه آن را تهّیـه کند. مدیری که می خواهد در جامعه، فرهنگ دینی را ترویج کند یا می خواهد آموزش 
مسـائل دینی را تعمیق دهد یا کارهای اجتماعی دیگری انجام دهد، متناسـب با هر هدف، باید امکانات آن 

را هم فراهم کند. 
مسجد، مکانی است که انسان در آن برای آخرت کار می کند. بنابراین، مسجد از این نظر هم بازار است، 
اّما بازاری که در آن تجارت امور معنوی انجام می گردد و هم کارگاه است، اّما کارگاهی که در آن برای آخرت 
کار می شـود. مدیریت مسـجد باید شرایط مناسبی را برای این مقصود فراهم کند. همان طور که یک بازار به 
امکاناتی، از جمله راه های خروجی و ورودی، حمل و نقل، انبار و... نیازمند است، یک کارگاه نیز به امکاناتی 
که مسـتلزم کار کردن در آن اسـت، باید مجّهز باشـد. بر همین اساس، مسجد هم باید به امکاناتی که اهداف 

و فلسفه وجودی مسجد مقتضی آن است، مجّهز باشد. 
مرحلـه دّوم، شناسـایی دقیق و دسـته بندی منطقی کارها اسـت. مدیر مسـجد باید بدانـد که انجام چه 
کارهایی الزم اسـت و آنها به چه ترتیبی باید انجام گیرد. این امر، بسـتگی به درک و هوشـیاری مدیر دارد 
که چگونه کارها را دسـته بندی کند. شناسـایی دقیق کارها، بسـتگی به گسـتردگی حوزه فّعالّیت مسـجد 
دارد. اگر مسـجد از فّعالّیت در بخش های گسـترده برخوردار باشـد، الزم و ضروری اسـت که مدیر مسجد 
مشـاورانی در هـر بخش داشـته باشـد تا بتواند درک درسـتی از کارهـا و اقداماتی که باید انجـام بدهد، به 

دست آورد. 
در مرحله سـّوم، تقسـیم کار یا تعیین وظایف اسـت. دنیای امروز دنیای مشـارکت و تقسـیم کارها است و 
در اصل، مدیریت بر پایه تقسـیم کار و تعیین وظایف بنا شـده اسـت. مدیر مسـجد عالوه بر تقسـیم کارها و 
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تعیین وظایف، باید سـلیقه و مهارت هر کس را مّدنظر قرار دهد و برای هر کار، متولّی متناسـبی معّین کند. 
این بخش، از اهّمیت خاّصی برخوردار اسـت و باید با دّقت انجام شـود؛ چون سـپردن کارها به افراد به معنای 
تقسـیم زمان و امکانات اسـت که هر دو غیرقابل برگشـت هسـتند؛ نه زمان را می توان دوباره به دست آورد و 
نه امکانات هدر رفته را می توان به راحتی فراهم نمود. پس، باید مسـئولّیت ها به دّقت انتخاب شـوند تا از بجا 

مصرف شدن امکانات و استفاده بهینه از زمان، اطمینان حاصل شود. 
در نهایـت، مهم تریـن وظیفه مدیر در مرحله سـامان دهی، ایجاد هماهنگی بین همه بخش ها اسـت. 
زمـام امـور سـازمان به دسـت مدیر اسـت و او تصمیم نهایی را در هر مـورد باید اتّخاذ کنـد. اصلی ترین 
کار مدیریـت، هماهنگـی اسـت؛ زیرا در شـرایط بحرانی، مدیر اسـت که باید بـا تصمیم های بجا بحران 

را حّل و فصل کند.

4-7( کنترل و نظارت 

یکـی از مهم تریـن ارکان مدیریـت، کنترل و نظارت اسـت. با توّجه به مسـئولّیت مدیـر در قبال عملکرد 
مجموعـه و وظیفـه او نسـبت بـه ایجـاد هماهنگی بین اجـزای آن، نظارت بـر عملکرد همه اجـزا و ارزیابی 
فّعالّیت های انجام شده و پی گیری مشکالت پیش آمده، از وظایف اصلی مدیر است. در تعریف کنترل چنین 
آمده است: »کنترل، عبارت است از توّجه به نتایج کار و پیگیری آنها برای مقایسه فّعالّیت های انجام شده با 
برنامه های تعیین شده و اِعمال اصالحات مقتضی در مواردی که از انتظارات، انحرافی صورت گرفته است«.1 
با توّجه به این تعریف، مدیر باید بر اهداف و برنامه ها اِشـراف کامل داشـته باشـد؛ همان طوری که باید بر 
فّعالّیت های انجام شده نظارت کامل داشته باشد و تناسب فّعالّیت های انجام شده را با اهداف از پیش تعیین 
شده بشناسد و در صورت الزم برای رفع مشکالت یا انحرافات عملکردی و تسریع در کارها اقداماتی انجام 

بدهد.

ل  4-7-1( ارکان کنتر
همان گونه که در تعریف کنترل اشاره شد، کنترل سه رکن اساسی دارد که عبارت اند از: نظارت، ارزیابی، 

پی گیری.
نظارت، به معنای این است که مدیر بر تمام فّعالّیت های انجام شده در مجموعه اشراف داشته باشد و بداند 

1. مدیریت اسالمی، ص314، به نقل از مدیریت رفتار سازمانی، ص15.
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که چه فّعالّیتی انجام شده و یا باید انجام بگیرد تا بتواند در هر بخش وظیفه خود را به درستی انجام دهد. وی 
باید از مشکالت به وجود آمده مّطلع باشد تا بتواند تصمیم های الزم را بگیرد. 

ارزیابـی، نوعی آزمایش اسـت؛ آزمایش آنچه انجام شـده تا اطمینان حاصل شـود کـه نتایج مورد نظر به 
دسـت خواهد آمد. هر چه محصول نهایی از حّساسـّیت بیشـتری برخوردار باشد، نقش ارزیابی مهم تر خواهد 
بود. البّته ارزیابی، خود نوعی از نظارت پیشـرفته و دقیق اسـت. با ارزیابی مشـّخص می شـود که کارها طبق 

برنامه انجام شده است یا نه و نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد یا نه.
در ارزیابی، اّطالعات الزم در باره مسـائلی، مانند پیشـرفت کار بر اسـاس برنامه، کمّیت و کیفّیت عملکرد 

افراد و مشکالت اجرایی به آگاهی مدیر می رسد تا پس از ارزیابی شرایط موجود، مورد بررسی قرار گیرد. 
در نهایت، مرحله پی گیری، اصالح عملکردها یا گاهی رفع مشـکالتی اسـت که ممکن اسـت در مسـیر 

حرکت یک مجموعه ایجاد شود. در مدیریت مسجد از دو طریق می توان کنترل را انجام داد:

الف( کنترل از درون 

کنترل از درون با تقوّیت تقوا و مسئولّیت شناسـی در افراد محّقق می شـود. این بخش، خیلی مهم اسـت 
و در واقـع نوعـی واکسـینه کردن افراد در مقابل خطرات اسـت. سوء اسـتفاده و کم کاری از آفت هایی اسـت 
که در تمامی موضوعات به مدیریت و روند صحیح اجرای برنامه آسـیب می رسـاند. ایجاد تقوا در افراد مانع 
از سوء اسـتفاده و تقوّیـت حـّس مسـئولّیت پذیری در افرادی می شـود. آنچه در مدیریت »نئوکالسـیک« به 
بهره گیری از ایجاد انگیزه در افراد مطرح شـده اسـت در واقع، ایجاد تقوا و حّس مسـئولّیت پذیری اسـت. در 
مدیریت مسجد هم می توان از داده های علوم انسانی، مانند روان شناسی و جامعه شناسی و همچنین، از شیوه 

تربیت مذهبی بهره گرفت؛ با این تفاوت که استفاده ازشیوه تربیت مذهبی اثر ماندگارتری دارد. 

ب( کنترل از بیرون 

کنترل از بیرون با حضور مداوم و نظارت مسـتقیم مدیر مسـجد بر همه فّعالّیت های انجام شـده، محّقق 
می شـود. کنترل از بیرون، از وظایف اصلی مدیر اسـت و در واقع مسـئولّیت پذیری او را نشان می دهد. هرچه 
این کنترل، دقیق و فراگیرتر باشـد، انجام دقیق برنامه ها بهتر خواهد شـد. در مدیریت مسـجد، امام جماعت 

باید بر کارهای انجام شده، نظارت داشته باشد. 
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فصل پنجم: ظرافت های مدیریت مسجد 
5-1( تفاوت مدیریت در مسجد با مدیریت در سایر بخش ها

یکی از تفاوت های عمده و اساسی مدیریت در مسجد با مدیریت در دیگر بخش ها این است که در دیگر 
بخش ها، اقتدار و اعتبار مدیر، ناشی از قدرِت قانونی اوست؛ زیرا مدیر از طرف مقام مافوق منصوب شده است 
و اعتبار و اقتدار دارد و تعامل افراد زیر دسـت با مدیر فقط بر همین اسـاس اسـت؛ اّما در امامت مسـجد، اعتبار 
امام پیش از این که ناشی از قدرت قانونی باشد، ناشی از قدرت مرجعّیت است. به خصوص، در مذهب شیعه 
که بر عدالت امام تأکید دارد، اعتبار امامت به اعتبار عدالت و تدّین او و نه بر اسـاس حکم و یا منصب اداری 
اوسـت. همان طور که اگر در اداره ای مدیر از طرف مافوق منصوب نباشـد، مشـروعّیت ندارد، امام مسجد هم 
اگر عدالت و تدّین نداشـته باشـد، مشروعّیت ندارد؛ چون قدرت امام جماعت، ناشی از قدرت مرجعّیت اوست 
که بر اسـاس مقبولّیت مردم اسـتوار اسـت. بنابراین، مدیریت مسـجد ظرافت هایی دارد که باید به آن توّجه 
شـود. دو مسـئله اساسی در مدیریت مسـجد از اهّمیت اساسی برخوردار است که در حوزه های دیگر از چنین 
اهّمیتی برخوردار نیسـت؛ این دو مسـئله عبارت اسـت از: عدالت و الگوی رفتاری. در ادامه به هر کدام از این 

دو مورد اشاره می شود:
الف( عدالت 

 به طور معمول، قدرت قانونی در مدیریت هر چیزی غیر از مسجد، شرط اّول است؛ ولی در امامت مسجد، 
عدالت نقش اصلی را دارد. به خصوص از دیدگاه شیعه که بدون عدالت، امامت مسجد باطل است. البّته اهل 
سّنت چنین شرطی ندارند. بنابراین، فاسق هم می تواند امام جماعت شود. از نظر مبانی مدیریت، هر مدیری 
که بتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند، برای مدیریت شایسته است. به طبع آن، در مدیریت مسجد نیز این 
مسئله به طور کامل باید مّدنظر قرار گیرد؛ اّما جای سؤال این است که هدف از مدیریت مسجد و نماز به عنوان 
مهم ترین عملکرد مسجد چیست؟ اگر مسجد و نماز در مسجد فقط برای ادای تعظیم و تکریم خداوند باشد، 
شاید عدالت و تقوا خیلی دخیل نباشد؛ اّما اگر هدف از مسجد و نماز در مسجد، چیزی فراتر از تعظیم و تکریم 
خداوند و یا چیزی عالوه بر تکریم و تعظیم خداوند باشد، در این صورت باید دید که با امامت یک فرد فاسق 
و غیرمّتقی، آن هدف محّقق می شود یا نه؟ قرآن کریم بر این نکته تأکید دارد که مسجد باید به نّیت تقوا بنا 
ْن 

َ
َحّقُ أ

َ
ِل َیْوٍم أ ّوَ

َ
ْقوى  ِمْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعی ّسِ

ُ
شـود. همچنین، هدف از بنای مسـجد را تطهیر می داند: »...َمْسـِجٌد أ

وا؛ آن مسـجدی که از روز نخسـت بر پایه تقوا بنا شـده،  شایسته تر است  ُر ْن َیَتَطّهَ
َ
وَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
َتُقوَم فیِه فیِه ِرجال

که در آن )به عبادت( بایستی؛ در آنان، مردانی هستند که دوست دارند که پاکیزه باشند«.1 

1. توبه، آیه108.
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ب( الگوی رفتاری 
در امـور تربیتـی، نقش رفتار و الگو بودن بیش از نقش تعلیم مؤثّر اسـت. اگـر مردم ببیند که امام جماعت 
قبل از اذان در مسجد حاضر می شود و نمازهای نافله روزانه را مرتّب می خواند، بی تردید این مسئله در مردم 
نیز تأثیر گذاشته و کسانی را به تبعّیت از او به خواندن نمازهای نافله روزانه وامی دارند. اگر امام جماعتی نماز 
صبح را مرتّب در مسـجد اقامه کند، طبیعی اسـت که برخی از نمازگزاران نیز به این کار اقدام کنند و اگر امام 
جماعت نماز شـب را قبل از صبح در مسـجد اقامه کند، طبیعی اسـت که در بین نمازگزاران هم کسـانی به 
این امر عالقه نشان بدهند. در حقیقت، امام جماعت تنها امام در نماز نیست، امام در رفتار دینی هم هست. 

5-2( ساختار مدیریت مساجد

با توّجه به گسـتردگی مسـاجد در جوامع اسالمی، در مدیریت مساجد، عالوه بر مدیریت واحد هر مسجد، 
مدیریت کالن مساجد در سطح کشوری یا منطقه ای و جهانی هم، باید مورد توّجه قرار گیرد و چنین چیزی 
مسـتلزم وجود سـازمانی اسـت که مساجد را به عنوان واحدهای تابعه خود، برای رسیدن به اهداف مورد نظر، 
جهت دهی کند. در تعریف سازمان گفته اند: »سازمان، مجموعه مرّکبی از واحدهای جزئی است که هر یک 
به سـود بقّیه، عهده دار انجام کارهای معّین هسـتند«.1برای مدیریت مسـاجد، سطوح مختلفی را می توان در 

نظر گرفت که هر کدام ویژگی های خود را دارد. 

5-3( سطوح مدیریت مسجد 

سـازمان دهی مسـاجد در سـه سـطح قابل ارزیابی اسـت: سـطح کلّی و نظری یا هدایت، سـطح میانی یا 
نظارت، سطح اجرایی یا مدیریت. 

5-3-1(سطح نظری یا هدایت
در سـطح رهبری )سـطح مدیران ارشـد(، هدایت های کلّی و راه شناسـی مطرح است. به عبارت دیگر، در 
 ،سـطح رهبری، قوانین، مقررات و باید و نباید های مدیریت مسـجد مورد توّجه است. هدایت های پیامبر
امامان معصوم و مراجع دینی در این سـطح اسـت. دسـتورات قرآن و پیشـوایان دینی، نظرّیات و فتاوای 
مراجع دینی و باید و نبایدها یا احکام و آداب مسـجد را مشـّخص می کند. این وظیفه در عصر حاضر، متوّجه 

1. مدیریت اسالمی، ص77، به نقل از تئوری های مدیریت، ص15.
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مراجع دینی اسـت و متأّسـفانه در این سـطح کمبودها بسـیار اسـت. آنچه در این سـطح تاکنون انجام شده، 
مباحثی درباره احکام و آداب شـرعی مسـجد اسـت که البه الی کتاب های فقهی مطرح شده است و هنوز به 

صورت کاربردی در نیامده است. آنچه در این سطح مورد نیاز است دو چیز به شرح است:
الف( تدوین فقه المسـجد، فقها باید در راسـتای مشّخص کردن باید و نبایدهای شرعی، فقه المسجد را به 
صـورت جـّدی مـورد توّجه قرار دهند و مجموعه احکام مسـجد را در دو بخش بایدها و نبایدها تدوین کنند و 

به صورت مدّون در اختیار همه قرار دهند. 
ب( نظریه پردازی در چگونگی مدیریت مسـجد، این مبحث، بخش دیگری از سـازمان دهی مسـاجد در 
سـطح کالن و نظری اسـت که متأّسـفانه هنوز تالش شایسـته ای در این حوزه انجام نشده است و ضروری 
اسـت که به این بُعد هم توّجه شـود. این قسـمت، هرچند وظیفه مسـتقیم مراجع نیست، اّما اگر توّسط مراجع 
تهّیه شود از مقبولّیت و مشروعّیت بهتری بر خوردار خواهد شد. به هر حال، تردیدی نیست که مقبولّیت یک 
نظریه به اعتبار نظریه پرداز هم بسـتگی دارد و عالوه بر این، نظریه پردازان باید در چهارچوب احکام و آداب 
شرعی مسجد، برنامه هایی را برای مدیریت مسجد تدوین کنند و چنین کاری فقط توّسط عالمان و آگاهان 

به مبانی دینی قابل انجام است. 

5-3-2(سطح میانی یا نظارت
در سـطح سـازمانی یا مدیریت متوّسـط )مدیریت میانی(، تشکیل سـازمان های فراگیری که بر مدیریت 
مساجد نظارت داشته باشد و سیاست های کالن را مشّخص کند، ضروری است. با توّجه به گستردگی مساجِد 
جوامع اسالمی، باید یک سازمان منسجم که همه مساجد را زیر نظر داشته باشد، تشکیل شود. این سازمان 

در چند محور باید فّعال باشد: 
الف( جهت دادن به فّعالّیت های مسجد

اّولین وظیفه این سـازمان، جهت دهی هماهنگ مسـاجد به سوی هدف های مشّخص است. این سازمان 
باید با سـطح نظری و هدایت مرتبط باشـد و برای تحّقق آنچه به عنوان فقه المسـجد و یا نظرّیه هایی درباره 
چگونگی مدیریت مسـجد فراهم شـده اسـت، اهداف کاربردی تری را مشّخص کند و در قالب برنامه، توّسط 

این سازمان به مساجد، ابالغ شود. 



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 400

ب( پشتیبانى از مساجد و مدیران 

وظیفه دّوم این سـازمان، پشـتیبانی از مساجد و مدیران مساجد اسـت. مدیریت مساجد، نیازمند امکانات 
مالی و نیز ارتباط با بخش های دیگر جامعه اسـت که از طریق این سـازمان باید انجام گیرد. پشـتیبانی، نقش 
مهّمی اسـت که بسـیاری از سـازمان ها و وزارتخانه ها به عهده دارند. این سـازمان ها کانال هایی است که از 

طریق آنها منابع به طرح ها تخصیص داده می شود. 

ج( گسترش فّعالّیت های مسجد 

فّعالّیت های مسـجد در عصر حاضر، به نماز و مراسـم عزاداری و مراسـم ختم محدود شـده اسـت. باید 
فّعالّیت های مسـجد را در بخش های مختلف جامعه گسـترش داد؛ به صورتی که مسـاجد در امور فرهنگی، 
اجتماعی، آموزشـی و تربیتی نقش اساسـی را دارا باشـند. سـازمان باید زمینه فّعالّیت مساجد را در حوزه های 
مختلف فراهم کند و این امر از طریق برنامه ریزی میّسـر اسـت. سـازمان باید در برنامه ریزی خود، گسـترش 
فّعالّیت های مسـجد را در همه زمینه های مختلف فراهم کند. نیازسـنجی، امکان سـنجی، اولوّیت سنجی، از 
مهم ترین وظایف سازمان است که باید برای گسترش فّعالّیت های مساجد و نیز تعمیق فّعالّیت های مساجد 

انجام دهد. 

د( نظارت بر فّعالّیت های مسجد 

سازمان های ناظر و برنامه ریز باید بر عملکرد مساجد نظارت داشته باشند تا مبادا مساجد از اهداف اصلی 
فاصله بگیرند یا به انحراف کشانده شوند. 

یت عملیاتی یت اجرایی یا مدیر 5-3-3( سطح اجرایی یا مدیر
این سـطح از مدیریت مسـجد به اجرای عینی همه برنامه های طّراحی و ابالغ شـده توّسـط سطوح قبلی 
مدیران مسـاجد مربوط می شـود. این سـطح، بیشـتر به اجرای برنامه ها و فّعالّیت های داخل مساجد و مراکز 
فرهنگی مشـابه مسـجد منتج می شـود. در واقع، نوک پیکان اجرایی فّعالّیت های فرهنگی و مذهبی که به 
تحّقق اهداف مدیریت مسـاجد منتهی می شـود، به این سـطح از مدیریت مساجد مربوط می شود. این سطح، 
پائین ترین سـطح مدیریت مسـاجد )از باال به پائین( اسـت و بیشترین زحمات و تالش ها در این بخش انجام 
می گـردد. به این بخش از مدیریت مسـاجد، سـطح سرپرسـتی هم می گویند؛ چون برخـی از افراد یا فّعاالن 
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فرهنگی و مذهبی و حّتی خدماتی به عنوان سـر گروه و در قالب سرپرسـت بر عملکرد اعضای گروه نظارت 
و سرپرسـتی دارند. این سرپرسـتان یا مدیران عملیاتی، ضمن اِعمال مدیریت بر زیردسـتان اجراکننده خود، 

ارتباط الزم را با مدیران سطح باالتر برقرار می کنند.
بـا توّجـه به مطالب قبلی، روشـن اسـت که همه وظایف و مسـئولّیت های عمومـی و تخّصصی مدیریت 
مسـاجد را ایـن سـطح از مدیـران هـم انجام می دهند. نکته مهم این اسـت که سـطح مدیریـت عملیاتی به 
عینی سـازی برنامه هـای اعتقـادی، مذهبی، اجتماعی، دینی، آموزشـی و... در مسـاجد اقـدام می کند و همه 
مجریان نهائی برنامه ها و فّعالّیت های مسـاجد، به همراه سرپرسـتان آنها در این گروه دسـته بندی می شوند. 
بنابراین، سرپرستان و نیروهای انسانی این بخش از مدیریت مسجد از نظر تخّصصی متنّوع تر و از نظر تعداد 

بیشتر از بقّیه سطوح مدیریت هستند.

5-4( الگوهای سازمان مدیریت مساجد 

الگوهای متعّددی برای سازمان مدیریت مساجد وجود دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: مساجد دولتی؛ 
مساجد فرقه ای؛ مساجد مردمی. در ادامه بحث به توضیح هر کدام پرداخته می شود:

الف( مساجد دولتی 
مسـاجد دولتـی، چنانچـه از نامـش پیدا اسـت، توّسـط سـازمان ها و ادارات زیـر مجموعه دولـت، اداره و 
سازمان دهی می شود. برنامه ها، هزینه ها و امور اجرایی این مساجد، مثل عزل و نصب امام جماعت، مؤّذن و 
خادم، همه توّسط سازمان دولتی خاّصی انجام می گردد. این سیستم مدیریت مساجد، دارای محاسنی است 
که عبارت اند از: تأمین هزینه های مسجد، تأمین کادر و نیروی الزم برای مسجد شامل امام جماعت، مّؤذن 
و خادم و امکان مدیریت هماهنگ و همگانی مساجد. از بین این فوائد، امکان مدیریت هماهنگ و همگانی 
مسـاجد، مهم ترین ویژگی این سیسـتم است که از نظر برنامه ها، تشکیالت و افراد مسئول در مساجد، تحت 

کنترل و آماده برای سازمان دهی هستند. 

ب( مساجد فرقه ای 
این مساجد چنان که از نامشان پیدا است، مساجدی هستند که توّسط گروه های منسجم فکری، مذهبی 
و سیاسـی مدیریت می شـوند و عالوه بر فّعالّیت های دینی، ممکن است اهداف مشّخص اجتماعی نیز داشته 
باشـند. در مسـاجد، فرقه شبه سـازمانی وجود دارد. یک فرقه، نوعی سـازمان است و بلکه فرقه از نظر کارایی 
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از سـازمان کارآتر اسـت؛ چون انگیزه در اعضای آن بیشـتر است. مساجد فرقه ای به طور معمول، کارآمدتر از 
مسـاجد دولتی اسـت؛ چون هم از سـازمان بر خوردار اسـت که برنامه و جهت دهی دارد و هم از انگیزه باال در 

عمل برخوردار است. 

ج( مساجد مردمی 
 مساجد مردمی، مساجدی هستند که در محاّلت و بازارها توّسط عاّمه مردم ساخته شده و اداره می گردد. 
این مساجد که بخش عظیمی از مساجد را تشکیل می دهند، از نظم و انسجام واحدی برخوردار نیستند؛ زیرا 
سـلیقه و خواسـته مردم در یک محلّه و منطقه ، ممکن اسـت با مناطق دیگر متفاوت باشـد. با توّجه به اینکه 
مردم در اداره مسجد نقش دارند، نمی شود مردم را سازمان مصطلح نامید؛ با این حال، بی شباهت به سازمان 
هم نیسـت، چون همه افراد در اداره مسـجد با هم همکاری می کنند و برای رسـیدن به اهداف مشّخص، هر 
فرد کاری را انجام می دهد. مساجد سازمانی علی رغم این که سازمان رسمی ندارد، اّما کارایی بسیاری باالیی 

دارد، چون انگیزه در این گونه مساجد بیش از انگیزه در سازمان است. 

5-5( الگوهای مدیریت اجرایی مساجد 

مدیر مسجد
مدیر مسـجد باید امام مسـجد باشـد؛ اّما همیشـه این طور نیسـت. گاهی مسـجد، یک متولّی غیر از امام 
جماعت دارد و گاهی هیئت امنا و مردم درباره برنامه های مسـجد تصمیم می گیرند. از نظر شـرعی، مسـجد 
متولّـی نمی خواهـد؛ ولی امام می خواهد. از نظر مدیریتی نیز تفکیک بین امامت مسـجد و مدیریت مسـجد، 
منجر به تجزیه اختیارات می گردد که خود در مدیریت یک مجموعه می تواند مشکل سـاز باشـد. تعّدد مراکز 
تصمیم گیـری و تفکیـک اختیـارات، بیـش از اینکـه به نفع مدیریت باشـد، زمینه  ای برای بروز کشـمکش و 
اختالفات اسـت. بنابراین، به طور طبیعی امام مسـجد مدیر اسـت و در این نوشـتار چنین فرض شده است که 

امام جماعت مسجد، مدیر مسجد است.
در مدیریت مسـجد، سـاختار اداره مسـجد و این مطلب که مدیر مسـجد چه کسی باشد و از چه اختیاراتی 
برخوردار باشد، در بازدهی مسجد بسیار مهم است. مدیریت، بدون اختیارات کافی محّقق نمی شود؛ به همین 
دلیل، باید اختیارات مدیر به طور کامل مشّخص و کافی باشد. در موضوع مسجد، این مسئله با توّجه به انواع 
مسـاجد متفاوت اسـت. در برخی از مسـاجد، امام جماعت اختیار تاّم در تمامی زمینه ها دارد و می تواند هر طور 
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که بخواهد مسجد را مدیریت کند؛ اّما در برخی از مساجد، اختیارات امام مسجد محدود است. الگوهای مطرح 
در مدیریت داخلی مسـجد عبارت اند از: مسـاجد متولّی محور، مسـاجد هیئت امنا محور، مسـاجد مردم محور، 

مساجد امام محور. 

5-6( شیوه مطلوب مدیریت مسجد

مدیریت، دانشـی اسـت که برای اسـتفاده بهینه از امکانات موجود، به وجود آمده است و مدیر باید از منابع 
موجود بهترین بهره برداری را انجام دهد. مدیریت از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 

 بخش نظری یا اصول و قواعد مدیریت؛
 .بخش اجرایی یا تطبیق و اجرای دقیق برنامه ها

بخـش اّول، محتـوای دانـش مدیریت را تشـکیل می دهد و بخش دّوم، عملکرد مدیر اسـت. مدیریت در 
حقیقـت تلفیقـی از این دو بخش اسـت؛ یعنی تطبیق قواعد و اصول مدیریـت در موضوعی خاّص. بنابراین، 

مدیریت مسجد، زمانی محّقق خواهد شد که از اصول و قواعد مدیریت در اداره مسجد بهره گرفته شود. 

5-7( شرایط توفیق مدیریت مسجد 

 مقصود از شرایط توفیق مدیریت مسجد، شرایطی است که زمینه موّفقّیت مدیریت را فراهم می کند و اگر 
این شرایط نباشد، مدیریت مسجد با مشکالت مواجه خواهد شد. این شرایط عبارت اند از:

یت الف( کسب مهارت و دانش مدیر
 طبیعـی اسـت کـه مدیریـت علمی، زمانی محّقق می شـود کـه مدیر از اصـول و قواعد دانـش مدیریت 
آگاهی داشـته باشـد. »تیلور« که به عنوان پدر دانش مدیریت علمی شـناخته می شود، اصول چهارگانه ای را 
برای تحّقق مدیریت علمی بیان کرده که نخسـتین اصل آن »کشـف روش علمی درباره موضوع مدیریت 
است«.1نخسـتین چیزی که برای مدیریت مسـجد الزم اسـت، آگاهی از روش علمی مدیریت مسجد است. 
امامـان جماعـت مسـاجد بایـد به روش های علمی مدیریت مسـجد آگاهی داشـته باشـند. چنین دانشـی با 
برگزاری دوره های کوتاه مّدت آموزشی برای مدیران مساجد می تواند تأمین شود؛ ولی کار اساسی این است 
که مدیریت مسجد به عنوان رشته تحصیلی در حوزه تصویب و دایر شود و دانش مدیریت مسجد به صورت 

یک دانش کاربردی مورد توّجه جّدی نظام آموزشی قرار گیرد.

1. مدیریت اسالمی، ص58.
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ق هدف 
ّ

ب( فراهم کردن شرایط مطلوب برای تحق
دّومیـن عاملـی که برای توفیق مدیریت الزم اسـت، فراهم کردن شـرایط تحّقق اهـداف یک مجموعه 
و سـازمان اسـت؛ زیـرا مدیر، رهبری یک سـازمان یا مرکز اجتماعـی را برای تحّقق اهدافـی، به عهده دارد. 
بنابرایـن، وظیفـه اصلی مدیر و هسـته اصلـی مدیریت، ایجاد هماهنگی بین منابع اسـت. به همین دلیل، در 
تعریف مدیریت، توّجه اصلی بر ایجاد هماهنگی و سازمان دهی است. مدیریت مسجد و مدیریت دینی جامعه 
از طریق مسـجد، هدف واالیی اسـت که به امکانات گسـترده مالی و انسانی نیاز دارد و بدون تأمین امکانات 
الزم برای مدیریت مسـاجد، سـخن گفتن از مدیریت مساجد، بیهوده است. مدیریت مسجد و مدیریت دینی 
جامعـه از طریـق مسـاجد، زمانی محّقق خواهد شـد کـه امکانات الزم برای این کار فراهم شـود. پس، برای 
مدیریت مسـاجد، تشـکیل یک سازمان فراگیر در سطح کشور ضروری اسـت. ده هاهزار مسجد و میلیون ها 
نفر نمازگزار این مسـاجد، اسـتحقاق داشـتن یک سـازمانی نیرومند را دارد. حّتی می توان گفت که تشـکیل 
یـک وزارتخانـه، در باره سـامان دهی این امور، توّقع بیجایی نیسـت. به هر حال، نقش امکانات در پیشـرفت 
اهداف، چیزی نیسـت که نیازی به اسـتدالل داشـته باشد. طبیعی است که هر چه امکانات بیشتر باشد، نتایج 
مطلوب تری به دسـت خواهد آمد، مدیریت مسـجد هم نیازمند امکاناتی اسـت که باید فراهم شـود و این امر 
می تواند در قالب یک سازمان دولتی یا کمک های مردمی باشد؛ اّما مهم این است که امکانات قابل اعتمادی 
باشد که بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد. مدیریت بدون برنامه ریزی مفهومی پیدا نمی کند و برنامه ریزی 

بدون وجود امکانات، نوشته روی کاغذ خواهد بود. 

ج( انگیزه و جّدیت مدیر
سـّومین عامـل در تحّقـق مدیریـت علمی، انگیزه و جّدّیت مدیر در پیشـبرد اهداف مسـجد اسـت. دادن 
اختیارات کافی به امام جماعت یکی از راه هایی اسـت که در او ایجاد انگیزه می کند. ایجاد یک رقابت سـالم 

در بین امامان مساجد می تواند انگیزه امام جماعت را تقوّیت کند. 
 مدیریت علمی مسجد، زمانی محّقق خواهد شد که این سه عامل موجود باشد: اّول اینکه، به امامان مساجد 
درباره مدیریت علمی مساجد آموزش های کافی داده شود. این کار نیازمند تحقیق علمی درباره روش مدیریت 
مسجد، شکل گیری رشته تحصیلی و علم مدیریت مسجد و تهّیه متون آموزشی در این باره است. دّوم اینکه، 
سازمانی که امکانات الزم را در اختیار آنها بگذارد، تشکیل شود و بر همه مساجد اِشراف داشته باشد و در نهایت، 

انگیزه الزم برای مدیریت علمی مساجد در ائّمه جماعات مساجد، ایجاد و تقوّیت شود. 
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نتیجه سخن

در جوامـع امـروزی، مدیریت و تولیت امور در تمام جوانب زندگـی اجتماعی فراگیر و امری اجتناب نا پذیر 
شـده اسـت و دانـش مدیریـت، از دانش های جدیدی اسـت که به سـرعت رشـد کرده و در طـی حدود یک 
قـرن بـا توّجـه به کاربردی بودن آن و از طرفی تفاوت  شـیوه ها و الگوهای مدیریتـی و با توّجه به موضوعات 
مختلف زندگی اجتماعی ، دارای شاخه های بسیاری شده است و روز به روز با مطرح شدن موضوعات جدید، 
گسترده تر می شود؛ از این رو، هر موضوعی می تواند دارای ضوابط و فنون و شیوه های خاّصی برای مدیریت 
باشـد. در این راسـتا، مسـجد هم از موضوعاتی اسـت که باید در باره آن از مدیریت ویژه و مخصوص سـخن 
گفت. پرداختن به مبحث مدیریت مسـاجد با توّجه به گسـتردگی مسـاجد و کاربردی بودن آنها و نیاز مبرم به 

شیوه هایی که باعث کارایی بیشتر مساجد می شود، امری الزم و ضروری بنظر میرسد.
بـدون تردیـد، مسـاجد بایـد دارای مدیریتی قوی و توانمند باشـند؛ یعنـی ائّمه  جماعات بایـد خود، اّولین 
برنامه ریـز باشـند تا بتوانند مسـاجد را هم به منظـور تقوّیت بنیه  دینی و مذهبی و هم بـه منظور بهره برداری 

مسائل سیاسی،  اجتماعی و ارتقای میزان آگاهی آحاد مردم مهّیا سازند.
به طور کلّی، نحوه مدیریت مسجد به عنوان یک عمل جمعی، نسبتی مستقیم با مبانی و پیش فرض های 
انسـان درباره نقش و جایگاه دین و مسـجد در جامعه دارد؛ یعنی اینکه هر نقش و جایگاهی که یک فرد و یا 
یک جریان فکری بر اسـاس مبانی فکری خود برای مسـجد در اجتماع در نظر می گیرد، نحوه تعامل آنها را 
با مسـجد و مدیریت مسـجد شکل می دهد. در حال حاضر، سـه دیدگاه در باره مدیریت مسجد وجود دارد که 

هر کدام از این سه دیدگاه، مبانِی به طور کامل متفاوتی دارند که در ادامه به هر کدام از آنها اشاره می شود:
1. دیدگاه سکوالری: این دیدگاه که در کشورهای دارای نظام الئیک و سکوالر حاکم است و همان دیدگاه 
دنیاگرایانه به مسـجد اسـت. در این نظام ها، وظیفه دولت این اسـت که از فّعال شدن مساجد در امور سیاسی 
و اجتماعی جلوگیری کند. بر این اساس، صاحبان این دیدگاه، از فّعال شدن مساجد و معابد در اموری که به 
مذاقشـان خوش نیاید، جلوگیری می کنند. در این دیدگاه، دین و مسـجد حّق ندارند در امور اجتماعی دخالت 

کنند. بنابراین، سکوالریسم، سیاست تحمیلی بر ادیان، مذاهب و معابد است.
2. دیـدگاه دولتـی: ایـن دیـدگاه در برخـی از کشـورهایی که چهره اسـالمی دارند، معمول اسـت، دیدگاه 
منفعت محور دولتی اسـت. در این دیدگاه، دولت هزینه اداره مسـاجد را تأمین می کند و مساجد، تحت کنترل 
وزارت اوقاف و امور خیرّیه و یا عنوان های مشـابه قرار دارد؛ چنان که در برخی از این کشـورها، مثل اردن و 

عربستان، کنترل شدیدی بر مساجد انجام می شود.
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3. دیدگاه مکتبی: این دیدگاه بر گرفته از قرآن، سـّنت نبوی و سـیره معصومان اسـت و بر نظریه 
سیاسـت و دولِت دینی مبتنی اسـت. در این دیدگاه، جامعه، دولت و سیاسـت باید در چهارچوب دین حرکت 

کند. اساس این دیدگاه بر  عدم تفکیک دین از سیاست است.
بـا توّجه به دیدگاه های یاد شـده، مدیریت مسـجد، شـکل ها و جهت های به طور کامـل متفاوتی به خود 
می گیرد. در اّول قرن بیسـتم، دیدگاه سـکوالری و دیدگاه دولتی در بسـیاری از کشـورها مسـاجد را به سـود 
خویش مدیریت کرده و تا می توانسـت، مسـاجد را از حیات اجتماعی مردم دور نگه داشـته اسـت؛ اّما با موج 
بیداری اسالمی که با انقالب اسالمی ایران به اوج خود رسید، مساجد دوباره به حیات اجتماعی بازگشته اند.

آ نچـه امـروز ضـرورت دارد، تداوم و تعمیـق نقش و حضور مسـاجد در حیات سیاسـی و اجتماعی جوامع 
اسـالمی اسـت. بر این اساس، مقصود و هدف اصلی از مدیریت مسجد این است که مسجد به جایگاه واقعی 
و اصلی خود در جوامع اسالمی برگردد و یا حّداقل به آن سو حرکت کند. در حقیقت، هدف نهایی از مدیریت 

مسجد، مدیریت دینی جامعه است.
از نظر اجتماعی، مسجد قلب جامعه اسالمی است که در آن هم دین و هم اجتماع مسلمانان تبلور می یابد. 
با نگاهی به تاریخ و جایگاه مساجد در جوامع اسالمی قدیم، درمی یابیم که مسجد نقش بسیار گسترده ای در 
حیات جمعی افراد یک جامعه ایفا می کرد و مکانی برای عبادت، اجتماع، مشـورت، تحصیل، تعلیم، تربیت، 
ارتبـاط، اّطالعی رسـانی و... بود؛ یعنی در جوامع اسـالمی، مسـجد محور همه کارها بـود. در حالی که امروز 
مسـجد فقط برای عبادت و نماز اسـت. علّت عمده این فاصله، زائیده شـرایط حاکم بر جهان اسـالم در قرن 
نوزده و بیسـت میالدی اسـت که به طور مسـتقیم به سلطه اسـتعمارگران بر جوامع اسالمی مربوط می شود. 
حضور و حاکمّیت اسـتعمارگران، تعادل نهادهای حاکم بر جوامع اسـالمی را به هم زد و جایگاه مشـّخصی 
برای بسـیاری از نهادهای قدیم در نظام جدید حاکم بر جوامع اسـالمی تعریف نشـد؛ چنان که مسجد قبل از 
قرن بیستم، محّل اصلی آموزش و پرورش بود؛ در حالی که در نظام جدید، هیچ جایگاه آموزشی برای مسجد 
تعریف نشده است. البّته برخی از این اموری که از مسجد سلب شده، اقتضای جوامع مدرن است و نمی توان 
در جامعه مدرن این امور را به مسـجد برگرداند؛ چون در جامعه مدرن کارها تقسـیم شـده است و هر کاری به 
سازمان و مدیریت خاّصی نیاز دارد که انجام آن مستلزم اماکن و امکانات خاّص خودش است که نمی توان در 
مسجد این مکان و امکانات را فراهم کرد. در عین حال، بسیای از امور اجتماعی را می توان در مسجد انجام 
داد و از طرفی با توّجه به نیازهای جامعه مدرن، می توان کارکردهای جدیدی را برای مساجد تعریف کرد. با 
توّجه به اینکه در جامعه مدرن، یکی از معضالت مهم، کمبود جا و مکان برای بسـیاری از فّعالّیت ها اسـت و 
با توّجه به گستردگی مساجد و حضور آنها در متن اجتماع، می توان بسیاری از اقدامات عمومی را که با شأن 
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مسجد منافاتی ندارد، در مسجد انجام داد. مساجد زمینه های مناسبی برای بسیاری از اقدامات مفیدی است 
که هم به مصلحت کّل جامعه و هم به منفعت و مصلحت تک تک افراد است. مساجد از ظرفّیت های بسیاری 
برخوردار هسـتند که هم از نظر فضا و امکانات و هم از نظر نیروی انسـانی و از نظر مشـتری، اسـتعدادهای 

بالقّوه بسیاری دارد. 
مدیریـت مسـجد، زیرمجموعه مدیریـت فرهنگی و تربیتی اسـت. با توّجه به اهـداف مدیریت فرهنگی 
و تربیتـی، اصـول و قواعـد مدیریـت در عرصه هـای فرهنگـی، تربیتی، اجتماعـی و سیاسـی از پیچیدگی و 
گستردگی های بسیاری برخوردار است و نمی تواند در چهار یا پنج مورد خالصه شود؛ بلکه باید در محورهای 
متعّددی، اصول و قواعد مشّخصی مطرح شود. به نظر می رسد که مدیریت در امور فرهنگی و تربیتی، حّداقل 

در هفت محور باید قاعده و ضابطه مند باشد؛ این هفت محور عبارت اند از: 
1. مشّخص کردن وظایف و اختیارات مدیر؛

2. تعریف موقعّیت و جایگاه اجتماعی موضوع مدیریت؛
3. تعیین هدف؛
4. برنامه ریزی؛
5. ایجاد انگیزه؛

6. سازمان دهی و اجرا؛
7. کنترل و نظارت.

به طور کلّی، زمینه های توفیق مدیریت مسجد عبارت اند از:
1. کسب مهارت و دانش مدیریت: مدیریت علمی، زمانی محّقق می شود که مدیر از اصول و قواعد دانش 

مدیریت آگاهی داشته باشد.
2. فراهم کردن شرایط: دّومین عاملی که برای توفیق مدیریت الزم است، فراهم کردن شرایط مربوط به 
تحّقق اهداف یک مجموعه و سازمان است؛ زیرا مدیر، رهبری یک سازمان یا مرکز اجتماعی را برای تحّقق 
اهدافی، به عهده دارد. بنابراین، وظیفه اصلی مدیر و هسته اصلی مدیریت، ایجاد هماهنگی بین منابع است. 

به همین دلیل، در تعریف مدیریت توّجه اصلی بر ایجاد هماهنگی و سازمان دهی است.
3. انگیزه مدیر: سـّومین عامل در تحّقق مدیریت علمی، انگیزه و جّدّیت مدیر در پیشـبرد اهداف مسـجد 
است. به یقین، دادن اختیارات کافی به امام جماعت که متولّی اصلی فرهنگی مسجد است، یکی از راه های 
ایجـاد انگیـزه در وی اسـت. ایجاد یک رقابت سـالم در بین امامان مسـاجد، می تواند انگیـزه امام جماعت را 

تقوّیت کند. 
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تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد
رسول عّباسی

چکیده

در تحقیـق حاضـر، بـا مطالعه و کنکاشـی وسـیع، عناصر الگوی مدیریت اثربخش مسـجد، شناسـایی و 
مشـّخص شـد. البّتـه ایـن الگو به طور گسـترده طّراحی و تدوین شـد؛ به نحـوی که حّتی با کمـک این الگو 
می تـوان کل عملکرد اثربخش مسـجد را پایش نمود. در این الگو، پنـج  حوزه کلِّی ورودی، فرآیند، خروجی، 
پیامد خروجی و عناصر محیطی و در مجموع یازده بُعد جزئی شناسـایی شـدند. ابعاِد حوزه ورودی عبارت اند 
از: شایسـتگی های امام مسجد، شایستگی های فّعاالن و کارگزاران، شایستگی های جماعت )نمازگزاران( و 
منابـع )منابـع مالـی، ماّدی و اّطالعات(. حوزه فرآیند، بُعد اقدامات و حوزه خروجی ها، تنّوع و کیفّیت برنامه ها 
و خدمات را شـامل می شـود. جذب حداکثری، تحّول و تعالی تنها بعد حوزه پیامد خروجی است. حوزه عناصر 
محیطـی نیـز در برگیرنده ابعادی مانند سـازمان های محیطی و بافت محلّی اسـت. در این تحقیق به منظور 
تدوین الگوی تحقیق و تشـریح حوزه های پنج گانه و تبیین ابعاد یازده گانه، از مطالعه منابع دینیـ  اسـالمی 
به خصوص آیات و روایات، منابع علم مدیریت، جامعه شناسـی، روان شناسـی دین، مدیریت اسـالمی، منابع 
فقهی مسـجد، بررسـی تطبیقی در حوزه مطالعات سـازمان های داوطلبانه و سازمان های دینی و همچنین از 

مصاحبه اکتشافی، مشاهده و نظرسنجی از متخّصصان استفاده شده است.

واژگان کلیدی: 

نهاد دینی، اثربخشی، مدیریت اثربخش مسجد، امام مسجد، فّعاالن، مأموم ها.
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مقّدمه 

مسـجد همان طور که از نام آن پیداسـت، محلّی برای سجده و عبادت در برابر پروردگار یکتاست. نگاهی 
به تاریخ گذشـته به خصوص در صدر اسـالم به ما نشـان می دهد اگرچه رسالت اصلی مسجد، برگزاری آیین 
کرنش و نیایش و ارتباط عبادی انسان با خداوند متعال است، ولی هیچ گاه کارکرد مساجد فقط به اقامه نماز 
جماعـت و انجام عبادات جمعی محدود نشـده اسـت. توصیه و تأکید دین بر انجـام اعمال عبادی به صورت 
جمعی، نشـان از اهّمیت مزایای جنبی تشـکیل اجتماع در بین مسـلمانان دارد. در پرتو تشکیل این جماعات، 
امکان بهره برداری های مختلف اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و غیره برای عاّمه مردم به وجود می آید. تاریخ، 
گواهـی می دهـد که در برهه هایی، از مسـجد به عنوان مرکز تعلیم و تعلّم معارف دینی و حّتی علوم بشـری، 
پایگاه اّطالع رسـانی، مجلس شـور و مشورت سیاسی ـ اجتماعی، ستاد فرمان دهی و سامان دهی امور نظامی 
و محّل رسیدگی به امور گوناگون مسلمانان استفاده می شده است. به عبارت دیگر، می توان چنین بیان کرد 
هر زمان که مدیریت بهتری بر این نهاد دینی اعمال شده، از ظرفّیت ها و کارکردهای بالقّوه آن، بهره برداری 
بیشـتری شـده اسـت. همان طور که در تعریف واژه مدیریت، آن را امکان بهره برداری بیشـتر از ظرفّیت ها 
دانسـته اند. اگر بخواهیم که مسـجد به عنـوان یک نهاد داوطلبانه، مردمـی، غیرانتفاعی و مذهبی در تحّقق 
کارکردهای مختلف اجتماعیـ  دینی خود، موفق تر و اثربخش تر باشـد، نیاز به مدیریتی توانمند و اثربخش 

بیشتر احساس می شود. 
در اکثر نظرسـنجی های به عمل آمده در داخل کشـور، ضعف مدیریت مسـجد عامل اصلی عدم گرایش 
به مسـاجد، عنوان شـده اسـت. ضعف آگاهی کادر اجرایی مسـاجد نسـبت به شـیوه های صحیح مدیریت و 
برنامه ریزی و چگونگی تعامل با جماعت مسجد از گروه های سّنی مختلف، سبب کم رونقی برخی مساجد و 
خالی شدن آنها از طیف جوانان فّعال کشور شده است و بعضی مساجد به نمازخانه ای بدل گشته و یا تعطیل 

شده اند. 
وضعّیـت کم رونق برخی مسـاجد کشـور، ما را بـر آن می دارد تا از زاویه علم مدیریـت، مدیریت اثربخش 
مسـجد را کـه نهـادی دینی، داوطلبانه و مردمی اسـت، مـورد واکاوی دقیق قرار داده و به شناسـایی عوامل 
و عناصـر اساسـی آن بـه خصوص از نـگاه مخاطبان بپردازیـم؛ همان امری که در بین پژوهشـگران عرصه 
مدیریت، کمتر مورد توّجه واقع شـده اسـت. اینک سـؤال اساسـی که مطرح می شـود این است که مدیریت 

اثربخش مسجد دارای چه عوامل و عناصری است و ارتباط بین این عناصر از چه الگویی پیروی می کند؟
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مبحث اّول: کّلیات مدیریت اثربخش مسجد 
تعریف مدیریت اثربخش

 .مدیریت اثربخش« عبارت است از: کسب اهداف سازمانی یا بیش از آن«
  1.مدیر اثربخش« کسـی اسـت که بتواند هشتاد تا نود درصد توانایی های افراد را به کار بگیرد«

البّته یک مفهوم قطعی از »اثربخشی سازمانی« وجود ندارد و اکثر نویسندگان، سنجش اثربخشی 
سـازمانی را مسـتلزم تعریف شـاخص های متعّدد و ارزیابی وظایف مختلف سـازمانی با استفاده از 
خصیصه های متفاوت می دانند. برخالف تّصور غالب، در بین افراِد آشنا به علم مدیریت، اثربخشی 

فقط دست یابی به هدف نیست، بلکه رویکردهای مختلفی در اثربخشی وجود دارد.
 رویکردهای سنجش اثربخشی سازمانی

صاحب نظران چهار رویکرد به سنجش اثربخشی سازمانی را معّرفی کرده اند که به شرح زیر است. 
1. اّولین رویکرد، رویکرد دسـت یابی به هدف اسـت. این رویکرد با شناسـایی اهداف در سنجش عملکرد 

مشّخص می شود. 
2. دّومین چارچوب، رویکرد منابع سیستم یا سیستم باز است. این نگاه به اثربخشی بر توانایی یک سازمان 
در جـذب منابـع بـرای اطمینان از بقا تأکید دارد. جذب منابع ضـروری و حفظ یک رابطه   هارمونیک با محیط 

از ضرورّیات کاربرد مدل سیستمی است. 
3. چارچـوب سـّوم، رویکـرد فرآینـد داخلی اسـت. کنترل، تمرکز، رسمی سـازی، ثبات، اسـتمرار، نظم و 
شاخص های قابل پیش بینی عملکرد از شاخص های این رویکرد است. بر اساس این رویکرد، کارکنان برای 
اطاعت از مقررات پاداش داده می شوند و رهبران جنبه های مختلف کار را اندازه گیری کرده و مستند می کنند 

و باور دارند که یکسان سازی و رسمی سازی به ثبات، نظم و استمرار ختم می شوند. 
4. تاکید بر منابع انسانی به چهارمین رویکرد ختم می شود که به رویکرد اجزا یا گروه های استراتژیک یا رضایت 
ذی نفعان مشهور است. در این رویکرد، مشّخص کردن دیدگاه ذی نفعان اصلی از اثربخشی، مهم ترین نکته فرض 
می شود. هر گروه ممکن است تقاضای متفاوتی نسبت به شیوه عمل سازمان داشته باشد. این رویکرد از چارچوب 
سیاسی ناشی می شود و توانایی سازمان را در راضی ساختن مجموعه متنّوعی از گروه های داخلی و خارجی مورد 
ارزیابی قرار می دهد. ذی نفع، به مثابه هر شـخص، گروه یا سـازمان تعریف می شود که می تواند از توّجه، منابع یا 

خروجی سازمان بهره مند شود )یا مستحّق آن است( یا اینکه تحت تأثیر آن خروجی قرار می گیرد.

1. رضاییان، 1379.
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بنابرایـن، در ایـن تحقیق بر آن شـدیم که با پرهیز از بخشـی نگری، نگاهی جامـع، فراگیر و فرآیندگرا به 
پدیده اثربخشی در نهاد دینی مسجد داشته باشیم. در این نگاه، سعی شد انعطاف پذیری، خالقّیت و استمرار 
در بهبود کیفّیت به عنوان ویژگی های این مدل در نظر گرفته شود. همان گونه که در الگوی تعالی سازمانی 
اشـاره می شـود، اثربخشی سـازمانی هنگامی افزایش می یابد که کلیه فّعالّیت های داخلی سازمان که دارای 
ارتباط متقابل هستند، به طور دقیق شناخته شده و به صورتی نظام مند و با استفاده از اّطالعات قابل اطمینانی 

از ذی نفعان اداره شود و تصمیم گیری های مرتبط با عملیات جاری و بر اساس آن صورت گیرد.
با توّجه به این نکات در طّراحی چارچوب نظری تحقیق سعی شده است از رویکردهای مختلف فوق الذکر 
در اثربخشـی سـازمانی، یعنی رویکرد هدف مدار، منابع سیسـتم، فرآیند داخلی و رضایت ذی نفعان اسـتفاده 
شـود. با نگاه به این رویکردها و تنّوع آنها بر آن شـدیم تا با اسـتفاده از الگوی سیسـتمی، چارچوبی را طّراحی 
و ارائه کنیم که بتواند جهت گیری رویکردهای مختلف اثربخشـی را هم چون چتری در بر بگیرد. در نتیجه، 
الگوی سیسـتمی در علم مدیریت به عنوان مبنای اصلی نظری در طّراحی الگوی تحقیق و شناسـایی اجزا و 
عناصر آن انتخاب گردید. رویکرد سیستمی در مدیریت، شامل داده ها )انسان، سرمایه، مدیریت و فّناوری(، 
فرآیند )برنامه ریزی، سـازمان دهی، اسـتخدام، رهبری و کنترل(، ستاده )محصوالت، خدمات، سود، رضایت 

و یکپارچگی هدف( و محیط است. 

الگوی تعالی سازمانی 

تعالی سـازمانی، الگوی دیگری اسـت که در طّراحی الگوی نظری تحقیق به آن توّجه شـده است. تعالی 
سـازمانی، به عملکرد برجسـته مدیریت یک سازمان که به دست یابی به نتایج درخشان منتهی شده، اطالق 

می شود. این الگو از دو بخش تشکیل شده است:
1. توانمندسازها که شامل رهبری، توسعه کارکنان، خط مشی و راهبرد، مشارکت ها و منابع و فرآیندهاست. 

2. نتایج که شامل نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد است. 
3. شکل ساده الگوی مدیریت اثربخش مسجد مبتنی بر الگوی سیستمی را می توان به صورت زیر نمایش داد:

-شایستگی های امام مسجد
-شایستگی های دست اندرکاران

- شایستگی های جماعت
- منابع

- اقدامات مدیریتی
- تنوع برنامه ها و خدمات

کیفّیت برنامه ها وخدمات  -
کثری - جذب حدا

- تحّول و تعالی

بازخورد )رشد و یادگیری(
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طبق این چارچوب نظری، معتقدیم توانمندسـازها، یعنی منابع ورودی اعّم از منابع انسـانی )امام مسجد، 
فّعاالن و مأموم ها( و منابع مالی، فیزیکی و اّطالعاتی، اقدامات، مجموعه مدیریتی مسـجد به عنوان فرآیند 
بـر خروجی هـا یـا نتایج تأثیرگذارند. از آنجایی که عنصر فرآیند در الگوی سیسـتمی شـامل وظایف عمومی 
مدیریت و در الگوی تعالی سـازمانی، فرآیند زنجیره تولید اسـت بنابراین، در مؤلّفه اقداماِت این الگو، ترکیب 
هر دو نقطه نظر مورد توّجه قرار گرفت و وظایف عمومی مدیریت از الگوی سیسـتمی و مدیریت عملیات یا 

فرآیند از الگوی تعالی سازمانی اقتباس شد. 
با توّجه به ارزشی بودن فضای معنوی مسجد و لزوم حاکم کردن ارزش ها بر روابط بین فردی و فّعالّیت ها 
به جای فضای بوروکراتیک و روابط سلسله مراتبی، مؤلّفه ای با عنوان تبیین جهت گیری های ارزشی مسجد 
در مؤلّفه اقدامات پیشـنهاد شـده اسـت که روح یا فرهنگ ارزشی این سازمان معنوی را شکل می دهد. نتایج 
نیـز طـی دو گام یعنـی: 1ـ خروجی ها شـامل تنّوع و کیفّیت برنامه ها و خدمات ؛ 2ـ  پیامدها )اهداف( شـامل 
جذب حداکثری و تحّول و تعالی مطرح شـده اسـت. این زنجیره از طریق بازخورد )رشـد و یادگیری( به یک 
حلقـة پویا تبدیل می شـود و در نتیجه، می تواند کّمیـت و کیفّیت عناصر ورودی را ارتقا دهد. عناصر محیطی 
هم از عناصر تأثیرگذار بر اجزای داخلی سیسـتم هسـتند. روابط حوزه های علمیه، سـازمان های باالدسـتی، 
همـکار و واحدهـای محلّی با مسـجد و بافت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و فّناورانه )تکنولوژیکی( 

محلّه به عنوان اجزای محیط نزدیک و تأثیرگذار بر مسجد در نظر گرفته شده اند.
البّتـه در مـورد خروجی هـا اگر چه می توان تنّوع برنامه هـا و خدمات را جزئی از کیفّیت قلمداد کرد، ولی به 
منظور برجسته سـازی و نشـان دادن اهّمیت ویژه آن، به عنوان یک بُعد مسـتقل در نظر گرفته شـده اسـت. 
تنّوع کارکردها و برنامه های مسـجد از این جهت حائز اهّمیت اسـت که مسـجد در سـّنت نبوی، هرگز 
یک تشـکیالت تک کارکردی و یا به عبارتی، مکانی برای عبادت صرف نبوده، بلکه مرکز سـامان دهی امور 

مسلمانان و محّل انجام کارکردها و برنامه های مختلف بوده است.

الگوی مدیریت اثربخش مسجد

الگوی مدیریت اثربخش مسـجد، متناسـب با توضیحات ذکر شـده و با پیش فرض تأسـیس مسـجد بر 
 

ٌ
ْن َتُقوَم فیِه فیـِه ِرجال

َ
َحـّقُ أ

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقوى  ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـی ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ اسـاس تقـوا و اخالص، مبتنی بر آیه »َلَ

یَن«1طّراحی و در مباحث آینده ارائه شـده اسـت. از این آیه شـریف به  ر ّهِ
ّطَ وا َو اهلُل ُیِحّبُ اْلُ ُر ْن َیَتَطّهَ

َ
وَن أ ُیِحّبُ

1. توبه، آیه108.



مقـــــــــــاالتبرگزیـــــــــــــده2 416

روشـنی می توان دریافت که آنچه »مسـجد قبا« را در خور مدح و سـتایش کرده، تقوا و اخالص مؤّسسان آن 
بوده اسـت. امام باقر یکی از عوامل مبارک بودن »مسـجد ِغنی« در کوفه را مؤمن بودن بانی آن دانسـته 
اِت«،2 ارزش هر عملی به قصد و نیت  ّیَ  ِبالّنِ

ُ
ْعَمال

َ
ااْل َ َ

اسـت.1همچنین، بنا بر حدیث معروف نبوی: »ِإّن
فاعل آن است. بنا کردن یک مسجد زمانی از ارزش واالیی در نزد پروردگار متعال برخوردار است که با نّیت 
خالص و برای رضای الهی صورت گرفته باشـد. صاحب تفسـیر نور در این زمینه چنین می نویسـد: »گاهی 

مسجد، بانیان خود را به قعر دوزخ می افکند«.3

مبحث دّوم: شایستگی های مدیران
مدیر شایسته

در تعریف شایسـتگی مدیران گفته اند: شایسـتگی مدیران عبارتست از خصوصّیات و رفتارهایی که منجر 
به اثربخشـی مدیران در محیط شـغلی شـود، مانند دانش، مهارت ها، ویژگی های شـخصّیتی، نگرش، اعتبار 

حرفه ای و عمومی.4
در تعریف دیگری، شایسـتگی، ویژگی اساسـی یک شخص بیان شده که از نظر علّی با عملکرد اثربخش 

یا برتر فرد در یک موقعّیت شغلی مرتبط است. 
»اسپنسـر«5 اعتقـاد دارد که شایسـتگی در پنج قالب قرار می گیرد: انگیزه هـا، خصیصه ها، خودمفهومی، 

دانش و مهارت.
»بویاتزیـس«6 دامنـه ای از عوامـل را در موّفقّیـت مدیـران دخیـل می دانسـت. وی این عوامـل را مانند 

کیفّیت های فردی، انگیزه ها، تجربه و ویژگی های رفتاری تحت عنوان شایستگی چنین تعریف می کند:
ظرفّیـت موجـود در فـرد کـه منجر به رفتاری بـرای برآورده کردن مطالبات شـغلی موجـود در چارچوب 

پارامترهای محیط سازمانی می شود و به نوبه خود نتایج مطلوب را ایجاد می کند، شایستگی نام دارد. 
»دیوید روباتام« در مقاله ای در این خصوص می نویسد: »شایستگی، معانی متفاوتی دارد و هنوز هم یکی 

از مبهم ترین عبارات ادبیات سازمان باقی مانده است«

1. وسائل الشیعه، ج3، ص519.
2. تهذیب األحکام، ج1، ص83 ، ح4.

3. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج5، ص146، ذیل آیه109سوره توبه.
4. غّفاریان، 1379.

5. Spencer & Spencer, 1993.
6. Boyatzis, 1982.
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مؤّلفه های و مهارت های شایستگی
در یک جمع بندی، مؤلّفه های شایستگی در شش گروه کلّی جای می گیرند:1

1. دانش و معلومات حرفه ای؛
2. مهارت ها: مهارت توانایی پیاده سازی علم در عمل؛

در یک تقسیم بندی متداول مهارت های مورد نیاز مدیران به سه نوع تقسیم شده اند و آنها را بدین صورت 
تعریف کرده اند:
  کی: توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سـازمان و آگاهی از اینکه آیا شـخص در مهارت ادرا

خور شرایط سازمان عمل می کند یا نه. این آگاهی موجب می شود که فرد به جای این که فقط بر 
مبنـای هدف هـا و نیازهـای گروِه نزدیک و بالفصل خود عمل کنـد، اقدامات خود را بر هدف های 

کّل سازمان استوار سازد.
  مهارت انسـانی: توانایی و قدرت تشـخیص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار به وسـیله

آنها که شامل درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری مؤثّر است.
  ،مهـارت فّنـی: توانایـی حاصـل از تجربّیات، آموزش و کارآموزی الزم برای به کارگیری دانش

روش ها، فنون و تجهیزات الزم برای انجام کارهای خاّص.
3. ویژگی های شخصّیتی: شخصّیت، عبارت است از مجموعه الگوهای منحصربه فرد و تا حدودی ثابت 

رفتاری، احساسی و فکری که انسان ها از خود بروز می دهند.
4. نگرش: هیچ تصمیمی در یک محیط خالی از مفاهیم ارزشی گرفته نمی شود. موازین ارزشی تصمیم 
گیرنده، یکی از عملکردهای اصلی در شکل گیری تصمیم است. مجموعه ارزش ها یکی از مهم ترین عوامل 
متمایزکننده مدیران از یکدیگر است. برخی از این عوامل عبارت است از: باور به پاسخگویی در برابر خداوند، 
محتـرم شـمردن مردم، پای بنـدی به اخالق حرفه ای، امید به جهان آخرت، نحوه نگرش به انسـان، نگرش 

توحیدی.
5. اعتبار حرفه ای: اعتبار حرفه ای به جایگاه مدیر در شبکه ارتباطات حرفه ای برمی گردد و عبارت است 

از: قابلّیت برقراری ارتباط با افراد مؤثّر و درخواست از آنان با احتمال زیاد پذیرش.
6. اعتبار عمومی: اعتبار عمومی یک مدیر به جایگاه غیرحرفه ای وی در اجتماع بر می گردد. واقعّیت این 
است که زندگی کاری و عمومی یک مدیر بر یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند و اداره این دو به صورت منفصل 

1. هرسی و بالنچارد، 1382 و رضاییان، 1379.
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از هم امکان پذیر نیست. خانواده، محیط معاشرتی و حسن شهرت از عوامل مهم اعتباربخشی عمومی است.1
از طرف دیگر، فضایل ارزشـی ـ اخالقی، جزء جدانشـدنی شایسـتگی های یک مدیر عنوان شـده اسـت. 
شاخص های فضیلت، جزئی جدانشدنی از ایده های اخالق گرایی است و ارائه دهنده چشم اندازهایی است که 
شیوه زندگی ما را شکل می دهند؛ ولی شایستگی شامل مهارت های آموخته شده و کارآیی فّنی است. بررسی 
دقیق تر نشـان می دهد که دو مفهوم »شایسـتگی« و »فضیلت« بسـیار به هم مرتبط هستند؛ شایستگی ها، 
فضیلت هـای خاّصـی را در برمـی گیرند، در حالی کـه اِعمال موّفقّیت آمیز فضیلت ها نیز بـه قابلّیت هایی نیاز 

دارند.

وجود دو رویکرد مدیریتی

اّول؛ اینکه ما باید فضیلت و شایستگی را از هم دیگر متمایز کنیم؛ 
دّوم؛ اینکـه دو مفهـوم فضیلـت و شایسـتگی را با این توصیف که بسـیاری از شایسـتگی های مدیریتی، 
فضیلت های ذاتی دارند، به عنوان همزیسـت در نظر بگیریم. »الومن« و همکاران، قابلّیت ایمانی و فّنی را 
به عنوان عناصر اساسی مدیریت عمومی موّفق با یکدیگر ترکیب می کنند. آنها معتقدند که موّفقّیت مدیران 
عمومی مبتنی بر مثلث مهارت ها شامل قابلّیت فنی، رهبری و شایستگی های اخالقی است. شایستگی های 

اخالقی2شامل منطق اخالقی،3مدیریت ارزش ها و تصمیم گیری محتاطانه است.4
»ورتانن«5مجموعـه شایسـتگی هایی را بـرای مدیریت عمومی ارائه می کند که یکی از آنها شایسـتگی 
اخالقـی اسـت. »مکالـی و الوتـون« در انتهـای مقاله خـود نتیجه می گیرنـد که فضایـل، همان طور که در 
حـوزه شـخصّیت انسـانی قرار دارند، به طـور برابر در حوزه اقدامات قرار دارنـد. فضیلت، یک بخش مکّمل از 
شایسـتگی های مدیریتی است. شایسـتگی به مثابه تعالی مدیریت، به طور اجتناب ناپذیر، توّجه به فضیلت را 
در درون خود دارد. فضیلت نیز به همین صورت باید بعضی کیفّیت های شایسـتگی را داشـته باشـد تا بتوان 

آن را عملی ساخت.6
»هرسی و بالنچارد عملکرد موّفق را تابعی از توانایی و تمایل فرد می دانند«.

1. غّفاریان، 1379.
2. Ethical competency.
3. Moral reasoning.
4. Bowman et al, 2004.
5 -Virtanen, 2000 .
6. Macaulay and Lawton, 2006.
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از طرف دیگر، »آمادگی« عبارت است از میزان توانایی و تمایل رهبر در به دست آوردن توفیق در انجام 
یک تکلیف خاّص. 

»توانایـی«، یعنـی دانش، تجربه و مهارتی که فـرد یا گروه برای یک تکلیف یا فّعالّیت خاّص همراه دارد. 
تمایل، یعنی میزان وجود اطمینان، تعّهد و انگیزش در شخص برای انجام موّفقّیت آمیز یک تکلیف خاّص.1

»رابینز« نیز عملکرد را تابع توانایی و انگیزش می داند. 
»رضاییـان«، موّفقّیـت مدیـر را بـه توانایی ها، نگـرش و انگیزش وابسـته می داند. در نتیجـه، در الگوی 
شایستگی های امام مسجد برای پوشش عناصر طرح شده، سه مؤلّفه »دانشـ  مهارت ها«، »فضایل ایمانی 

ـ اخالقی« و »انگیزش« مطرح شده اند.

مبحث سّوم: شاخص های مدیر اسالمی و امام جماعت مطلوب 
شایستگی های امام )مدیر( مسجد 

مقـام معّظـم رهبری، امام مسـجد را »مدیر طبیعی« مسـجد می دانند و می فرمایند: »مسـجد یک 
رئیس طبیعی دارد؛ یک مدیر طبیعی دارد و او امام مسجد است«.2

در این نوشتار سعی خواهد شد شایستگی های اساسی مورد نیاز امام مسجد به مثابه یک مدیر، شناسایی 
و احصا شود.

شناخت شایستگی های کلیدی مدیران در کانون توّجه محققان بوده است. شناخت ابعاد شایستگی های 
مدیریتی، هم برای توسعه و هم برای ارزیابی مدیران یک عامل اساسی به شمار می آید. 

در این قسمت، ویژگی های یک مدیر و رهبر اسالمی شایسته بیان می شود و سپس ویژگی های مطلوب 
یک امام جماعت طبق ادبیات نظری موجود ارائه خواهد شـد. پس از آن، شـاخص های تدوین شـده برای هر 

یک از مؤلّفه های تحقیق در قالب جدولی نشان داده می شود:
  برخـی معتقدند، رهبر اثربخش به  ویژه در جوامع اسـالمی، کسـی اسـت که بـا ایجاد یا تقوّیت

ویژگی های شـخصی یا رفتاری، در دل و جان کارکنان و زیردسـتان خود نفوذ کند. این ویژگی ها 
به اختصار عبارت اند از: تقوی، رفق و مدارا، الفت و محبت، دفع بدی با خوبی، سعه صدر. 3

  برخـی دیگـر ویژگی هـای فردی رهبـر در آیات و روایـات را بدین صورت بیان می کنند: سـعه

1. هرسی و بالنچارد، 1375.
خ  1375/3/28. 2. بیانات مقام معّظم رهبری موّر

3. پیروز و همکارانش، )1385(.
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صدر )حلم، متانت در شـادی ها، مقاومت در برابر مشـکالت، تحّمل افکار مخالف، پرهیز از مستی 
ریاسـت(، هوش، توانمندی های علمی و فّنی، تحّمل افکار مخالف، سـعی و کوشـش، پشـتکار، 

شجاعت، شهرت، سخنرانی )تفهیم کالم و زیبایی کالم(.1
 :طبق نظر »مرکز رسیدگی به امور مساجد«، ویژگی های مدیر اسالمی عبارت است از

ایمـان و تقـوا، عدالـت و امانـت داری، توانایـی، اخالق و برخورد نیکو و زیبا، سـعه صدر و تسـلّط بر خود، 
خردورزی و دوراندیشـی، تعادل، تواضع، جّدی و پرتالش، صداقت و وفای به پیمان، خواهان دانش جدید و 

افق های نوین فّعالّیت. 
در خصوص ویژگی های امام مسـجد، این مرکز معتقد اسـت که امام مسـجد باید از نظر علمی با قرآن و 
تفسـیر، روایات و سـخنان ائّمه آشـنا باشند و توان پاسخ گویی به سؤاالت فقهی و شبهات جدید کالمی را 

داشته باشد و از اخبار کشور و جهان اّطالع داشته باشد.
از نظر گفتاری باید از پرحرفی و کلمات بیهوده، غیبت و بدگویی پرهیز کند. از نظر برخورد نیز باید دارای 
چهره ای باز و گشاده و خوش برخورد باشد. شخصّیت افراد را حفظ کند و از تحقیر و مسخره و پوزخند پرهیز 

کند.
  امام جماعت دارای چهار وظیفه اساسـی اسـت که شـامل: اقامه نماز جماعت، تعلیم و تربیت و

نشر معارف، رهبری و مدیریت مسجد و برقراری ارتباط است.
پیروی از سّنت و سیره پیامبر اسالم برای موّفقّیت امام جماعت در مسئولّیت خود، بسی خطیر و مهم 
است. برخی از اصول سیره فردی و اجتماعی پیامبر اسالم عبارت است از: نظافت، آراستگی ظاهر، معّطر 

بودن، سالم کردن، مصافحه، گشادگی چهره، برقراری ارتباط صمیمانه و احترام و ادب.2
تقوا، یکی از ویژگی های مهم امام مسـجد اسـت. خداوند متعال، اولیاء و سرپرسـت مسـجدالحرام را فقط 

ُقوَن «.3 ّتَ  اْلُ
َ
ْوِلیاُؤُه ِإاّل

َ
افراد با تقوا و پرهیزگار می داند و می فرماید: »ِإْن أ

ا َیْعُمُر َمساِجَد اهلِل َمْن آَمَن 
َ

قرآن در آیه شریف دیگری، شرایط تولیت مسجد را چنین بیان می نماید: »ِإّن
ْهَتدیَن«.4 ْن َیُکوُنوا ِمَن اْلُ

َ
ولِئَک أ

ُ
 اهلَل َفَعى  أ

َ
َش ِإاّل کاَة َو َلْ َیحنْ الَة َو آَت الّزَ قاَم الّصَ

َ
َیْوِم اْلِخِر َو أ

ْ
ِباهلِل َو ال

این آیه شـرایطی را برای تعمیرکنندگان و آبادکنندگان مسـاجد معّرفی می کند که عبارت اند از: ایمان به 

1. نبوی، )1385(.
2. مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1385.

3. انفال، آیه34.
4. توبه، آیه18.
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خدا، ایمان به قیامت و روز رسـتاخیز، اقامه نماز، پرداخت زکات، شـجاعت و ترس از خدا. صاحب تفسـیر نور 
معتقد است که تولیت مسجد شرایطی دارد: از نظر عملی، برپا داشتن نماز و پرداخت زکات و از جهت روحی، 

شجاعت و نفوذناپذیری و از جهت اعتقادی ایمان به مبدأ و معاد.1
نویسنده دیگری معتقد است با توّجه به منابع اسالمی، امام جماعت باید دارای ویژگی های زیر باشد: 

عدالـت )دوری از گنـاه(، مـرّوت )پرهیز از کارهایی که او را خوار و بی مقدار و سـبک می سـازد(، دارا بودن 
مراتـب علمـی، تقـوا، فضیلت های اخالقی، اعتـدال و پرهیز از افراط و تفریط، اهتمام جّدی به امور مسـجد، 
تعیین جانشین در زمان غیبت، سعه صدر، حضور منّظم برای اقامه نماز، خودداری از طوالنی کردن برنامه ها.2

تمایل یا قصد خودسازی و تهذیب نفس، از جمله شاخص های شایستگی تمامی افراد حاضر در مسجد و 
از همه مهم تر امام مسـجد اسـت. قرآن کریم در آیه 108 سـوره توبه، »مسجد قبا« را مسجد شایسته معّرفی 
یَن؛ ]در آن مسجد،[  ر ّهِ

ّطَ وا َو اهلُل ُیِحّبُ اْلُ ُر ْن َیَتَطّهَ
َ
وَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
می نماید و دلیل آن را چنین بیان می کند: »ِرجال

رجالـی هسـتند که دوسـت می دارنـد خود را از گناهان پاک سـازند یا از پلیدی ها و آلودگی هـا طاهر نمایند و 
خداوند کسانی را که در صدد پاک کردن خود باشند، دوست می دارد«.

مقام معّظم رهبری در این رابطه می فرمایند:
»خـوِد مـن پیش نمازی کـرده ام. می دانم که مسـجد و پیش نمازی یعنی چه. مسـجد قائـم به پیش نماز 
اسـت. خادم تأثیر خیلی کمی دارد؛ یعنی در مقایسـه با پیش نماز در واقع، تأثیرش ده بر یک هم نیسـت. البته 
تأثیراتی دارد؛ اّما ملکه زنبور عسل مسجد، پیش نماز است. پیش نماز که آنجا بود و جاذبه داشت، همه هستند. 
پیش نماز، هرچه و هر کس هم باشـد وقتی اعتنایی به مسـجد نداشـت، تأثیر کمی خواهد داشت؛ مثل آقایان 
فعلی ما، روحانیون انقالبی و جوان فاضل؛ عیب کارشان این است که به مسجد اعتنایی ندارند. ظهر می شود، 

مشغول کارند یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این نمی شود«.3
پس از جمع بندی، شایستگی های امام مسجد در جدول صفحه بعد خالصه شده است:

1. تفسیر نور،  ج5، ص33.
2. نوبهار، رحیم 1386.

.1377/10/19 ، ،3. بیانات مقام معّظم رهبری
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جدول 1 : شایستگی های امام مسجد

فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل
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م م
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ها
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تگ
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ی
تار

 رف
ى و

الق
اخ

ل 
ضای

ف

خلق نیکو و حسن معاشرت

سعه صدر و مدارا

صداقت و وفای به عهد

گناهان صغیره کبیره و عدم اصرار بر  گناهان  عدالت فقهی و تقوا: اجتناب از 

تواضع

امانتداری و مسئولّیت پذیری

نظم و وقت شناسی: حضور منظم و نظم در انجام امور

کسی جز خدا نمی ترسند شجاعت و استقالل رأی: از 

خودباوری و قاطعیت

اخالص

عدالت در رفتار با مردم و توّجه به همه افراد

وقار و ثبات شخصّیت

ساده زیستی و احتراز از تجمالت دنیا

والیت پذیری و تبعیت از ولی فقیه

حسن شهرت علمی یا معنوی

آراستگی و جذابیت ظاهری
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فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل

جد(
س

ر م
دی

ن م
نوا

ه ع
د )ب

سج
م م

ما
ی ا

ها
ى 

تگ
س

شای

ش
گیز

 ـ ان
ل

مای
ت

انگیزه دگرسازی و هدایت دیگران

ــزه  کی ــه پا ک ــد  ــت دارن ــروا؛ دوس ــون ان یتطه ــس: یحب ــب نف ــازی و تهذی ــزه خودس انگی

شــوند

اهتمــام بــه حــّل مشــکالت و امــور مــردم: تــالش بــرای حــّل مشــکالت مــردم و همــدردی 

و دلســوزی بــرای آنهــا، تــالش بــرای ایجــاد وفــاق اجتماعــی در محّله

تالش و پشتکار در مسجد

ها
ت 

هار
 ـ م

ش
دان

بــه  حمایــت،  و  تشــویق  ذات البیــن،  اصــالح  مخاطب شناســی،  رهبــری،  انســانی: 

کارگیــری افــراد، شــنود مؤّثــر، ارتبــاط مؤّثــر بــا اهل مســجد، محّلــه، نهادها و ســازمان ها، 

گروه هــا، هدایــت جلســات، هــوش عاطفــی و هیجانــی فــّن خطابــه، آراســتگی، ایجــاد 

ــودن حداقلــی از دانــش  کالم، تفســیر و ...(، دارا ب فنــی: دانــش دینــی )فقــه و اصــول، 

گاهــی سیاســی، دانــش مدیریــت، دانــش مشــاوره و روان شناســی، شــناخت  روز، آ

خرده فرهنگ هــا، قرائــت نمــاز و قــرآن بــه صــورت صحیــح و بــا صــوت خــوش

کالن و تفکــر راهبــردی، تفکــر تحلیلــی، درک و تشــریح رســالت، اهــداف و  کــی: دیــد  ادرا

ارزش هــای مســجد در اســالم، تفکــر خــالق، بصیــرت و بینــش سیاســی

مبحث چهارم: شایستگی های فّعاالن و کارگزاران مسجد

فّعاالن یا کارگزاران مسـجد، عالوه بر اینکه پرسـنل اجرایی مسـجد را تشـکیل می دهند و به انجام امور 
عملیاتی می پردازند، مانند بازو و معاون امام مسجد عمل می کنند )به خصوص اعضای هیئت امنا(. بنابراین، 
از یـک طـرف ویژگی هـای فردی این افـراد مانند توانمندی هـای آنها اهّمیت پیدا می کنـد و از طرف دیگر، 
ویژگی های بین فردی )گروهی( و اجتماعی )حوزه ارتباطی( آنها بسیار مهم است. در نتیجه، شایستگی های 
فّعاالن نیز طبق توضیحاتی که اشـاره شـد، در سـه مؤلّفه ویژگی های فردی، بین فردی و اجتماعی )حوزه 
ارتباطی( طبقه بندی شـده  اسـت. عناصر توانمندی شـخصی، فضایل ایمانی ـ اخالقی و انگیزش این افراد 
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)شـامل: صداقـت و وفـای به عهد، نّیـت خدمت گزاری، امانت داری و مسـئولّیت پذیری، سـعه صدر و مدارا، 
تالش و پشـتکار در مسـجد، مهارت و دانش، شـجاعت، تواضع، التزام عملی به دین و جوان بودن( در مؤلّفه 
»ویژگی هـای فـردی« جـای گرفته اند. از آن جهت هم که این افراد، یک گروه یـا تیمی از فّعاالن اداره امور 
مسـجد را تشـکیل می دهند، برخی ویژگی های تأثیرگذار بر عملکرد گروه یا تیم مانند همبسـتگی، برادری 
و انسـجام، وجهه یا اعتبار محلّی، احترام و اعتماد متقابل، و الفت و محّبت بین قلوب آنها به عنوان جمعی از 
مؤمنان در ویژگی های بین فردی آمده است. انسجام گروه، احساس »ما« بودن است که اعضای یک گروه 

را به یکدیگر پیوند می دهد. 
»نیت خدمت به خانه خدا« از شـاخص های مهم این بخش اسـت. ارزش کارها به نّیت انجام آنان اسـت. 

در فضیلت خدمت گزاری در مسجد اشاره به این حدیث مناسب است:
ْینِ ِمْن 

َ
ُه ِکْفل

َ
 ل

َّ
 َکَتَب اهلُل َعـّزَ َو َجل

ً
ی َعْینا ْخـَرَج ِمْنُه َماُیَقّذِ

َ
ـُه ِعْتـَق َرَقَبـٍة َو َمْن أ

َ
 َکَتـَب اهلُل ل

ً
»َمـْن َقـّمَ َمْسـِجدا

ِتِه؛ هر کس مسجدی را جارو و خاکروبی کند، خداوند برای او پاداش آزاد کردن یک بنده را بنویسد و اگر  َرْحَ
از مسـجد به مقدار خاشـاکی که در چشـم می رود، گرد و غبار بیرون ببرد، خدای عّز و جّل رحمتش را دو برابر 

به او عطا می فرماید«.1

1ـ  وسائل الشیعة، ج5، ص239، ح6438.
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جدول 2: شایستگی های فّعاالن و کارگزاران
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گروهى بین فردی- 

الفت و محبت

وجهه یا اعتبار محّلی

همبستگی، برادری و انسجام

احترام و اعتماد متقابل

فردی

صداقت و وفای به عهد

نیت خدمت گزاری: ترجیح نیازهای دیگران، نیت خدمت 

به خانه خدا

امانت داری و مسئولّیت پذیری

سعه صدر و مدارا

تالش و پشتکار در مسجد

مهارت و دانش

شجاعت

تواضع

التزام عملی به دین

جوان بودن

اجتماعى ـ ارتباطى
ارتباط مردمی: ارتباط احسن با مردم محّله

ارتباط سازمانی: ارتباط با اصناف، نهادها، دستگاه ها و 

سازمان ها

شایستگی های جماعت )مأمومین یا نمازگزاران(

شایستگی های جماعت در ابتدای الگو و در بخش ورودی های سیستم، در جایگاه منابع و سرمایه انسانی 
مسجد مّدنظر قرار می گیرد. در نتیجه شایستگی هایی که برای جماعت در این ناحیه ذکر شده در چند مؤلّفه 
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قابل تقسیم بندی است: 
 سرمایه اخالقی و ایمانی؛
  علم و آگاهی به آداب حضور؛
 .رعایت آداب حضور انسانی اجتماعی

گام اّول: سـرمایه اخالقـی ـ ایمانـی بـه عنـوان ظرفّیت معنوی آنها و بـه عنوان اّولین مؤلّفه شایسـتگی 

جماعت در نظر گرفته شده  است.
گام دّوم: شایسـتگی هنجاری و ارزشـی این افراد در قالب آشـنایی به آداب حضور و رعایت آداب حضور 

در مسجد تجلّی می کند. 
گام نهایى: ظرفّیت و پتانسیلی مطرح می شود که این مجموعه انسانی برای فّعالّیت و عملیات در مسجد 

دارد و از آنجا که این مجموعه انسانی به عنوان یک مجموعه جامعه شناختی عمل می کنند، سرمایه انسانی ـ 
اجتماعی آنها اهّمیت پیدا می کند. البّته اگرچه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی عناصر جداگانه ای هستند؛ 

ولی جهت ساده سازی الگو، در جدول مربوط ترکیب شده اند.

سرمایه ایمانی- اخالقی

در مؤلّفه سرمایه ایمانیـ  اخالقی، از آن جهت که نمازگزاران مسجد در حقیقت، جمعی از مؤمنان هستند 
کـه بـرای عبـادت پروردگار متعال گرد هم می آیند و با یکدیگر کنـش و تعامل دارند، وجود خلق نیکو و الفت 
بین قلوب آنها به مثابه جمعی از مؤمنان اهّمیت دارد؛ در آیه 108 سوره توبه نیز به مردانی اشاره می شود که 
دوست دارند طاهر و پاکیزه شوند. بنابراین، قصد خودسازی و تهذیب نفس نیز به عنوان یکی از ویژگی های 

برجسته مأمومین مسجد برشمرده می شود.
شـاخص دیگری که در این مؤلّفه، مورد توّجه اسـت، قصد کسـب ثواب و غفران الهی اسـت. در احادیث 
نبوی آمده اسـت که در مسـجد به هر کس، آن چیزی داده می شـود که به قصد آن به مسجد آمده است. 
در حدیثی از رسـول خدا چنین نقل شـده اسـت: هر کس به دلیل چیزی به مسـجد آید، بهره او از مسجد 

همان است.1
در حدیث دیگری از رسول خدا آمده است: 

ـُه ِمـَن 
َ
ـَف َحَسـَنٍة َو ُیْرَفـُع ل

ْ
ل

َ
ِ ُخْطـَوٍة َسـْبُعوَن أ

ّ
ـُه ِبـُکل

َ
َماَعـَة َکاَن ل َ ـُب ِفیـِه اْلج

ُ
اَل َو َمـْن َمـَى ِإَل َمْسـِجٍد َیْطل

َ
»أ

ٍک َیُعوُدوَنـُه ِف َقْبِرِه َو 
َ
ـَف َمل

ْ
ل

َ
 ِبِه َسـْبِعینَ أ

َّ
 اهلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
ل

َ
 َذِلـَک َوّک

َ
 َذِلـَک َفـِإْن َمـاَت َو ُهـَو َعـی

ُ
َرَجـاِت ِمْثـل

َ
الّد

1. سنن ابی داود، ج1، ص115، ح 472؛ ر.ک: حدیث مسجد، ص119.
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ُه َحّیَ ُیْبَعَث ؛ همانا کسـی که به قصد نماز جماعت به سـوی 
َ
وَن ل وَنُه َو ُیْؤِنُسـوَنُه ِف َوْحَدِتِه َو َیْسـَتْغِفُر ـُر ُیَبّشِ

مسجد گام 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 بشـارت دهند و 

در تنهایی همدمش باشند و برایش استغفار کنند تا زمانی که برانگیخته شود«. 1 
در نتیجـه، قصـد کسـب فضیلـت و ثواب از حضور در مسـجد و انجـام عبادات )به ویژه نمـاز جماعت(، از 

شاخص های یک جماعت شایسته در نظر گرفته شده است.
دو مؤلّفـه دیگـر، »علم و آگاهی به آداب حضور« و »رعایت آداب حضور« اسـت. فقه اسـالمی به منظور 
حفظ قداسـت و حرمت خاّص مسـاجد برای مسـلمانان، وظایفی را الزم دانسـته اسـت و احکام و مقرراتی را 

وضع کرده است. 
ایـن دسـتورها در متـون فقهـی بـا عنوان احکام مسـجد در سـه محـوِر »مسـتحّبات«، »مکروهات« و 
»محّرمات« از سـوی فقهای اسـالمی به طور مبسـوط و مسـتدّل مورد بحث و بررسـی قرار گرفته  است که 
قسمتی از آنها در باب کیفّیت بنا و ساختمان مسجد، بخشی دیگر در باب آداب ورود به مسجد و بعضی درباره 

کارهایی است که باید در مسجد از آنها اجتناب کرد.2

علم و آگاهی به آداب حضور در مسجد

هر مکانی که به نام مسجد توّسط مسلمانی بنا شود، مراعات حرمت آن واجب و اهانت و هتک آن، مانند 
خراب کردن یا آلوده سـاختن آن، گناه کبیره اسـت؛ زیرا مسـجد به آفریدگار نسبت دارد )و انَّ المساجَد هلل(3و 

اهانت به آن، اهانت به خداست. 
ْعِطَى ِکَتاَبـُه ِبَیِمیِنِه َو 

ُ
 َقْد أ

ً
ِقَیاَمـِة َضاِحکا

ْ
ِىَ اهلَل َیْوَم ال

َ
اَمٍة ل نَ ُ

ْسـِجَد ِمـْن ن َر اْلَ
َ
امـام علی فرمود: »َمْن َوّق

ْیَزَراِن ِإَذا َوَقَع ِبِه؛ هر کس حرمت مسجد را حفظ کند )و  َحِدُکْم ِباْلنَ
َ
ِتَواِء أ

ْ
َخاَمِة َکال َتِوی ِعْنَد الّنُ

ْ
َیل

َ
ْسِجَد ل ِإّنَ اْلَ

به احترام آن از انداختن اخالط در آن خودداری کند(، در روز قیامت با سرور و شادمانی در حالی که نامه اعمالش 
را در دسـت راسـتش دارد، خداوند متعال را مالقات می کند و کسـی که در مسـجد ِخلط می اندازد مسـجد )از 
نفرت( به خود می پیچد، همان طور که اگر کسی شما را با چوب خیزران بزند، از شدت درد به خود می پیچید«.4

.1. من الیحضره الفقیه، ج4، ص17، ح4968، باب ذکر جمل من مناهی النبی
2. رضایی بیرجندی، جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمی، 1382.

3.  جّن، آیه17.
4. مستدرک الوسائل، ج3، ص 376 ، ح15.
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بر این اسـاس باید هر مسـلمان هنگامی که آهنگ رفتن به مسـجد و قصد احرام و حضور در خانه خدا را 
می کند به اندازه توانایی اش در شـناخت آداب حضور کوشـا باشـد؛ زیرا هر چه معرفت بیشـتر باشـد عمل، با 

ارزش تر و مراعات ادب، سبب تقّرب بنده به خدا می شود. 
در روایتی از امام صادق اسـت: هرگاه به در مسـجد رسـیدی، بدان تو آهنگ سلطان بزرگ و ملکی 
عظیـم کـرده ای که بر بسـاطش جز پاکیزگان کسـی پـا ننهد و برای مجالسـت با او، جز به راسـتگویان و 
راسـت ِکرداران اجازه داده نشـود؛ آنگاه که بر بسـاط او قدم نهی بدان که اگر اندک غفلتی از تو سـر بزند در 
خطـری عظیـم و پرتگاهی سـهمگین قـرار گرفته ای؛ پس در پیشـگاه او به ناتوانـی و تقصیر خود اعتراف 
کـن؛ زیـرا کـه قصد عبادت و انس با او کرده ای... و در حضور او بسـان فقیرترین بندگان باش و قلبت را از 
آنچه تو را از او باز می دارد و به خود مشـغول می کند خالی کن.... پس داخل مسـجد شـو که اذن و امان به 

تو داده است.1

آداب حضور در مسجد

آداب مستحب در مسجد
حضور در مسـجد دارای آداب مسـتحّبی اسـت از جمله: زینت و آراسـتگی، خوشـبو کردن خود، خضوع و 

خشوع، باوضو بودن، قرائت اذکار، گام نهادن با پای راست، خواندن نماز تحّیت، رو به قبله نشستن. 
تمیز نگه داشـتن مسـجد و خاکروبی، از دیگر آدابی اسـت که در روایات برای مسـجد ذکر شـده است و 
 ِ

ّ
یَنَتُکْم ِعْنَد ُکل ثواب و فضیلت زیادی برای آن بیان شـده اسـت.2 آیه 31 سـوره اعراف می فرماید: »ُخُذوا ز

َمْسـِجٍد«؛ این جمله هم می تواند اشـاره به زینت های جسـمانی باشـد و هم زینت های معنوی؛ یعنی صفات 
انسانی و ملکات اخالقی و پاکی نّیت و اخالص. در روایات آراستگی ظاهر، عطر زدن و لباس زیبا پوشیدن 
 از جمله مصادیق زینت شـمرده شـده اند.3 مسـئله های 912 تا 915 رسـاله توضیح المسائل امام خمینی
به آداب حضور در مسـجد اشـاره دارد؛ خوشبو بودن، لباس پاکیزه و قیمتی پوشیدن، زودتر از همه به مسجد 
آمـدن و دیرتـر از همـه بیرون رفتن، خواندن نماز تحّیت، صحبـت نکردن در مورد کارهای دنیا از جمله این 

آداب است. 

1. وسائل الشیعه، ج16، ص28، ح21555.
2. نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، 1372.

3. تفسیر نور،  ج5، ص52.
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وهات مسجد مکر
 حضـور در مسـجد دارای آداب مکروهـی نیز هسـت: خوردن مواد غذایی که بـوی نامطبوع دارند، پرتاب 
کردن سـنگریزه در مسـجد، آب دهان انداختن در مسـجد. از دیگر کارهای مکروه در مسـجد اعالم اشـیای 
گمشده در مسجد است. دادو ستد در مسجد، خوابیدن در مسجد، محّل عبور قرار دادن مسجد، اجرای حدود 

و سالح کشیدن در مسجد نیز از جمله کارهای مکروه در مسجد است.1
پیامبر اسـالم فرمودند: در آخرالّزمان مردمی یافت می شـوند که در مسـاجد حضور یافته و تشـکیل 
جلسـه می دهند؛ آنگاه از دنیا و دوسـتی دنیا سـخن می گویند. شـما با چنین افرادی همنشینی نکنید پس خدا 

هم کاری به آنها ندارد.2
ْسِجَد؛ ملعون است، ملعون است  ِر اْلَ ُعوٌن َمْن َلْ ُیَوّقِ

ْ
ُعوٌن َمل

ْ
امام صادق به یونس بن یعقوب فرمود: »َمل

کسی که به مسجد احترام نگذارد«.3
با آنکه گناه در همه جا نکوهیده و زشت است، اّما در مسجد قبا حّتی  اهّمیت دوچندان می یابد؛ پس مؤمن 
باید تالش و کوشـش بیشـتری کند تا در آن مکان مقّدس به گناه آلوده نشـود...4 غصب مکان یک نمازگزار، 
تعطیلی و ویران کردن مسـاجد، بردن عین نجس در مسـجد و نجس کردن مسـجد، از امور حرام در مسـاجد 

تلّقی می شوند.5

سرمایه انسانی، اجتماعی
آخرین مؤلّفه بیان شـده در این قسـمت، سـرمایه انسـانی ـ اجتماعی مأمومین مسـجد اسـت. اعتماد به 
یکدیگر، مشارکت پذیری و روحّیه کارهای جمعی، بخشندگی مالی، اعتبار اجتماعی )شامل پایگاه اجتماعی 
و وجهه محلّی یا اجتماعی( و سطح تحصیالت و مهارت یا دانش، شاخص های این مؤلّفه را تشکیل می دهند. 
»پیـر بوردیـو« جامعه شـناس فرانسـوی چهار نوع سـرمایه )فیزیکی، انسـانی، فرهنگـی و اجتماعی( را 

توصیف می کند. 

کری ومحّمـدی، مسـجد در روایـات و اخبـار، دفترمطالعـات وپژوهش های  1. احـکام مسـجد، 1386، بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: حدیـث مسـجد، شـا
مرکـز رسـیدگی به امور مسـاجد.

 ِ
 ُتَجاِلُسـوُهْم َفَلْیَس هلِلَّ

َ
ْنَیا ال

ُ
ْنَیا َو ُحـّبُ الّد

ُ
ُتـوَن اْلَمَسـاِجَد َفَیْقُعـُدوَن َحَلقـًا ِذْکُرُهُم الّد

ْ
َمـاِن َقـْوٌم َیأ ِتـی ِفـی آِخـِر الّزَ

ْ
2. وسائل الشـیعة،ج5، ص214، ح14.»َیأ

ِفیِهـْم َحاَجٌة«
3. وسائل الشیعه، ج3، ص513، 

4. نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، 1386.
5. احکام مسجد، 1386.
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  .سرمایه فیزیکی1ناظر بر پدیده هایی مانند ثروت، درآمد، مستغالت، اتومبیل و نظایر آن است

  سـرمایه انسـانی2به چیزهایـی نظیـر تحصیـالت، معلومات، آموزش هـا و مهارت های کاری

اطالق می شود که اگرچه سرمایه متعارف نیستند، اّما قابلّیت تبدیل به آن را دارند. 
  ،سـرمایه فرهنگی3 ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد اسـت و به چیزهایی نظیر، نگاه آینده نگر

انضباط شخصی، پرکاری، اهّمیت قائل شدن برای تحصیالت و برنامه ریزی و باالخره ارج نهادن 
به کسب دستاوردهای اقتصادی اطالق می شود. 

سـرمایه اجتماعی4 اشـاره به منابعی دارد که افراد به واسـطه حضور و یا تعلّق شـان به یک گروه اجتماعی 
به آنها دسترسـی می یابند. منابع نیز می توانند شـامل، چیزهایی ملموس مانند پول، مسـکن، شـغل، حمایت 

اجتماعی و یا امکانات غیرملموسی مثل اّطالعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. 

1. Physical capital.
2. Human capital.
3. Cultural capital.
4. Social capital.
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جدول 3: شایستگی های جماعت )مأمومین(

فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل

ن(
ومی

أم
 )م

ت
اع

جم
ی 

ها
ى 

تگ
س

شای

سرمایه ایمانى-
اخالقى

خلق نیکو

الفت بین قلوب

قصد خودسازی: »یحبون ان یتطهروا«

کسب ثواب و مغفرت قصد 

آشنایى با آداب حضور

آشنایی با فضیلت، جایگاه و تقّدس مسجد

آشنایی با احکام مسجد و آداب حضور

آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت

رعایت آداب حضور

زینت )آراستگی، بوی خوش(

کردن  ترک محرمات و مکروهات: مانند پرهیز از خدشه دار 

حرمت مسجد یا ایجاد سر و صدا

رعایت مستحّبات: مانند با وضو بودن، خواندن دعای 

ورود، رو به قبله نشستن، پرداختن به تفّکر و عبادت در 

غیر زمان نماز

سرمایه انسانى - 
اجتماعى

اعتماد به یکدیگر

کارهای جمعی مشارکت پذیری و روحّیه 

بخشندگی مالی

اعتبار اجتماعی: پایگاه اجتماعی و وجهه محّلی یا 

اجتماعی )مانند جایگاه شغلی، میزان نفوذ، ارزش و 

منزلت اجتماعی فرد در محّله(

سطح تحصیالت، مهارت یا دانش خاّص
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مبحث پنجم: منابع سازمانی

در الگوی تعالی سازمانی، منابع به چهار دسته تقسیم می شوند:
 1ـ منابع مالی؛ 2ـ ساختمان، تجهیزات و مواد اّولیه؛ 3ـ فّناوری؛ 4ـ اّطالعات و دانش.1

منابع فیزیکی از منابع مهم یک سـازمان اسـت. در ذهن اغلب مردم، برجسـته ترین مشّخصه دارایی یک 
سازمان، ساختمان های آن است.2

یکی از شاخص هایی که در منابع ماّدی ذکر شده است، وجود بیت عالِم یا مسکن برای امام مسجد است. 
بعضی امامان مسـاجد توانایی پرداخت هزینه مسـکن در نزدیکی مسـجد را ندارند. در نتیجه، مسـاجدی که 

دارای مسکن برای امام و خادم اند، از یک امتیاز بالقّوه نسبت به دیگر مساجد برخوردار هستند. 
ابزارها و تجهیزات فّناورانه از دیگر شـاخص های مؤلّفه منابع ماّدی اسـت. ابزارهای چندرسانه ای امکان 
می دهند که بر صفحه واحدی مانند صفحه رایانه، انتقال و بازیابی تلویزیون، تلفن، مدارک و اسناد، متن های 
نمودارها، مدارک صوتی، تصویرهای ساکن و متحّرک اعّم از باصدا و بی صدا به گونه ای منفرد یا در کنار هم 
فراهم شـود. چند رسـانه ای، فرآورده یا خدمتی اسـت که در پرتو ترجمه به زبان انفورماتیک، داده هایی را که 
به طور معمول به شـکل جداگانه مورد بهره برداری قرار می گرفتند؛ مانند متن، صدا، ویدئو، عکس، تصویر و 

طرح با یکدیگر پیوند می دهند.3
مدیریت منابع مالی 

در بحث »مدیریت منابع مالی«، ما در پی این هستیم که چگونه منابع مالی الزم برای اجرای برنامه های 
سازمان را تامین کنیم. احداث و تعمیر مساجد و رونق بخشی به برنامه های آن نیاز به صرف هزینه و اعتبارات 
مالی خاّص در هر زمینه دارد. منابعی که خداوند سبحان برای برطرف نمودن نیازهایی از این دست پیش بینی 
نموده است عبارت اند از: زکات، خمس، انفاق و وقف.4 از منابع مختلفی می توان هزینه های مسجد را تأمین 
نمود. کمک های )نقدی و غیرنقدی( مردمی، کسـب درآمد از اجاره مایملک مسـجد، کمک های ارگان ها و 
سـازمان های دولتی و غیردولتی و کمک های غیرمسـتقیم دولتی مانند تخفیف در نرخ هزینه انرژی و منابع 

مالی دینی مانند خمس و انفال از موارد تأمین مالی هستند.
مقـام معّظـم رهبـری بر مردمی بودن تأمین منابع مالی در مسـاجد و پرهیز از تبلیغات دولتی در این 

زمینه، تأکید ویژه ای دارند. ایشان می فرمایند:

1 . گرامی و نورعلیزاده، 1387.
2. باباشاهی و حشمتی،1380.

3. محسنی، 1386.
4. انجم شعاع، 1387.
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دیگر اینکه مسـاجد و حسـینّیه ها باید به پول مردم سـاخته بشوند، این فراموش نشود. سّنت صحیح رایج 
بین شیعه که عبارت بوده است از اینکه مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سّنت، بسیار سّنت بابرکتی 
اسـت. جوری نباشـد که اگر شـما یک صندوقی درسـت کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول 

هست؛ الحمداهلل دولت دارد می دهد ما دیگر چرا پول بدهیم؟ این نباید بشود. 

جدول4: منابع

فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل

بع
منا

ماّدی

ساختمان و فضاهای اصلی: شبستان، حسینیه، وضوخانه، دفتر مسجد و...

گرمایش و سرمایش، سیستم روشنایی و صوتی،  امکانات و تجهیزات: تاسیسات 

قفسه، کفش داری، امکانات فرهنگی مانند کتابخانه

تجهیزات فّناوری و چند رسانه ای: رایانه، پروژکتور، وسایل صوتی  - تصویری و...

فضاهای جنبی: مانند صحن مسجد، سالن برپایی مراسم، پایگاه بسیج، فضاهای 

ورزشی یا فرهنگی، پارکینگ، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه

وجود مسکن برای امام و خادم مسجد: بیت عالم و خادم

مالى

کمک های مردمی: کمک های مأمومین یا سایر افراد

درآمدها: اجاره، موقوفه و...

کمک های سازمانی: کمک های سازمان های دولتی، عمومی، غیردولتی یا خصوصی

کمک های دولتی غیرمستقیم: معافیت در مالیات و عوارض یا تخفیف در نرخ 

هزینه های برق و آب و غیره

منابع مالی دینی: مانند خمس، زکات و انفال

اّطالعات

اّطالعات پیرامونی مسجد: شامل اّطالعات دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... 

در سطح محّلی، مّلی و بین المللی از منابع مختلف مانند سازمان های محیطی و از 

مجرای مکاتبات، خبرنامه، اینترنت و غیره، اّطالعات از مشکالت مردم و محّله

اّطالعات درون سازمانی مسجد: اّطالعات شخصی، خانوادگی، اعتقادی، نگرشی و 

... از جماعت یا مامومین مسجد و اّطالعات نتایج عملکرد مسجد، اّطالعات فضای 

کالبدی مسجد و امکانات آن
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مبحث ششم: فرآیند اقدامات

حوزه فرآیند در الگوی تدوین شده  مدیریت اثربخش مسجد، در این تحقیق که با عنوان اقدامات معّرفی 
شده است شامل سه بخش است که به شرح این سه قسمت یا مؤلّفه می پردازیم.

الف( مؤّلفه حاکم کردن ارزش ها به عنوان فرهنگ حاکم

این اقدام در الگوی تحقیق شـامل سـه مرحله »شّفاف سـازی رسـالت«، »اهداف و ارزش های مسجد«، 
»ابالغ و تبیین آنها« به منظور همگانی ساختن ارزش ها و همسو ساختن همه اقدامات با این ارزش ها خواهد 
بود. در ادبیات تعالی سازمانی نیز قبل از ورود به بحث تعالی سازمانی، ارزش هایی برای آن ذکر شده است. 
اگر به ویژگی های یک سـازمان متعالی، نگاهی اجمالی داشـته باشیم، سازمانی را متعالی خواهیم دانست 
کـه بـه ارزش هـای پایه ای زیر، احترام گذاشـته و بتواند در منحنی عمر سـازمان، این اصـول را رعایت کند: 
نتیجه گرایی، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت بر مبنای واقعّیت ها و فرآیندها، مشارکت و 
توسعه منابع انسانی، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شراکت ها و مسئولّیت های اجتماعی سازمان.1

ب( وظایف عمومی )فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی(

فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی الگوی تحقیق با عنوان وظایف عمومی مدیریت تعریف شده اند. بررسی 
ادبیات مدیریت در حوزه وظایف و نقش های عمومی مدیریت نشان می دهد ابعاد و اجزای مختلفی برای این 
وظایف و نقش ها در نظر گرفته شده است. در این رابطه اهّم دیدگاه های صاحب نظران مدیریت، در رابطه با 

وظایف، نقش ها و فّعالّیت های مدیریت عبارت است از:
 .وظایف مدیریت از دیدگاه »فایول«: برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری، هماهنگی، کنترل
  ،وظایـف مدیریـت از دیدگاه »لوترگیولیک«: برنامه ریزی، سـازمان دهی، هدایت، کارمندیابی

هماهنگی، گزارش دهی، بودجه بندی.

برگ«: یت از دید »مینتز نقش های مدیر
1. نقش های ارتباطی: رئیس تشریفات، رهبر، رابط؛
2. نقش های اّطالعاتی: پایش گر، توزیع گر، سخنگو؛

3. نقش های تصمیم گیری: کارآفرین، حاّلِل مشکالت، تخصیص گِر منابع، مذاکره گر.

1. جلوداری ممقانی، 1385.
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یتی از دید »لوتانز«: فّعالّیت های مدیر
1. فّعالّیت های ارتباطی: تبادل اّطالعات، مکاتبات؛

2. مدیریت سّنتی: برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل؛
3. مدیریت منابع انسانی: انگیزش، مدیریت مناقشات، کارگزینی، آموزش و توسعه؛

4. شبکه سازی: تعامل با خارج سازمان، فّعالّیت های سیاسی ـ اجتماعی.

یت از دید »یوکی«:  نقش های مدیر
  ،شبکه سـازی، حمایت، تیم سازی، انگیزش، تشـویق، برنامه ریزی و سازمان دهی، حّل مسائل

مشورت، مراقبت از عملیات، اّطالع رسانی، شّفاف کردن اهداف.1
  رهبـری: رهبـری فراگرد تأثیرگذاری بر فّعالّیت های یک فرد یـا یک گروه در تالش به منظور

تحّقق هدفی در یک وضعّیت معّین است. در تعریف دیگر، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری 
بر افراد، به طوری که از روی میل و عالقه برای هدف های گروهی تالش کنند.2

  توسعه منابع انسانی: توسعه منابع انسانی مسجد از جهات مختلف تأثیر قابل توّجهی بر موّفقّیت
مسجد دارد. نکات مختلفی را در این زمینه می توان یادآور شد:

توسـعه منابـع انسـانی شـامل برنامه ریزی و تالش بـرای جذب نیروهـای کارآمد، به کارگیـری افراد از 
گروه هـای سـّنی مختلـف، به ویژه جوانان در حوزه مدیریت مسـجد، اسـتفاده از قابلّیت هـای افراد و رعایت 
شایسته سـاالری، شناسـایی نیازها و خألهای آموزشی فّعاالن و کارگزاران مسجد، تشکیل گروه یا تیم های 
مختلف کاری، تالش ویژه برای ثابت ماندن امام راتب مسجد و پرهیز از جا به جایی های مکّرر امام مسجد و 

در نهایت، ایجاد انگیزه در منابع انسانی مسجد، به خصوص داوطلبان فّعالّیت در مسجد است.
  برنامه ریـزی: برنامه ریـزی، راهبردی فرآیندی اسـت در جهت تجهیز منابع سـازمان و وحدت

بخشـیدن بـه تالش هـای آن برای نیل به اهداف و رسـالت های بلند مّدت. پرسـش هایی از قبیل 
»برنامه هـای امـروز سـازمان چـه هسـتند و برنامه هـای آتی چه باید باشـند؟ امروز کجا هسـتیم 
و جهت گیری هـای آینـده چـه هسـتند؟ امکانات و منابـع سـازمان در آینده چه وضعّیتـی دارند و 
بایـد مصـروف چه اهدافـی شـوند؟«، در برنامه ریزی راهبردی مطرح و پاسـخ داده می شـوند. در 

1. غّفاریان، 1378
2. هرسی و بالنچارد، 1385
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برنامه ریزی عملیاتی که شباهت بسیار به برنامه ریزی راهبردی دارد، هدف های عملیاتی به جای 
هدف هـای کلّـی قـرار می گیرند و نحـوه نیل به آنها در قالب یک سـری عملیات ریـز و قابل اجرا 

پیش بینی می شود.1
با توّجه به تأکیدات فراوان، کسی نمی تواند در ضرورت و اهّمیت برنامه ریزی از نظر اسالم تردیدی نماید. 
 برنامه ریزی دارای فواید بسـیاری اسـت. از جمله آنکه مانع ندامت اسـت. در این باره امیرالمؤمنین علی

می فرماید: آینده نگری قبل از شروع کار، تو را از پشیمانی ایمن می سازد.2

تصمیم گیری مشارکتی
در تعریفی بسـیار سـاده، تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. همان طور 
کـه از ایـن تعریف مسـتفاد می شـود، کار اصلی تصمیم گیرنده دریافـت راه های ممکن و نتایج ناشـی از آنها 
و انتخـاب اصلـح از میـان آن هاسـت و اگر وی بتواند این انتخاب را به نحوی درسـت و مطلـوب انجام دهد، 

تصمیم های او مؤثّر و سازنده خواهند بود.3
نکته اساسی در مسجد، توّجه به اهّمیت مشورت و استفاده از نظرات دیگران در تصمیم سازی، تصمیم گیری 
و اجرای آن است. یکی از بسترهای مهم در ایجاد ایده و ساختن تصمیمات، جلسات مدیریت مسجد است.

تقسیم کار
پس از مشّخص شدن و دسته بندی کارها و فّعالّیت ها، شایسته است تقسیم کار صورت بگیرد و برای هر 

کدام حدود و اختیارات و مسئولی انتخاب شود.
امـام علـی در نامـه اش به مالک اشـتر چنیـن می فرمایند: باید بـرای هر نـوع کاری از کارهایت، یک 
رئیس انتخاب کنی؛ رئیسی که کارهای مهم وی را مغلوب نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند.4

1. هماهنگى
هماهنگی فرآیند یکپارچه سـازی اهداف و فّعالّیت  بخش های وظیفه ای به منظور تأمین مؤثّر هدف های 
سازمانی است.5 سازمان منسجم و هماهنگ، همانند بنیان مرصوص عمل می کند. قرآن کریم، مشّخصه های 

1. الوانی، 1386.
2. بحاراالنوار، ج68، ص338.

3. الوانی، 1386.
4. نهج البالغه، نامه53.

5. استونر و فریمن، 1992.
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ْم ُبْنیاٌن َمْرُصوٌص؛  ُ ّنَ
َ
ا َکأ

ً
وَن ف  َسبیِلِه َصّف

ُ
ذیَن ُیقاِتل

َّ
چنین سازمانی را این گونه بیان می کند: »ِإّنَ اهلَل ُیِحّبُ ال

خداوند آنانی را که در راه خدا در صفی واحد و هماهنگ چون بنیانی استوار می جنگند، دوست دارد«.1
آنچـه از آموزه هـای دینی بر می آید این اسـت که نیروهای یک سـازمان منسـجم باید همـواره از تفرقه 
پرهیز کنند و اگر به عللی تفرقه ایجاد شـد باید در جهت رفع آن و اصالح وضعّیت بکوشـند. امام علی در 

نهج البالغه نیز از تفرقه نهی می نمایند.2
2. مدیریت ارتباطات

اّولین مرحله از فرآیند ارتباطات، مربوط به فرسـتنده پیام اسـت. یکی از عواملی که اعتبار فرسـتنده پیام را 
افزایش می دهد مهارت های علمی و دانش و تخّصص اوست. به طور طبیعی، افراد برای کسانی که در حیطه 
کاری خود دارای تخّصص و دانش الزم هسـتند، احترام و اعتبار ویژه ای قائل اند. قدرت بیان از دیگر عوامل 
تأثیرگذار است. به طور معمول، کسانی که در ارائه و پرورش موضوع و متقاعد کردن دیگران تبّحر دارند، در 
ایجاد ارتباط مؤثّر و مفید موّفق ترند. نرم خویی و خوش اخالقی دیگر ویژگی الزم برای فرستنده پیام است.

3. نظارت و کنترل

ایـن مبحـث را می توان در مؤلّفه هـای حاکم کردن ارزش ها به عنوان فرهنگ حاکم بر مسـجد و تالش 
بـرای همسـو کـردن اقدامات با ارزش های مسـجد و مؤلّفه مدیریت عملیات مشـاهده نمـود؛ چرا که پایش 
مسـتمر الزمه نهادینه سـازی ارزش هاسـت. در مؤلّفه مدیریت عملیات یا فرآیند، تمامی برنامه های مسـجد 
مـورد ارزیابـی و بررسـی قرار می گیرند و نقاط بهبود الزم شناسـایی شـده و اقدامـات الزم برای اصالح آنها 
اعمال می شـود. البّته الزم به ذکر اسـت که کنترل آینده نگر نیز در طّراحی برنامه ها و خدمات مسـجد باید در 

نظر گرفته شود.
4. تخصیص منابع و مدیریت مالى

مدیـر، چگونگـی به کارگیری منابع کمیاب سـازمان را کنترل می کند. تخصیص بودجه، نیروی انسـانی 
و امکانـات ویـژه از مصادیق ایفای نقش تخصیص گر منابع هسـتند.3 از شـیوه های مختلفـی می توان منابع 
مالی برای سـاخت و اداره مسـاجد را فراهم کرد. برخی از این شـیوه ها بدین شـرح اسـت: بانیان خّیر، کسـبه 
محّل و بازار، مردم منطقه، مؤّسسات و کانون هایی که به ساخت مساجد کمک می کنند، ارگان های دولتی و 
نهادهای انقالبی، کارخانجات، وام، اجاره دادن واحدهای تجاری مسـجد، نصب صندوق جمع آوری اعانات 

1 . صف، آیه4.
ُکْم َو َ اْلُفْرَقَة«. ا 2. نهج البالغه، خطبه 127، »ِإّیَ

3. غّفاریان، 1378.
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در مسجد و پخش صندوق صدقات در منازل و مغازه ها.1

ج(فرآیندهای اصلی

سازمان، به منظور پشتیبانی از استراتژی و خط مشی، خشنودسازی مخاطبان و ایجاد ارزش افزوده برای 
آنها و سایر ذی نفعان، چگونه باید فرآیندهایش را طّراحی و مدیریت کند و آنها را بهبود دهد؟2

در بحث فرآیندهای اصلی که شامل عملیات سازمان نیز است، شناخت فرآیندهای کلیدی اهّمیت زیادی 
پیدا می کند. برای تشـخیص فرآیندهای کلیدی، راه های مختلفی وجود دارد؛ از جمله مباحثه میان کارکنان 
سـازمان، گفتگو با ذی نفعان اصلی سـازمان و مراجعه به مشـاوران بیرون از سـازمان. ارزیابی فرآیندها نقش 
اساسـی در اداره سـازمان طبق نگاه فرآیندگرا دارد. در ارزیابی فرآیندها باید به سـؤاالتی از این قبیل پاسـخ 
دهیـم: آیا فرآیندها به گونه ای نظام مند طّراحی می شـوند؟ آیا فرآیندها بـه منظور افزایش رضایت ذی نفعان 
بهبود می یابند؟ آیا خدمات بر اساس خواسته های ذی نفعان طّراحی و ایجاد می شوند؟ آیا روابط با مخاطبان 

مدیریت و تقویت می شوند؟3

1. بهبود مستمر
شاید بهبود مستمر، بهترین مفهوم برای هدایت مدیریت باشد. این مفهوم مستلزم یک دیدگاه سیستمی 
شـامل قسـمت های زیر اسـت: طرح ریزی فرآیند و ورودی های آن، تأمین ورودی ها، اجرا کردن فرآیندها، 

ارزیابی خروجی ها، ارزیابی عملکرد فرآیندها، اصالح فرآیندها و ورودی های آنها.
الگوبرداری نیز از ابزارهایی است که می تواند با صرف هزینه و وقت کم به ایده های جدید و کارساز دست 

یافت.4

1. باباشاهی و حشمتی، 1380.
کلند، 1384. 2. ا

3.گرامی و نورعلیزاده، 1387.
کلند، 1384. 4. ا
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جدول5: اقدامات
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شّفاف سازی رسالت، اهداف، ارزش ها، تقّدس و احکام شرعی مسجد در اسالم

کردن رسالت، اهداف و ارزش های مسجد در اسالم: ابالغ، تبیین و تفهیم  همگانی 

ارزش ها به دست اندرکاران و جماعت مسجد، ایجاد درک صحیح از اهداف و ارزش های 

مسجد و انتظارات ارزشی عملکرد

کردن اقدامات با ارزش ها و احکام شرعی مسجد همسو 
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رهبری معنوی: ایفای نقش الگو توّسط امام مسجد و خودمدیریتی ایشان، تعیین 
انتظارات عملکردی باال، القای عظمت و بزرگی، ایجاد انسجام، قدردانی، احترام و ارزش 
قائل شدن، ارتباط خوب با دست اندرکاران و مخاطب، ایجاد اعتماد به نفس، حمایت 

از افراد، تحّول گرایی، تشویق همکاری، پرورش دیگران

توسعه منابع انسانی )به خصوص افراد داوطلب(: جذب و به کارگیری منابع انسانی از 
سنین مختلف، جوان گرایی حّتی در عضویت هیئت امنا، شایسته ساالری، ایجاد انگیزه، 

آموزش، ثبات امام مسجد، تیم سازی

هماهنگی: درون واحدی و بین واحدی به طور مثال بین بسیج و امنا، احترام به 
نقش ها، هماهنگی برون سازمانی با سازمان ها یا مساجد دیگر

تصمیم گیری مشارکتی و مدیریت جلسات: تصمیم گیری شفاف و مشارکتی )با حضور 
نمایندگان واحدها و داوطلبان(، رسمّیت جلسات )زمان، صورت جلسه و ....(، تداوم، 

حضور مداوم، پربازده بودن جلسات

برنامه ریزی: سطح درگیری مدیریت در تدوین استراتژی )استراتژی تنّوع، توسعه، 
کوتاه مّدت و تدوین برنامه های عملیاتی  رسوخ(، هدف گذاری، برنامه ریزی بلندمّدت و 

کالن مساجد و منوّیات ولی فقیه با توّجه به چشم انداز 

تخصیص و توسعه منابع و مدیریت مالی: ثبات مالی، اولویت محور، شفافّیت و رسمّیت، 
کسب منابع،  کمك های مردمی یا ایجاد راه های  حجم منابع، تالش به منظور جذب 

طهارت منابع مالی

کمیته ها، تشکیل شورای  کار، توسعه واحدها یا  کار و شرح نقش ها: تقسیم  تقسیم 
کانون  برنامه ریزی، تنظیم شرح وظایف فّعالّیت در مسجد، تشکیل هیئت مذهبی و 

فرهنگی، دادن امکان تجربه به افراد

کنترل: نظارت و پایش فّعالّیت ها، امربه معروف و نهی از منکر، نصیحت نظارت و 

کسب و توزیع اّطالعات مورد نیاز، مستندسازی، ایجاد  مدیریت و توسعه ارتباطات: 
ارتباط مؤّثر با اهل مسجد و اهالی محّله، مدیریت تعارض، آموزش روابط بین فردی، 

شبکه سازی، جلب مساعدت افراد و سازمان ها، ایفای نقش سخنگو، ارتباط با رسانه ها
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الگوبرداری از مساجد موّفق: استفاده از تجربیات مساجد موّفق

طراحی محتوای برنامه ها و خدمات بر اساس نیاز و انتظارات مخاطب: 
نظرسنجی و دریافت بازخورد از مخاطبان، توّجه به انعطاف پذیری، خالقّیت و 
کنونی،  نوآوری، طّراحی خدمات جدید و متنّوع و بهبود محتوای برنامه های 

استفاده از هنر در طّراحی برنامه ها

بهبود فرآیندها یا نحوه ارائه برنامه ها و خدمات: زمان بندی برنامه ها و خدمات، 
بهبود هنری نحوه اجرای برنامه ها مبتنی بر خودارزیابی و بررسی نتایج 

عملکردی و برداشتی، حصول اطمینان از آموزش دست اندرکاران و دریافت 
گزارش عملکرد

گهی  مدیریت ارتباط با مخاطب، اّطالع رسانی و دعوت از مخاطبان: تبلیغات و آ
به شیوه های مختلفی مانند نصب تابلو، بنر و بیلبورد یا به صورت شبکه ای از 

طریق اینترنت و پیامک و روابط عمومی )اعالن عمومی یا انفرادی(، رسیدگی به 
انتقادات و شکایات، ارتباط فّعال با مخاطب، راهنمایی مخاطبان در استفاده 

مسئوالنه از خدمات، تشویق خانواده ها به حضور در مسجد

کالم معصومان در رابطه با مدیریت مسجد الگوبرداری از سیره، سّنت و 

2. تنّوع برنامه ها و خدمات: 
طبیعی است که حضور چند دقیقه ای در مسجد و تنها برای ادای نماز، نمی تواند مسجد را در ابعاد گوناگون 
شـکوفا کند. عمل پیامبر اسـالم در این زمینه الگوی خوبی برای ماسـت. آن حضرت پس از نماز صبح تا 
طلوع آفتاب در مسجد می نشست و بخشی از این وقت را صرف پاسخ گویی به پرسش های مسلمانان می نمود.1

یکی از تفاوت های اصلی علمای شیعه و برخی از علمای اهل سّنت در نگرش آنها به کارکردهای مسجد 
است. علمای شیعی معتقدند که مسجد در سّنت نبوی از کارکردهای مختلفی برخوردار بوده است؛ حّتی 
نبی گرامی اسالم مسجد را به عنوان پایگاه و مقّر حکومتی اسالم قرار دادند؛ یعنی یک ارتباط مستقیم 
بین مسـجد و حکومت اسـالمی برقرار کرد. در آن زمان، مسـجد نقشی اساسی و چشم گیر در پیشبرد اهداف 

حکومت اسالمی داشت.
برنامه ها و خدمات مسـجد به عنوان خروجی های الگو مطرح شـده اسـت. در جدول بعد، تنّوع برنامه های 
مسجد به عنوان یکی از دو بعد اصلی برنامه ها و خدمات ارائه شده است. در تقسیم بندی ارائه شده، می توان 

برنامه های مسجد را به دو بخش اّولیه نیایشی و غیرنیایشی تقسیم کرد. 

1. نوبهار، 1386
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جدول 6: تنّوع برنامه ها و خدمات

فه هاابعاد
ّ
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نّو
ت

ى
ش

یای
نمازهای جماعت: سه وعده نماز جماعت، نماز عید فطر و قربانن

ادعیه ساالنه: شب های قدر، اعتکاف و...

کمیل، توّسل، ندبه، و... ادعیه روزانه یا هفتگی: قرآن، دعای 

ى
یین

ى-آ
لیغ

گاه سازی و ترغیب دینی مانند بیان تب وعظ و خطابه: بیان اخالق، عرفان، موعظه، آ

فضیلت عبادات و دعوت به انجام واجبات و مستحّبات دینی، مقابله با تحریفات و 

خرافات دینی

مراسم آیینی: جشن اعیاد مذهبی، سوگواری در شهادت ائّمه

ى(
رش

رو
 )پ

ى
بیت

تر

آموزشی: آموزش احکام و اعتقادات، آموزش قرائت قرآن، جلسات تفسیر قرآن 

و نهج البالغه، جلسات پرسش و پاسخ، آموزش های غیردینی مانند کالس های 

تقویتی، آموزش رفتارهای شهروندی یک مسلمان

فرهنگی: تهیه مجله یا خبرنامه، مسابقات کتاب خوانی، برگزاری نمایشگاه، کنگره 

کتابخانه، فروش  کودکان و نوجوانان، سالن قرائت خانه و  شهدا، طرح های تشویق 

کم ساالن، تشویق نخبگان و دانش آموزان نمونه در محّله، هدیه به  کتاب، تشویق 

که نامشان همنام اسامی متبّرکه است افرادی 

ى
اع

تم
اج

محّلی: امربه معروف و نهی ازمنکر، عیادت، بازدید، حضور مسجدیان در مراسم 

خانواده ها، حّل مشکالت شخصی ـ خانوادگی، رفع اختالفات، ارتباط با مردم محّله و 

سازمان ها و نهادهای محّلی، نظارت بر سازمان های محّلی

گاه سازی سیاسی در راستای  کشور، آ سیاسی: نظارت بر عملکرد سیاسی مسئوالن 

کمک در برگزاری  حمایت از نظام اسالمی، حضور در نماز جمعه یا راهپیمایی، 

انتخابات، برگزاری مناسبت های مّلی  - انقالبی، دعوت از مسئوالن دولتی، بسیج 

همگانی مؤمنان

ى
مات

خد

کاریابی خیریه: کمک های بالعوض، قرض الحسنه، 

اطعام و پذیرایی: نذورات، افطاری و پذیرایی

خدمات سالمت )جسمی و روانی(: اعزام متقاضیان به فّعالّیت های ورزشی و 

تفریحی، اردوهای زیارتی  - سیاحّتی، آموزش یا مشاوره روان شناسی به خانواده ها
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3. کیفّیت برنامه ها و خدمات
کیفّیت به صورت سـاده به معنای تحّقق و برآورده سـاختن خواسـته های واقعی مشـتری اسـت. دمینگ 
معتقـد اسـت؛ کیفّیت باید نیازهای حال و آینده مصرف کننده را مـورد هدف قرار دهد.1»کیفّیت خدمات« بر 
نظرات و عقاید مشـتریان کنونی و مشـتریان بالقّوه تاثیر می گذارد. تحقیقات بازاریابی نشـان داده اسـت که 
به طور متوّسط هر فرد ناراضی از کیفّیت خدمات یک مؤّسسه، می تواند نظرات منفی خود را به سه نفر دیگر 
القـا کند.2بـر اسـاس یکی از مطالعات انجام گرفته میزان سـخنان ناخوشـایندی کـه از کیفّیت خدمات یک 
سـازمان شـنیده می شود، از نظر قدرت تخریب، شش برابر قوی تر از واژگانی است که درباره کیفّیت مطلوب 
خدمات سـازمان شـنیده می شـود. بنابراین، جبران و ترمیم ذهنّیت مشـتریان از کیفّیت پایین خدمات یک 

سازمان بسیار دشوار و هزینه آور است.3

ابزار اندازه گیری کیفّیت خدمات

یک ابزار مشـهور و متداول برای اندازه گیری رضایت مشـتری از کیفّیت خدمات، پرسـش نامه ای به نام 
»سروکوآل«4 است. پنج بُعِد این ابزار عبارت است از:

1. محسوسـات )عوامل ظاهری و امکانات(: وضعّیت تسـهیالت فیزیکی، تجهیزات، ظاهر کارکنان و 
وسایل ارتباطی به لحاظ ظاهری؛

2. قابلّیت اطمینان )اطمینان دادن(: قابلّیت انجام خدمات تعّهد شـده به شـکل صحیح و قابل اطمینان 
و در همان زمان مقّرر؛

3. پاسخ گویى: تمایل جهت یاری رساندن به مشتریان و عرضه خدمات به آنان به صورت فوری؛
4. تضمیـن )قابـل اعتمـاد بودن(: برخورداری از دانـش و ادب و نزاکت کارکنان، توانایی آنان برای ایجاد 

اعتماد و اطمینان در حین ارائه خدمت و برقراری ارتباط مؤثّر با مشتری؛
5. همدلی: اهّمیت دادن و بذل توّجه به تک تک مشـتریان و حّسـاس بودن به نیازهای مشـتری و تالش 

برای درک آنها.5

کلند، 1384. 1. ا
2. Thorovitz, 1990.
3. Smith,1989.
4. SERVQUAL.
5. Parasuraman, 1985.
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فه های کیفّیت خدمات در مسجد
ّ
مؤل

بر اسـاس ادبیات مسـجد و با نگاه به مباحث مربوط به کیفّیت خدمات در ادبیات مسـجد، در بعد کیفّیت 
برنامه ها و خدمات پنج مؤلّفه دیده شده است. 

یکی از نویسندگان، ویژگی ها و وظایف امام جماعت را این گونه برمی شمرد: 
»عهده داری نماز جماعت، داشتن محبوبّیت در بین مردم، برتری در علم و عمل، اخالق و خویشتن داری، 
رعایـت زمـان، ایجاد نظـم در صف ها، رعایت حال مردم در نماز، رعایت حّد مجـاز در ادامه رکوع، توّقف بعد 
از نمـاز، دعـا کردن برای عموم مردم، حضور فّعال در صحنه های سیاسـی و اجتماعی، مردم داری، احسـان، 

خوش رویی، بردباری، بخشش و چشم پوشی، آسان گیری، رفق و مدارا، نادیده انگاشتن لغزش ها«.1
رعایت این نکات، تأثیر قابل توّجهی در اثربخشـی عملکرد و کیفّیت برنامه های مسـجد دارد. در طّراحی 

الگوی کیفّیت برنامه ها و خدمات مسجد سعی شده است این نکات مّدنظر قرار بگیرند:
1. تعامل و کنش با مخاطب 

تعامـل و کنـش بـا مخاطب، اّولین مؤلّفه مربوط به نحوه تعامل و کنش با مخاطبان مسـجد اسـت. اّولین 
شاخص آن، پاسخ گویی به مخاطبان و مراجعان مسجد است.

2.معنوّیت و وجاهت ارزشی 

شـاخص دیگر، وجهه و شـهرت معنوی امام مسـجد و فّعاالن است. وجهه معنوی امام و فّعاالن مسجد از 
آن جهـت اهّمیـت دارد کـه توحید عملی و فضایل و ارزش های الهی، اگر در عمل و رفتار آنها متجلّی باشـد، 
بهترین وسیله تربیتی محسوب می شود. گویاترین زبان در مقام ارشاد، تبلیغ و هدایت، زبان عمل است و نه 
کالم؛ »دو صد گفته، چون نیم کردار نیست«. استاد گرانقدر آیت اهلل جوادی آملی می فرمایند: تربیت قبل از 

آنکه یک تئوری علمی باشد یک روش کاماًل عملی است.2

ی ـ اجتماعی 
ّ
3. مسئولّیت پذیری محل

شـاخص بعدی مسـئولّیت محلّی ـ اجتماعی اسـت. جدایی سـازمان از محیط اجتماعی و مشـغول شـدن 
مدیران به اهداف سازمان و بی التفاتی آنان به مسائل اجتماعی موجب گشوده شدن بحثی جدید در مدیریت 

1. ابوالقاسمی، 1387.
2. نوبهار، 1372.
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اسـت که آن را مدیریت مسـائل اجتماعی یا مسـئولّیت اجتماعی برای مدیران نامیده اند. سـازمان ها باید این 
مسئولّیت را حّس کنند که مشکالت جامعه، بخشی از مشکالت آنان به شمار می آیند و باید نسبت به حّل و 
فصل آنها هّمت گمارند.1عاملی اساسی که در این بخش مورد توّجه قرار می گیرد، رعایت حقوق همسایگان 
و پرهیز از تضییع حقوق آنان در قبال هم جواری با مسـجد اسـت. مواردی که طبق نظر شـرع مقّدس اسـالم 
از نظر مسـئولّیت محلّی، کارگزاران مسـاجد ملزم به رعایت آن هسـتند، پرهیز از ایجاد مزاحمت صوتی برای 

همسایگان، پرهیز از آلوده کردن محیط محلّی با زباله، پرهیز از ایجاد سّد معبر و غیره است. 
تنها صدایی که مساجد مجازند از بلندگو )آن هم با شّدت معقول( در محاّلت شهر پخش نمایند، صدای 

اذان در وقت اذان است که شعار اسالم است. 
در رابطه با شاخص پرهیز از رفتار حزبی در مسجد نیز باید گفت با توّجه به تعریف اسالم از مسجد، مسجد 
نمی تواند پایگاه سیاسی یک حزب باشد. مسجد از یک سو به خدا و از سوی دیگر به مردم تعلّق دارد. از این رو، 

نباید در زیر سیطره یک باند سیاسی قرار بگیرد.2
قابلّیت اطمینان برگزاری نماز عبارت اسـت از اطمینان به برگزار شـدن منّظم و بموقع نماز و اطمینان از 
رعایت اعتدال و کوتاه برگزار شدن نماز جماعت )به طور مثال، نداشتن نگرانی از تأخیر امام یا ایراد سخنرانی 
بین دو نماز( و رعایت آداب ظاهری آن. از ابوسـعید نقل شـده است: رسول خدا در مسجد اعتکاف نموده 
بود که شـنید مردم با صدای بلند قرآن می خوانند؛ آنگاه پوشـش از چهره کنار زد و فرمود: بدانید که در راز و 
نیازتـان بـا پروردگار هرگز نباید موجب آزار یکدیگر شـوید و نیز در تـالوت قرآن )یا به قولی در خواندن نماز( 
صدایتان را نسبت به یکدیگر بلند نکنید.3همچنین از امام صادق نقل شده است که هرگاه مؤّذن بگوید: 

قد قامت الصلوۀ، جایز نیست نمازگزاران سخن بگویند.4
وا َبـْینَ ُصُفوِفُکْم  امـام صـادق به نقل از رسـول خدا درباره صفوف نماز جماعـت می فرمایند: »َسـّوُ
ـْیَطاُن؛ صفـوف خود را منّظم کنید و کتف ها را موازی هم قرار 

َ
ْیُکـُم الّش

َ
ِکِبُکـْم اَل َیْسـَتْحِوُذ َعل َو َحـاُذوا َبـْینَ َمَنا

دهید؛ مبادا شیطان بر شما چیره شود«.5
این سـخن، گویای این اسـت که شـیطان ها با مشـاهده تفرقه و آشفتگی در صفوف مسـلمانان، از به هم 

1. الوانی، 1386.
2. رضایی بیرجندی، 1382.

3. سـنن ابـی داود، ج1، ص29، ح1332؛ »اعتکـف رسـول اهلل فـی المسـجد فسـمعهم یجهـرون بالقرائـة فکشـف السـر و قـال اال ان کلکـم منـاج ربـه فـال 
یوذیـن بعضکـم بعضـا و ال یرفـع بعضکـم علـی بعـض فـی القرائـة آو قـال فـی الصـالة«.

4. حدیث مسجد، ص306.
5. تهذیب األحکام، ج3، ص283.
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ریختگی آنان امیدوار و خوشحال می شوند و مقّدمات سلطه و چیرگی بر آنها را فراهم می آورند.
 َو 

ٌ
ل

َ
 َیُکوَن ِفیُکْم َخل

َّ
ِکِبُکْم ِلَئال َنا ِقیُموا ُصُفوَفُکْم َو اْمَسـُحوا ِبَ

َ
اُس أ ا الّنَ َ ّیُ

َ
در ادامـه روایت می فرماید: »َیا أ

وِبُکْم؛ صف هایتان را منّظم کنید و دوش ها را به هم مّتصل نمایید تا میان شما 
ُ
اِلُفوا َفُیَخاِلَف اهلُل َبْینَ ُقل نَ ُ

اَل ت
فاصله ای نباشد؛ نامنّظم نایستید و گرنه خداوند دل هایتان را با هم ناهماهنگ خواهد نمود«.1

این حدیث به این نکته روانی اشـاره دارد که نظم و انضباط یک جمع، افزون بر آن که شـیطان ها را نا امید و 
افسرده می کند، دل های مؤمنان را با یکدیگر مهربان و صمیمی می کند و به آنان رنگ وحدت و همدلی می بخشد.2

تأکیـد قـرآن کریم بر حفظ زینت در مسـجد و تأکید معصومان بر حفظ نظـم در صفوف نماز جماعت، 
حاکی از اهّمیت حفظ ظاهر اعمال عبادی جمعی است. رعایت آداب نماز جماعت باعث ایجاد نظم و آرامش 

در محیط مسجد خواهد شد.

4. عوامل ظاهری و محسوسات
مسجد که پایگاه مسلمانان است باید آراسته، زیبا و باجاذبه باشد.3

»سادگی مسجد« از توصیه های دین اسالم است. رسول خدا فرمود: هرگز قومی بدکردار نشد، مگر 
اینکه مسـاجدش را تزیین کرد.4یکی از شـاخص های طرح شده در این قسمت، محور بودن شبستان و محّل 
عبادت در طّراحی و معماری مسـجد اسـت. در طّراحی کلی سـاختمان مسـجد، باید بهترین نقطه از زمیِن 

مربوطه، به شبستان مسجد اختصاص یابد.
مؤلّفه بعدی کیفّیت مجریان )سـخنران، مؤّذن، مداح و...( اسـت. در انتخاب افراد برای اجرای برنامه ها، 
یکی از ویژگی های اصلی که مورد توّجه قرار می گرفت، دانستن قرآن و آشنایی با احکام و معارف دینی بود. 

5. دسترسی آسان به برنامه ها 
قرار گرفتن مسـجد در مرکز محلّه و در نتیجه نزدیکی نسـبی بیشـتر همه منازل به مسـجد از امتیازات 
یـک مسـجد اسـت. تداوم در برگـزاری ادعیه و فّعالّیت های غیرنیایشـی و فرهنگی و مقطعـی نبودن آنها از 

شاخص های این مؤلّفه است.
رسـول گرامی اسـالم  فرمود: »اگر خانه از مسـجد دور باشـد، به طوری که در آن صدای اذان و اقامه 

1. وسائل الشیعه، ج5، ص472.
2. نوبهار، 1376.

3. تفسیر نور،. ج5، ص53.
4. سنن ابن ماجه، ج1، ص245، ح741، »ما ساء عمل قوم قط اال زخرفوا مساجدهم«.
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شنیده نشود، شوم و نامبارک است«.1
شـاخص دیگر در مؤلّفه در دسـترس بودن، خدمات اینترنتی یا شـبکه ای اسـت. با توّجه به پیشرفت های 
فّناورانه اخیر، یکی از حوزه هایی که مسـاجد باید وارد شـوند، ورود به فضای مجازی اسـت. یکی از مشکالت 
جّدی در فضای مجازی کشـور کمبود شـدید و مشـهود اّطالعات و محتواهای دیجیتالی اسـت که با زبان 

فارسی در اختیار کاربران قرار گیرد. 
نشریه دیواری مسجد را نیز می توان به صورت مجازی منتشر نمود.

تشـکیل گروه های خبری، راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مسـجد، برگزاری کالس های آموزشـی، ایجاد 
سـایت مشـاوره و پاسـخ گویی به شـبهات و سـؤاالت شـرعی، ارسـال محتوا و پیام به تلفن همراه و پسـت 

الکترونیکی از جمله اقداماتی است که مساجد می توانند در فضای مجازی انجام دهند.2

جدول 7: کیفّیت برنامه ها و خدمات

فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل

ت
ما

خد
 و 

ها
مه 

رنا
ت ب

یفّی
ک

ل
ام

تع
برخورد مؤدبانه، محترمانه و نیکو

همدلی: توّجه به تنّوع مخاطبان و مشکالت، نیازها و عالیق آنها و رسیدگی به 

مشکالت آنها
ع محوری: رعایت ارزش های دینی و احکام شرعی مسجد در  ارزش محوری و شر

برخوردها

پاسخ گویی )با عالقه( و رسیدگی به انتقادها

وجهه یا شهرت معنوی امام مسجد و دست اندرکاران

مسئولّیت محّلی: رعایت حقوق همسایگان

رفتار فّعال سیاسی و بی طرفانه از نظر حزبی و قومی: رفتار فّعال سیاسی مبتنی بر 

رهنمودهای ولی فقیه در راستای حمایت از نظام اسالمی به شرط عدم معّرفی و 

کاندیدای خاّص تبلیغ علنی به نفع یک حزب یا 

تعّقل گرایی و پرهیز از خرافات و عوام زدگی

وجود آرامش و امنیت روانی: عدم وجود سر و صدا و قیل و قال و نبود جدل و درگیری 

بین افراد و حفظ آرامش عبادی فضای مسجد

1. بحاراالنوار،  ج64، ص188،.ح40.
2. موظف رستمی، 1389.
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فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل

ت
ما

خد
 و 

ها
مه 

رنا
ت ب

فّی
کی

ه(
عی

 اد
ى

رخ
و ب

ز )
ما

ی ن
زار

برگ
ن 

ینا
طم

ا

تداوم در برگزاری نمازهای جماعت: بدون تعطیلی و به پیش نمازی امام مسجد در 
نمازهای پنج گانه

بموقع بودن )بدون تاخیر(

نظم و آداب ظاهری: مانند صحت قرائت امام، نظم در صفوف، قرائت آهسته 
مأمومین

اختصار و اعتدال در سرعت

احساس وجود جذابّیت معنوی در نماز امام مسجد و قرائت دلنشین آن

ت
سا

سو
مح

 و 
ی

هر
ظا

ل 
وام

ت ع
فی

کی

بهداشت، نظافت و مرتب بودن

آراستگی ظاهر امام مسجد و دست اندرکاران

خوش بو و معّطر بودن فضا

سادگی،جذابّیت و زیباشناختی معماری:عدم استفاده از تجّمالت در عین بهره گیری 
از معماری ایرانی -  اسالمی

گرمایش و سرمایش، سیستم روشنایی و  وجود امکانات و تجهیزات: تاسیسات 
صوتی، قفسه، کفش داری

گنجایش الزم برای  کافی ساختمان و فضاهای اصلی و جنبی )داشتن  مساحت 
آقایان و خانم ها(

محور بودن شبستان و محّل عبادت در طّراحی و معماری مسجد

ع در ساختمان و فضای مسجد مانند عدم نصب تصویر در مسجد رعایت احکام شر

فّناوری به روز: رایانه، پروژکتور و ...

ن، 
نرا

سخ
ن )

ریا
مج

ت 
یفّی

ک
)..

و.
ّبر 

مک
ن، 

ّ ؤذ
، م

اح
دانش یا مهارت مرتبطمد

شهرت علمی یا اخالقی

صدای خوش )مؤّذن، مداح و مّکبر(

کارگیری افراد مختلف( تعداد یا تنّوع مجریان )به 
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ت
ما

خد
 و 

ها
مه 

رنا
ت ب

یفّی
ک

دن
 بو

س
ستر

ر د
د

مکان مسجد: قرار داشتن مسجد در مرکزّیت محّله یا در یک فاصله نزدیک

ساعات باز بودن درب مسجد

تداوم در برگزاری قرائت قرآن و ادعیه

تداوم در برگزاری فّعالّیت های غیرنیایشی: فرهنگی، آموزشی و ...

گ، ارسال پیام های دینی اخالقی از طریق  خدمات اینترنتی یا شبکه ای: سایت و وبال
پیامک

ثار آن د(جذب حداکثری و آ

اصطالح جذب حداکثری از بیانات مقام معّظم رهبری اقتباس شـده اسـت. در الگوی تدوین شـده، 
جذب حداکثری در دو عامل رشد حضور و وفاداری دیده شده است. 

  رشـد حضور: به افزایش حضور مراجعان و داوطلبان فّعالّیت در مسـجد از نظر زمان و فراوانی

دفعات حضور، آن هم از گروه های سـّنی مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان به تفکیک جنسـّیت 
اشاره دارد.

  وفاداری: به تمایل فرد به خرید مجّدد یا مراجعه مجّدد به شـرکت یا سـازمانی برای اسـتفاده از

محصوالت یا خدمات آن اشاره دارد. وفاداری به دو نوع »نگرشی« و »رفتاری« تقسیم شده است. 
الف( وفاداری نگرشـی؛ به عالقه فرد به محصوالت یا خدمات یک سـازمان و میزان معّرفی و توصیه آن 

به دیگر افراد برای خرید مربوط است. 
ب( وفاداری رفتاری؛ به حجم )میزان( خرید در هر بار و تعداد دفعات خرید اشاره دارد. کاووسی، معتقد است 
تأمیـن کیفّیـت محصـوالت و خدمات ابتدا باعث ایجاد رضایت در مصرف کننـدگان آنها و در نهایت موجب 

وفاداری مصرف کنندگان خواهد شد.1

جذب حداکثری در مساجد

جذب و حضور حداکثری در مسـاجد از توصیه های دین اسـالم اسـت. همان طور که در رساله های مراجع 
تقلید در اهّمیت نماز جماعت نوشـته شـده اسـت، هرچه تعداد افراد در نماز جماعت به خصوص تا بیش از ده 

نفر افزایش یابد، فضیلت آن باالتر می رود. 

1. کاوسی، 1384.
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عوامل جذب جوانان به مسجد
عوامل اصلی جذب جوانان در چهار عامل کلّی تر بیان شده اند: 

1. امام جماعت:  امام جماعت باید دارای خصوصّیات زیر باشـد: ثابت بودن، توانایی علمی، نظم، بیان 
ساده و شیوا، خالقّیت، دوستی با جوانان و نوجوانان، احترام و تواضع، آراستگی ظاهری، توانایی جسمی، دارا 

بودن دانش الزم، درک موقعّیت سّنی جوانان.
2. مسـجد: فضای مناسـب و ظاهر خوب آن، نظافت، وسـایل صوتی، گرمازا و سـرمازا، ایجاد امکانات 

فرهنگی ورزشی، استفاده از افراد خوش صدا، تصمیم گیری متمرکز.
3. هیئـت امنـا: همـکاری جـدی، تقسـیم کار، تأمین بودجه، توجیه جوانان و نوجوانان، اهتمام به مسـئله 

جوانان، استفاده از تخّصص های متفاوت.
4. سایر عوامل: ترجمه و توضیح اذکار و دعاها، آشنا کردن جوانان به فلسفه اعمال عبادی، اخالق و رفتار 
نمازگزاران، جذب از طریق دوستان، خادم، رفع مشکالت، تشویق و اعطای جایزه )برای حضور در مسجد(، 
برگزاری نمایش، نمایشـگاه، اردو، مسـابقات و ورزش از دیگر عوامل جذب جوانان و نوجوانان است.1حضور 
شـخصّیت های موّجه و محبوب جوانان در مسـجد، برخورد مناسـب، بیان مباحث مورد نیاز جوانان و تشویق 

نیز از دیگر راهکارهای ارائه شده در جذب جوانان به مسجد است.2
جدول 8: جذب حّداکثری

فه هاابعاد
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گروه های سّنی مختلف از مراجعان و داوطلبان3 فّعالّیت  رشد تعداد حضور: حضور 

کودکان، نوجوانان، جوانان، میان ساالن، پیران به تناسب و به  در مسجد شامل 

تفکیک جنسّیت و حضور اقشار مختلف اجتماعی شامل افرادی از سطح تحصیالت 

مختلف و طبقات مختلف اجتماعی و سالیق مختلف
رشد زمان حضور: مداومت بر حضور، مدت زمان حضور در هر بار مراجعه

ی
دار

وفا
ن(
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اج
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عالقه به حضور در برنامه های نیایشی یک مسجد

میزان معّرفی و توصیه یک مسجد به دیگران

عالقه به حضور در برنامه های غیرنیایشی یک مسجد

عالقه به انجام فّعالّیت داوطلبانه در مسجد

عشق و عالقه به امام مسجد

1. رضایی بیرجندی، 1382.
2. محّمدی، 1383.

3. منظور از داوطلبان افرادی است که به صورت داوطلبانه و رایگان به انجام امور مسجد می پردازند.
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مبحث هفتم: تحّول و تعالی مسجد

در این نوشـتار، آثار تحّول و تعالی مسـجد در سـه مؤلّفه عاطفیـ  احساسی، شناختیـ  عقیدتی و رفتاری 
تعریف شده است:

مؤّلفه احساسیـ  عاطفی

احساسـات یـا مثبت انـد یـا منفی یا خنثی. احساسـات مثبت، بیانگر حاالت مسـاعد و خوشـایند اسـت و 
احساسـات منفـی بیانگر وضعّیت ناخوشـایند. وضعّیت هایی که احساسـات منفی را ایجـاد می کنند، بیش از 
احساسـات مثبت بر تفّکر و انرژی فرد تأثیر می گذارند.1 امنیت و آرامش محیط درون مسـجد از توصیه های 

اس«.2 َبْیَت َمثاَبًة ِللّنَ
ْ
َنا ال

ْ
دین اسالم است. قرآن می فرماید: »َو ِإْذ َجَعل

مؤّلفه شناختی ـ عقیدتی

مؤلّفه بعدی، مؤلّفه شناختی ـ عقیدتی است با سه شاخِص 1-تحکیم عقاید و باورهای فردی و اجتماعی، 
2-حّل سؤاالت و چالش های شناختی، 3-  افزایش آگاهی دینی و اجتماعی بیان شد. باورها چیزی بیش از 
علم و آگاهی هسـتند. در باور، تنها علم و آگاهی مطرح نیسـت، بلکه مرحلّه ای اسـت که در جان آدمی رسوخ 
می کند و اعتقاد قلبی او را شکل می دهد. از انضمام دانش با گرایش، ایمان و باور حاصل می شود و قوام ایمان 

نیز به همین گرایش قلبی است.3

مؤّلفه رفتاری

ایـن مؤلّفـه دارای دو شـاخص »رفتار فردی« و »رفتار اجتماعی« اسـت. عناصری، مانند داشـتن ظاهر 
دینـی، پای بنـدی به دسـتورات دین، کاهـش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت، پرهیز از سـّیئات و 
افزایش حسنات شاخص رفتار فردی است و عناصری چون معاشرت و مشارکت در فّعالّیت های دینی، کنترل 
اجتماعـی )امربـه معـروف و نهی از منکر( و ایجـاد اجتماع اخالقی، تقوّیت بنیان خانـواده، اصالح رفتارهای 
فرهنگی، همبسـتگی و انسـجام اجتماعی، ارتقای فرهنگ خیررسـانی و یاری رسانی و ایثار، پرورش روحّیه 
دفاع از مظلوم و عدالت خواهی، تقوّیت هوّیت انقالبی و اسـتقالل فرهنگی، عناصر رفتار اجتماعی را شـکل 

می دهند. 

1. قلی پور، 1386.
2. بقره، آیه125.

3. پیروز و همکاران، 1385.
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جدول 9: تحّول و تعالی

فه هاابعاد
ّ
شاخص هامؤل

ى
عال

و ت
ل 

حّو
ت

ى
طف

عا
ى ـ 

اس
س

اح

احساسات مثبت: صبر، امید به زندگی و رضایت، نشاط، آرامش و احساس امنیت، 

احساس قدرت، لّذت معنوی

گروهی، نوع دوستی و مهرورزی، روحّیه  برقراری روابط عاطفی پایدار: احساس تعّلق 

اخّوت و وحدت، ایجاد الفت بین اعضای خانواده ها و همسایه ها

انس با مسجد: دلبستگی و وابستگی عاطفی به مسجد

 تقوّیت عشق و ایمان به پروردگار متعال و معصومان

ى
دت

قی
ى  ع

خت
شنا

تحکیم عقاید و باورهای فردی و اجتماعی: معنای جدید برای زندگی، خوش بینی به 

جهان، تسلیم، توکل، ارزش های درونی شده، اعتماد به دیگران

حّل سؤاالت و چالش های شناختی

گاهی دینی و اجتماعی افزایش آ

ی
تار

رف
کاهش رفتارهای منفی و افزایش  فردی: ظاهر دینی، پای بندی به دستورات دین، 

رفتارهای مثبت، پرهیز از سّیئات و افزایش حسنات

کنترل اجتماعی )امربه معروف  اجتماعی: معاشرت و مشارکت در فّعالّیت های دینی، 

و نهی از منکر( و ایجاد اجتماع اخالقی، تقوّیت بنیان خانواده، اصالح رفتارهای 

فرهنگی، همبستگی و انسجام اجتماعی، ارتقای فرهنگ خیررسانی و یاری رسانی و 

ایثار، پرورش روحّیه دفاع از مظلوم و عدالت خواهی، تقوّیت هوّیت انقالبی، استقالل 

فرهنگی

عناصر محیطی تأثیرگذار بر تعالی مسجد

الف( حوزه های علمیه، سازمان های باالدستی و همکار و واحدهای محّلی 
عوامـل محیطـی متغّیرهایی هسـتند که به طور عموم، خارج از حیطه سـازمان )خـارج از کنترل مدیران 
سازمان( شکل می گیرند و به صورت بالفعل یا بالقّوه بر بخشی یا تمامی سازمان تأثیرگذارند. برای سازمان ها 

دو محیط تعریف شده است: محیط عمومی و محیط اختصاصی.
ْم 

َ
ـَس ُبْنیاَنُه َعی  َتْقوى  ِمَن اهلِل َو ِرْضواٍن َخْیٌر أ ّسَ

َ
ْن أ َ َ

ف
َ
در کتاب احکام، مسـجد ذیل آیه 109 سـوره توبه »أ
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« چند نکته مهم مطرح  اِلینَ
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال َ َو اهلُل ال َیْ َس ُبْنیاَنُه َعی  َشفا ُجُرٍف هاٍر َفاْناَر ِبِه ف  ناِر َجَهّمَ ّسَ

َ
َمْن أ

شده که به شرح زیر است: 
1- نظارت بر مساجد، امری مطلوب و الزم است.

2- تقوّیـت مسـاجد در جهـت دسـت یابی بـه اهداف ارزشـی امـری ضروری اسـت و منـع از عملکرد و 
فّعالّیت های افراد فرصت طلب تحت عنوان مدیریت، الزم است. این مطلب از نوع پرسشی که در آیه به کار 

رفته است، استفاده می شود.
3- از مقایسه دو مسجد استفاده می شود که آنچه مساجد را از یکدیگر متمایز می کند، ذاتّیت آنها نیست، 
بلکه به مدیریت، انگیزه ها و اهداف مدیران مساجد برمی گردد؛ پس مسئوالن و اولیای امور در صورت احراز 

نّیت شوم سازندگان، می توانند از همان مراحل اّولیه، مانع ساخت چنین مسجدی شوند.
ْن ُیْذَکَر 

َ
ْن َمَنَع َمسـاِجَد اهلِل أ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
همچنین، در کتاب احکام، مسـجد در ذیل آیه 114 سـوره بقره »َو َمْن أ

ـْم ِف اْلِخـَرِة  ُ
َ

ٌی َو ل ْنیـا ِخـْز
ُ

ـْم ِف الّد ُ
َ

 خاِئفـینَ ل
َ
وهـا ِإاّل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ـْم أ ُ

َ
ولِئـَک مـا کاَن ل

ُ
ـُه َو َسـعى  ف  َخراِبـا أ فهَیـا اْسُ

« چنین آمده است:  خاِئفینَ
َ
وها ِإاّل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ْم أ ُ ولِئَک ما کاَن لَ

ُ
َعذاٌب َعظمٌی« نیز آمده است از عبارت »أ

از این آیه این گونه استفاده می شود که مدیریت مساجد و فّعالّیت های درون مساجد باید به گونه ای باشد 
کـه هـر فـرد خائن به سـهولت نتواند به این اجتماع ارزشـمند رخنه کند و تحّقق این امـر هم جز در پرتو یک 
نظارت مستمر و مدیریت منسجم امکان پذیر نیست و این مدیریت منسجم با مشارکت همه مؤمنان به ویژه 
اداره کنندگان مسجد؛ یعنی امام جماعت و متولّیان و دیگر دست اندرکاران میّسر خواهد شد و از همین نکته 

می توان به طور تلویحی، لزوم نظارت حکومت اسالمی بر فّعالّیت مساجد را استفاده کرد.
موضوعی که باید در اینجا بدان پرداخت، »عزل و نصب ائّمه جماعت« در جامعه اسالمی است.  در اصل، 

عهده داری منصب امام جماعت به خودی خود منوط به اذن حاکم اسالمی نیست.
مراجعه به متون فقهی تشـیع و تسـّنن نشـان می دهد که هیچ فقیهی شـرط عهده داری امامت مسجد را 
منصوب شـدن از سـوی حاکم نمی داند. بلکه شـهید ثانی در رسـاله ای که پیرامون نماز جمعه نگاشـته، 

تصریح کرده است که: »به اجماع مسلمانان، امامت نماز جماعت مشروط به اذن امام نیست«.1
ولی این بدان معنا نیسـت که حاکم اسـالمی حّق مداخله در عزل و نصب ائّمه جماعات مسـاجد را نداشته 
باشـد. مقتضای والیت عاّم حاکم اسـالمی آن اسـت که بتواند در این زمینه دخالت کند. البّته اِعمال والیت 
در ایـن زمینـه الزامی نیسـت؛ چون امامت جماعت برخالف امامت جمعه، منصب نیسـت. هرگاه مردم خود، 

1. عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن علی، رسالة فی صالة الجمعة، ص66. 
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امامی را برگزینند و به وی اقتدا کنند، کافی است و نیازی به نصب از سوی حاکم اسالمی نیست. مشروعّیت 
دخالت حاکم اسـالمی در زمینه نصب ائّمه جماعات مسـاجد افزون بر آنکه مقتضای ادلّه والیت عاّمه اسـت 

توّسط برخی فقها تصریح شده است.
ابوالصالح حلبی )347ـ  44 ق( در کتاب کافی می نویسد:

شایسـته ترین فرد برای امامت نماز جماعت، امام اّمت یا کسـی اسـت که از طرف وی نصب شـده باشـد. 
قاضی ابن براج در کتاب ُمَهّذب آورده اسـت: »هرگاه کسـی که امام او را ]برای امامت جماعت[ نصب کرده، 
حاضر باشـد، کسـی نمی تواند بر او پیشـی بگیـرد«. نتیجه آنکه گرچه عهده داری امامـت جماعت به خودی 
خود مشـروع اسـت و نیازی به نصب امام جماعت از سوی حاکم اسالمی نیست، ولی حاکم اسالمی چنانچه 

مصلحت بداند، می تواند در عزل و نصب امامان جماعت مداخله کند.1

مسجد دولتی یا دولت مسجدی؟

در رابطه با »دولتی شدن مساجد« نیز، در تحقیقی که توّسط حّجت االسالم قّدوسی و در سازمان تبلیغات 
اسالمی انجام شده است، 97 درصد از خبرگان مشارکت کننده در تحقیق، با دولتی شدن کامل امور مساجد 
به شّدت مخالف هستند. 54/5 درصد نیز با این رویکرد موافق اند که دولت فقط بسترهای الزم برای حضور 

بیشتر مردم را فراهم سازد. 
در بُعـد حوزه هـای علمیه، سـازمان های باالدسـتی و همکار و واحدهای محلّی به عنـوان یکی از عناصر 
محیطی سه مؤلّفه در نظر گرفته شد: روابط حمایتی، نظارتی، و توزیع اّطالعات. شاخص های روابط حمایتی 
عبارت اند از: مشاوره و آموزش، هدایت و جهت دهی راهبردی و عملیاتی، کمک و همکاری، میانجی گری و 
رفع مناقشـات داخلی مسـجد و ارزیابی و تشویق. روابط نظارتی شامل سه مؤلّفه نظارت، مداخله مؤثّر و ثبت 
رسـمی اسـت. مؤلّفه سّوم، یعنی توزیع اّطالعات، شامل شبکه سـازی مجازی و تهیه پورتال مساجد و تبادل 

اّطالعات کاری بین سازمان ها و مساجد است.

1. نوبهار، مجله میراث جاویدان.
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جدول 10: حوزه های علمیه، سازمان های باالدستی و همکار و واحدهای محّلی
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مشاوره و آموزش: ارائه حمایت های آموزشی به مساجد، مشاوره و تسهیم 
تجربیات، راهنمایی جهت اداره هر چه بهتر مسجد، آموزش طاّلب جهت 

تربیت ائّمه جماعات

هدایت و جهت دهی راهبردی و عملیاتی: شناسایی جهت گیری های 
مورد نیاز جامعه در برنامه های مساجد، تعریف چشم انداز، راهبردها 
کالن مساجد، تعریف شرح وظایف امام مسجد و  و خط مشی های 

دست اندرکاران
کمک و رفع نیازهای همدیگر و همکاری در ارائه برنامه ها  کمک و همکاری: 

کمک های مالی و مادی و تامین ائّمه جماعات  و خدمات مختلف، ارائه 
برای مساجد در صورت درخواست آنها، حمایت از مساجد

میانجی گری و رفع مناقشات داخلی مسجد: ایفای نقش سازمان های 
باالدستی به مثابه مرجع حّل اختالف بین امام، دست اندرکاران و جماعت 

مسجد در صورت مراجعه آنها

ارزیابی و تشویق: ارزیابی و سنجش فّعالّیت ها و نتایج اقدامات مسجد و 
تعیین نقاط قوت و ضعف آنها، تشویق مساجد موّفق، معّرفی مساجد موّفق 

در صداوسیما

ى
ارت

نظ
ط 

واب
ر

نظارت: نظارت بر فّعالّیت های مساجد به دالیل مختلف از جمله 
ع و قانون، یا ایجاد انحرافات  پیش گیری از انجام فّعالّیت های خالف شر

دینی و اجتماعی و یا ورود افراد فاقد صالحّیت علمی-اخالقی به حوزه اداره 
مسجد، پیشگیری از تبدیل مسجد به عنوان پایگاه تبلیغات سیاسی یک 

حزب سیاسی، نظارت بر موقوفه ها

کتبی، عزل یا نصب امام مسجد و امنا در  مداخله مؤّثر: تذکر شفاهی یا 
که  صورت انجام اقدامات بند قبلی و یا ضعف شدید آنها در اداره مسجد 

باعث نارضایتی مأمومین شده است

ت 
عا

ال
اّط

ع 
وزی

ت
ی(

یار
خت

شبکه سازی مجازی: ایجاد شبکه مجازی بین مساجد جهت انتقال )ا
اّطالعات و تجربّیات بین آنها

کاری بین سازمان ها و مساجد تبادل اّطالعات 
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ب( بافت محّلی 
بافـت محلّـی از دیگـر عناصر محیطی اسـت که بر مسـجد تأثیرگذار و از مسـجد تأثیرپذیر اسـت. محلّه 
از خانه هـای مجاور هم در یک فضای جغرافیایی تشـکیل می شـود. خانواده ها نسـبت بـه محلّه خود، همان 
احسـاس خانـه مسـکونی را دارنـد و بـا ورود به محلّه، خود را در یک محیط آشـنا و خودی مثـل خانه روبه رو 

می بینند.
محلّه از تجّمع، پیوسـتگی کم یا زیاد، معاشـرت نزدیک، روابط مسـتحکم همسایگی و اتّحاد و مشارکت 

غیررسمی میان گروهی از مردم به وجود می آید.1
پنـج مؤلّفـه بـرای بافت محلّی در این تحقیق در نظر گرفته شـده اسـت؛ یعنی بافـت اجتماعی، مذهبی، 

فرهنگی، سیاسی و فّناورانه. 

جدول 11: بافت محّلی

فه هاابعاد
ّ
توضیحاتمؤل

ى
ّ حل

ت م
باف

مذهبى
سطح دین داری و پای بندی به دستورات دینی یا ظواهر دینی، میزان 

مشارکت در مراسم، آیین ها و فّعالّیت های دینی

باورها، ارزش ها، هنجارها )عادات و آداب و رسوم قومی، قوانین(فرهنگى

اجتماعى
پایگاه اجتماعی )سطح درآمد، تحصیالت و...(، سرمایه انسانی و 

اجتماعی باال، میزان مشارکت در فّعالّیت های اجتماعی محّله، فقدان یا 
پایین بودن سطح فقر، بیکاری، وجود انحرافات اجتماعی، اعتیاد و ...

سیاسى
گرایش ها، سالیق و تفّکرات سیاسی مربوط به امور داخلی و بین المللی 

غالب در محّله

فّناوری 
)تکنولوژیک(

میزان نفوذ اینترنت و وسایل ارتباطی پیشرفته مانند تلفن همراه جهت 
بررسی میزان نیاز به طّراحی سایت مساجد و یا اّطالع رسانی از طریق 

پیامک

نتیجه سخن

مسـجد همان طور که از نام آن پیداسـت، محلّی برای سجده و عبادت در برابر پروردگار یکتاست. نگاهی 
به تاریخ گذشـته به خصوص در صدر اسـالم به ما نشـان می دهد اگرچه رسالت اصلی مسجد، برگزاری آیین 

1. مظاهری، فروغ مسجد، 1385.
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کرنش و نیایش و ارتباط عبادی انسان با خداوند متعال است، ولی هیچ گاه کارکرد مساجد فقط به اقامه نماز 
جماعـت و انجام عبادات جمعی محدود نشـده اسـت. توصیه و تأکید دین بر انجـام اعمال عبادی به صورت 
جمعی، نشـان از اهمّیت مزایای جنبی تشـکیل اجتماع در بین مسـلمانان دارد. در پرتو تشکیل این جماعات، 
امکان بهره برداری های مختلف اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و غیره برای عاّمه مردم به وجود می آید. تاریخ 
گواهـی می دهـد که در برهه هایی از مسـجد، به عنوان مرکز تعلیم و تعلّم معارف دینی و حّتی علوم بشـری، 
پایگاه اّطالع رسانی، مجلس شور و مشورت سیاسیـ  اجتماعی، ستاد فرماندهی و سامان دهی امور نظامی و 
محّل رسـیدگی به امور گوناگون مسـلمانان بوده است. به عبارت دیگر، می توان چنین بیان کرد که هر زمان 
که مدیریت بهتری بر این نهاد دینی اعمال شده، از ظرفّیت ها و کارکردهای بالقّوه آن، بهره برداری بیشتری 
شـده اسـت. همان طور که در تعریف واژه مدیریت، آن را امکان بهره برداری بیشـتر از ظرفّیت ها دانسـته اند، 
هرچـه بخواهیم مسـجد به عنوان یک نهاد داوطلبانه، مردمـی، غیرانتفاعی و مذهبی در تحّقق کارکردهای 
مختلف اجتماعی ـ دینی خود، موّفق تر و اثربخش تر باشد، نیاز به مدیریتی توانمند و اثربخش بیشتر احساس 

می شود.
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مسجد، محّلی برای برنامه ریزی شهری 
در چشم انداز 1404

محّمد کرمی  و رهام جّباری

چکیده

     بعد از انقالب اسالمی، دولت مردان برای اداره بهتر جامعه و به  دست  آوردن دیدگاهی کالن و درازمّدت 
برای کشـور، سـندی با نام چشـم انداز 20ساله کشور از 1384 تا 1404 تهّیه کردند. بر اساس این سند، کشور 
ایران در پایان این دوران در موقعّیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسـی و... رتبه نخسـت 
منطقـه خواهـد بود و موقعّیت ویژه ای در سـطح بین الملل خواهد داشـت. در این میـان، ابزارها و روش های 
دسـت یابی به هدف های چشـم انداز، از مهم ترین ضرورّیت ها به  شمار می رود. برای دست یابی به هدف های 
سـند، یکی از راه ها، طرح های توسـعه اسـت؛ از جمله طرح های توسعه شهری در مقیاس ُخرد، طرحی به  نام 
»طرح های اسـتراتژی توسـعه  شهری )CDS(« اسـت که برای رسـیدن به جامعه ای آرمانی، نقشه ای برای 
دیگر نهادها و بخش ها پیشنهاد می دهد. در ادامه مقاله به اهّمیت مسجدها در این طرح ها می پردازیم و ایجاد 
کیفّیت محیط شهری مطلوب و راه های دست یابی به آن را، با توّجه  به نقش مسجدها در راستای طرح های 

CDS در جامعه ایرانی و شهری، توضیح می دهیم.

واژگان کلیدی: 

. CDS ،مسجد، سند چشم انداز، طرح های توسعه شهری، توسعه محلّه ای، مشارکت مردمی
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مقّدمه

مسـجد، عبادتگاه خاّص مسـلمانان اسـت که قرآن، کتاب الهی، از زاویه های مختلفی به آن اشـاره کرده 
اسـت. مسـجد، همواره از سـوی شـارع مقّدس اسالم و جمع های مسـلمانان مورد عنایت و توّجه بوده است. 
بنابراین، به  صراحت می توان گفت که مسـجد، به عنوان کالبد و فضای عبادتگاه خاّص مسـلمانان اهّمیت 

ویژه ای دارد. 
در طول تاریخ ایران، همواره حاکمان و مردم به مسجد توّجه کرده اند. در دوران حاضر، نه  تنها از اهّمیت 
آن با توّجه  به تنّوع کاربری های شهری کاسته نشده است، بلکه با تجدیدنظر در روند کاربری آن در حکومت 
فعلـی، تنهـا مکان عمومی مسـلمانان )غیردولتـی و غیرخصوصی(، با خصوصّیت های خاّص خود اسـت. در 
ایران، به  دلیل رشد جمعّیت، گسترش شهرها و مهاجرت گسترده به  خصوص از 1345 به بعد، رشد شهرهای 
کشـور بـه حالـت انفجاری و لجام گسـیخته بوده اسـت. بعد از پیداکردن مشـکل های موجـود و راه حل آنها، 
مسـئوالن شـهری برای اداره و کنترل بهتر شهر، طرح های توسعه شهری را راه حل مشکل ها دانستند. سند 
چشـم انداز 20سـاله کشـور، برای رسـیدن به رتبه ممتاز در منطقه و جهان، هدف های متنّوعی را در بندهای 

مختلفی ارائه کرده است. 
شهر و شهرسازی ایران، همواره به مسجد توّجه ویژه ای شده است و انسان های زیادی، شهرهای ایران 
را به  دلیل وجود مسـجدهای معروفشـان می شناسـند. طرح های توسـعه شـهری یا همان استراتژی توسعه 
شهری )CDS(، جدیدترین روش برنامه ریزی شهری در جهان است که برنامه ریزی در سطح ُخرد را مّدنظر 
دارد. ایـن طـرح، برنامه ریـزی از باال به پایین را رّد می کند. این نوع برنامه ریزی شـهری، به جماعت کوچک 
و اجتماع هـای محلّـه ای توّجه ویژه ای دارد. در این برنامه ریزی، بـه  صورت  خالصه، نظریه ها و عقیده مردم 
اجتماع های محلّی، اساس طرح های شهری است. »برنامه ریزی با مردم و برای مردم« است. در جامعه های 
شـهری ایرانی، به  دلیل محدودّیت »مکان های تجّمع مردم«، مسـجد تنها و مهم ترین مکان عینی تجّمع 
مردم است. مسجد، می تواند محّل تجّمع مردم و اظهارنظر شهروندان در زمینه مسئله ها و مشکالت خود و 

جامعه باشد. در حال  حاضر، مسجد، بهترین مکان برای اتّحاد مردم شهرها است.

سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسالمی ایران 

برنامه ریزی، فرآیندی اسـت که از گذشـته، تاریخی پرشـکوه و طوالنی داشـته اسـت. در گذشـته بسیار 
دور، انسـان ها نخسـتین حرکت های خود را با برنامه ریزی نیمه آگاهانه آغاز کردند و اکنون که جهان درگیر 
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مشکالت جامعه بشری است، اهّمیت نقش برنامه و برنامه ریزی دوچندان شده است.
بعـد از انقـالب اسـالمی و بـا توّجـه  بـه آسـیب های برجای مانده از گذشـته، بـرای سرعت بخشـیدن به 
 ،خدمات رسـانی به مردم، برنامه ها و طرح های فراوانی انجام شـد. در سـال 1384، مقام معّظم رهبری
سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کردند. بندهای مختلف این سند با نظریه های کارشناسی و 

تخّصصی و با دّقتی خاّص تهّیه شد که به  طور خالصه از این قرار است:
1. تأکید مسئوالن بر تقوّیت نظام مردم ساالری دینی؛

2. تقوّیـت روحّیـه مشـارکت جویی مـردم و تشـّکل های خودجوش آنهـا در مقاطع مختلـف تحّول های 
سیاسی ـ اجتماعی؛

3. توسعه همه جانبه کشور با انسان محوری و تأکید بر جنبش فّناوری؛
4. تعامل با جهانیان و ارائه الگوی کاملی از کشور توسعه یافته اسالمی به جهانیان.

با توّجه  به بندهای سـند و هدف های جامع آن و لزوم توّجه مسـئوالن به آن و آرزوی جامعه ایرانی برای 
دست یابی به سند، این نکته بسیار مهم است که همگان باید چشم انداز20ساله را با دیدی آرمان نگر و جامع 
تأیید کنند. اکنون سؤالی که در اذهان مطرح می شود، این است که راه های رسیدن به همه هدف های برنامه 

چیست؛ مکانیزم ها و عمل هایی که باعث رسیدن به هدف می شود، چیست؟

مسجد و شهر

در طول زمان شکل گیری شهرها، عملکرد عنصرها و کاربری های اصلی بر بافت شهری تأثیرگذار بوده 
اسـت و در بسـیاری از موارد، به  خصوص در بافت کهن شـهری، بر نظام و کالبد شهر )جهت حرکت نظام ها، 
عملکرد و نقش فضاهای جانبی، بزرگی و کوچکی فضاها و سـایر ویژگی ها(، تأثیر گذاشـته اسـت. در بافت 
سّنتی شهرهای ما، مسجدها و مراکز مذهبی )مانند تّکیه( نقشی اساسی در شکل دهی فضاها و سلسله مراتب 
شـهر داشـته اند. روند شـکل گیری و تأثیر مسـجد بر بافت و ساخت شـهری و به  طور متقابل تأثیر معماری و 
شهرسـازی بر سـاخت مسـجد، در بافت همه شـهرها قابل توّجه اسـت. چنین امری حّتی در زندگی ماّدی و 
معنوی سـاکنان محّل تأثیر مسـتقیم داشته است. مسـجدها به  طور عمده در قسمت های کلیدی و پرازدحام 
سـاخته شـده اند و با توّجه  به قرارگیری آنها در سلسـله مراتب شـهری مهم هسـتند. در مجموع، مسـجدها 
بـر معمـاری و شهرسـازی تأثیر گذاشـته اند و از آن تأثیر پذیرفته اند. در سلسـله مراتب تقسـیم های کالبدی 
شـهر، مسـجد جامع، نقش محوری دارد و مجموعه شـهر را تحت پوشـش قرار می دهد. مسجد جامع ضمن 
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هوّیت بخشیدن به شهر، تعریف شهر را کامل می کند. پس از مسجد جامع در سطح شهر، مسجد دیگری نیز 
وجود دارد که عملکردش در سطح محلّه است و مکانی ساده تر و کوچک تر است. 

سـاختار شـبکه های دسترسـی در بافت های قدیم شهری، خودبه خود و بدون طرح از پیش تعیین شده، به 
شـکل تار عنکبوت توسـعه یافته اسـت. بازارهای شـهر، محور اصلی و مرکز محلّه ها نقطه های کلیدی شهر 
هسـتند کـه راه هـای ارتباطـی را تحت تأثیر قـرار داده اند؛ به  نحوی  که همه دسترسـی های شـهر، به بازار و 
راه های دسترسـی محلّه به میدانچه منتهی می گردد. در این  ارتباط، مسـجدهای مهم شـهر )از جمله مسجد 
جامع و مسجدهای محلّه ای دیگر( به  طور عمده کنار محورهای اصلی، مراکز، محلّه ها یا َمفصل های شهری 

قرار گرفته اند.1
1. ارتباط مسجد با سایر عملکردهای شهری

امـروز، اوضـاع به  طور کامل دگرگون شـده اسـت و مسـجدها به طـور معمول به  صورت منفّک از سـایر 
عملکردهـای شـهری در کنـار معبری قرار گرفته اند و در مقایسـه  با سـایر فّعالّیت ها، مرکزّیت و تسـلّطی را 
القاء نمی کنند. پس از ظهور انقالب اسـالمی، مسـجدها تا حدودی نقش اصلی خویش را در رابطه  با سـایر 
فّعالّیت های اجتماعی بازیافتند. گرچه طی مّدت کوتاهی، قسمتی از فضای مسجدها، به محّل صدور حواله 
انواع کاالها تبدیل شـده بود؛ اّما انجام بسـیاری فّعالّیت های اجتماعی در آنها )از قبیل بسـیج مسـتضعفان، 
کتابخانه، کالس های درس، صندوق قرض الحسنه و...(، سبب شد تا مسجدها به  سمت ایفای نقش خویش 

گام بردارند.
     بـه  دلیـل  اینکه بیشـتر مسـجدها، به ویژه مسـجدهای احداث شـده در دهه های گذشـته، بـرای انجام 
فّعالّیت هـای اجتماعی طّراحی نشـده اند، به ندرت می توانند به  صورت جامع، پاسـخگوی نیازهای اجتماعی 
باشند. مسجدها فضای کمی دارند و ارتباط بین فضاها و فّعالّیت های مختلف آنها مناسب نیست؛ در نتیجه، 
باید در طّراحی جدید به این نکته ها توّجه کرد. نکته دیگر اینکه، مجموعه مسجد و اطراف آن باید به صورتی 
طّراحی شـود که نقش اصلی و محوری، به مسـجد واگذار شـود و سـایر فّعالّیت ها با رعایت سلسـله مراتب و 

هماهنگی، حول آن استقرار یابند.2

یزی شهری یف برنامه ر 2. مفهوم و تعر
برنامه ریزی شـهری، عبارت اسـت از کوشش اندیشـمندانه و نظام مند برای به کارگیری منابع و امکانات 

1. حقیقت، غالمرضا، نقش متقابل مساجد و شهر از دیدگاه شهرسازی، مجموعه مقاالت همایش معماری مساجد.
2. نقی زاده، محمد، مسجد کالبد مسلط بر مجتمع اسالمی، مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد.
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جامعه شهری، به  بهترین  وجه و باصرفه ترین صورت ممکن تا بتواند محیطی دلپذیر فراهم کند. برنامه ریزی 
شـهری، فرآیندی پوینده و گویاسـت؛ به  دلیل آنکه روابط انسانی، ویژگی های پویایی آن را تضمین می کند. 
در این نوع برنامه ریزی، با توّجه  به اقتصاد و عملکرد عوامل شهر، نحوه استفاده از اراضی شهر، محلّه بندی، 
مسکن، ترافیک، فضای سبز و غیره، بررسی می شود.1هدف از این نوع برنامه ریزی، تأمین رفاه شهروندان، از 
طریق محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر و دلپذیرتر است. افالطون نیز مکان شهری را چنین بیان کرده است: 
»شـهر، جایی اسـت که انسان ها برای نیل به عاقبتی شرافت مندانه به  طور مشترک در آن زندگی می کنند«. 
بـه  طور کلّی، برنامه ریزی شـهری، مجموعه ای اسـت از پیش بینی ها جهت رسـیدن بـه نتیجه مطلوب. این 
نتیجه نهایی بر اساس هدفی اولّیه تعیین می شود و در نهایت طرح توصیف کننده فرآیندها و روش های مورد 

نیاز، برنامه ریزی می شود.

ح های توسعه شهری در ایران یزی شهری و طر 3. معضل ها و مشکالت برنامه ر
الف( مشکالت نظری در طرح های توسعه شهری ایران 

اقتباسی است از الگوی خطی بر پایه فرآیند سه گانه »شناخت، تحلیل و طرح« که بر خردگرایی و مبانی 
منطقی نظریه کارکردگرایی اسـتوار اسـت. این الگوی نظری، محدودّیت هایی دارد که نمی تواند شـناختی 

همه جانبه و دقیق از کلّیات حیات شهری و تحّوالت آن به دست دهد.
ب( مسئله ها و مشکالت مربوط به حوزه فراشهری )منطقه ای ـ ملّی(

نظام برنامه ریزی شهری با نظام حکومتی و حوزه فرادسِت خود، ارتباطی مستقیم دارد و نمی تواند مستقل 
از این نظام عمل کند. برخی چیزها در نظام شهری تأثیر می گذارد؛ مثل: رشد جمعّیت، مهاجرت های گسترده 
از روستا به شهر و کالن شهرها، بحران های مالی و وجود ساختارهای چندگانه اقتصادی؛ بدون  آنکه این نظام 

بتواند به  تنهایی آنها را بررسی و تحلیل کند یا به  تنهایی بتواند برای آنها تعیین تکلیف کند.
ج( مسئله ها و مشکالت نظام تهّیه و تدوین طرح 

تجربـه برنامه ریـزی در جهـان، بـه  طور خاّص در کشـورهای سوسیالیسـتی، نشـان داده اسـت که یک 
پیش بینی درازمّدت برای اجزای متنّوع حیات اجتماعی کشور وجود ندارد.

ح  ّیتی طر 4. مسئله ها و مشکالت نظام اجرایی و مدیر
     طرح های توسـعه شـهری، با توّجه به ماهّیت آنها، فّعالّیتی با اهداف و وظایفی خاّص هسـتند. تدوین و 

1. شیعه، 1369، ص87.
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اجرای طرح، به دو شکل انجام می شود؛ از یک  سو، تهّیه آن به عهده کارشناسان خارج از نظام اجرایی است 
و از سـوی  دیگر، اجرای طرح به عهده تشـکیالت اداری و اجرایی اسـت که اغلب با هدف های برنامه ریزی 
شده در طرح، همخوانی ندارد. همچنین، ضعف نهادهای اجرایی محلّی و محدودّیت اختیار و مسئولّیت آنها 
در روند تهّیه، تصویب و اجرای طرح، باعث رشـد برنامه ریزی متمرکز و دسـتوری شـده اسـت. چنین روندی 

مانع همکاری نهادها و نیروهای محلّی مؤثّر در توسعه شهری می شود.

)Strategy development city ( CDS راهبرد توسعه شهری  یا

از زمان شکل گیری برنامه ریزی شهری به مفهوم امروزی آن، بیش از یک قرن می گذرد و در این مّدت 
اصول روش های آن تغییرهای زیادی داشـته اسـت. این برنامه ها، متناسـب با افزایش تجربه برنامه ریزان و 
دست اندرکاران توسعه شهری و همگام با رشد و تغییرات جامعه های شهری، تغییر کرده اند. نگاهی به سابقه 
طرح های شـهری و برنامه ریزی های گذشـته نشـان می دهد که طرح های جامع و تفصیلی و نیز طرح های 
سـاختاری و راهبردی، هر یک تا مّدت  زیادی، شـهرها را در گسـتره خویش قرار داده اند؛ ولی به  مرور زمان از 
نقش و اهّمیت آنها کاسته شده است و جای خود را به رویکردی نوین داده اند. یکی از این رویکردهای جدید 
در برنامه ریزی های شـهری، برنامه ریزی اسـتراتژی توسعه شهری )CDS( است؛ رویکردی که بر مشارکت 

جمعی تأکید زیادی می کند.
برنامه ریزی اسـتراتژیک توسـعه شـهری، هم اکنون در خط رشـد قرار گرفته اسـت و انتظار می رود در 
سال های آینده، بیشتر شهرهای جهان را دربر بگیرد و به استراتژی فراگیر جهانی تبدیل شود. راهبرد توسعه 
شهری، برنامه ای با ماهّیت راهبردی است که همزمان بر تهّیه و اجرای سند تأکید می کند و تدوین آن بر پایه 
چشم اندازسـازی مشـارکتی است. مقصود، نوعی سند اسـت که بانک جهانی، مرکز سکونت گاه های انسانی 
سـازمان ملل مّتحد و سـازمان وابسـته به آنها )یعنی ائتالف شهرها( پیشنهاد می کنند و ترویج می دهند. این 
سند، وسیله ای است که در آن تکنیک های مشارکتی به کار گرفته شده است و هدف اصلی آن تأمین توسعه 
پایدار شـهری با ایجاد ظرفّیت اجتماعی برای چشم اندازسـازی مشـارکتی و اقدام همگانی است. مبحث فقر 
شـهری و اتّخاذ سیاسـت های حمایت از قشـرهای فقیر و ارتقای وضعّیت آنان، در این سـند جایگاه ویژه ای 
دارد. این سند، برای آن تهّیه شده است تا رشد شهرها متضّمن عدالت اجتماعی نیز باشد که این امر از طریق 
همکاری و مشـارکت افراد جامعه برای ارتقای کیفّیت زندگی شـهری میّسـر می شـود. این سـند، بر اسـاس 
چشـم اندازی مشـترک، برای ارتقای کیفّیت مدیریت و اداره شهری، افزایش میزان سرمایه گذاری به  منظور 
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باالبردن نرخ اشتغال و کاهش منّظم و پایدار فقر شهری تدوین می شود.1
راهبرد توسعه شهری این خصوصّیت ها را دارد: 

  بیشـتر فّعالّیت گراسـت تا کاربردگرا و با صراحتی بیشـتر از برنامه های سّنتی با تصمیم گیری و
اجرای برنامه سر و کار دارد.

  در ایـن رهیافـت، فرآیند برنامه ریزی  و جرح  و تعدیل سیاسـت گذاری ها، به  دور از رهیافت های
سّنتی است که یک وضعّیت نهایی را برای آینده دور در نظر می گرفتند.

 .در این رهیافت، چه در تهّیه و چه در مراحل پیشبرد و اجرای طرح، بر مشارکت تأکید شده است
  2. برنامه ریزی، مبتنی بر رهیافت راهبردی، نرمش پذیری و توان تطابق با وضعّیت ویژه

در ایـن رهیافـت برنامه ریـزی با مردم، نه فقط برنامه ریزی برای مردم اسـت. این نـوع برنامه ریزی ها در 
واکنش به جدایی برنامه ریزی از مردم مطرح شده اند.3 

توسعه محّله ای چیست؟

     توسـعه محلّـه ای، اّولیـن و بهتریـن کوشـش در همیـاری همسـایگان اسـت که طی آن، اشـخاص و 
گروه ها در فضای محلّه های کوچک به شـناخت و حّل مشـکالت می پردازند. توسعه محلّه ای، تالشی برای 
بسیج کردن منابع و دارایی های اجتماعی ـ اقتصادی است تا بتواند کاستی ها و مشکالت همسایگان )فرد یا 
گروهی از ساکنان( را حّل کند و سطح رفاه محلّه را ارتقا دهد.4در این چهارچوب، تالش اصلی ساکنان محلّه، 
پیداکردن راه حّل برای موضوع های مهم محلّه است که عبارت اند از: رفع بیکاری، جلوگیری از گسترش جرم 
و بزهکاری، اصالح بافت های فرسـوده و ناپایدار، پرکردن اوقات فراغت فرزندان و سـایر مسـائل اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی در سطح محلّه. آموزش و ارتقاء توان فّنی افراد، از عوامل مهم در توسعه محلّی هستند. 
     شـوراها، کانون برنامه ریزی توسـعه پایدار محلّی هسـتند. برنامه ریزی برای مسـئوالن محلّی، آنها را 
تجهیز می کند و چهارچوبی فراهم می کند تا توسـعه پایدار محلّی، شـهری، منطقه ای و سرانجام ملّی تحّقق 
یابد. چنین رویکردی به تعامل اجتماعی افراد نیاز دارد. توسعه پایدار شهری از طریق تصمیم گیری مشارکتی 
در سـطح محلّی امکان پذیر می گردد؛ زیرا سـطح محلّی، با نیازهای ملموس و روزمّره زندگی افراد سـر و کار 

1. cities alliance )n/d( cds discussion paper.
2. دانش پور، فصلنامه  مدیریت شهری، ش4، تابستان 1382، ص19.

3. توّسلی محمود، استراتژی توسعه  شهری زابل.
4. NJPPI, 2007: P2.
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دارد. در چنین وضعّیتی، سـاکنان شـهر، شـورا را متعلّق به خود می دانند و بر این تّصور خواهند بود که بافت و 
کالبد شهر، مدیران شهر و نظایر آن، طبق خواسته های آنها انتخاب شده است.1

جایگاه مسجد در توسعه محّله ای )CDS( و نقش آن در دست یابی به چشم انداز 20ساله

اکنون، به اختصار جایگاه مسـجد را در رسـیدن به طرح های توسـعه شهری بررسـی می کنیم که با توّجه 
به سـند چشـم انداز، در چند زمینه بررسـی می شود. زمینه های تحّقق هدف های چشـم انداز از طریق اجرای 

برنامه های CDS با نقش محوری مسجد در ادامه بیان می شود: 
1. مشـارکت: مسـجد، به  طور معمول جایگاه طرح مشـکالت و نارسـایی های اجتماعی است و حضور در 
چنین مکانی، روح تعّهد و دردمندی را در افراد می دمد. پرورش این رفتار پسندیده در اشخاص، نوعی مبارزه 
با روحّیه بی تعّهدی و بی تفاوتی است؛ یعنی روحّیه ای که هر گاه در افراد جامعه، به ویژه نسل جوان، پیدا شود 
آسـیب های اساسـی بر امنیت آن جامعه وارد می شـود. مشارکت، فرآیندی اسـت که طی آن افراد، گروه ها و 
سـازمان ها در انجام طرح ها و برنامه ها با هم به  صورت  فّعال همکاری می کنند. تازه ترین زمینه مشـارکت، 
مشـارکت شـهروندان در اداره شهرهاسـت. این مشـارکت، یکی از الزامات زندگی شـهری است و هنگامی 
تحّقق می یابد که شهرنشینان، از حالت فردی درآیند و به »شهروند« تبدیل شوند. به  طور مکّرر، در بندهای 
مختلف چشـم انداز به مسـئولّیت پذیری افراد و مشارکت آنان در صحنه های مختلف جامعه تأکید شده است 
که نشانگر اهّمیت موضع در سند در این خصوص است. همه برنامه های کشور و پروژه های مملکتی، بدون 

مردم و مشارکت آنان شکست خورده محسوب می شود.
مسـجد، همـواره پایگاهـی برای حضور افراد و شـهروندان و مکان هم فکری به هنگام بروز مشـکالت، 
جمع آوری نظریه ها و کمک به حّل مشـکالت بوده اسـت. نمونه عینی آن، هنگام جنگ تحمیلی و مشارکت 
مردم در این زمانه اسـت. در جمع بندی، باید خاطرنشـان کرد که مسـجد، به  خصوص مسـجد  محلّه، بسـتر 

مناسبی برای ایجاد مشارکت در شهروندان است.
2. نقـش مسـجد در امنیـت اجتماعـی: در مسـجد دو گونه رفتار متجلّی می شـود که در تعلیـم  و تربیت و 
جهت دهی رفتارهای فردی و جمعی انسان ها بسیار مؤثّر است. جلوه ظاهری مسجد، شامل رفتارها و روابط 
پسـندیده دینی اسـت؛ در حالی  که در جلوه پنهانی مسـاجد، رفتارهای شـخصّیتی، غیرجمعی و کنترلی رخ 
می دهد.2مسـجد بـا برخـورداری از کارکرد امنیتی دین، نقش به سـزایی در مهار و از میان  بردن آسـیب های 

1. حاجی پور، خلیل، ص38، 1385.
2. حّجتی،89،90.
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اجتماعی، به ویژه در سـطح محلّه ای، ایفا می کند و بدین ترتیب، موجب برقراری امنیت در محلّه ها و شـهرها 
می شود.1

3. تقوّیـت و توسـعه نهادهـای منتخب برای اداره شـهر و محلّه از طریق در اختیـار گرفتن منابع، درک و 
ایفای نقش و اداره مناسب محلّه ها.

4. کمک به برنامه ریزی انسان محور، با توّجه به نیازهای گروه های سّنی، مذهبی و قومی و با موقعّیت های 
مختلف اقتصادی و اجتماعی، در جهت ایجاد توسعه محلّه ای و شهری.

5. توّجـه بـه نقـش مسـجدها در آموزش )آموزش شـهروندی( به عبارت دیگر، توّجه به نقش مسـجد در      
آموزش اجتماعی فرهنگ شهری و شهرنشینی برای زندگی بهتر.

6. تقوّیـت سـرمایه های اجتماعـی و انسـانی دارای توانایی و مهـارت زیاد در تصمیم گیـری برای تعیین 
سرنوشت خود در شهر.

7. جلوگیـری از کم رنگ شـدن ارزش هـای فرهنگـی محلّه هـا در مقابـل تهاجم فرهنگی بیگانـه و ارائه 
فرهنگ بومی و اصیل مردمی در پایان چشم انداز. 

8. انتخاب، انتصاب، حمایت و گزینش افراد اصلح بومی و مردمی برای تصّدی مسـئولّیت های محلّه ای 
و کمک به رشد محلّه ها.

9. توّجـه بـه نقـش مسـجدها در کمـک بـه برنامه ریزی محلّه ای و شـهری؛ مسـجدها بـا اولوّیت بندی 
مشکل های موجود در محلّه ها، برنامه ریزان را از اولوّیت های اصلی مّطلع می کنند.

10. نقش مسـجد در دگرگون نکردن بافت های قدیمی و اصیل محلّه ها و رسـم های آنها و ارائه معماری 
بومی و غیربیگانه و شهرسازی اسالمی به منطقه و جهان.

11. زمینه سـازی مشـارکت بین نهادهای محلّه ای )هسته های مردمی( و مقامات محلّه ای با آسان کردن 
کار با مسجدها.

12. کمک مسجد برای شناسایی بافت های مسئله دار و سعی در جلوگیری و اصالح اجتماعی و کالبدی.
13. کاستن از بار مسئولّیت دولت برای برنامه ریزی شهری. 

14. تعیین کمیته ای در داخل مسجد، برای بازبینی و نظارت بر طرح های اجرایی در سطح محلّه.
15. کمک مسجدها در افزایش مشارکت مردم با دولت و مشارکت دولت با مردم؛ نمونه چنین کاری در کشور 

اسالمی مالزی انجام می شود و با کمی دّقت و تغییر، می تواند سرلوحه فّعالّیت های اجتماعی مسجدها باشد.

1. سّجادی،31.
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16. کمـک بـه شناسـایی افـراد آسـیب پذیر جامعه و بازیابـی هوّیت و پتانسـیل آنها، همراه بـا صیانت از 
شخصّیت افراد.

17. ارائه خدمات چندجانبه مسجدهای محلّه و کار با نهادهای محلّه ای برای توسعه فراگیر جامعه؛ هیأت 
امنای مسـجد، مسـئولّیت طرح ریزی توسعه مسـجد، جمع آوری اعانه، اجرای طرح های توسعه، نگهداری و 
مدیرّیت امور مسـاجد را برعهده دارند. این امور را می توان در خصوص عنصرهای دیگر محلّه نیز انجام داد؛ 
از قبیـل پـارک محلّه ای. این الگو در سـایر موضوع های مربوط به محلّه مصـداق دارد؛ مانند انجام انتخابات 

مختلف، پروژه های عمرانی و... .

پیشنهادها

     با توّجه به وضعّیت موجود، در این  زمینه پیشنهادهایی ارائه می شود:
  در نظام CDS اجرایی  کردن طرح های مردمی و مشـارکت جویانه طرح های توسـعه شـهری با

شهرسازی کشور.
  در ایران و اسـتفاده از این کانون برای CDS قرار گرفتن مسـجدها در کانون مکانی طرح های

ایجاد مشارکت و برنامه ریزی در زمینه شهرسازی کشور.
  اسـتفاده از رهبران، پیشـوایان، امام های مسجدها و متولّیان خوشنام در محلّه دارای روحّیه ای

.CDS مّطلع، پویا و بدون تعّصب برای تحّقق هدف های چشم انداز از طریق برنامه ریزی محاّلت و
  سـعی در ایجـاد بانـک اّطالعاتی در مـورد خصوصّیت های محلّه و منطقه شـهری و کمک به

دولت در زمینه های شـناخت برای سـرمایه گذاری و تسـهیل در مکان یابی بهینه منابع در راستای 
افزایش بازدهی آن و تهّیه نقشه اّطالعاتی مسجدها در شهرها.

 .ظرفّیت سازی مسجدها در طول برنامه چشم انداز در زمینه توسعه محلّی
  جهت دهی برنامه های مسـجدها برای افزایش سرمایه اجتماعی محلّه ها و توانمندسازی افراد

جامعه شهری.
 .تشکیل ستادهای حفاظت اجتماعی در مسجدها، شهرها و محلّه های شهری
 .توسعه مکان ها و فضاهای قدسی با مشارکت مردم
  توّجه دولت به محلّه ها، برنامه ریزی در سـطح پایین و تغییر نگرش از دیدگاه آمرانه به دیدگاه

سازنده مشارکتی.
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 .ایجاد قوانین و تفویض اختیارهای الزم به متولّیان مردمی در سطح محلّه ها
  ایجاد مسجد در مرکز محلّه ها با تنّوع کاربری های اطراف خود و متناسب با حریم مسجد برای

قرارگرفتن در بطن امور مردم. 
 .مکان یابی درست مسجدها برای دریافت بیشترین بازدهی
  اسـتقرار نظـام مدیرّیت انتخابی )شـوراهای اسـالمی شـهر و محلّه(، غیرمتمرکـز و محلّی در

برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر طرح های توسعه شهری در شهرسازی کشور. 

نتیجه گیری 

     شـهرهای کشـور و نظام شهرنشـینی کنونی مشکل های زیادی دارد؛ زیرا طرح های توسعه، جوابگوی 
آن نیست. شهر و نظام شهرنشینی برای دست یابی به کشوری آباد و توسعه یافته ضروری است. در این  بین، 
طرح های اسـتراتژی توسـعه شـهری یا CDS از کامل ترین طرح هاست؛ زیرا واقع گرایانه تر است. در راستای 
سند چشم انداز، داشتن محیط شهر و نظام شهرنشینی سالم و توسعه یافته از اولوّیت های پایه ای است. برای 

رسیدن به این هدف ، اجرای طرح های CDS و مکان اجرای آن بسیار مهم است. 
     طرح های CDS برای رسیدن به نتیجه مطلوب، به مکانی عمومی نیاز دارد که در این بین، »مسجد« 
بهترین مکان است؛ زیرا در مّتحد کردن مردم، ماهّیتی قدسی و معنوی و نیز سابقه ای دراز دارد. بنابراین، با 
انجام و ایجاد این طرح ها در طول برنامه 20ساله کشور و با رسیدن به محاّلت سالم و آباد و توسعه یافته که 
زمینه ساز شهرهای کامل و پایدار است، می توانیم به جامعه اسالمی کامل، توسعه یافته و پیشرفته برسیم و 

یکی از زمینه های تحّقق سند چشم انداز 20ساله کشور را با کمک مسجدها محّقق کنیم. 
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ط بـر مجتمـع اسـالمی، تهـران، تهّیـه و تنظیـم: دبیرخانـه همایـش، چـاپ اّول  )دو جلـد(، 
ّ
مسـجد کالبـد مسـل

1378هـ.ش.

میرفندرسـکی، محّمدامیـن، مجموعـه مقـاالت همایـش معمـاری مسـجد: گذشـته، حال، آینده )بیسـت و . 9

دو مقالـه(، مسـجد بـه  مثابـه  اندامـی از شـهر، تهـران، تهیـه و تنظیـم: دبیرخانـه همایـش، چـاپ اّول )دو جلـد(، 

1378هـ.ش.

صالـح، حمیـد، مجموعـه مقـاالت همایـش معمـاری مسـجد: گذشـته، حـال، آینـده )بیسـت و دو مقالـه(، . 10

شـهر و مسـجد، تهـران، تهیـه و تنظیـم: دبیرخانـه همایـش، چـاپ اّول )دو جلـد(، 1378هـ.ش.

حّجتی، محّمدباقر، اسالم و تعلیم و تربیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1357هـ.ش.. 11

یـزی شـهری، تهـران، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، چـاپ . 12 شـیعه، دکتـر اسـماعیل، مبانـی برنامه ر

اّول، 1369هــ.ش.
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یت شهری، شماره 4، تابستان 1382.. 13 دانشور، دو فصلنامه مدیر

یبـا )فصلنامـه هنرهـای تجّسـمی، شهرسـازی...(، شـماره26، . 14 حاجی پـور، خلیـل، فصلنامـه هنرهـای ز

یـت شـهری پایـدار، تابسـتان 1385هــ.ش. یـزی مّحلـه، مبنـاو رهیافتـی کارآمـد در ایجـاد مدیر برنامه ر

سـّجادى، سـّید مهدى، معاونت فرهنگی، آموزشـی و پژوهشـی سـازمان برنامه و بودجه معاونت فرهنگی . 15

سـازمان تبلیغات اسـالمی، شـماره6، مسـجد و تعلیم و تربیت. قابل دسترسـی در:

.http://library.tebyan.net 

استفاده از سایت های: 

. 16 www.parandehsfyd

. 17 www.civlica.com

. 18 www.sbu.ac.ir
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مسجد مجازی، بایسته چشم انداز بیست ساله 
ایران اسالمی

یحیی جهانگیری سهروردی

چکیده

این نوشـتار، با توّجه به نفوذ و گسـترش روزافزون اینترنت، در راسـتای سـند چشم انداز بیست ساله ایران 
اسـالمی، در صـدد تبییـن اهّمیت راه اندازی »مسـجد مجـازی« با کمک و مدیریت مرکز رسـیدگی به امور 
مسـاجد اسـت. برای اثبات این اهّمیت، ابتدا به پیشـینه جایگاه معابد و کلیسـای مجازی، فزونی جایگاه دین 
در اینترنت، تبلیغ اسـالم در دنیای مجازی اینترنتی پرداخته می شـود و سـپس مباحثی، مانند شـبیخون نرم 
و فرهنگـی دشـمن و لـزوم مقابلـه با آن، نظریـه صدور انقالب، جهانی شـدن و مهدوّیت مورد بررسـی قرار 
می گیرد. بر اساس نتایج این نوشتار، تحّول و نوآوری به عنوان یک ضرورت ایران اسالمی، در زمینه مسجد 

باید تحّقق یابد.

 واژگان کلیدی: 

مسجد مجازی، مسجد آنالین، مسجد اینترنتی، سند چشم انداز، نوآوری.
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مقّدمه

مّدتی است که رهبر معّظم انقالب، بر ضرورت نوآوری، به دلیل اجتناب ناپذیر بودن تحّوالت در جوامع 
بشری1تأکید دارند. بر این اساس، ایشان »مدیریت تحّوالت در کشور«2 را امری ضروری دانسته اند و فرمودند: 
»با توّقف در گذشته و نفی نوآوری نمی توان به جایی رسید... بنابراین، تنها راه صحیح، بازگذاشتن راه نوآوری، 
آزادفکری و آزاداندیشـی و مدیریت این راه تحّول آفرین اسـت«.3 رهبر معّظم انقالب، با نام گذاری سـال 

1387 به سال »نوآوری و شکوفایی«، بر ضرورت این مسئله در این برهه از ایران معاصر صّحه گذاشتند. 
مسجد، به عنوان رکِن استوار انقالب خمینی کبیر، باید در دایره نوآوری، جایگاه خود را مشّخص و از 
این قافله عقب نماند. رهبر معّظم فرموده اسـت: »تحّول، راز ماندگاری و تعالی بشـر است«.4 همچنین 
ایشان فرمودند: »کناره گیری از تحّول، موجب از بین رفتن و یا منزوی شدن خواهد شد«.5 بنابراین، مساجد 

نیز باید در مسیر نوآوری و تحّول پیشتاز باشند. 
این مقاله با استناد به چند واقعّیت دینی و اجتماعی، برای بهبود وضعّیت موجود مساجد و خروج از رخوت، 
جذب انبوه جوانان، بهره گیری از رقبای فرهنگی مسـجد در راسـتای مسجد، اشاره می کند. به عبارت دیگر، 
ایـن نوشـتار ضمـن بحث در مورد قرار دادن ابزارهای نوین فّناوری در طول مسـجد نـه در عرض آن )رفیق 
مسـجد نه رقیب(، پاسـخ دهی به نیاز معنوی انسـان مدرن، ضرورت هم گرائی و مدیریت تحّوالت جهانی و 
پرهیز از قرار گرفتن در انزوا، رساندن پیام انقالب )صدور انقالب( به جهان و دست یابی به جایگاه مورد نظر 

در سند چشم انداز، راهکار کاربردی را پیشنهاد می نماید.
مقاله با بررسی فرصت ها و تهدیدها در عرصه  جهانی، به ویژه خاورمیانه )به دلیل محورّیت سند چشم انداز 

بر خاورمیانه(، ضرورت اقدام به راه اندازی »مسجد مجازی« را گوشزد می نماید.
یکی از ویژگی های اماکن مجازی این است که بشر در آن، بر مکان و زمان فائق می آید و هر کسی می تواند 
از هر جایی از کره خاکی، در هر زمان به معبد مقصودش دسـت یابد. این در حالی اسـت که مکان های مذهبی 
واقعی، فاقد چنین ویژگی هسـتند و اسـتفاده از آن، نیازمند برنامه زمانی و مکانی خاّص اسـت. بنابراین، مسجد 

مجازی می تواند پاسخگوی نیازهای افراد در هر زمانی و مکانی، آن هم به انتخاب مخاطب نه خطیب، باشد.

.www.leader.ir/langs :در دّومین روز از سفر به استان سمنان در جمع دانشگاهیان، قابل دسترس در 1. سخنان رهبر معّظم انقالب اسالمی
2. همان.
3. همان.

www.leader.ir/ :در دّومیـن روز از سـفر بـه اسـتان سـمنان در جمـع دانشـگاهیان، قابـل دسـترس در 4. سـخنان رهبـر معّظـم انقـالب اسـالمی
.langs

5. همان.
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مراد از مسـجد مجازی در این مقاله، عبارت اسـت از وجود همه ساز و کارهای )ارکان( یک مسجد واقعی 
)فیزیکی( در فضای مجازی، اعّم از اینترنت و... .

پیشینه جایگاه معابد و کلیسای مجازی 

در اوایل سال 2001، کلیسای ملّی استرالیا در راستای جذب بیشتر مردم برای حضور در مراکز و محافل 
مذهبی، از ابزار نوظهوری به نام اینترنت بهره برد و افرادی که روزهای یکشنبه نمی توانستند به هر علّتی در 

مراسم دعای کلیسا شرکت کنند، ساعاتی از اینترنت به طور رایگان استفاده می کردند.
چیزی نگذشـت که کلیسـاهای پروتسـتان آمریکا نیز، به راه اندازی سـایت هایی اقدام کردند که در آن به 
شکل همزمان افراد می توانستند با استفاده از اینترنت در دعاهای روز یکشنبه کلیسا شرکت کنند؛ بدون آنکه 

نیاز به طی کردن مسافت و حضور فیزیکی در کلیسا داشته باشند.1
اسقف کن کلسی، به عنوان یکی از نخستین کشیشان اینترنتی، در مصاحبه ای با آسوشیتدپرس در اوایل 
سـال 2003 گفت: کلیسـای اینترنتی، جامعه ای جدید و به عبارتی خلق سرزمینی جدید است. ما در کلیسای 
اینترنتی تمام کارهای جامعه دینی را انجام می دهیم، به طور مثال، عبادت های روزانه، خواندن کتاب مقّدس، 
حضور کشـیش برای گفت و گو و تسـکین و حّتی ثبت اعترافات گناهکاران در این جامعه الکترونیکی تحّقق 
یافته اسـت. چند ماه بعد ربکا سـامرز، مسئول مرکز شـورای کاتولیکی کانزاس سیتی نیز از راه اندازی جامعه 
اینترنتـی ادیـان خبـر داد و گفت که آنها بودجه قابل توّجهی برای این جامعه مجازی که به گسـترش تعالیم 

مسیح و حفظ مسیحیان در جهان کمک خواهد کرد، اختصاص داده اند.
اکنون در جهان مسیحّیت تعدادی کلیساهای مجازی وجود دارد که به شکلی گسترده و با مراجعان بسیار، 
نـه تنهـا تمامی ویژگی های یک کلیسـای واقعی را دارنـد، بلکه فّعالّیت و ارائه خدمات آنها از تنّوع بیشـتری 

برخوردار است.
دسترسی شبانه روزی به کشیش هایی که ساعت ها با مراجعان چت می کنند، موسیقی های مذهبی که در 
تمام سـاعات قابل شـنیدن است، اسـتفاده از کتابخانه ها و مقاالت و تحقیقات آکادمیک و علمی و همچنین 
شرکت در دعاهای دسته جمعی و خواندن کتاب مقّدس از جمله متداول ترین امور کلیساهای اینترنتی است.

این مسئله به فرقه های دیگری از مسیحّیت و همچنین ادیان دیگر، به ویژه بودیسم سرایت کرد و آنها نیز 

1. ایالنو، مزگان، کلیساهاى مجازى در جهان واقعی، ص41 .
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به راه اندازی چنین مراکزی اقدام کردند. جالب آنکه از این قافله، ادیان1جدید نیز عقب نمانده اند.2 
نگارنده الزم می داند که در این قسمت از بحث، به فاصله زیاد بین فّعالّیت های جّدی دیگر ادیان و کندی 

تالش مسلمانان در این زمینه در قالب یک آمار مقایسه ای اشاره نماید:
بر این اسـاس، برای یافتن تعداد معبد، کلیسـا و مسـجد مجازی از دو موتور مشـهور جستجوگر اینترنتی3 
بهره گرفته شـد و واژگانی که در اینترنت به موضوع تحقیق در دو زبان فارسـی و انگلیسـی4 مربوط می شود، 
به کمک جستجوگرها بررسی گردید و نتیجه در قالب جدول زیر گزارش و مرتب شد. قبل از توّجه به جدول 

آمار، الزم به تذّکر چند نکته است:
این فاصله زیاد بین فّعالّیت ما مسلمانان در دنیای مجازی و دیگر ادیان، به ویژه مسیحّیت، تنها در گستره 
زبانی فارسـی و انگلیسـی اسـت. حال اگر زبان های دیگر مورد جستجو قرار گیرد، فاصله خیلی بیشتر خواهد 

بود. بی شّک، باید به شگفتی فّعالّیت های آنان غبطه و بر رخوت خود در این عرصه حسرت خورد! 
حسرت دیگر آنکه حّتی اگر در کمّیت مساوی می بودیم  ـ که نیستیم ـ در کیفّیت نیز قابل رقابت با آنها نیستیم. 
منظور اینکه حّتی بهترین نمونه مسجد مجازی، با کم  رتبه ترین کلیسای مجازی از لحاظ تولید، کیفّیت عرضه، 
تنّوع، مخاطب  محوری، جّذابّیت ها و... قابل مقایسـه نیسـت. مسـاجد مجازی، حّتی در روزآمدشـدن محتوا با 

کلیسای مجازی، فرسنگ ها فاصله دارد و این وظیفه متولّیان مساجد را صدچندان می کند.5

1. ر.ک: ادیان جدید، دین هیونز گیت، از نگارنده، مجّله هفت اقلیم، شماره 1، ص9.
2. مثـل دـو سـایت www.virtualtemple.org و www.virtualtemple.net مربـوط بـه معبـد مجـازی بـرای فرقـه دینی نوپدیدی دـر غرب به 

.»ISKCON«نام
3. نظـر بـه اینکـه نتایـج دیگـر موتور هـای جسـتجو هـم به طور تقریبی نزدیک بـه یاهو و گوگل بود، از آوردن آنها خودداری شـد. البّتـه در قالب مقاله ای 

مسـتقل بـه این بحـث خاّص خواهیـم پرداخت.
4. نگارنده براسـاس مداخل، در دو زبان عربی و فرانسـه نیز جسـتجو نمود؛ اّما آنچه می توانسـت برای بحث مکفی باشـد، در باال آورده شـد. به زودی 

مجموع جسـتجو ها در چهار زبان عربی، انگلیسـی، فارسـی و فرانسـه در قالب مقاله ای مسـتقل ارائه خواهد شـد.
ح زیر مالحظه کنید: 5. برای نمونه ده مورد از آدرس  سایت مساجد مجازی را مالحظه به شر

www.virtualmosque.co.uk.
www.masjedonline.ir.
www.onlinemasjed.blogfa.com.
www.masjedinterneti.persianblog.ir.

www.virtualmosque.co.uk.

www.the-mosque.net.

www.mosque.com.
www.internetmosque.net.
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نکته مهم دیگر اینکه، حّتی بیشـتر این مسـاجد مجازی نیز از تولیدات کشـور های عربی و سـّنی مذهب 
هستند و جایگاه مکتب غنی اهل بیت در عرصه این عرضه به راستی مغفول مانده است.1

نظر به اینکه این مسـاجد مجازی گاهی توّسـط خود اشخاص حقیقی به صورت خودجوش و... راه اندازی 
شـده اسـت، به نظر می رسـد که برای تولّی2 این مسـاجد مجازی، مثل مسـاجد فیزیکی، باید مرکز رسیدگی 
به امور مسـاجد اقدام الزم را به عمل آورد و در موارد الزم، اصالحات را گوشـزد و در مواردی نیز از تشـویق 
استفاده کند؛ زیرا به زعم نگارنده، این مرکز نه تنها متولّی واقعّیت بیرونی مسجد است، بلکه متولّی خوِد واژه 

»مسجد« نیز هست؛ حال این واژه در عالم عیان باشد یا در جهان مجازی باشد.
هرچند این نکته بر این نمودار زیاد مرتبط نیست؛ ولی باید قابل توّجه متّولیان مسجد، این مکان مقّدس باشد 
که نگارنده با جسـتجو در دائرةالمعارف ها و... مربوط به زبان انگلیسـی، به این نتیجه رسید که معادل انگلیسی 
»مسـجد« در رسـم الخّط التین »masjid« اسـت، نه »masjed«. دامنه جسـتجوی هر یک از این دو واژه در 
 masjed موتور های جسـتجوگر، شـاهدی بر اّدعا اسـت. همچنان که در جدول می بینید، حّتی برخی مواقع واژه
میزان نتیجه جستجویش صفر بوده است. در حالی که واژه masjid بیشتر از بیست هزار مورد را نشان می دهد. 
  متأّسـفانه مترجمان، حّتی برخی متّولیان مسـجد بدون توّجه به این مطلب، آدرس سـایت خود را با واژه 

www.virtualmosque.co.uk.
www.masjedonline.ir.

سپس، سایت های فوق را با چند مورد از سایت  کلیساهای مجازی زیر مقایسه کنید:
www.online-church.tv.
www.onlinechurch.com.
www.kelisaonline.com.
www.christforiran.com.
www.onlinekelisa.com.
www.internetchurchofchrist.org.
www.virtualchurch.org.
www.virtualchurch.com.
www.virtualchurchplantingexperience.com.
www.virtualchurch.us.
www.actionchurch.org.
www.thevirtualchurch.com.

.www.internetmosque.net و www.mosque.com :1. مثل
2. تولی ]َتَوّلی[ به معنی »حکومت کردن» و »والیت راندن« و »به خود گرفتن کاری« است.
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1!masjid ساخته اند نه masjed

گوگلواژه مورد جستجو نتیجه جستجو در یاهونتیجه جستجو در 
66 مورد81 موردمسجد اینترنتی

110 مورد4/980 موردکلیسای اینترنتی
1 مورد1 موردمعبد اینترنتی
13 مورد26 موردمسجد مجازی

17 مورد70 مورد کلیسای مجازی
6 مورد5معبد مجازی
0 مورد2 موردمسجد آنالین

30 مورد170 مرد کلیسای آنالین
0 مورد0 موردمعبد آنالین

online mosque718 مورد311 مورد
online church773/000 مورد184/000 مورد
online temple58/600 مورد13/800 مورد
virtual mosque3/680 مورد1/460 مورد
virtual church263/000 مورد26/500 مورد
virtual temple68/000 مورد12/300 مورد

Internet mosque661 مورد303 مورد
Internet church270/000 مورد35/000 مورد
Internet temple1/560 مورد1/360 مورد
Internet Mashed0 مورد0 مورد
Internet Masjid61 مورد21/800 مورد
Online Masjed2 مورد1 مورد
Online Masjid83 مورد559 مورد
Virtual Masjed1 مورد1 مورد
Virtual Masjid40مورد136 مورد

www.omeranemasjed. :و وب سـایت سـازمان عمران مسـاجد به آدرس  www.masjed.com :1. مثل وب سـایت مؤّسسـه مسـجد به آدرس
com و یـا تنهـا تارنمـای وبالگ مسـجد بـه آدـرس: www.masjedblog.ir و پایگاه خبری مسـاجد بـه آدـرس: www.masjednews.com و یا 

.www.masjednews.blogfa.com  :وبالگ خبری مسـاجد بـه آدرس
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نکتـه مهـم اینکه واژگان، در طـول زمان معانی متعّددی به خود می گیرند؛ بـه حّدی که گاهی در معنای 
دّوم، حقیقی می شوند، نه مجازی. بی شّک، با توجه به سرعت ساخت مساجد مجازی، در آینده استعمال واژه 
»مسـجد« در این گونه از مسـاجد نیز حّتی بدون قرینه، شـایع خواهد بود. به نظر نگارنده بهتر است که مرکز 
رسـیدگی به امور مسـاجد کشـور، با اعالن رسـمی تولّی تمام معانی واژه مقّدس مسـجد، اعّم از عالم عیان و 

دنیای مجازی، به بررسی و انجام موارد زیر اقدام فرماید: 
1. نظر به اینکه مسجد، یک واژه مقّدس اسالمی است، ممکن است دشمنان با اهداف شوم خود، به اسم 
این واژه و با دامنه های متفاوت، سـایت راه اندازی نمایند1و به تبلیغ عقاید خود بپردازند؛ یعنی کاربری که از 
اسـالم و مسـجد چیزی ندیده و نشـنیده، به اسم مسجد بودن آن اکتفا نماید و از آن استفاده کند؛ در حالی که 
محتوای آن به طور کامل ضّد اسـالم اسـت. بنابراین، در یک اقدام سـریع، باید همه مشـتّقات مسجد با انواع 
دامین ها، ضبط شده و در انحصار مرکز قرار گیرد؛ زیرا به نّص قرآن، مساجد از آن خدایند.2در آن باید نام خدا 
یاد شود؛ نه اینکه با اسم مقّدس مسجد، فضای مجازی ساخته شود و با آن دین مسیحّیت و... ترویج گردد.

2. همچنان که مسـاجد فیزیکی را مردم سـاخته اند، ولی مرکز حمایت و هدایت می کند، به نظر می رسـد 
افراد خودجوشی که اقدام به تأسیس مسجد مجازی نموده اند، شناسائی و مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

3. همان طوری که مساجد فیزیکی بدون نظارت در ساخت و ساز و مدیریت، از مطلوبّیت کافی برخوردار 
نخواهد بود، مسـاجد مجازی نیز به نظارت و سـامان دهی نیاز دارند و الزم اسـت که بر محتوای تولیدات آنها 

نظارت گردد و این امر، در سایه آموزش محّقق می گردد.
4. به نظر می رسـد مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد باید با ایجاد یک تارنمای وبالگ نویسـی مسجد، مثل 
»مسـجد بـالگ« و... در ایـن زمینه به تولید انبوه اقدام کند و خود این امـر صد البّته موجب روی آوردن ائّمه 
جماعـات مسـاجد و... بـه پژوهش و فّعالّیت در فضای مجازی می شـود. در این راسـتا، آموزش فّناوری های 
نوین، مانند نحوه استفاده از اینترنت و وبالگ نویسی و... را برای ائّمه جماعات می توان به طرق مختلف )به 

کمک جزوه و...( در دستور کار قرار داد.
5. مرکـز پایگاه خبری مسـجد نیوز به تولّی و نشـر اخبار مسـاجد به زبان های مختلف بپـردازد. با توّجه به 
حضور هزاران ائّمه جماعت در مسـاجد کشـور، آنها می توانند خبرنگاران خوبی برای این پایگاه باشـند؛ و این، 
ظرفّیتی هست که نظیر آن را هیچ پایگاه خبری در جهان ندارد، پس چرا ما باید از این پتانسیل غافل باشیم؟! 
به عالوه، با این پایگاه خبری مسجد، دست اندرکاران و ائّمه جماعات و... از آخرین اخبار مسجد باخبر می شوند.

1. البّته به زعم نگارنده، این اّتفاق به وقوع پیوسته و توّسط دشمنان اسالم و مسجد، برخی سؤاستفاده ها انجام گرفته است.
َحدًا«. جن، آیه18.

َ
ِ َفال َتْدُعوا َمَع اهلِل أ

ّنَ اْلَمساِجَد هلِلَّ
َ
2. »َو أ
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جایگاه اینترنت در دنیا

در این قسمت از بحث، برای تبیین اهّمیت مسجد مجازی، در مورد جایگاه اینترنت در میان انسان معاصر، 
آماری ارائه می شود تا ناگزیر بودن از این مسئله به دّقت مشّخص گردد. عصری که در آن زندگی می کنیم، 
دانشـمندان متعـّددی از آن بـا عنوان های مختلفـی یاد می کنند؛ نظیـر: »دهکـده  جهانی«،1»جامعه  مدنی 
جهانی«،2»مدرنیته دّوم«،3»جامعه شبکه ای«،4»جهان رهاشده«،5»جامعه ارتباطی«6و »مدرنیته سّیال«.7

از کّل  6/676/120/288  نفر جمعّیت جهان، 920/ 724/ 407/ 1 نفر کاربر اینترنت هستند. طبق آخرین 
اّطالعات مربوط به تاریخ 31 مارس 2008 میالدی که سـایت internet world stats8  به عنوان معتبرترین 
مرکز سـنجش و نشـر آمار ضریب نفوذ اینترنت ارائه داده اسـت، شواهد حاکی از نفوذ باالی اینترنت در میان 
بشـر امروزی و جمعّیت خاورمیانه اسـت. این فرآیند رو به رشـد و بسیار سـریع بزودی، آینده انسان را به طور 
کامـل دیجیتالـی می کند. در ضمـن، از جمعّیـت 197/090/443 نفری خاورمیانه نیـز 41/939/200 نفر را 

کاربران اینترنت تشکیل می دهد.9
برای درک بهتر سـرعت نفوذ اینترنت در جهان به خصوص خاورمیانه، بهتر اسـت به آمار 2 سـال پیش 
نظـری بیفکنیـم. با مقایسـه این آمار با آمار سـال 2005، آینده ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه مشـّخص 
خواهد شد. در سال 2005 مجموع جمعّیت خاورمیانه به مرز 187 میلیون و 258 هزار نفر رسید که 2/9 درصد 
کّل جمعّیت جهان را شـامل می شـد. از این جمعّیت، کّل تعداد کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه به مرز 

16 میلیون و 64 هزار نفر رسید.10 
فزونی جایگاه دین در اینترنت 

رویتر در 28 دسـامبر سـال 2001 با چاپ گزارش مفّصلی اعالم کرد که از هر 4 مراجعه کننده آمریکایی، 
یک نفر برای مقاصد دینی به اینترنت رجوع می کند. همچنین، در این گزارش ذکر شـد که 69 درصد از این 

1. مک لوهان.
2. دیوید هلد.

3. اولریش بک.
4. مانوئل کاستلز.

5. آنتونی گیدنز.
6. جیانی واتیمو.

7. زیگمون بومن.
8. www.internetworldstats.com.
9. www.internetworldstats.com.
10. www.itca.ir/index.php.
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افـراد درصـدد یافتن منابع مطالعاتی دینی و تحقیق درباره ادیان مختلف هسـتند. در این میان، 21 درصد در 
جست و جوی متون مقّدس دینی و شرکت در اعمال و نیایش های آن هستند و بقّیه افراد نیز برای امور متفّرقه 

به این سایت ها مراجعه می کنند.1
در یـک تحقیـق در ایـران نیز اسـتفاده علمی و دینی از اینترنت بیش از تفریحی و سـرگرمی بوده اسـت. 
بـر اسـاس این تحقیـق به ترتیب، 54/3 درصد از سـایت های خبری، علمی و آموزشـی و 45/7 درصد نیز از 

سایت های تفریحی ـ سرگرمی استفاده می کردند.2 
آیا این فرآیند رو به رشـد اسـتفاده از اینترنت در جهان که حاصل »یک تحّول« در عرصه اّطالع رسـانی 

است، نیازمند مدیریت نیست؟ 
رهبـر معّظـم انقـالب فرمودند: »کناره گیری از تحّول موجب از بین رفتن و یا منزوی شـدن خواهد 
شد، بنابراین، تحّول را باید پذیرفت و آن را در جهت صحیح مدیریت کرد«.3 آیا این همه تشنه که در اینترنت 
سـراغ معنوّیـت ناب می گردند، نباید با زالل معرفت اهل بیت سـیراب گردند؟ آیـا این همه ظرفّیت و این 
همه مخاطب در ایجاد تکلیف بر گردن ما کافی نیسـت؟! آیا امروز که زبان بشـر این فّناوری اسـت، ما نباید 
 
َ
نا ِمْن َرُسـوٍل ِإاّل

ْ
ْرَسـل

َ
در انجام رسـالت خود از این فّناوری بهره بجوییم؟! قرآن در این مورد می فرماید: »َو ما أ

کمُی؛ و ما هیچ پیامبری را جز به  یُز اْلَ َعز
ْ
دی َمْن َیشاُء َو ُهَو ال  اهلُل َمْن َیشاُء َو َیْ

ُّ
ْم َفُیِضل ُ نَ لَ ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبّیِ

زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند. پس، خدا هر که را بخواهد، بیراه می گذارد و هر که 
را بخواهد هدایت می کند و او ارجمند حکیم است«.4

تبلیغ اسالم در دنیای مجازی اینترنتی

اقلّیت مسـلمان در کشـورهای غربی، در حالی که با سـتادهای گسـترش اسالم هراسی در دنیای حقیقی 
روبه رو شـده اند، به دنیای مجازی رو کرده اند تا آموزه های حقیقی اسـالم را با هدف رفع باورهای نادرسـت، 

در دنیای رایانه ای ارائه کنند.
محّمد یوسف، روانپزشک ساکن سوئد، در فضای اینترنت، مسجدی مجازی تشکیل داده تا از طریق آن 

1. نگاهی به تاریخچه حضور دین در اینترنت، ص33.
2. بررسـی رابطه اسـتفاده از اینترنت و هوّیت دینی کاربران، دفتر مطالعات و توسـعه رسـانه ها، معاونت امور مطبوعاتی و اّطالع رسـانی وزارت فرهنگ 

www.rasaneh.org/persian :و ارشاد اسالمی، ص23، برگرفته از سایت
3. سـخنان رهبـر معّظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار جمعـی از اسـاتید، فضـال، پژوهشـگران و مبّلغـان حوزه هـای علمیـه قـم، مشـهد و اصفهـان: 

www.leader.ir/langs
4. ابراهیم، آیه4.
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آموزه ها و آداب و رفتار اسـالمی را ترویج کند. غیرمسـلمانان در این مسـجد با چگونگی نماز خواندن، قرائت 
قرآن و وضو آشـنا می شـوند. وی گفت: صدها نفر از عالقمندان از ملّیت های مختلف برای شـناختن اسـالم 
به این فضا رجوع می کنند. یوسـف 39 سـاله اظهار داشـت که تاکنون سه مسـیحی بازدید کننده از این ستاد 

مجازی به اسالم مشّرف شده اند.
این فضای مجازی با معماری اسالمی تزئین شده است، مسجد آن از مناره برخوردار بوده و در داخل آن 

نسخه های قرآن کریم و ترجمه آن به زبان انگلیسی قرار گرفته است.
حدود یک هزار و 500 نفر روزانه از این مسجد مجازی دیدن می کنند که در آن میان، عّده ای غیرمسلمان 
هستند. اقلّیت مسلمان در سوئد این فضای مجازی را در پایگاه اینترنتی »زندگی دوم« )Second Life( ایجاد 
کرده اند. این پایگاه، یک دنیای به طور کامل، مجازی اسـت که توّسـط سـاکنان آن سـاخته می شود. از زمان 

افتتاح این شبکه در سال 2003 تاکنون بیش از 9 میلیون نفر در آن عضو شده اند.1
شبیخون نرم و فرهنگی دشمن و لزوم مقابله به مثل با آن

کافی اسـت پلنی از فیلم های سـاخته شـده غربی و هالیودی بر ضّد اسـالم را مشـاهده کنید. اسـتفاده از 
نماد های اسـالمی مثل اذان، مسـجد، مناره به عنوان کمین گاه تروریست ها! و محّل تربیت گروه های فشار، 
در راسـتای پروژه نامیموِن تخریب چهره اسـالم اسـت. آیا همین امر، ما را بر آن نمی دارد که از این واژه ها و 

نمادهای مقّدس دفاع کنیم؟!
فیلم هـای مثـل »روز استقالل«،2»محاصره«،3»شمشـیر اسـالم«4و... در صدد ارائه چهره ای خشـن از 
اسـالم اند. در این فیلم ها بیشـتر اوقات همزمان با صدای اذان و نمایش مناره و گنبد مسـاجد اسـالمی، البّته 
بـا رنگ سـرخ )که در روان شناسـی رنگ ها به نماد خشـونت اسـت و ناخـودآگاه مخاطـب را در فضای ترور 

می اندازد(، عملیات ترور و... را نشان می دهد.
آیا وقت آن نرسـیده اسـت که ما نیز با سـاخت بازی رایانه ای جوانان و حّتی کودکان خود را روانه مسـجد 
مجازی کنیم. اگر غرب یک بازی رایانه ای می سازد که با شلیک هر گلوله، صدای »یا مهدی« سر می دهد، 
بر نهاد متولّی مسجد، وظیفه نیست که یک بازی تدارک ببیند که فرزند ایران و اسالم، نا خودآگاه در فضای 
مسـجد قرار گیرد. مگر نه آن اسـت که در دنیای معاصر، به اعتراف همه روان شناسـان، تبلیغ مسـتقیم معنا 

ندارد و باید ناخودآگاه، مخاطب را برای پذیرش پیام، تحریک کرد. 

1  -www.mehrnews.ir.
2  -Independence day.
3  -The siege.
4  -The sword of Islam.
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حال آنکه دشـمن با اسـتفاده از فّناوری رسـانه سعی دارد چهره اسـالم را به خصوص بعد از حادثه یازدهم 
سپتامبر وارونه جلوه دهد، اما از آنجا که مساجد از دیر باز، سخن گوی رسمی اسالم مبین بودند، برای احیای 

نقش رسانه ای مساجد در معّرفی چهره واقعی اسالم می توان کوشید.1 
رهبر فرزانه در بیانان خود، »کنترل تحّوالت جهانی به دسـت صهیونیسـم و سرمایه داری جهانی را 
خطری جّدی«2می شمارند. بنابراین آیا نباید برای رها  سازی مدیریت تحّوالت جهانی از دست این غاصباِن 

خاک، فرهنگ و هوّیت اسالمی، اقدام نمود؟
در دنیای امروز که همه رسـانه ها تحت کنترل صهیونیسـم و باندهای قدرت سیاسـی و اقتصادی اسـت، 
ضرورت حفظ کارکرد رسـانه ای مسـاجد به عنـوان مکان های مردمی و آزاد، جّدیت چنـد برابر می یابد؛ زیرا 
تنها این رسـانه اسـت که می تواند صدای مسـتضعفان را فریاد بزند. حفظ کارکرد رسانه های مسجد، اکتفا به 
روش های گذشـته نیسـت، بلکه با مسجدی کردن رسـانه های مدرن نیز می توان به این اهداف نائل آمد. در 
آن صورت، اهّمیت تقوّیت این رسانه عمومی، اهّمیتی بیش از گذشته پیدا می کند؛ چرا که امروز رسانه های 

قدرتمند، به رقابت با مسجد آمده اند. 
اگر مساجد دیروز به این وظیفه اّطالع رسانی و تبلیغ مشغول بودند، رقبایی نبود که جوانان را جذب خود و 
از مسجد گریزان سازد؛ ولی اکنون، باید مسجد را در توانمند  سازی رسانه ای، از آنها پرنفوذ تر کنیم. این نماد 
بزرگ اسـالم، تریبون اسـالم برای دعوت به خداسـت و مخاطب آن نه فقط مسـلمانان، بلکه همه انسان ها 
اِس«؛4 در تفسیر نمونه، زیر   ِللّنَ

ً
راَم ِقیاما َبْیَت اْلَ

ْ
َکْعَبَة ال

ْ
 اهلُل ال

َ
هستند.3  قرآن در این مورد می فرماید: »َجَعل

این آیه آمده اسـت: به خصوص کلمه »لِلنَّاِس« نشـان می دهد که این مرکِز امن و امان، پناهگاهی عمومی 
برای همه جهانیان و انسان ها و توده های مردم است«.5

صاحب نظران علم ارتباطات، مثل پروفسـور موالنا، بر وابسـتگی رسـانه ها بر مساجد، تأکید دارند. به باور 
ایشـان، رسـانه ای که به کانون قداسـت، خودی و خوش سابقه در عرصه اّطالع رسـانی، مربوط شود، به طور 

کامل مورد اقبال جامعه خواهد بود.6
پس، اگر با کمک مسجد فیزیکی دستمان به آن طرف مرزها و جوامع دیگر نمی رسد، می توان با کمترین 

1. کارکرد رسانه ای مساجد، ص2.
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3. »یا َبنی  آَدَم ُخُذوا زیَنَتُکْم ِعْنَد ُکّلِ َمْسِجٍد«؛ اعراف، آیه31.
4. مائده، آیه97.

5. تفسیر نمونه ، ص448
6. پروفسور موالنا طنین تعّهد، مسجد و مطبوعات.
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هزینه و با ابزار فّناوری، نیاز معنوی انسان ها را برطرف ساخت. امروز در غرب، بشر از دست ماشینیسِم بدون 
اخالق به سـتوه آمده اسـت؛ زیرا مدرنیته، در خوش بینانه ترین حالت، »آسایش« را برای بشر به ارمغان آورد، 
ولـی همیـن ابزارهـا، »آرامش« را از او گرفته اسـت؛ گرایـش فزاینده به دین، معنوّیـت و حّتی ادیان جدید و 
جریان فکری پست مدرنیسم را باید در این راستا مطالعه نمود. در چنین شرایطی، پروژه مسجد مجازی، تنها 

راه ارضای نیاز های معنوی آن سوی مرزها به وسیله اقیانوس عرفان و اخالق اهل بیت است.

مخالفان معابد مجازی

در آئین مسـیحّیت، عّده ای که گرایش سـّنتی داشـتند با این پدیده به مخالفت پرداختند. این مسـئله در 
موارد بسـیاری مورد انتقاد اُسـقف ها و کشیشـانی قرار گرفت که به اعتقاد آنان اینترنت، مردم را از کلیسا دور 
کرده اسـت و باعث کاهش حضور مؤمنان در روزهای یک شـنبه می شـود. به همین دلیل، طی اّطالعیه های 
مکرر اعالم کردند که هیچ جایگزینی برای حضور در کلیسا وجود ندارد و مسیحیان موّظف هستند روزهای 
یکشنبه به کلیسا بیایند. سّنت گرایان همچنان معتقدند که اینترنت عامل جدایی مؤمنان مسیحی از کلیسا و 

قطع رابطه آنان با سازمان کشیشان است.1
کن کلسی، از بنیان گذاران کلیسای مجازی در پاسخ این انتقاد به خبرنگار آسوشیتدپرس گفت: این مهم 
نیست که مسیحیان به کلیسا بروند یا از طریق اینترنت، خود را در کلیسا حّس کنند، بلکه این مهم است که 
رابطه آنها با جهان مسیحّیت و دنیای کلیسا قطع نشود. ما باید تصمیم بگیریم، یا این رابطه را برای همیشه 
قطع کنیم و هر روز شـاهد کاهش مؤمنان باشـیم یا اینکه بپذیریم این رابطه وجود داشـته باشـد، حّتی اگر به 

شکل مجازی باشد.2
صد البّته که مسـجد مجازی یک سـّکو برای پر کشـیدن به مسـجد محلّه و یک عروج از مسجد مجازی 
به مسجد واقعی است. شاید بی جهت نباشد که معراج معنوی پیامبر اکرم از مسجد به مسجد بود3و این 
فرآیند یک انسـان سرگشـته از مدرنیته و تبلیغات صهیونیسـم را به دامن اسالم آورده و در مأمن مسجد جای 
«؛4آیت اهلل طالقانی، این کشش و بازگشت انسان به مسجد را  ً

ْمنا
َ
اِس َو أ َبْیَت َمثاَبًة ِللّنَ

ْ
َنا ال

ْ
می هد. »َو ِإْذ َجَعل

فطری می شمارد: »جعل بیت به صورت مثابه، بر طبق کشش نفسانی انسان به محّل امن و عدل است. این 

1. کلیساهاى مجازى در جهان واقعی، ص41.
2. همان.

ْسـرى  ِبَعْبـِدِه َلْیاًل ِمَن اْلَمْسـِجِد 
َ
ذی أ

َ
3. بـه عبـارت دیگـر، ایـن معـراج از مسـجداالحرام تـا مسـجداالقصی بـود. قـرآن در ایـن مـورد می فرماید: »ُسـْبحاَن اّل

ـمیُع اْلَبصیُر«؛ اسـراء، آیه1. ُه ُهَو الّسَ ـذی باَرْکنـا َحْوَلـُه ِلُنِرَیـُه ِمْن آیاِتنـا ِإّنَ
َ
ْقَصـی اّل

َ ْ
اْلَحـراِم ِإَلـی اْلَمْسـِجِد األ

4. بقره، آیه125.
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جویایی، مانند امام جویی است و توّجه به چنین خانه ای که فطرت حق ّجویی و عدل را بیدار سازد، از کشش ها 
و خواسـته های درونـی آدمی و به سـود وی اسـت«.1حضرت علـی در یک کالم نورانـی در نهج البالغه 

می فرمایند: »دنیا بعد از سرکشی، دوباره به ما روی می کند«.2 
سـاخت مسـاجد مجازی، دست کشیدن از مسجد سّنتی نیست؛ بلکه در راستای تعالی ذکر خداست. مگر 
نه آن است که می توان جوان آشفته در بازار دنیای دیجیتال را با همین ابزار جذب کرد و پس از زالل کردن 
فطرت گمشده اش، دست او را گرفت و در گوشه ای از مسجد سّنتی گذاشت تا این بار به طور واقعی نه مجازی، 

به شنیدن حقیقت و کرنش در برابر خدایش بپردازد. 
آیا آن جوان غربی را که اسـم مسـجد به گوش وی نخورده اسـت و یا از مسجد یک مفهومی بد  ـ  به دلیل 
تبلیغات سـوء اسـتکبارـ در ذهن دارد و با اسـتفاده از تحّوالت جهانی در پای اینترنت نشسته، نباید از حقیقت 
مسجد آشنا نمود؟ بنابراین، باید نخبگان بر مدیریت تحّول، نظارت کنند و شایسته است در همایشی، نحوه 
اسـتفاده ابزاری از مسـجد مجازی برای فراخواندن به مسـجد حقیقی بررسی گردد. رهبر انقالب بارها 
این امر را وظیفه نخبگان حوزوی و دانشگاهی دانسته اند و فرمودند: »مدیریت تحّوالت کشور باید در دست 
نخبـگان دانشـگاهی و حـوزوی باشـد و در این روند، عالوه بـر معیار های جهانی پیشـرفته، معیار های نور و 
مالک های ویژه نظام اسـالمی مورد توّجه اکید قرار گیرد«3و »مدیریت تحّوالت و هدایت فّعالّیت هایی که 

به ترمیم، تکمیل و پیشرفت می انجامد باید در دست نخبگان حوزه و دانشگاه باشد«.4

مسجد مجازی؛ بایسته چشم انداز بیست ساله ایران اسالمی

شایسـته اسـت که در اینجا به بندهایی از سـند چشم انداز اشاره کنیم که می توان با استنباط از آنها جایگاه 
مسجد را در افق 1404 بررسی نمود و ناگزیر بودن از روی آوری به مسجد مجازی را گوشزد نمود. بی شّک، 
هر گونه انحراف از این میثاق ملّی، ایران را در رسـیدن به آن هدف میمون، باز خواهد داشـت و مسـجد، باید 

جایگاه و شأن خود را با تّکیه بر این بند ها مشّخص نماید.
در این قسمت از بحث، عباراتی از سند چشم انداز که به مسجد مرتبط می شود را به تحلیل می نشینیم. 

در بخش های پیش، بیان شـد که نفوذ اینترنت در خاورمیانه در حال رشـد بسـیار سـریع بوده و هم اکنون 

1. پرتوى از قرآن ، ص297.
ْرِض َو 

َ ْ
ِذیَن اْسـُتْضِعُفوا ِفـی األ

َ
ْن َنُمّنَ َعَلی اّل

َ
 َعِقیَب َذِلَک َو ُنِریـُد أ

َ
ـُروِس َعَلـی َوَلِدَها َو َتـال

َ
ْنَیـا َعَلْیَنـا َبْعـَد ِشَماِسـَها َعْطـَف الّض

ُ
2. َقـاَل علـی: »َلَتْعِطَفـّنَ الّد

ـًة َو َنْجَعَلُهـُم اْلواِرِثیـَن«؛ نهج البالغه، نسـخه فیض اإلسـالم، ص1180، حکمت200. ِئّمَ
َ
َنْجَعَلُهـْم أ
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4. همان.
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نزدیک به یک چهارم جمّیعت آن از این پدیده برخورداند که با سـرعت روزافزون آن، در افق 1404 جمّیعت 
بسـیار زیادی از آن بهره مند خواهند شـد. با توّجه به پدیده نا میمون رسانه های تبلیغی غرب و نیز صهیونیسم 
و وّهابیت در منطقه که هر دو دست به دست هم داده تا »هم گرایی اسالمی و منطقه ای«1را برهم زنند، باید 
تنها درمان این درد، یعنی »تعالیم اسـالمی و اندیشـه های امام خمینی«2را با اسـتفاده از این فّناوری به 

گوش این مردم رساند.
تنها راه اشـاعه این پیام مقّدس، می تواند مسـجد باشـد. از این رو، دشـمن همواره با مسجد مخالف است. 
مسـتر همفـر، جاسـوس بریتانیا، در خاطراتش می نویسـد: »از بنای مسـاجد... به هر صـورت باید جلوگیری 

شود«.3به عبارِت »به هر صورت« توّجه نمائید. این موضوع، همچنان سیاست راهبردی استکبار است. 
»جامعـه  ایرانـی در افـق ایـن چشـم انداز ]بیسـت سـاله[... باید از دانـش پیشـرفته، توانا در تولیـد علم و 
فّناوری«4برخوردار باشد. آیا این نیرو ها را نباید مسجد تربیت کند؟ مگر نه آن است که مسجد، محّل پرورش 
و آموزش بوده اسـت؟ آیا تا امام جماعتی، خود بر این ویژگی آراسـته نگردد، می تواند الگو سـاز باشد تا جوان، 

»از دانش پیشرفته برخوردار«5 و » در تولید علم و فّناوری، توانا«6 گردد؟ 
کاهش استقبال جوانان از مسجد و فزونی استقبال آنان از اینترنت چیز قابل انکار نیست. به نظر نگارنده، 
از مصادیق »مدیریت تحّول« در کالم رهبری، »رفیق« نمودن این »رقیب« رسـانه اِی مسـجد اسـت. باید 
مواظب بود که در کشور اسالمی، رسانه های مدرن، رقیب مسجد و در عرض مسجد نباشند، بلکه یار مسجد 
و در طول آن قرار بگیرند؛ زیرا رفتار آنها اگر از کارکرد رسانه ای مسجد بکاهد، مصداق »منع مساجد« خواهد 
بود.7برخی مفّسرین در شرح منع مساجد، چنین آورده اند: »این آیه هرچند هم، شأن نزول خاّصی داشته باشد، 
در مقام بیان یک حکم کلّی آمده است و در مورد تمام افراد و یا گروه هایی است که مردم را از رفتن به مساجد 
و انجام عبادات، به هر دلیل منع کنند و باعث ویرانی مسـاجد شـوند. ما در تاریخ نمونه هایی از آن را دیده ایم 
که گاهی به دلیل اغراض سیاسی، مساجد را بسته اند و یا گروه خاّصی را از ورود به آن منع کرده اند«.8یادمان 

1. فرازی از بند های سند چشم انداز بیست ساله، بر گرفته از سایت ایران هزار و چهارصد و چهار به آدرس:  
2. همان.

3. همفر، خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی، ترجمه محسن مؤّیدی، ص83.
4. بند دّوم سند چشم انداز بیست ساله، بر گرفته از سایت ایران هزار و چهارصد و چهار به آدرس:  

5. همان.

6. همان.
7. کارکرد رسانه ای مساجد، ص5.

8. تفسیر کوثر، ج 1، ص332.
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باشـد که »خرابی مسـجد، تنها با بیل و کلنگ نیسـت، بلکه هر برنامه ای که از رونق مسجد بکاهد، تالش در 
خرابی آن است«.1 

نکته جالب آنکه سند تربیت این نیرو ها را »مّتکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ی اجتماعی«2نموده 
اسـت. چه سـرمایه اجتماعِی فراتر از مسـجد و چه منابع انسـانیِ  بهتر از نیروی های مؤمن مسجدی می توان 
یافت؟ علم مطلوب در سـند چشـم انداز، علم دینی و دین علمی اسـت نه علم سکوالر و الزمه دست یافتن به 

علم دینی، تربیت نیروی های علمی آینده در قالب مسجد است.
آیا تربیت نیروی ایرانی با ویژگی های »فّعال، مسـئولّیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از... 
متعّهـد بـه انقـالب و نظام اسـالمی و شـکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن«،3بخشـی از وظیفه مسـجد 
بـه جوانـان را گوشـزد نمی کند؟ از کارکردهای مسـجد می تـوان به نقش آن در پرورش افراد اشـاره کرد که 
حکومـت دینـی به آنها نیاز دارد؛ زیرا مسـجد بار هدایت فکـری و تربیتی نیروهای جامعه را بر دوش دارد.4در 
سـایه رفت وآمد به مسـجد، خلق وخوی ها و آداب و منش های افراد تا حّد زیادی، هویدا می گردد. این تربیت 
و شناسـائی در روابط افراد با یکدیگر سـازنده اسـت؛ زیرا حاکمّیت اسـالمی می تواند از این رهگذر، نیرو های 

متعّهد و کارآمد خود را بشناسد.5
مسـجد برای این دو امر مهم برای حکومت اسـالمی نقش آفرینی می کند. همچنان که در دروان انقالب 
و دفاع مقّدس فرماندهان و نیروهای مردمی همه از تربیت یافتگان مسـجد بودند. امروز نیز برای گزینش و 

تربیت افراد برای مدیریت سیاسی کشور باید از مسجد مدد گرفت.
مگر نه آن اسـت که در زمان نهضت مقّدس انقالب و نیز دوران هشـت سـال دفاع مقّدس، همین مسجد 
بود که نیروی هایی درسـت با همین شـاخص ها را تربیت کرد؟ اینک نیز با پدیده تحّول، باید در خود تحّولی 
ایجـاد کنـد و باز به پرورش چنین انسـان هایی که ایران1404 نیاز دارد، اقـدام نماید. رهبر فرزانه نیز بر 

»لزوم استقبال از تحّوالت و پرهیز از ایستایی و رکود«6را خاطرنشان کردند.

نظریه صدور انقالب

1. همان، ص186.
2. همان.

3. بند پنجم سند چشم انداز بیست ساله، برگرفته از سایت ایران هزار و چهارصد و چهار به آدرس: 
4. کارکرد سیاسی مساجد، ص47.

5. ضرابی، عبدالرضا، نقش و عملکرد مسجد در تربیت، کارکرد مساجد، ص275؛ فصلنامه معرفت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشت 1379.
.www.leader.ir/langs :در دّومین روز از سفر به استان سمنان در جمع دانشگاهیان 6. سخنان رهبر معّظم انقالب اسالمی
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تفّکـر فراملّـی و دید جهانی حضرت امام خمینی، انقالب اسـالمی را نه در چارچوب مقابله با طاغوت 
ایران، بلکه به مثابه جریان مبارزه با تمام »مستکبران« و »ستمگران« عالم معنا می کرد و از همان ابتدا همه 
»مسـلمانان« و بلکـه »مسـتضعفان« جهان را مخاطب خویش می خواند. به همیـن دلیل با پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، تفّکر صدور انقالب مطرح شد و موج حمایت از تمام نهضت ها و جنبش های رهایی بخش 

به پا خاست.1 
صدور انقالب در قاموس اندیشه امام خمینی، یک کار فرهنگی است و کاری نظامی نیست. »صدور 

انقالب به معنی لشگر کشی نیست، بلکه می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم«.2 
بی شـّک، انقالب اسـالمی نه یک پروژه تمام شـده، بلکه یک پروسه ادامه دار است. برای صدور فرهنگ 
انقـالب بایـد از مسـجد و البّتـه در کنار آن از مسـجد مجازی کمک گرفت. یادمان باشـد کـه محور »ثبوت 

انقالب« مساجد بودند؛ پس محور »صدور انقالب« نیز باید مسجد باشد.

جهانی شدن و مهدوّیت

به هم پیوسـتگی  عمیق  و گسـترده  مسائل  بشـری ، اکنون  با عنوان  »جهانی شـدن«3نام  برده  می شود. در 
اغلب  تعاریف  عرضه  شـده ، جهانی  شـدن ، فرآیندی  تدریجی  و پایدار توصیف  می شـود که  از گذشـته ای دور 
یا نزدیک  آغاز شـده  و هنوز هم  ادامه  دارد و هر چه  بر عمر آن  افزوده  می شـود، شـتاب  و گسـتره  آن  هم  بسیار 
افزایش  می یابد. بیشـتر تعاریف  بر سـر تشـدید بسـیار چشـم گیر آن  در دهه های  اخیر، اتّفاق  نظر دارند و حّتی  

عقیده  دارند که  نسل های ، آینده  این  فرآیند را به  صورتی  گسترده تر و پرشتاب تر تجربه  خواهند کرد«.4
اگرچه برای  فروپاشی  امپراتوری های  عثمانی ، اتریش ، مجارستان ، بریتانیا، فرانسه ، آلمان ، بلژیک ، اسپانیا 
و پرتغال ، دو جنگ  جهانی  الزم  شد، ولی امپراتوری  شوروی ، همین که  در معرض  رسانه های  جهانی ، ویدیو 

و شبکه های  رایانه ای  قرار گرفت ، فقط طی  چند سال  مضمحل  شد.5 
این  مسـائل  نشـان  می دهد که  پیشـرفت  و همه گیر شـدن  رسـانه های  ارتباطی  ضمن  افزایش  سـرعت  
تغییرات ، جوامع  را به  یکدیگر نزدیک  و مّتصل  ساخته  است . این  به  هم  پیوستگی  به  خصوص  با آنچه  که  امروز 
تحت  عنوان  دگرگونی  و بازسازی  زمان  و مکان  نامیده  می شود، مرتبط بوده  و توّسط آن  تشدید می گردد. ژان  

.http://balagh.net/persian ،2 1. صدور انقالب، بازشناسی جریان افول، نشریه دانشجویی خیزش، ش24و 5 و
2. صحیفه نور، ج19، ص414.

3  -Globalization.
4. عصر اّطالعات، ظهور جامعه  شبکه ای، ص17 و 18.

5. گفتمان  قومی  و بی نظمی  نوین  جهانی ، یک  دیدگاه  جمع گرایانه، ص18.
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بودریا، از صاحب نظران  انتقادنگر فرانسوی،  از این  دگرگونی  با عنوان »امحای  امر واقع  به  واسطه  تبدیل  آن  
به  تخّیل مجازی  سه  بُعدی  و امحای  زمان  به  واسطه  هم  زمانی  همه  دوره ها، همه  فرهنگ ها با حرکتی  سّیار 

و واحد، از طریق  کنار هم  نهادن  آنها در سناریویی  واحد« یاد می کند.1
حقیت آن اسـت که جهانی شـدن می تواند یک پدیده پیش بینی شـده در متون دینی ما باشد که در دوران 
ظهور محّقق می شود. بی شّک، برای تحّقق آن دولت کریمه، مقّدمه  سازی نیاز است؛ چنانکه در روایات آمده 
اسـت این مقّدمه  سـازی بر عهده ما ایرانیان اسـت.2برای هماهنگ  سازی جهان برای ظهور آن دولت کریمه 

مسجد، نهادی نیک است.
انتظار، یک وظیفه و افضل اعمال است. انتظار، یک رویکرد انفعالی نیست، بلکه یک راهبرد رو به جلو و 
پویاسـت. بنابراین، فرج، نیازمند تمهیداتی است.3مسـجد مجازی، مخاطبان این دهکده جهانی را به تمهید 

دولت حضرت مهدی فرامی خواند. 

مبانی مسجد مجازی

مسـجد مجازی، مبتنی بر حّل مسـائل زیر در حوزه های مختلف علوم اسـالمی و انسـانی هست. امید آن 
می رود با بررسی عالمانه ابعاد آن، گامی بلند در ترویج آموزه های غنی اهل بیت برداریم. نگارنده به دلیل 
خوف از اطاله مقاله، موارد زیر را فهرست وار ارائه می کند که تفصیل آن مستلزم تدوین نوشتار دیگری است.

الف( امکان استعمال واژه »مسجد« در مسجد مجازی، حال به صورت حقیقت یا منقول یا مجاز؛ جایگاه 
این مسئله در علم لغت و بحث الفاظ علم اصول فقه است.

ب( آیا تقدیسـی که در متون دینی، بر مسـاجد بار شـده اسـت، مراد فقط مسـجد فیزیکی است یا بر لسان 
روایات، اطالق دارد؟ علم الحدیث و اصول فقه باید تحلیل این مسئله را متکّفل گردد.

ج( آسیب شناسـی کلیسـاهای مجازی، تحلیل اّدله مخالفان و موافقان، بررسـی فرصت ها و تهدیدهای 
کلیسـاهای مجازی، می تواند بسـتر روشـنی را به ما بگشاید. نگاه جامعه شناسـانه، روان شناسانه و رایانه ای، 

الزمه پژوهش این مسئله است.
د( محتوا و شـاکله اسـالم در عین اشـتراک با دیگر ادیان، حائز ویژگی و امتیازات خاّص اسـت و این در 
قیاس مسجد با کلیسا و معابد ادیان دیگر، خود را به خوبی نمایان می کند. به نظر می رسد که یکی از مبادی 

www.jamejamonline.com :1. درباره  جهان  مجازی  امروز، جام جم  آنالین ، 1382/5/12، ص1، برگرفته از سایت
ج ناس من المشرق یوطئون للمهدی سلطانه«، منتخب االثر فی االمام الثانی عشر،ص375. 2. »یخر

3. مساجد و مهدوّیت، با رویکرد مساجد عصر ظهور، ص2.
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مسجد مجازی، این است که باید این  مسئله را تبیین نمود که آیا مسجد مجازی با محتوا و شاکله اسالم نیز 
هم خوان است؟ با مقایسه کلیسای مجازی با محتوا و شاکله مسیحّیت و معابد مجازی با محتوا و شاکله دیگر 
ادیان این مسئله تا حدودی روشن می شود. جایگاه این  مسئله بر عهده پژوهش علم االدیان البّته با رویکرد 
تطبیقی است )نگارنده در طرح پژوهشی سال1387 از طرف دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به 
امور مسـاجد قم،  مسـئله »معابد و مسـاجد« را به تحلیل می نشیند که فصلی از آن، پتانسیل هر یک از ادیان 

بر تحّول در حوزه های مختلف کارکردی، معماری و... معابدشان است(.

انواع مسجد مجازی

یکم: کاربر وارد مسـجد مجازی می شـود و با توّجه به نوع مخاطب و متناسـب با زمان و...، سـخنرانی و 
حدیث و... در آن قرار داده می شـود. وقت اذان به افق های مختلف اذان پخش می شـود و کاربر نا خودآگاه به 

مسجد فراخوانده می شود و این یعنی، آستانه بودن مسجد مجازی به مسجد واقعی.
دّوم: مساجد برنامه ها و سخنرانی ها خود را در اینترنت به نمایش بگذارند.

سّوم: بازی های رایانه ای.
پایان نوشتار را باز برای این که تأکیدی بر محتوای مقاله باشد، با کالم رهبر انقالب پایان می بریم. 
»آینده نگری، مدیریت تحّول، برنامه ریزی علمی... ترسـیم چشـم انداز آینده... از ضرورت  های اساسی ادامه 
حرکت رو به رشد و افزایش نفوذ و تأثیرگذاری حوزه های علمیه با توّجه به رشد سریع و پرشتاب تحّوالت و 

فّناوری های نوین است«.1 

در پایان، شما عالقه مندان به مسجد را به دیدن نمونه ای از مسجد و کلیسای مجازی کامل دعوت می کنم.
نمونه مسجد مجازی:

    www.thebcom.org/mosquetour/index.htm

نمونه کلیسای مجازی:
 www.thevirtualchurch.com

نتیجه سخن

از مطالب یاد شـده نتیجه می گیریم که ضرورت اقدام به مسـجد مجازی از چند جهت امری درخور توّجه 

1. سـخنان رهبـر معّظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار جمعـی از اسـاتید، فضـال، پژوهشـگران و مبّلغـان حوزه هـای علمیـه قـم، مشـهد و اصفهـان: 
.www.leader.ir/langs



491 فــــروغ مسجـــــــــــد

است:
اکنون در بعد بین المللی، که جهان نیازمند عرفان و معنوّیت غنی اهل بیت اسـت، اسـتفاده از ابزار در 
دسترس و نیز جّذاب فّناوی اّطالعات، البّته در قالب مسجد، بسیار مفید است. افزون بر آن، برای دست یابی 

به چشم انداز بیست ساله باید از این مقوله غافل نماند.
تحـّول و نـوآوری بـه عنوان یک ضرورت ایران اسـالمی، در زمینه مسـجد نیز باید تحّقـق یابد. چنانکه 
مقـام معّظـم رهبری نیز آینده نگـری و مدیریت تحّول را الزمـه جامعه روحانّیت دانسـته اند. »با توّجه 
به مسـئولّیت سـنگین حوزه های علمیه و روحانّیت در خصوص دین داری مردم، اهّمیت آینده نگری بسـیار 
مضاعـف اسـت«.1مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد با برنامه ریزی کالن در زمینه مسـجد مجـازی می تواند 
نقش آفرینـی کنـد. دنیـای فردای ما مجازی تر از دنیای امروز ماسـت؛ به گفته آرمسـتو:2»تغییرات  در جهان  
به  گونه ای در حال  رشد انفجاری  است  که  نسل2100 و یا2200، وقتی  به  زندگی  ما در اوایل  قرن  بیستم  نگاه  

می کنند، می گویند: چه  مردم  غیرمدرن  و کهنه گرایی  بوده اند«.3 
بنابراین، شایسته در همایشی که به »سال نوآوری و شکوفایی« نام گذاری شده است، مرکز رسیدگی به 

امور مساجد ضمن اعالن والیت و حمایت خود بر مساجد در جهان مجازی، بر آن چاره اندیشی کند.
هرچند احتمال دارد که دیدگاه سّنتی گرایان با این مقوله آشتی نداشته باشد، ولی با همین مسجد مجازی 
می تـوان بیمـاران و... را کـه توان حضور در مسـجد فیزیکی ندارند، در مسـجد مجازی بهره مند سـاخت. به 
هر حال در این برهه از زمان، با توّجه به وسـعت تهاجم فرهنگی دشـمن، جذب نسـبی افراد از طریق مسـجد 

مجازی، به خصوص نسل جوان، بهتر از هرگز نیامدن آنان به مسجد است.
بر اساس بیان مقام معّظم رهبری، کناره گیری از تحّول موجب از بین رفتن و یا منزوی شدن خواهد 
شد، بنابراین، تحّول را باید پذیرفت و آن را در جهت صحیح مدیریت کرد. آیا این همه تشنه که در اینترنت، 
سـراغ معنوّیت ناب می گردند، نباید با زالل معرفت اهل بیت سـیراب گردند؟ آیا این همه ظرفّیت و این 
همه مخاطب در ایجاد تکلیف بر ما کافی نیسـت؟! اگر زبان بشـر امروزی، این فّناوری اسـت، آیا ما نباید در 

انجام رسالت خود از این فّناوری بهره بگیریم؟!

1. همان.
2. Arnmesto.

3. نظام  رسانه ای  مطلوب ، تنّوع  ساخت ، تنّوع  محتوا، ص9.
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منابع و مآخذ

یم قرآن کر

1 . .
ّ

موسوی الخمینی، سّید روح اهلل، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول
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2 27 www.rasaneh.org 
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ویژگی های مدیریت فرهنگی در مساجد
سّید علی هاشمی

چکیده

مسجد، پایگاه و کانون فّعالّیت های متعّددی است؛ از جمله فّعالّیت های آموزشی، سیاسی، علمی، نظامی، 
ورزشـی، اقتصـادی، فرهنگـی. فّعالّیت های فرهنگی در هر نهـادی، متفاوت با نهادهای دیگر اسـت؛ برای 
مثال فّعالّیت فرهنگی در مسـجد، متناسـب با این مرکز، پیشـینه  دینی دارد و در مسـیر تربیت و هدایت افراد 
گام برمی دارد. کانون فرهنگی مسـجد، زمانی موّفق اسـت که مدیری خوب داشـته باشـد؛ مدیر باید بتواند 
فّعالّیت هـای مسـجد را مدیریـت کند. در قرآن واژه مسـجد، در مجموع 28 بار ذکر شـده کـه در 22 مورد به 
صورت مفرد و در 6 مورد دیگر، به صورت جمع آمده اسـت. در این آیات، به اهّمیت و جایگاه رفیع مسـجد در 
اسـالم، پاره ای از احکام مسـجد، مسجدالحرام و احکام خاّص آن، مسـجداالقصی و مسجد اصحاب کهف، 
اشـاراتی شـده است. از مجموع آیات قرآن درمی یابیم که مدیریت مسـجد، ویژگی هایی منحصربه  فرد دارد. 

نوشتار  حاضر، مدیریت فرهنگی مسجد را به عنوان یکی از مهم ترین فّعالّیت های مسجد بررسی می کند.

واژگان کلیدی: 

مسجد، مدیریت فرهنگی، مدیریت فرهنگی مسجد، ویژگی های مدیر فرهنگی.
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مقّدمه

گرچه در اصل مسـجد، برای عبادت سـاخته شده است و سـجده گاه مسلمانان برای خضوع و فروتنی، به 
 صورت های فردی یا جمعی، در برابر ذات اقدس الهی به  حساب می آید؛ ولی اسالم، مسجد را فقط جایگاهی 
برای عبادت و اقامه نماز جماعت نمی داند؛ بلکه از زمان پیامبر اکرم، مسـجد، پایگاهی دینی بوده اسـت 
و در برخی زمان ها نیز پایگاهی حکومتی محسـوب می شـد. پیامبر گرامی اسالم مسجد را کانونی برای 
تعلیم  و تربیت و هدایت امور اسـالم می دانسـتند. در آن دوران، مسـجد مرکز حکومت، مرجع فکری و محّل 
بحث و تبادل اندیشه نیز بوده است. مسجد، قرن ها آموزشگاه مهم مسلمانان و جایگاهی برای فراگیری علوم 
و آموزش های گوناگونی بوده اسـت که جامعه اسـالمی به آن نیاز داشـت. پس از رحلت پیامبر اعظم نیز 
مسـجد از نظر علمی و فرهنگی موقعّیت ویژه ای یافت و دانشـجویان و پژوهشگران، در سطح های مختلف، 

از آن استفاده می کردند. 
حضرت امام خمینی فرمودند: »مسـاجد سـنگر اسـت، سنگرها را حفظ کنید«.1 به طور حتم، منظور از 
این سـنگر، سـنگر عقیدتی و فرهنگی است. مسـجد باید خوراک فکری متناسب با همه طبقه های جامعه را 
تأمین کند. مسجد، مهم ترین جایگاه مدیریت فرهنگی، دینی و تربیتی نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
مخاطب شناسـی، روش شناسـی تربیتی، رعایت ظرفّیت های زمانی و حوصله مخاطبان و مدیریت فرهنگی 

از مهم ترین ویژگی هایی است که باید به آنها توّجه شود. 

ضرورت و نقش مدیریت فرهنگی مسجد

مدیریـت در مسـجد ابعـاد مختلفی دارد که یکـی از آنها، بُعد فرهنگی، یعنی »مدیریت فرهنگی« اسـت. 
بـدون تردیـد، هـر مجموعه  فرهنگی که بخواهد موّفق باشـد، بـه مدیریتی قوی و توانمند و متناسـب با آن 
مجموعـه نیـاز دارد؛ زیرا در عصر کنونی، بدون علم مدیریـت نمی توان در هیچ کار اجتماعی، چه فرهنگی و 

چه غیر آن، موّفق بود.
بـا مدیریتـی قـوی و توانمند و کارآمد می توان به بیشـترین بهره وری از امکانات موجود رسـید و با ایجاد 
تعامل و هماهنگی بین همه اجزاء و اعضای مجموعه، شاهد مدیریتی موّفق بود. به طور قطع، می توان گفت 
یکـی از بهتریـن عوامـل موّفقّیت و یا عدم موّفقّیت مسـجدها، به خصوص در کارکردهـای فرهنگی آنها، در 

همین نکته نهفته است.
بر این اسـاس، یکی از مهم ترین ویژگی های مسـجد تأثیرگذار، داشـتن مدیریت مطلوب برای اداره آن و 

1.  صحیفه نور، ج15، ص56
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فّعالّیت های مرتبط با مسجد است. مدیریت فرهنگی، علمی و دینی افراد در مسجد نه  تنها کمتر از مدیریت 
واحـدی اداری یـا تجاری نیسـت، بلکه به  مراتب پیچیده تر اسـت؛ زیرا مدیر فرهنگـی با هدف ها، موضوع ها 
و نتیجه هایی دشـوار مواجه اسـت که شـناخت، برنامه ریزی، سـازمان دهی، کنترل و ارزیابی آن به تالش و 

مطالعه فراوان نیاز دارد.
»مدیریت فرهنگی مسـجد«، نقش بنیادین در عملی شـدن برنامه های مسـجد دارد. بنابراین، مدیریت 
مسـجد بایـد با برنامه ریـزی منطقی و بهره بردن از تجربه های کارشناسـان و صاحب نظران و مشـاوران در 
زمینه هـای مختلـف دینی، اخالقی، اعتقـادی اجتماعی، اقتصـادی، روان شناسـی و... برنامه های فرهنگی 

مسجد را تدوین و اجرا کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، زمینه  جذب و ارشاد و هدایت افراد فراهم شود. 

تعریف مدیریت فرهنگی مسجد

»مدیریت« در لغت به معنای توانایی اداره کردن سـازمان و در اصطالح به معنای هماهنگ کردن منابع 
انسانی و ماّدی برای نیل به هدف است.1فرهنگ در لغت به معنای آداب و اخالق است.2

 »کار فرهنگی« یا »فّعالّیت فرهنگی« به معنای مجموعه ای از برنامه های تربیتی است که از شاخص  های 
هدفمند، ابزارمند و روشمند و مستمر برخوردار باشد و کادر مربّیگری متعّهدی مسئول اجرای آن است.

در ایـن تعریـف، پنج مؤلّفه مهم وجـود دارد: تربیتی بودن، هدفمند بودن، ابزارمند بودن، روشـمند بودن، 
استمرار و تداوم داشتن.

بـا توّجـه بـه تعریف »کار فرهنگـی«، »مدیریـت« و »فّعالّیت فرهنگـی« می تـوان »مدیریت فرهنگی 
مسـجد« را تعریف نمود؛ مدیریت فرهنگی مسـجد، عبارت اسـت از توانایی اداره همه فّعالّیت های مسـجد، 
به گونه ای که مدیر بتواند بین منابع انسانی )نیروها و کادر فرهنگی مسجد( و منابع ماّدی، تعامل و هماهنگی 
ایجاد کند تا به هدف مورد نظر برسـد که همان رشـد و تعالی انسـان ها به سـوی کمال و معنوّیت و معرفت 

حّق است.
بنابراین، مسـجد یک مدیریتی را می طلبد که با در نظر گرفتن وضعّیت مکانی و زمانی، اصولی و اساسـی 
عمل کند و با به کار بردن امکانات، در نظر گرفتن نیازها و روحّیه   گروه های سـّنی مختلف و با شـناخت دقیق 
و هدفمند، برنامه های فرهنگی، تبلیغی، علمی و تربیتی را تدوین و بر اجرای آنها نظارت کند. مدیر مسـجد 
بایـد در فرآینـد مدیریـت فرهنگی مسـجد به موارد متعـّددی توّجه نماید که در ادامه هر کدام مطرح شـده و 

تشریح می گردد:

1 . اقتداری، علی محّمد، سازمان مدیریت، ص61.
2 . فرهنگ معین، ج2، ص2538.
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1-  برنامه ریزی

از دیدگاه اسالم، برنامه ریزی فایده های زیادی دارد که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:
1-1- موجب ثبات و دوام سیاست هاست،

َیِل؛ بقای دولت ها به برنامه ریزی و چاره اندیشی در امور  َوِل  ِإْنَشاُء اْلِ
ُ

َماَراُت  الّد
َ
امام علی فرمودند: »أ

مبتنی است«.1 
2-1- بهترین ابزار برای نیل به هدف است،

ِة؛ دّقـت و ظرافـت در برنامه ریـزی از  َ
َوِسـیل

ْ
ْجـَدى  ِمـَن  ال

َ
ـِة أ

َ
یل ـُف  ِف  اْلِ ّطُ

َ
ل امـام علـی فرمودنـد: »الّتَ

مهم ترین و جّدی ترین وسیله ها و امکانات است«.2 
3-1- باعث کاهش اشتباه ها می شود،

َدِم؛ تدبّر و برنامه ریـزی قبل از کار، تو را از  َعَمـِل  ُیْؤِمُنَک  ِمـَن  الّنَ
ْ
  ال

َ
ْدِبیُر َقْبـل امـام علـی فرمودنـد: »الّتَ

پشیمان  شدن ایمن می دارد«.3 
4-1- کمال کارها در سایه برنامه ریزی است،

ِعیَشـِة؛  اِئَبـِة َو َتْقِدیـُر اْلَ  الّنَ
َ

ْبـُر َعـی یـِن  َو الّصَ ـُه  ِف  الّدِ
ُ

َفّق ـاِل الّتَ َ
َ

ک
ْ
 ال

ُّ
 ُکل

ُ
ـال َ

َ
ک

ْ
امـام باقـر فرمودنـد: »ال

باالترین کمال در سه چیز است: شناخت عمیق دین، پایداری در برابر نامالیمات و نظم و برنامه در زندگی«.4 
5-1- نشانه اندیشه ورزی است. 

َعَواِقِب؛ داناترین مردم کسـی اسـت که آینده را بهتر 
ْ
ْنَظُرُهْم  ِف ال

َ
اِس  أ   الّنَ

ُ
ْعَقل

َ
امـام علـی فرمودند: »أ

ببیند«.5 
مدیـر در برنامه ریـزی این مرحله هـا را طی می کند و به هدف های مطلوب دسـت می یابد: هدف گذاری، 
تجزیـه  و تحلیـل و ارزیابـی محیط، شناسـایی و ارزیابی و انتخـاب بهترین راهکار، اجـرای برنامه و کنترل و 

ارزشیابی نتیجه ها. 

2. سازمان دهی

در سازمان دهی به این موارد تأکید می شود: 

1. آمدی، غررالحکم، ج5، ص111.
2. آمدی، غرر الحکم، ج1، ص 107.

3. مجلسی، بحاراالنوار، ج71، ص338.
4. بحاراالنوار، ج78، ص172.

5. آمدی، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص52.
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1-2- مشّخص  کردن وظیفه ها و مأموریت های محّول شده؛ 
2-2- ایجاد محیطی هماهنگ؛ 

3-2- تقسیم زنجیره ای و سلسله مراتبی امور؛ 
4-2- دست یابی به اصل وحدت مدیریت. 

3.هدایت و رهبری

مدیر موّفق، مدیری است که توان هدایت مجموعه خود و مهارت های الزم برای مدیریت را داشته باشد. 
این مهارت ها به سه قسم تقسیم می شوند: 

1- مهارت فّنی که از دانش، تجربه و تخّصص فرد در کار ناشی می شود. 
2- مهارت ادراکی که به توانایی و قدرت مدیر در تشـخیص درسـت مسائل اصلی در سطح کالن مربوط 

می شود. 
3- مهارت انسـانی که به  معنای توانایی و قدرت در کار کردن با مردم اسـت و انجام کار به  کمک آنان و 

برای آنان. 
مدیریت فرهنگی مسـجد باید توّجه داشـته باشـد تا از سبک هایی اسـتفاده کند که دل ها را به خود جذب 
می کنـد؛ یعنـی از میان سـبک های مدیریتی چهارگانـه: اقتدارگـرا، دیپلماتیک، مشـارکتی و بوروکراتیک، 
سـبک مشـارکتی را برگزینـد. در ایـن سـبک، مدیر دیگـران را در چگونگـی انجـام کار، تصمیم گیری ها و 
سیاسـت گذاری ها دخالت می دهد و از افکار دیگران برای بازدهی بیشـتر کار و بهتر شـدن سـطح بهره وری 

استفاده می کند و به دستور دادن یک جانبه از موضع قدرت و اقتدار مّتکی نیست. 

4. نظارت و کنترل 

کنترل عبارت است از: فرآیند ارزیابی اقدامات انجام شده و مقایسه آنها با برنامه ها و هدف های تعیین شده، 
برای تشخیص احتمالی انحراف ها و اصالح آنها. 

در مدیریت مسـجد، نظارت باید بسـیار عالی باشـد؛ زیرا در غیر این  صورت، ممکن اسـت در برنامه های 
فرهنگی و دینی مسجد انحرافی به وجود آید که جبرانش بسیار دشوار باشد. 

5. شناخت مانع ها و آسیب ها در تصمیم گیری

برای شـناخت مانع ها و آسـیب ها، باید به شناسایی و چاره جویی برای رفع مانع هایی بپردازیم که کارها را 
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سست می کند یا به تأخیر می اندازد یا عامل هایی که مزاحم فّعالّیت فرهنگی هستند.

6. مشاوره 

مشورت، فایده های زیادی دارد که مهم ترین آنها به شرح زیر است: 
1-6- ایجاد احساس شخصّیت و مسئولّیت در اعضا،

احساس شخصّیت و مسئولّیت پذیری در افراد، پشتوانه عظیمی است که انگیزه آنها را در انجام  دادن امور 
مضاعف می کند و نیز پشتوانه ارزشمندی برای تحّقق هدف ها و موّفقّیت در برنامه ها است. در این  باره امام 

َشاَوَرِة؛ هیچ پشتوانه ای مثل مشورت نیست«.1  ْوَثُق  ِمَن  اْلُ
َ
علی می فرمایند: »اَل ُمَظاَهَرَة أ

2-6- شناخت موضع های غلط و اشتباه ها،
امام علی می فرمایند: »َمْن اِْسـَتْقَبَل ُوُجوُه االراِء َعَرَف َمواِقَع الَخطاِء؛ کسـی که از نظر دیگران اسـتقبال 

کند، موارد خطایش را خواهد شناخت«.2 
3-6- ایجاد انس و الفت بین اعضا،

قرآن کریم، در آیه  159 سـوره آل عمران، مشـورت و نرم خویی پیامبر اکرم را عامل الفت مردم با آن 
وا ِمْن َحْوِلَک 

ُ
ْنَفّض ِب اَل

ْ
َقل

ْ
ا َغلیَظ ال

ً
ْو ُکْنَت َفّظ

َ
ْم َو ل ُ ٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت لَ حضـرت می دانـد و می فرماید: »َفِبما َرْحَ

لـین ؛ پـس بـه  َتَوّکِ  اهلِل ِإّنَ اهلَل ُیِحـّبُ اْلُ
َ

 َعـی
ْ

ل
َ

ْمـِر َفـِإذا َعَزْمـَت َفَتـَوّک
َ
ـْم َو شـاِوْرُهْم ِف اْل ُ

َ
ـْم َو اْسـَتْغِفْر ل َفاْعـُف َعْنُ

]برکتِ [ رحمت الهی، با آنان نرمخو ]و ُپر ِمهر[ شـدی، و اگر تندخو و سـخت دل بودی، به یقین از اطراف تو 
پراکنـده می شـدند. پـس، از آنان درگذر و برایشـان آمرزش بخـواه، و در کار]ها[ با آنان مشـورت کن و چون 

تصمیم گرفتی، بر خدا توّکل کن؛ زیرا خداوند توّکل کنندگان را دوست می دارد«.3

7. تفویض اختیار

البته، در تفویض اختیار، باید به شایستگی، مهارت و تسلّط افراد توّجه شود. 

8. ایجاد شوق و انگیزه میان مسجدیان

همه فّعالّیت هایی که انسـان  انجام می دهد یا برای جذب خوشی هاسـت یا برای فرار از ناخوشی هاسـت. 

1. وسائل الشیعه، ج8، ص424، باب 21 از ابواب احکام العشره، ح2.
2. نهج البالغه، حکمت164.

3. آل عمران، آیه159.
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مدیر موّفق کسی است که این دو مالک را همراه با انگیزه های جّذاب و شورانگیز میان افراد تحّقق بخشد. 

9. تأسیس صندوق قرض الحسنه و تعاون 

نمازگزاران و افراد خّیر می توانند با افتتاح حسـاب در صندوق قرض الحسـنه مسـجد برای رشـد مسـجد 
بکوشـند. هدف از تأسـیس این صندوق کمک به نیازمندان آبرومند و جوانان مسجدی برای تشکیل زندگی 
اّولیه اسـت. تعریف واقعی از صندوق قرض الحسـنه، بر اسـاس سـّنت نبوی و ائّمه معصوم و طبق 

آموزه های اسالم بیان شده است. 

10. خالقّیت و نوآوری

خالقّیت، برای بقای هر سـازمانی الزم اسـت؛ در غیر این  صورت، به  تدریج مجبور می شـوند سـازمان را 
تعطیل کنند یا تغییر سیستم بدهند. یکی از مشکالتی که باعث شده است تا مسجدها رونق خود را از دست 
بدهند، نبود خالقّیت و نوآوری و اجرای برنامه های تکراری اسـت. ائّمه جماعت باید خود مدیریت مسـجدها 
را در دست بگیرند و اّولین برنامه ریز این واحد مهم فرهنگی باشند تا بتوانند مسجدها را، هم به  منظور تقوّیت 
بنیه دینی و مذهبی و هم به  منظور بهره مندی از مسـائل سیاسـی، اجتماعی، علمی، تربیتی و ارتقای میزان 

آگاهی قشرهای مختلف مردم مهّیا کنند. 

11. توّجه به جایگاه، موقعّیت و وظایف خود 

مدیر باید بداند در جایگاه انبیا و اولیای الهی نشسته است و برای تکامل انسان ها گام بر می دارد. همچنین، 
او باید وظیفه خود را در مقام امانت دار الهی بداند و برای عّزت و کمال خود و دیگران بکوشد.

مانی استفاده شود که این ویژگی ها را دارند: 
ّ
12. در امور دینی و تربیتی باید از افراد و معل

1-12. مسـلّح به سـالح علم باشند. ابوذر می گوید: »اماْم شـفیِع تو نزد خداوند است؛ بنابراین، شفیع خود 
را انسانی نادان یا فاسق قرار نده«.1 

2-12. قدرت تبیین و تشـریح مفاهیم و موضوع ها را متناسـب با زمان و آرمان های جوان امروز داشـته 
باشـد. او باید به فّن سـخنوری آشنا باشـد؛ برای مثال، به  هنگام بیان هنجارها و فضایل، از میان مخاطبان یا 
افرادی که محبوب آنها هستند، مصداق معّرفی کند و در بیان ناهنجارها به افراد یا فردی اشاره نکند که مورد 

1. وسایل الشیعه، ابواب الجماعه، باب 11، ح2.
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عالقه مخاطبان اسـت؛ بلکه موضوع را کلّی و عمومی بیان کند؛ یعنی انگشـت روی اوصاف بدون موصوف 
بگذارد. 

3-12. از قبـل بـه آنچـه می گوید، عمل کرده باشـد؛ در غیر این  صـورت، کالم وی اثربخش نخواهد بود 
ِبّرِ َو َتنَسـْوَن 

ْ
اَس ِبال وَن الّنَ ُمُر

ْ
َتأ

َ
و بـه  جـای جذب، دفع می کند. قرآن کریم این گونه افـراد را بی خرد می داند: »أ

ـوَن؛ آیـا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؛ 
ُ
َفـاَل َتْعِقل

َ
ِکَتـاَب أ

ْ
ـوَن ال

ُ
نـُتْ َتْتل

َ
نُفَسـُکْم َو أ

َ
أ

با اینکه شما کتاب ]خدا[ را می خوانید، آیا ]هیچ[ نمی اندیشید؟«1
4-12. ضمن پرهیز از اصطالح های غامض و خسته کننده، در گفتار و کالم تنّوع داشته باشد و حّد اعتدال 

را پیش گیرد.
بنابراین، باید توّجه داشـت که همه نوجوانان و جوانان در محیط و خانواده مذهبی تربیت نشـده اند و حّتی 
اگر هم چنین باشـد، روحّیه ها و عالقه های مذهبی متفاوتی دارند. مربّی باتجربه کسـی اسـت که با هر فرد، 

مطابق تفاوت های فردی وی برخورد کند. 
5- 12. آموزش نباید موجب تضعیف یا نادیده گرفتن ابعاد دیگر انسان شود؛ به عنوان مثال، غرایز انسانی 
نباید نادیده گرفته شـود، بلکه باید مطابق موازین شـرعی و الهی باشـند. باید غریزه را تعدیل و فطرت بشری 
به مسـیر صحیح خود هدایت کرد. بنابراین، هر کسـی نمی تواند در این دریای عمیق و بی کران غّواصی کند 

و آموزش دینی و تربیتی را به  عهده بگیرد. 
کـسی مـرد تـمام است کز تمامی             

کـند بــا خواجگی کـار غالمی
بقایی یابد او بعد از فنا باز             

رود زانجام ره دیگر به آغاز2
6-12. معلّم و مربّی باید اهل دل باشـد و با دل سـخن بگوید؛ زیرا سـخن ناشـی از دل، اخالص دارد و 

بی شّک بر دل می نشیند. 
عاّلمه فرزانه حسن زاده آملی می گوید:

یـک دل و دلدار داری در صراط                

1. بقره، آیه44.
2. شبستری، شیخ محمود، گلشن راز، ص21
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راه های دیگر است و دیوها اندر کمین
سیر آفاق چه باشد ار نداری انُفس                  

با حضور دل چه می خواهی ز تعفیر1جبین
گـر دل گرفتی نور حضورش               

باید که می شـد خورشید خاور
اگر دل، نور حضور را به خود بگیرد، مانند خورشید فروزان خاور نورانی می شود. 

دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد      
به زیر آن درختی رو که او ُگل های تر دارد2

در حقیقت، این بیت هم به معلّم اشـاره می کند که باید اهل دل باشـد و هم به دانش آموزان می گوید که 
درس را بایـد از اهـل دل شـنید. خالصه اینکـه، معلّمان و مربّیان دینی و تربیتی، در گفتار و کردارشـان، باید 

نشان دهند که در پی اجرای اراده  الهی هستند. 
7-12. معلّـم و مربّـی بایـد با زبان نرم با دیگران برخورد کند. خداونـد در قرآن در خصوص نحوه برخورد 
ُه َطَغى* َفُقواَل 

َ
حضرت موسـی و برادرش هارون با فرعون به آنها چنین دسـتور می دهد: »اْذَهَبا ِإَل ِفْرَعْوَن ِإّن

َى؛ به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم گویید،  ْو َیحنْ
َ
ُر أ

َ
ُه َیَتَذّک

َّ
َعل

َّ
ًنا ل ّیِ

َّ
ُه َقْواًل ل

َ
ل

شاید که پند پذیرد یا بترسد«.3
بنابرایـن، می تـوان گفـت که سـخن نرم جاذبـه دارد و دل ها را به خـود جلب می کند و معلّـم را در تحّقق 

هدفش یاری می کند.
8-12. دعاگـوی مـردم باشـد و عمـوم مؤمنان، به  خصوص نمازگـزاران بیمار را دعا کنـد؛ به گونه ای  که 

بیماران دعا کردن او را بشنوند و احساس شعف کنند. 
9-12. رعایت اختصار، یعنی هنگام سـخنرانی، کوتاه سـخن بگوید؛ اّما سـخنانش پرمعنا و جذاب باشـد؛ 

به گونه ای  که شنوندگان را تشنه سخن دین کند. 
10-12. از ابعاد گوناگون، مخاطبان را از بشناسد. 

11-12. لّذت های معنوی و راه های سوق به معنوّیات را به  درستی تبیین کند. 
راه های سـوق به معنوّیات عبارت اسـت از: بیان حقایق و باطن عالم وجود، تبیین فطرت پاک خداجوی، 

ک مالیدن. ک آلود کردن، خا 1. خا
2. دیوان شمس تبریزی.

3. طه، آیات44-43.
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اشـاره بـه لّذت های معنوی و نتیجه های آن، ذکر داسـتان هایی از بندگان صالـح و توضیح جاذبه های نماز و 
آثار بی بدیل آن. 

12-12. در مسائل سیاسی و در صحنه های انتخاباتی، موضع گیری خاّص نداشته باشد. 
13-12. در صحنه هـای اجتماعـی، مشـارکتی و اقتصـادی، به  خصوص در کمک رسـانی بـه نیازمندان 

مسجدی، حضور فّعال داشته باشد. 
14-12. زندگی بی آالیش و در حّد متعارف داشته باشد. 

15-12. مردم داری، یعنی در محدوده شرع، خود را در غم و شادی مردم شریک بداند. 
با توّجه به اهّمیت مقوله مردم داری، برخی از مصادیق آن در معارف اسالمی به شرح زیر بیان شده است. 
 بـه منظـور اختصـار، بـه جای توضیح بیشـتر، در هر مورد به ذکر یک روایت بر اسـاس بیانـات معصومان

بسنده شده است: 
احسان

احسـان، زمینه سـاز محّبت و جذب دل هاسـت. در آموزه های اسالم در مورد احسان، سفارش زیادی شده 
ْحَسـاِن؛ انسـان بنده  احسان است«1و  ْنَسـاُن  َعْبُد اْلِ اسـت که در ادامه به ذکر دو روایت بسـنده می شـود: »اْلِ

وُب؛ با احسان، قلب ها تسخیر می شود«.2 
ُ
ُقل

ْ
ِلُک ال »ِبااِلْحساِن ُتْ

ویی و خوش خویی خوش ر
به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر            

به آب و دانه بگیرید مرغ دانا را3
ِة؛ گشاده رویی، دام دوستی است«.4 َ

َوّد ُة اْلَ
َ
َبَشاَشُة ِحَبال

ْ
امام علی فرمودند: »ال

حلم و بردباری
اِهِل؛ نخسـتین دسـتاورد  َ   اْلج

َ
ْنَصاُرُه  َعی

َ
اَس  أ َن  الّنَ

َ
ِمِه  أ

ْ
ِلمِی  ِمْن  ِحل   ِعَوِض  اْلَ

ُ
ل ّوَ

َ
 امام علی فرمودند: »أ

بردبار از بردباری خود، پشتیبانی مردمان از او در برابر نادان است«.5

1. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، حدیث263. 
2. همان.

3. دیوان حافظ، غزل4.
4. همان، حدیث1075.

5. وسائل الشیعه، ج11، ص212.
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َئاَسِة؛ سرآمد ویژگی های ریاست، بردباری است«.1  ُس  الّرِ
ْ
ُم  َرأ

ْ
ل  امام علی فرمودند: »اْلِ

آسان گیری
َق؛ سخت گیری، اخالق را تباه می کند«.2  َ

ْخال
َ
ُعْسُر ُیْفِسُد اْل

ْ
امام علی فرمودند: »ال

رفق و مدارا
ْسَباِب؛ رفق، دشواری ها را آسان می کند 

َ
  َشِدیَد اْل

ُ
ل َعاَب َو ُیَسّهِ ُر الّصِ ْفُق ُیَیّسِ امام علی فرمودند: »الّرِ

و سبب های سخت را سهل می کند«.3 

زی ور مهر
ْیِه؛ دل های مردم گریزان اسـت، به 

َ
ْت َعل

َ
ْقَبل

َ
َفَها أ

َّ
ل

َ
ْن َتأ َ َ

ٌة ف َجاِل  َوْحِشـّیَ وُب  الّرِ
ُ
امام علی فرمودند: »ُقل

کسی روی آورند که خوشرویی کند«.4
َعْقِل؛ دوستی کردن، نیمی از خردمندی است«.5 

ْ
ُد ِنْصُف  ال

ُ
َوّد همچنین، آن حضرت فرمودند : »الّتَ

امانت داری
باید توّجه داشت که وقت مردم امانت است و باید در حفظ این امانت کوشا بود. 

گذشت و نادیده گرفتن لغزش ها
یعنی خود را به بی خبری زدن. اگر این ویژگی اخالقی بجا و بموقع به کار گرفته شـود، طرف مقابل را در 

حوزه جاذبه محّبت و بزرگواری انسان قرار می دهد. 
؛  ٌ

ُثـُه َتَغاُفل
ُ
َثـاُه ِفْطَنـٌة َو ُثل

ُ
 ُء ِمْکَیـاٍل ُثل

ْ
َعاُشـِر ِمـل َعاُیـِش  َو الّتَ ُح  َحـاِل  الّتَ

َ
امـام صادق می فرماینـد: »َصـال

صالح زندگی با مردم همچون پیمانه پری است که دوسّوم آن فهم و آگاهی و یک سّوم آن چشم پوشی است«.6 

1. آمدی، غررالحکم، باب حلم.
2. همان، ج 7، ص311، چاپ دانشگاه تهران.

3. همان، ج1، ص89.
4. نهج البالغه، حکمت50.

5. نهج البالغه، حکمت142.
6. تحف العقول، ص359.
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13. بسیج همه  امکانات و منبع ها

مدیر موّفق باید نیروی انسانی، شیوه های نو و ابزارهایی را به کارگیرد که با کمک آنها می تواند به مسجد 
و مرکز فرهنگی رونق بخشد و توّجه مردم، به   خصوص نسل جوان، را جلب کند. 

14. ایجاد واحدهای آموزشی

مانند ایجاد گروه ها و کمیته های علمی، پژوهشـی، تخّصصی. در این  باره بسـیج و پایگاه مقاومت نقش 
ممتازی دارند. 

15. ایجاد خالقّیت

مدیر و معلّمی موّفق است که قدرت تحویل اندیشه و طرحی جدید، جذاب داشته باشد. در غیر این  صورت، 
نیـروی جـوان از برنامه هـای تکـراری گریزان و در نتیجه به مراکزی جذب می شـود که بـرای او، از راه های 

مختلف و شبکه های ماهواره ای و رایانه ای، جاذبه کاذب ایجاد می کند. 

16. انگیزه

 انگیـزه، یکی از مؤثّرترین عامل های جذب اسـت که از دیـدگاه عالمان دینی صورت های مختلفی دارد؛ 
مانند: انگیزه پنداری، ماّدی و معنوی. معلّم و مربّی، با لحاظ کردن مناسبات و مالحظات افراد، از صورت های 
ذکرشده بهره می برد. او به  دنبال انگیزه ای است که تأثیری بسیار قوی و مداوم داشته باشد و روح انسان را به 
 هنگام کمبود، ناکامی و ناامیدی از تزلزل و بحران حفظ کند. کوتاه سخن آنکه مدیر موّفق برای دانش آموزان 

خود انگیزه ی معنوی ایجاد می کند. 

17. شرکت دادن جوانان و نوجوانان در مسئولّیت ها، با هدف جذب دیگر جوانان 

در مسـجدها، هـر نوجـوان و جوانـی می تواند با توّجه  بـه عالیق و توانایی های خـود، کاری بکند و رابطه 
مناسبی با افراد هم سنّ  خود برقرار کند و آنها را به مسجد و مراکز دینی و تربیتی جذب کند. 

18. اجرای مسابقه ها

مسـابقه های علمی، ورزشـی، هنری و رزمی )با همکاری پایگاه مقاومت بسـیج مسـجد( برای جوانان و 
نوجوانان جّذاب است و اجرای آنها در تحّقق هدف های مسجد نقش مؤثّری دارد. 
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19. معّرفی الگو، پرداختن به قّصه زندگی آنها و در صورت امکان، دیدار با آنها.

20. اقامه نماز جماعت اّول وقت در عین رعایت اختصار

ْف َفـاِنَّ ِمْنُهْم الَضعیف و الَکبیر  پیامبـر گرامـی در این  باره می فرماینـد: »اذا َصلی اََحَدُکْم بِالْناِس َفلیخّفّ
و ذالحاجه و اِذا َصلّی لَِنْفسـه َفلَْیطول ما شـاء؛ هرگاه فردی از شـما امام جماعت شـد، باید نماز را کوتاه کند و به 
حداقل اکتفا نماید؛ زیرا در میان اقتداکنندگان، انسان های ضعیف، سالخورده، مریض، نوجوان و افراد دارای 
مشـکالت )مغازه دار، مسـافر و...( هستند و هر زمان برای خودت به تنهایی نماز می خوانی، به هر میزان مایل 

هستی طول بده«.1

21. ایجاد مکان های جذاب برای جوانان و نوجوانان 

منظور این اسـت که بسترسـازی و فضاسـازی مطلوب به  عمل آید تا زمینه حضور جوانان و نوجوانان، چه 
زن و چه مرد، در مسجد ایجاد شود؛ برای مثال اگر کانون های فّعالی در کنار مسجد ایجاد شود، امکان جذب 
نوجوانـان و جوانان به مسـجد وجود خواهد داشـت. کانون هایی که به کارهـای فرهنگی، هنری، تفریحی و 
ورزشـی بپردازد و امکانات الزم را فراهم کند؛ مانند کتاب های مناسـب با ذوق و سّن افراد، کتابخانه مناسب، 

سایت های اینترنتی علمی و تربیتی و متصّدیان خوش برخورد و... . 

رترین آنها
ّ
22. راه های اصالح و شناخت مؤث

عاّلمه طباطبایی، در »تفسیر کبیر المیزان«، سه راه برای اصالح و تربیت بیان می کند: 
1. از راه توّجـه  دادن بـه منافع و آثار دنیوی؛ برای مثال، هر کسـی راسـت بگویـد در جامعه اعتبار و ارزش 

پیدا می کند.
2. از راه توّجه  دادن به منافع و آثار اخروی و توّجه دادن به زیان آخرت.

3. نکته ای که بیان می کنیم مختّص قرآن اسـت و در هیچ کتاب آسـمانی دیگری نیامده اسـت و آن این 
اسـت که انسـان را از نظر روحی و علمی به گونه ای تربیت کنند و علوم و معارف را چنان در وجود او بپرورانند 
کـه دیگـر موضوعـی برای زشـتی ها باقی نمی ماند؛ برای مثال، کسـی که ریا می کند و بـرای غیرخدا کاری 
انجام می دهد، دو علّت بیشتر ندارد: یا می خواهد در نظر غیرخدا عّزتی پیدا  کند یا از قدرت او می ترسد. چنین 

1. محّمدى رى شهرى، میزان الحکمه، دارالحدیث، ص13، حدیث 9315، به نقل از صحیح مسلم، ج2، ص43.
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یًعا«2 آرام می شـود.  َة هلِلِّ َجِ ُقّوَ
ْ
ّنَ ال

َ
یًعا«1و »أ َة هلِلِّ َجِ ِعّزَ

ْ
کسـی وقتی متوّجه می شـود که قرآن می فرماید: »ِإّنَ ال

اگر شخصی به  راستی به این دو حقیقت ایمان راسخ داشته باشد و بداند که عّزت و قدرت فقط مال خداست، 
موضوعی برای ریا و ظاهرسـازی در او باقی نمی ماند؛ در نتیجه، نه به کسـی امید پیدا می کند و نه از کسـی 

می ترسد.

23. مخاطب شناسی

مخاطبان این مقاله، نمازگزاران و همه  گروه های جامعه هستند که به نوعی در برنامه های مساجد شرکت 
می کنند. آنها با توّجه به مالک های مختلف )حالت ها، روحّیه ها، ویژگی های فردی و اجتماعی( در دسته های 

مختلفی جای می گیرند:
الف( تقسیم مخاطبان با توّجه به وضعّیت های مختلف فکری و عقیدتی

متکلّم در برابر مخاطب، همانند پزشـک در برابر بیمار اسـت. همان گونه  که پزشـک ابتدا باید بیماری را 
تشـخیص دهد و سـپس درمان را انجام دهد، متکلّم نیز نخسـت باید وضع فکری مخاطب را بشناسـد و بعد 
متناسب با آن سخن بگوید. بنابراین، باید به  قدر نیاز او سخن بگوید؛ نه طوالنی و خسته کننده باشد و نه کوتاه 

و نامعلوم. از لحاظ فکری، مخاطب به سه دسته تقسیم می شود:
هن

ّ
دسته اّول: مخاطب خالى الذ

مخاطب خالی الّذهن کسـی اسـت که بر لوح ذهنش هیچ شـّکی نقش نبسته است. دل این افراد، آمادگی 
زیادی برای پذیرش حقایق و معارف الهی دارد. اگر این دسـته از مخاطبان، گمراه شـوند، به  سـبب کوتاهی، 

غفلت یا فشار بیرونی بوده است. 
ک  دسته دّوم: مخاطبان مرّدد و شّکا

بـه  طـور معمول، روش کاربردی برای این دسـته، روش قیاسـی، فلسـفی و کالمی اسـت؛ اّما باید گفت 
هر روشـی که شـخص مرّدد را از تردید بیرون بیاورد، مطلوب اسـت و کاربرد دارد. متکلّم باید کالمش را با 

روش های مناسب ادا کند تا مخاطب را از شّک و تردید بیرون بیاورد. 
دسته سّوم: مخاطبان منکر 

افـراد منکـر از دو حال خارج نیسـتند: یا در اثر جهل و غفلت به انـکار موضوعی می پردازند که داروی آنها 
علم و معرفت اسـت و هنگامی  که به واقعّیت برسـند، دسـت از انکار و لجاجت می کشـند یا انکارشان از روی 

1. یونس، آیه65،؛ نساء، آیه139.
2. بقره، آیه165.
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غـرض و مـرض اسـت و بر انـکار واقعّیت اصرار می کنند کـه در این  صورت، باید بین معانـد و غیرمعاند فرق 
گذاشت تا هم ظلم نشود و هم دیگران سوء استفاده نکنند. باید معاند را که در حقیقت، باواسطه یا بی واسطه، 
فاعل مختار تهاجم های فرهنگی اسـت، در مقام عنصری خطرناک از مجموعه نیروهای مسـجد رانده شـود 
و به قانون سـپرد شـود. معلّم ها و مربّیانی که با این گونه افراد سـر و کار دارند، باید توّجه داشـته باشـند که در 

مأمورّیت خود ـ تحّقق امر تعلیم  و تربیت ـ کاری نکنند که مخاطبان بگریزند. 

وحی ب( تقسیم مخاطبان باتوّجه به حالت های ر
1. برخی از مخاطبان ذوق شعر دارند؛ بنابراین، تشکیل کانون شعر برای پیشبرد هدف ها مطلوب است. 
2. بعضی از مخاطبان هنر آوازخوانی دارند و از صدای خود، به  خصوص در حضور دیگران، لّذت می برند. 
متولّیان امور مسجدها باید کاری کنند که این لّذت ها به لّذت های معنوی و الهی تبدیل شود و ذوق آوازخوانی 
به  سـوی تکامل سـوق پیدا کند. در این راه، باید روش هایی را به کار برد که در تحّقق هدف های مسـجد تأثیر 
بیشـتری دارد. به  نظر می رسـد که تشـکیل کانون یا مجمع قاریان قرآن و مّداحان اهل بیت، از جمله همین 
روش هاست. باید توّجه داشت که در زمان اجرای برنامه قرائت قرآن یا مّداحی، همه امکانات صوتی مسجد 
به کار گرفته شـود؛ زیرا این کار باعث می شـود که ذوق آوازخوانی جوانان و نوجوانان ارضا شـود یا به تعادل 

برسد و جذب کنسرت ها و موسیقی های مبتذل نشوند. 
3. تعدادی از مخاطبان ذوق هنرهای نمایشی دارند. برای انتقال فرهنگ دینی به این گروه، باید از زبان 
نمایش و تئاتر استفاده کرد؛ بنابراین، توصیه می شود کانون تئاتر و نمایش های دینی و مذهبی تشکیل شود. 
4. گروهی از مخاطبان هسـتند که ذوق فلسـفی، کالمی و به  خصوص کالم جدید دارند و مایلند حقایق 

کالمی را با زبان روز بفهمند. 
5. برخـی از مخاطبـان هسـتند که حقایـق دینی را فقط با زبـان قّصه درک می کنند. در وهلـه اول، اینها 
کودکان مسـجدی هسـتند )بین 3 تا 13 سـال( و در وهله ی دّوم، بی سـوادان سـالمند که باید در بیان قّصه و 

موضوع آن دّقت شود. 
6. گروهـی از مخاطبـان هسـتند که بـا اردوهای زیارتی و آموزشـی، دین دار می شـوند؛ بنابراین، توصیه 

می شود با کمک جوانان مسجدی، کانون اردو تشکیل شود. 
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ج( تقسیم مخاطبان باتوّجه به وضعّیت سّنی، خواسته ها و آرمان ها 
از نظـر سـّنی می تـوان مخاطبان را به چند گروه تقسـیم نمود کـه عبارت اند از: کودکان )2 تا 12 سـال(، 

نوجوانان )12 تا 18 سال(، جوانان )18 تا 35 سال( و میان ساالن و باالتر. 
هر یک از این گروه ها ویژگی ها، خواسته ها و آرمان هایی دارند که بیان همه آنها در این مقاله نمی گنجد. 
از آنجا که جوانان و نوجوانان مخاطبان اصلی برنامه ها و فّعالّیت های علمی و تربیتی مسـجدها هسـتند، در 

ادامه به ویژگی های این دوران و نکات تربیتی مربوط به این گروه سّنی می پردازیم: 

ویژگی های تربیتی نوجوانان 

دوران بحران 
اّولیـن مرحلـه نوجوانـی، گذر از دوران بحران اسـت. در این مرحله، هر چه در زندگی گذشـته نوجوان رخ 
داده اسـت، در وضـع فعلـی او اثر می گذارد. اتّفاق ها و تربیـت این مرحله نیز در وضع زندگی آینده اش تأثیری 
پایدار خواهد داشت. زمانی  که نوجوان به  سرعت، تغییر جسمانی پیدا می کند، اجتماع از او می خواهد مستقل 
و مسـئولّیت پذیر شـود و به  خوبی درس بخواند، تکلیف های اسـالمی را انجام دهد و... . با توّجه  به موردهای 

ذکرشده، اهّمیت مسجد در جایگاه محیط تربیت کننده نمایان می شود. 

استقالل طلبی
در ایـن مرحلـه، نوجـوان می خواهد از ویژگی های دوران کودکی فاصله بگیرد و به اسـتقالل برسـد. باید 
توّجه داشت که برخی از رفتارهای نوجوان که در نظر والدین یا مربّیان ناپسند می آید، اقتضای سّن آنهاست. 

اختالف سّنی نوجوان با والدین و مربّیان نیز ناسازگاری را افزایش می دهد.

نوگرایی
در این مرحله، نوجوان مایل اسـت خود را مسـتقل معّرفی کند و ویژگی های دوره کودکی را کنار بگذارد. 
برای این منظور، نوجوان از والدین و اطرافیانی انتقاد می کند که در کودکی مورد پذیرش و احترام وی بوده اند. 
در برخی موردها، نوجوان عیب های والدین و بزرگ ترها را چندبرابر جلوه می دهد و محّبت ها و رسیدگی های 

آنها را مداخله در کارهای خود می داند که همه این موارد نشان دهنده خصیصه نوگرایی نوجوان است. 
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رشد عقالنی
در مرحله رشد عقالنی، نوجوان این قابلّیت را پیدا می کند که درباره گذشته و آینده مسائل ممکن و مجّرد 
بهتر بیندیشد. به  این  ترتیب، دیگر افکار نوجوان فقط به واقعّیت های ملموس و آنچه می بیند، محدود نیست. 
او می تواند، منطقی و منّظم، موضوع ها و مسائل انتزاعی را بررسی کند. موضوع هایی که نوجوانان به آن فکر 
می کنند و عقاید خود را بر اساس آن شکل می دهند، طیف وسیعی از مسائل اخالقی، مذهبی، سیاسی، علمی 
و غیره اسـت. بنابراین، اگر روح نوجوان با مطلب های انحرافی و اشـتباه ها و شبهه های عقیدتی تغذیه گردد، 
هوّیت او به همان صورت شکل می گیرد و جبران آن بسیار دشوار است. پس، بر مربّیان و معلّمان امور دینی 

و تربیتی الزم است که به این ویژگی توّجه خاّص داشته باشند. 

خودمیان بینی
در نوجوان، خودمیان بینی به  وجود می آید که مرحله ای گذرا در رشـد شـناختی وی اسـت. یکی از آثار این 
پدیده، رفتارهای جلف است که با هدف جلب توّجه و گاهی خودنمایی در برابر جنس مخالف است. بسیاری 
از نوجوانان می خواهند با وضع ظاهری، رفتاری و کالمی جلف و نسنجیده خود را مطرح کنند و توانایی خود 
را با هوّیتی منفی نشـان دهند. موضوع دیگر، احسـاس جلب توّجه اسـت؛ نوجوانان احساس می کنند ظاهر و 
رفتارشان مورد توّجه و بررسی دیگران قرار می گیرد. بنابراین، باید توّجه داشت که به نوع پوشش، حرف زدن 
و رفتار نوجوان در مرحله نخسـت تعلیم  و تربیت انتقاد نشـود. همان طور که از روایت های اسـالمی به  دسـت 

می آید، تعلیم  و تربیت امری تدریجی است و به مرور زمان می توان ناهنجارها را از افراد دور کرد. 

وز  بیتی جوان امر ویژگی های تر
1. بسـیاری از جوانـان امـروزی از تعلیم مسـتقیم امور تربیتـی و اخالقی متنّفرند؛ به ویژه اگر مسـتقیم به 
خودشـان اشـاره شـود. در این گونه موردها، باید از زبان و روش قرآن اسـتفاده کرد. قرآن کریم در نکوهش و 
مدح اشاره تصریحی کم دارد و به  طور عمومی، دارندگان صفت زشت را نکوهش و دارندگان صفت نیک را 

 3.» ِبین ُمَکّذِ
ْ
ل ِ

ّ
 َیْوَمِئٍذ ل

ٌ
ْیل «2و »َو ِفینَ ُمَطّفِ

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ٌ
ْیل َزة«1، »َو َ َزٍة ّلُ ِ مُهَ

ّ
ُکل ِ

ّ
 ل

ٌ
ْیل مدح می کند؛ مانند »َو

2. جوان عصر حاضر از رمز و راز، در پرده سخن گفتن و صحبت با ایما و کنایه بیشتر لّذت می برد. به این 

1. همزه، آیه1.
2. مطّففین، آیه1.

3. مرسالت، آیه24.
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دلیـل، در تماشـای فیلم هـا و خواندن کتاب ها بیشـتر دّقت می کند تا به زاویه های پنهـان آن پی ببرد. قرآن، 
کتابی است که رمز و رازهای فراوانی دارد. وقتی قرآن به جوان امروزی معّرفی شود که از رازها و رمزها لّذت 

می برد، طبیعی است که زبان قرآنی را می پذیرد. 
3. جـوان امـروزی، واقع گراسـت؛ پـس باید بـرای او از واقعّیت ها گفت و هیچ کتابـی مانند قرآن و عترت 

واقعی نیست. 
4. جوان قرن 21، اهل شبهه است؛ بنابراین، باید به رمز و راز شبهه آگاه باشیم تا بتوانی از پس پاسخ برآییم 

که در این  صورت، واقعّیت برای او ماندگار خواهد شد. 
5. جوان امروز، عدالت خواه است و در پی کسب آزادی تالش می کند. 

6. جـوان عصـر حاضـر، امـور تعّبـدی محض را قبـول نمی کنـد و به  دنبـال چراها می گـردد. زبان قرآن 
پاسخ گوی این ویژگی جوان امروزی است؛ زیرا قرآن هیچ گاه انسان ها را به تعّبد محض دعوت نکرده است 
ْحَسُن؛ مردم را با حکمت 

َ
ِی ِهَى أ

َّ
م ِبال ُ َسَنِة َو َجاِدلْ ْوِعَظِة اْلَ ِة َو اْلَ َ کْ َک ِباْلِ ّبِ و تأکید دارد: »اْدُع ِإِل َسِبیِل َر

و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شـیوه با آنان مجادله کن...«؛1زیرا پروردگار تو به کسـانی 
که از راه او منحرف شده اند، آگاه تر است و هدایت یافتگان را بهتر می شناسد.

 7. جوان امروز، به برکت پیشرفت فّناوری، قدرت تخّیل زیادی پیدا کرده است. 
8. جوان امروز، می خواهد از قراین و شواهد خیلی دور، واقعّیت را بیابد؛ مانند کارآگاهان. زبان قرآن برای 
این ویژگی جوان نیز پاسخ گوسـت. قرآن کریم نشـانه های خیلی دوری از اشـیا بیان کرده است؛ برای مثال، 
در بیش از 1400 سـال قبل، به پدیده لقاح درختان، وجود اتم، مرکز بودن خورشـید و... اشـاره کرده اسـت. 
بنابراین، اگر قرآن و عترت به  درسـتی معّرفی شـود و پاسـخ های جوان امروزی از میان آنها داده شود، او دین 

را با همه وجود می پذیرد. 

24. روش شناسی

 مدیر فرهنگی و تربیتی مسجد، باید روش های موجود را بشناسد و مؤثّرترین آنها را متناسب با مقتضّیات 
حال مخاطب به  کار گیرد. در اینجا، ما به سه روش عقالنی، عرفانی و هنری اشاره می کنیم: 

وش استداللی و عقالنی 1. ر
در روش اسـتداللی که برای تنظیم و تبیین گزاره های دینی و پاسـخ به شـبهه ها اسـتفاده می شـود، سـه 

نکته وجود دارد: 

1. نحل، آیه125.
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نکتـه اّول: اگـر پذیرفتیـم کـه هـدف از به کارگیری شـیوه اسـتداللی و فلسـفی، آموزش دیـن، انتظام و 
مرتّب سازی گزاره های دینی، تبیین آنها و پاسخ گویی به شبهه  است، نباید با اعمال این روش به  دنبال تولید 
ایمان، افزایش تقوی و آدم سـازی باشـیم؛ بنابراین، نباید از چنین کسـی توّقع داشـت که نماز شب بخواند. با 

این روش، سه هدف دنبال می شود: 
نخسـت اینکه، فرد مرّدد، منکر یا نامؤمن، مؤمن می شـود، دّوم اینکه، فرد مؤمن ایمانش تقوّیت می شـود 

و در نهایت ایمان شخص مؤمن کاهش نمی یابد و سست نمی شود.
نکته دّوم: این روش، مخاطبان خاّص دارد و عاّمه مردم را شامل نمی شود. اگر به تاریخ کالم و فلسفه نگاه 
کنیم، می بینیم این گونه مسائل، مباحث، اندیشه ها و روش ها مخاطبان محدود داشته  است و فقط عّده ای از 
اهل ذوق یا نخبگان را شـامل شـده است. بنابراین، متولّیان این امر باید از تعمیم مبحث های عقلی و فلسفی 

به سطح عمومی پرهیز کنند. 
نکته  سـّوم: در پاسـخ عقلی و فلسـفی به شـبهه ها، باید به این نکته توّجه داشت که شبهه ها در هر دوره ای 
متفاوت  هسـتند؛ بنابراین، بخشـی از تالش متولّی این امر باید صرف شناسـایی شـبهه ها و سـؤال ها شود و 

سپس با استفاده  از منبع های اصیل دینی و استدالل های استوار عقلی به آنها پاسخ دهد. 

وش عرفانی 2. ر
عارفـان به گونـه ای کامل و مسـتقل و متمایـز، دین و معارف را آمـوزش می دهند. این آموزش، اَشـکال 
مختلفی دارد: گاهی غیررسمی، گاهی عملی، در برخی موردها نظری و گاهی هم به  صورت ادیبانه و بسیار 
مؤثّر و بانفوذ بوده اسـت؛ به  این  دلیل  که عرفان با دل و جان آدمی ارتباطی مهربانانه دارد و آنچه با درون و 

قلب انسان شکل گیرد، تأثیرش بیشتر است. 
در روش عرفانی باید، به دو نکته توّجه کرد: نخسـت اینکه، امروز مذاهب و اندیشـه های غیردینِی بسـیار 
متنّوعی ـ مثل عرفان بودا، عرفان چینی، شینتو1و عرفان سرخ پوستی 2ـ رواج یافته است؛ بنابراین، از یک سو 
نیاز به عرضه عرفان ناب اسـالمی فزونی یافته اسـت و از سـوی دیگر، ورود به این مسیر، قدم گذاشتن بر لبه 
دّره ای عمیق اسـت و باید احتیاط کرد. نکته دّوم اینکه، در عرفان اسـالمی، در کنار حرف های بلند و نورانی، 

1. شـینتو )Shinto( یعنـی، طریقـه خدایـان کـه آییـن باسـتانی ژاپـن اسـت. این آیین، الهه خورشـید به نـام اماتراسـو)Amaterasu(  را نگهبان سـرزمین 
اجـدادی می دانـد و خانـدان سـلطنتی را از نسـل ایـن خـدا و تجّسـم وی می شـمارد.

خ پوسـتی، دارای یـک دسـته اعمـال مخصوصـی اسـت. ایـن مسـلک هیـچ سـند و مدرک معتبـری ندارد، بلکه بیشـتر از طریـق خاطرات و  2. عرفـان سر
خ پوسـتان نقـل می کننـد، کـه در بعضـی مـوارد خود آنـان، وجود خارجی نداشـته یا حداقـل خیلی ها آن  گزارش هایـی اسـت کـه بعضـی افـراد از طریـق سر

را انـکار نموده انـد. ایـن عرفـان از خرافـات شـکل گرفته اسـت تـا واقعّیت.
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سـخنان آلوده کم نیسـت؛ بنابراین، باید در تشکیل سخنرانی ها و جلسه های عرفانی دّقت کرد تا عرفان ناب 
را با پاالیش درونی به  دست آورد. 

وش هنری 3. ر
روش هنری، قالب های مختلفی دارد و می توان برای آن نمونه های زیادی بیان کرد؛ از جمله: زبان قّصه 
و رمان. در قرآن به این شیوه بسیار توّجه شده است. بیش از70 قصه در قرآن آمده است که1500 آیه می شود 

و 27 قّصه درباره  انبیای الهی است. 
در اهّمیت زبان قّصه و رمان در روش هنری، می توان به این نمونه ها اشاره کرد: 

شـاهد اّول: قرآن کریم به ما می گوید که می توان مسـائل اعتقادی را محسـوس کرد و در قالب مقوله های 
هنـری بـه مخاطبـان عرضه کرد. این در واقع، همان کاری اسـت که امـروز بیگانگان انجـام می دهند. آثار 
افـرادی، مانند سـارتر، بکـت، کوندرا، اونامونو، کوئیلو و ده ها نویسـنده دیگر بهترین شـاهد این مّدعاسـت. 
کارتون هایی نظیر »دوقلوهای افسانه ای«، »پینوکیو« و »ای کیوسان« حاصل یک فرهنگ و تمّدن هستند. 
دوقلوهـا، ایـن اندیشـه را به مخاطب القـا می کند که اتّحـاد دو ناهم جنس و تمرکز آنان، قـدرت می آورد که 
خالصه تفّکر بودائی ها است، کارتون پینوکیو دوره ای از سیر و سلوک و عرفان مسیحّیت را نشان می دهد و 

کارتون ای کیوسان  تداعی کننده عرفان یوگاست. 
شـاهد دّوم: بخـش مهّمـی از روایت های ائّمه معصوم به محسـوس کردن مسـائل اعتقـادی در قالب 

مقوله های هنری اشاره کرده است )به تفسیر آیات 13 تا 16 سوره »فّصلت« مراجعه کنید(. 
شاهد سوم: قّصه گویی، نّقالی، پرده خوانی، تعزیه گویی و... نمونه هایی از فرهنگ اسالمی ایرانی است که 

خاستگاهی جز دین و قرآن ندارد. 
شـاهد چهارم: کارهای ادبی ایران اسـالمی، مانند شـاهنامه، افسـانه های مثنوی، حکایت های گلستان و 
بوسـتان، داسـتان های کلیله    ودمنـه و نمونه هایی دیگر بیان کننده اهّمیت توّجه بـه مقوله های هنری و ادبی 

است. 
شـاهد پنجم: اهتمام به قّصه تا حّدی بوده اسـت که حّتی سرآمد نوابغ و فیلسوفان، ابن سینا، عاقبت به این 

روش روی می آورد و قّصه »سالمان و آبسال« و نیز »رسالة الطیر« را می نگارد. 
شـاهد ششـم: بسـیاری از متفّکران، اندیشـمندان و کارشناسـان دریافته بودند که بهترین، آسـان ترین و 

سودمندترین شیوه تعلیم  و تربیت، تمثیل است. 
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خالصـه اینکـه، به  دلیـل قالب ها و زبان های متعّدد هنر، امکان ندارد عـّده ای آن را نطلبند. هنر با مزاج و 
ذوق هر کسی متناسب است؛ بنابراین، یکی از عالی ترین ابزار و روش تعلیم  و تربیت، روش هنری است. 

25. تبلیغات

تبلیغات مطلوب به مدیریت خاّلق و هنرمندانه نیاز دارد. بر کسـی پوشـیده نیسـت که تبلیغات چه نقش 
مهّمی دارد و یکی از مهم ترین عنصرها در تأثیرگذاری تعلیم  و تربیت اسـت. فضاسـازی معنوی در درون و 
بیرون مسـجد، اعالم برنامه ها و فّعالّیت های مسـجد از طریق بروشـور، هفته نامه یا ماه نامه و اّطالع رسانی و 

آموزش استعدادهای نوجوانان و جوانان از نمونه های تبلیغات در مسجد است. 

نتیجه گیری

با توّجه به مطالب یادشده درمی یابیم که در نگاه شارع اسالم، مسجد کانون تعلیم  و تربیت و فّعالّیت های 
دینی و فرهنگی اسـت. حال، این سـؤال مطرح می شـود که چگونه می توان چراغ این کانون را برای همیشه 
روشـن نگه داشـت تا افراد بیشـتری از پرتو نورافشـانی های آن بهره ببرند؟ این سؤال موضوع این مقاله بود. 
تحّقق چنین آرمان مقّدسی در مسجد که خانه خداست، به عامل های زیادی نیاز دارد که به آنها اشاره کردیم. 
یکـی از مهم تریـن عنصرهای تحّقق چنین آرمانی، عنصر مدیریت فرهنگی مسـجد اسـت. این مدیریت در 
صورتـی توفیـق می یابـد که دارای ویژگی های مذکور در این مقاله باشـد و در غیر این  صـورت، نه  تنها قادر 
نیسـت که مسـجد را در مسـیر هدف های عالی و الهی قرار دهد، بلکه موجب انحراف مسجد و مسجدیان نیز 

می گردد.
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نقش مسجد در مدیریت توسعه محّله اى
سعید اسدى

چکیده

نوشتار حاضر، پژوهشی توصیفی )Descriptive( است که در آن، عالوه بر مطالعه اسناد، مدارک و منابع 
کتابخانه ای، از مصاحبه با اسـاتید حوزه و دانشـگاه نیز برای جمع آوری اّطالعات اسـتفاده شـده اسـت. این 
نوشـتار، در صدد تبیین نقش مسـجد در مدیریت توسعه محلّه ای است و مسئله اصلی پژوهش، تحلیل نقش 
مسـجد به عنوان گسـترده ترین شـبکه فراگیر اجتماعی و نقش آفرینی آن در مدیریت ارتباطات اجتماعی و 
تأثیر آن در توسـعه شـهری، به ویژه توسـعه محلّه ای با ظرفّیت و پتانسیل باال است. نگارنده، به سامان دادن 
مدل های ذهنی و سـاختار ذهنّیت مدیران شـهری از طریق برقراری ارتباط با نهادها و تشـّکل های مردمی، 
نظیـر مسـجد و کانون های فرهنگی مسـتقر در آن و گسـترش کّمی و کیفی تفّکر نظام گـرا پرداخته و نحوه 
فراهم آوردن رفتار توسعه یافته در تمامی دست اندرکاران اداره شهر و محاّلت تهران را مورد بحث قرار داده 

است. 

واژگان کلیدى: 

توسعه شهری، مدیریت خرد، مدیریت محلّه ای، تشّکل های مردمی، تفّکر نظام گرا.
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اشاره

جایگاه مسجد در ورود به مدنّیت صحیح و توسعه آن و حّل مشکالت موجود شهری و محلّه  ای، منتج از 
شهرنشـینی و نوگرایی، در جهت برخورداری از جوامع سـالم، به ویژه در سـطح محلّه ای است. مسئولّیت نهاد 
مسـجد در اجـرای عدالـت اجتماعی، به واسـطه مدیریت در توزیع متناسـب بیت المـال و از میان بردن فقر و 
تبعیض میان افراد سـطوح مختلف جامعه بسـیار مهم بوده است. در عصر کنونی نیز نقش مسجد در انعکاس 
نقظه نظرات و پیشنهادات مردم شهرها و محاّلت به مسئوالن و تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری و مدیریت 
خرد کشـور، متناسـب با نظرات و خواسـته های مردم مورد توّجه همگان قرار گرفته اسـت. جایگاه مسـجد 
بـه  عنـوان نقطه عطف مدیریت در توسـعه موّدت، انس و اخّوت اّمت اسـالمی و تأثیـر آن در غنای مدیریت 
و استانداردسـازی زندگـی انسـان در جنبه هـای فردی و اجتماعی، چنان با اهّمیت اسـت کـه نمی توان آن را 
نادیده گرفت. در مقایسه با سایر شاخص های مدیریتی که به طور عمده از زاویه و چشم انداز خاّص، مدیریت 
فرهنگی، آموزشـی و... را مّدنظر قرار می دهند، امروز نقش مدیریتی مسـاجد که با تمامی قلمروهای پیچیده 
انسانی اعّم از آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... سر و کار دارند، از اهّمیت بسزایی برخوردار 
گردیده است. به عبارت دیگر، امروز بر اهّمیت نقش بارز مدیریتِی مساجد به عنوان مجالس شورای اسالمی 
و مراکـز دخالت و مشـارکت مسـلمانان در شـیوه اداره حکومت، به همان صورت کـه پیامبر اکرم به آن 
تأکید می فرمود، بیش از پیش افزوده شده است. از این رو، در این نوشتار مختصر، ضمن توّجه به نقش مسجد 
در افزایش فشـردگی کالبدی در توسـعه شـهری، به جای نظام مدیریت شـهرمحور به مدیریت محلّه محور 

می پردازیم و آن را تشریح می نماییم.

نقش مدیریت در زندگی اجتماعی 

صاحب نظران علم سـازمان و مدیریت بر این اعتقادند که جوامع امروز بشـری، همراه با گسـترش روابط 
اجتماعی، توسـعه صنایع و دگرگونی ارتباطات، اختراع وسـایل جدید زندگی و تجّمل گرایی و رفاه زدگی بشر 
بـه همراه شـاخص های دیگر که بـرای تأمین نیازمندی های روزافزون اجتماع، پا بـه عرصه وجود نهاده اند، 
مسـائل مدیریتی و تئوری های جدیدی را مطرح نموده اسـت که حّل و فصل آنها نیاز به دید علمی و نگرش 

جامع مدیریتی دارد.
با توّجه به کمبود منابع ماّدی و انسانی و توسعه روزافزون سازمانی در جهت تولید و توزیع کاال و خدمات، 
به اقتضای پیشـرفت های مربوط به فّناوری و تکامل و تحّول ارزش های فرهنگی و مذهبی، ضرورت رفتار 
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عقالیی و خردگرایی سازمانی، مشهود می گردد.
ماکـس وبـر، خردگرایـی را متضّمن طرح ریزی و ایجاد یک نظام اداری از طریق تقسـیم کار و هماهنگ 
کردن فّعالّیت ها بر اسـاس بررسـی منّظم روابط یک فرد با افراد دیگر، به  منظور به دسـت آوردن بهره وری 

بیشتر می داند.1
با مشاهده سیر تکاملی جوامع بشری پی می بریم که ادامه زندگی انسان بدون وجود سازمان و تشکیالت 
اجتماعی امکان پذیر نیسـت؛ زیرا در آن روزی که انسـان پا به عرصه وجود نهاد و زندگی خویش را آغاز کرد، 

به طور فطری نخستین واحد سازمانی را به نام )خانواده( تشکیل داد.2
از دیگـر نهادهـا و سـازمان های اجتماعـی که عمری بس طوالنی داشـته و شـاید از نظـر قدمت چندان 
فاصله ای با سـازمان خانواده نداشـته باشـد، سـازمان حکومت یا سازمان مدیریت اسـت؛ چرا که بشر در آغاز 
احسـاس کرد که نیاز به تشـکیالتی دارد که در قالب آن وظایف و مسـئولّیت ها را مشـّخص نماید. امروز که 
زندگی و آگاهی های علمی بشـر توسـعه  یافته و نیازهای گوناگون انسانی، سازمان های متنّوعی را می طلبد، 
به اهّمیت سازمان افزوده شده است تا جایی که دنیای پیشرفته کنونی، انواع و اقسام سازمان ها را برای اداره 
امور زندگی خود، به وجود آورده است. سازمان های تربیتی و پرورشی، سازمان های اخالقی و انسانی و... که 
هر یک از آنها با طبایع مخصوص به خود انجام وظیفه می نمایند، نمونه هایی از این قبیل هستند. با توّجه به 
اهّمیت، تعاریف و شـاخص های سـازمان از نظر صاحب نظران علم مدیریت و با نگاهی به فرهنگ اسـالمی 

که فرهنِگ نظم است باید به سازمان دهی و سازمان با دیدی عمیق نگریسته می شود.
تقسـیم کار، حـدود وظایـف، جلوگیری از تداخل امـور، دامنه اختیار و آزادی در محدوده مسـئولّیت، همه 
از جمله مسـائلی هسـتند که جهت نیل به سـعادت و سـیادت و توسعه در نظام اسـالمی از ضرورّیات زندگی 
اجتماعـی بـه  شـمار می رونـد. امروز آمار و سـنجش های آماری، نقـش مهّمی در برنامه ریزی هـا و مدیریت 
عرصه های مختلف بازی می کنند. چگونگی و سـاختار برنامه ها را، آمار مشـّخص می کند. از این رو، به دلیل 
گره خوردن این دو مقوله و ارتباط مسـتقیمی که با هم دارند، آنها را در کنار هم در نظر گرفته اند. در مباحث 
جامعه شناسـی گفته می شـود که هرچه آمار دقیق تر و مشـّخص تر باشـد، از عملکرد دقیق تر و مشّخص تری 
در برنامه هـا، به ویـژه برنامه های مدیریتی برخوردار خواهیم بود. بررسـی نسـبت جمعّیـت منطقه یا محلّه و 
خدمات رفاهی و اجتماعی آن، داشتن درک درست از سرانه مصرفی مردم هر محلّه و تدوین آمار بازاریان و 

1. اقتدارى، علی محمد، سازمان و مدیریت، ص2.
2. بروس کوئن، درآمدى بر جامعه شناسی، ص127.
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سـاکنان هر محّل و یا آمار مسـاجد و کانون های فرهنگی محلّه ای و نسـبت آن با جمعّیت و سکنه هر محلّه، 
به طور دقیق همان نقشـی را در برنامه ریزی و مدیریت شـهری و به ویژه مدیریت محلّه ای ایفا می نماید که 

عقربه های ساعت در مشّخص کردن زمان دارند.
به طـور کلّـی می توان گفت که مبنـای برنامه ریزی و مدیریت در امور محلّـه ای و منطقه ای باید در قالب 
برنامه ریزی بر مبنای آمار صورت گیرد. با درک هرچه بیشـتر تبعات آمار محلّی، مثِل دانسـتن آمار درسـتی از 
میـزان مصـرف افراد در هر محلّه، بی شـّک امر برنامه ریزی و مدیریت بـرای جهت دهی به مصرف و عرضه 
خدمات نیز روشـن تر می گردد. به عنوان مثال با در دسـت داشـتن آمار نمازگزاران هر مسـجد در محلّه های 
مختلف، با توّجه به نسـبت جمعّیت سـاکن در هر محلّه، می توان درک درسـتی از شـرایط مذهبی و فرهنگی 

آن محّل و میزان موّفقّیت مساجد در مدیریت محلّه ای به دست آورد. 

مدیریت در سطح کالن شهرى

در جهان امروز، شـهرها ابعاد پیچیده ای یافته اند و گویی که حاصل هزاران سـال تالش و تکاپوی انسان 
در ابعـاد فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی، اقتصادی و... هسـتند. شـهرها، همچـون یک نظام، با موجودّیت 
خود به عنوان تنظیم کنند گان روابط عینی اجتماعی شهروندان و اثرگذار بر زمینه های باورها، اندیشه و رفتار 

آنان، عهده دار نقش متفاوتی نسبت به گذشته هستند. 
در دهه های اخیر حّساسـّیت این موضوع بسـیار فراتر از گذشـته به چشم می خورد؛ چرا که شهرها تجّسم 
عینی ایده آل ها، آرزوها، نگرش ها و مناسبات اجرایی یک جامعه شده و چه بسا مؤثّرتر از نظام های آموزشی 

و اّطالعاتی کّل کشور، به صورتی عمیق و نامحسوس، تار و پود وجودی شهروندان را می سازند. 
در واقـع، اتّـکای مردم به نظام مدیریت شـهری ابعاد فزاینده ای یافته اسـت. به گونـه ای که ابتدیی ترین 
نیازهای آنان بدون پشـتیبانی مدیریت شـهری برآورده نمی گردد. به همین دلیل اسـت که در دنیای امروز، 
شـهرداران در ردیف مدیران اصلی اداره کننده حکومت ما محسـوب می گردند. مدیریت کالن شـهر تهران 
در کشور ما ابعاد بسیار پیچیده و مسائل بسیار گسترده ای را یافته است. این شهر مرکز و کانون فّعالّیت های 

گوناگون در جامعه ایران گردیده است. 
تهران، به عنوان مرکز حکومت، به اقتضای سامان دهی سیاسی و مدیریتی جامعه به طور وسیعی، ساختار 
یافته است؛ به گونه ای که بخش عظیمی از دستگاه های اندیشه ساز، پردازش گر اّطالعات، تصمیم ساز و کلّیه 

نهادهای تصمیم گیر در این شهر استقرار یافته اند.
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تصمیم سـازی و تصمیم گیـری در گـرو فضای متعادل و آرامی اسـت که اجازه شـکوفایی فهم و تعّقل را 
بدهد. امروز بیش از پیش به نظر می رسد که تهران از آرامش برخوردار نبوده و مرکز اصلی اداره کننده کشور 

از توازن و بالنده سازی کارشناسان و مدیران جامعه دور می شود.
کالن شـهر تهـران، در درون خـود بسـیاری از چیزها را جای داده اسـت که در یـک کالم، نظام تکاملی 
ناهنجاری به نظر می آیند. حّل مسائل این شهر فقط به اتّکای داده ها، اّطالعات و دانش کالسیک امکان پذیر 
نبوده و ضرورت سـامان دهی فهم و تعّقل صاحب نظران و نخبگان فکری جامعه و شـهروندان این شـهر را 
طلب می کند. کالن شـهر تهران را به عنوان یک )شـهر پایدار( باید نگریسـت. شهر پایدار در نظام جمهوری 
اسالمی ابعاد متعادل و ظریف تری می یابد و نظام مدیریت شهری عهده دار فراهم آوردن شرایطی می گردد 
که در چارچوب آن، شـهروندان از آرامش روحی برای توسـعه نیایش و آسـایش ذهنی برای گسترش اندیشه 
و سـالمت جسـمی برای تالش و فّعالّیت اجتماعی برای نیل به توسـعه شـهریـ  محلّه ای برخوردار گردند. 
بدین ترتیب، نقطه آغازگر مدیریت شـهری در تهران، به اجرای طرح جامع 25 سـاله و ارائه خدمات شـهری 
محدود نگردیده، بلکه نیازمند فلسفه مدیریتی است که در جهت اعتالی اهداف برشمرده، در تعامل گسترده 
با شهروندان به نتیجه برسد؛ چرا که بر این اعتقاد راسخ هستیم که بیشتر شهرها، تولید و مصرف را متمرکز 
ساخته و الگوهای ناسازگار با طبیعت را اشاعه داده اند؛ اّما همین شهرها در محیط تمّدن ساز خود، بزرگ ترین 
نوآوری و فرصت های تحّول را با جمع آوری و تضارب افکار، منابع و دانش بشـری فراهم آورده اند. سـامان 
یافتـن مدیریت کالن شـهر تهران در گرو اقدامات گسـترده، پیوسـته و همه جانبه ای اسـت کـه از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری، به دلیل معطوف داشتن توّجه بر توسعه محلّه ای؛

2. حفاظت و احیای مراکز باستانی و مساجد مستقر در محاّلت مختلف شهری؛
3. اصالح نظام اداری شهری و تغییر نظام شهرمحور به نظام محلّه محور؛

4. سـامان دادن مدل های ذهنی یا سـاختار ذهنّیت مدیران از طریق برقراری ارتباط با نهادهای مدنی و 
تشّکل های مردمی، نظیر مساجد در راستای نهادینه سازی تحّول و بالندگی در اداره شهر تهران؛

5. گسـترش کّمـی و کیفـی تفّکـر نظام گـرا و منظومـه ای و فراهـم آمدن رفتـار توسـعه یافته در تمامی 
دست اندرکاران اداره شهر تهران؛

6. ایجاد تهران پایدار به واسـطه بهره گیری از وجود مسـاجد، فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ، مدارس، 
دانشگاه ها و... به عنوان کانون های توسعه تفاهم اجتماعی و برقراری امکان تبادل نظر میان این کانون ها و 

دستگاه های دست اندرکار برای یادگیری جمعی.
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دین و جایگاه آن در ورود به مدنّیت 

کمتر عاملی به اندازه دین و ایمان در ایجاد تحّوالت تاریخی و دوران سـاز از جمله تشـکیل سلسـله ها و 
خاندان های حکومت گر دخالت داشته است. در دربارهای قدیم به ندرت می توان مواردی یافت که دین داران 

در نظام درباری، نقش و نفوذ نداشته باشند.
در بسیاری از ادوار تاریخی، بسیاری از شاهان و فرمانروایان برای وجهه دادن به حکومت به حّق یا ناحّق 
خود، برای آن الهام یا منشـأ الهی قائل شـده اند. کلیسـا، از بدو تأسـیس تا عصر جدید اغلب، دولتی یا در برابر 
دولت یا مسلّط بر دولت بوده است؛ اگرچه پیوند دین و مدیریت )حکومت(، کارنامه ای درخشان نداشته است. 
به همین دلیل است که بیشتر مدیران )حکمرانان( از نقش و نفوذ دین سوءاستفاده می کرده اند و گرنه از آنجا 
که دین، بیشـتر هم ِعنان با اخالق اسـت، پیوندش با مدیریت )حکومت( می تواند به نفع حکومت شـوندگان 
و جامعـه بشـری باشـد. به طور کلّـی می توان گفت که دین و ایمـان از جمله مهم تریـن نهادهای اجتماعی ـ 
فرهنگی بشـر بوده اند. شـاید عصر ما، عصر بازنگری و بازگشـت به دین باشـد. دو قائمه بزرگ ماّدی گری و 
ماّدی نگری، یعنی پوزیتیویسـم )در زمینه اندیشـه و علم( و مارکسیسم یا کمونیسم )در زمینه عمل و اقتصاد 
و جامعه گردانـی( شکسـت خـورده و برای بشـرّیت رنج دیده امروز، مجـال تأّمل در معنوّیات و بازگشـت به 
سّنت های معنوی که جامع ترین مصداق آن دین است، فراهم آمده است. از سده های نخستین ظهور اسالم 
در عاّمه مجامع اسـالمی، مسـاجد به عنوان شاخص ترین و بارزترین نهادهای اسالمّیت تجلّی داشته و آنچه 
در منظر ابتدایی، مایه های فرهنگ اسـالم را بروز داده اسـت، همانا وجود مناره های بلند و زیبای مسـاجد در 
پیشانی شهرها و محاّلت مسلمان بوده است. در حقیقت، آموزش عملی بنیان گذار مکتب اسالم بر رهروان 
راهش نیز بر این مدار پایه گذاری شـده اسـت. در طّراحی و برنامه ریزی اساسـی حکومت اسـالمی، مسـجد 
نخستین پروژه ای است که معمار نهضت اسالمی، پیامبر اکرم در آستانه ورود به یثرب، در محلّه قبا آن 
را به مورد اجرا می گذارد. آن حضرت با ورود به یثرب، نام مدینه را بر آن برگزیده و مسـجد دیگری در مرکز 
شـهر بنـا می نهد. بدین ترتیب، رسـول اکرم ایـن درس را به همگان می دهند که بـرای ورود به مدنّیت 
صحیح و توسـعه آن و برای برخورداری از جامعه سـالم، باید از قالب مسـجد گذر کرد و رنگ و بوی مسجدی 
که همانا »ِصْبَغَة اهللِ«1 است، بر خود گرفت و آنگاه در مدینه حکومت اسالمی و در مساجد آن ستاد حکومتی 
)مدیریتی( تشـکیل داد و دین و آیین سیاسـت )مدیریت( را آموخت و دانسـت که اسـالم، دین بهزیستی فرد 
و اجتماع و عامل اصلی مدیریت توسـعه شـهری و محلّه ای اسـت. در مسـجد، شـکاف طبقاتی حذف و نظام 

1 . ر.ک: بقره، آیه 138.
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برابری و برادری برآن حاکم اسـت. آنچه که در مسـجد مورد نظر اسـت، تعمیم روح حاکم بر مساجد در سایر 
بخش های جامعه اسـت. کارکردهای نمونه یک اّمت بدون تمایز ظاهری، حّتی در روش نشسـتن مسلمانان 

در مساجد به وضوح مشهود است.

مدیریت و اسالم 

ابعاد گوناگون زندگی انسانی، دو موضوع را به ما ثابت می کند که نیاز به مدیریت از لوازم ضروری زندگی 
و وسـیله ای برای سـعادت اوسـت و این ضرورت، آنگاه آشـکار می شـود که انسـان در ابعاد مختلف فکری و 

جسمی، اجتماعی و روانی شناخته شود.
دین مبین اسـالم، ضرورت مدیریت را تا آن حّدی می داند که می گوید قبل از اینکه به کاری اقدام کنید 

برای خود مدیریت را برگزیند تا در پناه نظم و هماهنگی سریع تر به هدف برسید.1
مطالعـه تاریـخ گذشـتگان، ما را به نقش و تأثیـر مدیریت در ارتقاء و یا انحطـاط ملّت ها واقف می گرداند. 
چه بسـیارند ملّت هایی که از نظر امکانات ماّدی و زمینه های مسـاعد فکری و مایه های غنی فرهنگی هیچ 
کمبـودی نداشـتند، اّما به علّت نداشـتن مدیریـت مّدبرانه و رهبری آگاهانه در راسـتای برنامه ریزی صحیح 
و سـازمان دهی اصولی و اسـتفاده از نیروهای موجود در جهت نیل به هدف، در سراشـیبی سـقوط و شکست 
قرار گرفته اند. در مقابل، ملّت هایی بوده اند که با سازمان دهی و بسیج نیروها، و مدیریت منسجم از کمترین 
امکانات، بزرگ ترین افتخارات را کسب نموده اند. زندگی انسان از آن جهت که یک زندگی اجتماعی است، از 
واحدهای مختلفی تشکیل شده که ما هر یک از آنها را ارگان های نظام اجتماعی می نامیم. با پیشرفت زندگی 
اجتماعی، به تدریج سازمان های جدیدی نیز شکل گرفته است. به دیگر سخن، در هر جامعه ای برای انجام 
وظایف خاّصی و رسـیدن به اهداف معّین، یک سـازمان به وجود می آید. این سـازمان برای انجام مسـئولّیت 
خویش، دارای نظام و کارکرد مخصوص به خود اسـت. در جامعه اسـالمی هر مسـجد، یک سازمان منسجم 
معنوی اسـت و دارای اهداف، کارکرد و نظامی مخصوص به خود اسـت و باید به شکل صحیح مدیریت شود 

تا بتواند نقش اصلی خود را به خوبی ایفا نماید.
تشکیالت و سازمان مسجد یک تشکیالت اداری، انتفاعی و یا تجاری نیست؛ بلکه سازمانی الهی مردمی 

است که با مدیریت معنوی و نفوذ کلمه امام جماعت و با حضور توده مردم سازمان دهی می شود.2 
جام ام گائوس می گوید: »سـازمان، عبارت اسـت از تنظیم افراد برای تسـهیل در به ثمر رسـاندن مقاصد 

1. تقوى دامغانی، سّیدرضا، مدیریت اسالمی، ص53.
2. محّمدى آشنانی، علی، سازمان و مدیریت مساجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ص19.
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همگانی از راه تجنیس کارکرد و وظایف«.1
در تعریف مدیریت اسـالمی آمده اسـت: »فّعالّیتی که زمینه رشـد انسـان به سـوی اهلل  را فراهم نماید و 
مطابق کتاب و سـّنت و سـیره و روش پیامبر اکرم و امامان معصوم و علوم و فنون و تجارب بشـری 
بـرای رسـیدن بـه اهداف یک نظام یا سـازمان در ابعـاد مختلف همانند یک محور و مـدار و قطب عمل کند، 

مدیریت اسالمی است«.2
پیامبـر اکـرم بـا ارائـه تعریـف جدید از دیـن و دین داری، جامعه نوینی را بر اسـاس شـریعت اسـالم 
پایه گـذاری کردنـد و محـور ایـن حرکـت را مسـاجد قـرار دادنـد و همراهی دین و سیاسـت، دنیـا و آخرت، 
مردم مداری و خداباوری را در نهاد جمعی، اجرایی و مدیریتی به نام مسـجد سـازمان بخشیدند و مساجد را به 

عنوان نقطه عطف مدیریت در توسعه موّدت، انس و اخّوت در میان اّمت مسلمان مطرح ساختند.

مسجد به عنوان نقطه عطف مدیریت

در حکومت اسـالمی، میان مقامات مسـئول و توده های مردمی جدایی نیسـت و مسـلمانان می توانند بر 
مسـیر و جهت گیری هـای حکومت بر روند امـور جامعه نظارت کنند. در این دیـدگاه، مردم می توانند موضع 
خود در خصوص مسـائل اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و... را به طور آشـکار اعالم نمایند و با ارایه برنامه ها، 
طرح ها و پیشنهادات سازنده، حکومت را یاری دهند. بر این اساس، پیامبر اکرم پس از بنیان گذاری نظام 
نوین اسـالمی در مدینه، به منظور دخالت و مشـارکت مسـلمانان در شیوه حکومت )مدیریت( و آگاه ساختن 
آنان با اهداف سیاسـی اسـالم، مسـجد را که مرکزی عمومی و محّل تجّمع مسـلمانان برای ادای فرایض 
دینـی بـود، بـه عنوان پایگاه حکومت )مدیریت( و نهاد سیاسـی ـ حکومتی )مدیریتی( اسـالم برگزید و از آن 
پس، تجّسم عینی همبستگی دین با حکومت )مدیریت( در اسالم به بهترین وجه در مسجد متجلّی گردید. 
پیامبر اکرم در مسجد، اصول سیاسی ـ حکومتی )مدیریتی( اسالم را با مردمان در میان گذارده و در حّل 
 و فصل مشـکالت اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی جامعه اسالمی با ایشـان مشورت می کرد. پیامبر اکرم
همچنین، مقّدمات فکری ـ اجتماعی و مدیریت بیشتر غزوات را در مسجد فراهم می نمود. آن حضرت با ایراد 
خطبه های ُپرشور، مسلمانان را برای نبرد با دشمنای اسالم بسیج و از همان  جا مدیریت می نمود. مساجد در 
دوران پیامبر اکرم از نظر عملکردهای سیاسی و اجتماعی بسیار فّعال بودند و در این زمینه، نقش بارزی 
ایفـا می نمودنـد. در وهله اّول از مسـاجد به عنـوان مراکز اصلی حکومت یاد می گردید. باید دانسـت که دفتر 

1. پرهیزکار، کمال، تئورى هاى مدیریت، ص18.
2. مدیریت اسالمی، مرکز آموزش مدیریت، ص12.
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کار خلفای مسـلمانان نیز در مسـاجد بود و در آنجا به رتق و فتق امور کشوری پرداخته می شد. هرگاه افرادی 
بـرای انجـام پاره ای مذاکرات به مدینه می آمدند، در مسـجد با خلیفه مالقـات می نمودند. در »تاریخ المدینة 
المنـّوره« آمـده اسـت که گروه هایی از فارس بـه مدینه آمدند و جویای محّل جلوس خلیفه دّوم شـدند. آنان 
وی را در منزلش نیافته، برخی گفتند: خلیفه در مسجد است. پس، به آنجا رفته و او را در مسجد در حالی  که 
هیچ کسی با او نبود، یافتند. ایشان گفتند: همانا سلطنت واقعی، چنین سلطنتی است نه سلطنت کسری.1   

عالوه بر این، مسـاجد به عنوان مجالس شـورای اسـالمی به عموم معّرفی شـده بود. خلفا، انجمن های 
مشورتی را در مساجد تشکیل داده و در آنجا با مردم یا خبرگان محلّی به مشورت و مذاکره در امور اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و... می پرداختند. 
هنگامی که حضرت علی می خواسـت برای نبرد با سـپاه معاویه به شـام برود، با مهاجران و انصار در 
مسـجد پیامبر در مدینه به مشـورت پرداخت. ابن ابی الحدید می نویسـد: چون فرسـتاده امام علی از نزد 
معاویه بازگشت، امام در مسجد برای مردم خطبه سر داده و گفت: معاویه با سپاه شام برای نبرد و لشکرکشی 
به سوی عراق، خود را مهّیا ساخته است. رأی شما در این باره چیست؟ به این ترتیب مساجد در آن روزگار به 

عنوان مجالس شورای اسالمی نقش بارزی را در مدیریت ایفا می نمودند.
واگذاری امور به مردم و فراهم آوردن مشارکت و حضور مردم در صحنه های گوناگون اجتماعی از جمله 
تأمین نیازهای فراوان اجتماعی از ویژگی های جامعه مدنی شناخته می شود. یکی از مفاهیم جامعه مدنی این 
است که تا حّد امکان، فّعالّیت های اجتماعی به خود مردم واگذار شود و از تصّدی دولت کاسته شود تا در حّد 
امکان، مردم داوطلبانه در انجام فّعالّیت های اجتماعی حضور داشته و در حّد ضرورت دخالت کنند.2بنابراین، 
مهم ترین وظیفه مسـاجد این اسـت که در اعتالی فرهنگ انسـان کوشیده و او را تا مقام خالفت الهی پیش 

برده و از هر فرد جامعه موجودی مهّذب بسازد.
در این صورت، عالوه بر این که جنبه مشـارکت مردم در امور تقوّیت می گردد، سـاختار مدیریتی مسـاجد 
منسجم تر شده و توسعه فرهنگ دینی و اعتالی نهادها و فّعالّیت های دینی در سطح جامعه، به ویژه در سطح 
محلّه ای فراهم می آید. میزان اهّمیت عنصر مدیریت در هر نهادی با توّجه به نقش ها و کارکردهای آن نهاد، 
روشن و آشکار می گردد. نگاهی گذرا به نقش های گوناگون و مهّمی که مساجد باید در عرصه های اجتماعی، 
عبادی، تربیتی، فرهنگی، آموزشـی و... ایفا کنند، اهّمیت نقش مدیریتی مسـاجد را روشـن می سـازد. از یک 

1. بالذرى، فتوح البلدان، ص226.
2. مصباح یزدى، محّمدتقی، خالصه مقاالت همایش دین و توسعه، ش5.
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سو، خداوند متعال کافران و مشرکان را از دخالت در اداره امور مدیریتی مساجد بازداشته و فرموده است: »َما 
ُکْفِر«1و از سوی دیگر، مؤمنانی را که شرایط 

ْ
نُفِسِهْم ِبال

َ
 أ

َ
 َمَساِجَد اهلل َشاِهِدیَن َعی

ْ
وا ن یْعُمُر

َ
ُمْشِرِکینَ أ

ْ
َکاَن ِلل

ا یْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن  َ َ
خاّصی دارند، برای اداره امور مدیریتی مساجد شایسته دانسته است و می فرماید: »ِإّن

یْوِم الِخِر«.2
ْ
آَمَن ِباهلِل َو ال

مسـجد، پایـگاه مدیریت کشـور پیامبر بـود. بعدها، حضرت امام علی نیز از مسـجد بـه عنوان پایگاه 
رسیدگی به امور مملکتی استفاده کرد. 

نقش مدیریتی مساجد عبارت است از: اداره روابط اجتماعی از طریق هماهنگ سازی منابع )انسانی، مالی 
و ماّدی(، در جهت تحّقق اهداف الهی و معنوی و توسعه بشر. این وظیفه خطیر، مستلزم آن است که مساجد 
با محور قرار دادن بُعد عبادی مسـجد، هر فّعالّیتی که تحّقق ارزش های الهی و دینی را تسـهیل می سـازد، به 
انجام رسانند. این فّعالّیت ها و کارکردها، دارای ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و... هستند که تمامی آنها در جهت توسعه حیات بشر و تقّرب به خداوند متعال  صورت می پذیرد. نکته شایان 
ذکـر آن اسـت که با چنین برداشـتی، نقش مدیریتی مسـاجد، تبدیل به حوزه ای پیچیـده و ظریف می گردد؛ 
زیرا در این مؤّسسـه، هم اداره کننده، هم اداره شـونده و هم محصول، انسـان ها هسـتند. به عبارت روشن تر، 
نقش مدیریتی مسـاجد با قلمروهای پیچیده فّعالّیت های انسـانی سروکار دارد که اداره امور آن بسیار پیچیده 
و مسـتلزم دانش و بینش عمیق در ابعاد مختلف اسـت. به این دلیل می توان گفت که عالوه بر نقش عبادی 
مسـجد کـه البّته محوری ترین کارکرد مسـجد به شـمار می آید، نقش مدیریتی مسـاجد بایـد به قلمروهای 
مختلف مدیریت که در چارچوب عملکردها و فّعالّیت های مسجد قرار می گیرد، آگاهی و اشراف داشته باشد. 
با عنایت به این ویژگی می توان گفت که مدیریت مساجد، دارای ماهّیت منحصربه فرد و پیچیده ای است که 

اعمال کارآمد و اثربخشی آن مستلزم خبرگی و مهارت های متعّدد است.3
مساجد، خود را موّظف می دانند که در مواقع نیاز، روح جدید و تازه را در همه ارکان حاکمّیت دمیده و آنها 
را فّعال تر سـازند. یکی از کارهای مهم مسـاجد، انتقال نقطه نظرات و خواسته های مردم محاّلت و شهرها به 
گوش مسـئوالن کشـور اسـت که این امر یکی از امور مهم در اندیشـه سیاسی اسالم است تا تصمیم گیری و 
مدیریت کالن کشـور متناسـب با نظارت و خواسـته های مردم در سطح خرد باشد. مساجد، پشتیبان دولت و 
نظام اسالمی هستند. مساجد برای ادای وظیفه ظریف، دقیق و پیچیده خود در حوزه مدیریت، به آگاهی های 

1 . توبه، آیه17.
2 . همان، آیه18.

3. ابوالقاسمی، محّمدجواد، تبیین جایگاه مسجد در نظام اسالمی، ص11.
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بسـیاری نیازمندنـد. بنابراین،  باید به طور کامل در جریان امـور مملکت قرار گرفته و این امر جز با هماهنگی 
تنگاتنگ دولت و مسجد میّسر نیست. در این صورت است که مساجد می توانند با توّجه به تناسبات زمانی و 

نیاز اجتماعی به نقش آفرینی مؤثّر خود در حوزه مدیریت ادامه دهند. 
مسـاجد باید به منظور ایفای نقش خود از سـاختارهای مختلف جامعه اسـتفاده کنند. به کارگیری فّناوری 
پیشرفته اّطالعاتی در دنیای جدید مجازی با محتوای متناسب با مساجد محلّی، از امور مهم است که مساجد 
می تواند با استفاده از آن ارائه خدمات خود را گسترش دهد. نقش مهم دیگر مساجد، تربیت دینی انسان های 
مؤمن است که بتوانند در عرصه های مختلف با استفاده از تجربّیات علمی بشری جامعه را اداره کنند. بازیابی 
نقش گم گشته مدیریتی مساجد همچون صدر اسالم در سیره نبوی، ایجاد دولت در دولت نیست، بلکه 
ورود دولت به مسـجد محلّی اسـت. مسـجد، تنها یک مکان نیسـت، بلکه سـازمانی بس مهم برای اجتماع 
مسلمانان و برقراری اتّحاد، یکپارچگی و هدایت آنان به سوی نیکی است. از این رو، هنگامی که مسجد ضرار 
برای ایجاد تفرقه در صفوف مؤمنان احداث شد، خداوند به رسول اکرم فرمود تا آن را ویران کند. مسجد، 
میراث بزرگی برای تبادل افکار و مشـاوره در امور مسـلمانان اسـت. در هر شهری که توّسط سپاهیان اسالم 
فتح می گردید مسـلمانان، مسـجدی بنا می نمودند. هدف از انجام این کار این بود که مرکز فرهنگ، اشـاعه 
تمّدن و تکوین و مدیریت افکار عمومی صحیح اسـالمی هم به شـمار آید. هرگاه مسـلمانان به مکانی جدید 

مهاجرت می نمودند، مسجدی احداث می کردند تا مرکز جدیدی برای گردهمایی مؤمنان باشد. 
خطبه جمعه، نقش اساسی و فّعالی در توجیه افکار عمومی اسالمی دارد. این در صورتی است که خطیب 
جمعه، نمازگزاران را نصیحت، ارشـاد و توجیه کند. بدین ترتیب، افکار عمومی اسـالمی در زیر سقف مساجد 
و بر اساس شورا شکل گرفته و جنبش های آزادی بخش اسالمی از مساجد محلّی شهرهای سوریه، الجزایر، 

ایران، مصر و... آغاز شد.
مسـاجد، تشـکیالتی مدیریتی مبتنی بر نظام اسالمی هستند. رسول خدا اّمت خود را فرمان می دهد: 
»هـرگاه سـه نفـر بودید، یکی را از میان خود امیر کنید«. نظام اسـالمی بر تمامـی اوضاع خانواده، معامالت، 
بازارهـا و مظاهـر زندگـی اسـالمی از کوچک تا بـزرگ، حاکم بـوده و مدیریت می نماید. اهل مسـجد، یک 

تشکیالت شرعی مخصوص برای اداره مسجد به شمار می روند. 
اداره مساجد جامع بر عهده هیئت های امناست که از میان نمازگزاران مساجد انتخاب می شوند و در میان 
مردم به حسـن رفتار و صداقت معروف هسـتند. مردم محاّلت، در کارهایشـان به این افراد مراجعه نموده و 

بدون مشورت با آنان هیچ اقدامی را انجام نمی دهند.
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نقش مسجد در مدیریت اقتصادى

یکی از چالش هایی که همواره کشـورهای در حال توسـعه و عقب مانده، در اجرای برنامه های توسعه خود 
با آن مواجه هستند، مسئله فقر و محرومّیت اقشار قابل توّجهی از افراد جامعه است.

از یک سـو، رهایی از مشـکل توسـعه نیافتگی، نیازمند سـرمایه گذاری کالن و نرخ رشد باالی اقتصادی 
است و از دیگر سو، فقر موجود در جامعه، امکان چنین اقدامی را نمی دهد. ضمن آنکه دست یابی به نرخ رشد 
باالی اقتصادی به گونه ای می تواند شکاف طبقاتی در جامعه را دامن بزند و موجبات فشار بیشتر بر روی قشر 
آسـیب پذیر را فراهم آورد. اگر از منظر جامعه شناسـی، نظری به جوامع گوناگون بیاندازیم، چه در کشورهایی 
بـه اصطالح سـرمایه داری و چه در کشـورهای کمونیسـتی و یا نظام های مختلف، نوعـی تبعیض بین افراد 
جامعه مشهود است و همین تبعیض باعث ایجاد فقر و توسعه نیافتگی در جامعه می گردد. از این منظر، بحث 
)عدالت اجتماعی( و نوع رویکردی که برنامه های توسعه می توانند به این موضوع داشته باشند، همواره یکی 
از مباحث اصلی در تدوین و اجرای هر برنامه توسعه، به ویژه توسعه شهری بوده است. در صدر اسالم مسجد، 
مکانی برای حفظ خزانه مملکت اسـالمی بود که این خود نشـانگر ارتباط محکم میان دین اسـالم و عدالت 
اجتماعی بود. در آن زمان از مساجد به عنوان مراکز امنی برای نگهداری ثروت ملّی استفاده می شد. در حال 
حاضر نیز با معطوف داشـتن توّجه به مسـاجد، به ویژه مسـاجد محلّه ای می توان با توزیع متناسب بیت المال و 
اجرای صحیح عدالت اجتماعی، از فقر و توسعه نیافتگی جلوگیری نموده و گام در مسیر توسعه پایدار، به ویژه 

توسعه شهری و محلّه ای برداشت. مساجد، بهترین پایگاه های آگاهی بخشی و عدالت خواهی هستند.
مـا تـرس از آن داریم که اگر خارج از مسـاجد، سـخنی از عدالـت به میان آوریم، مفهـوم عدالت منحرف 
و تحریـف گـردد و این در حالی اسـت که می توان عدالت اجتماعی را در مسـجد که بـه عنوان پایگاه عدالت 
معّرفی شده، مطرح نمود. در این صورت عدالت نیز ظرف خوبی پیدا می کند و انحرافات به کمترین حّد خود 

می رسند.

مسجد و مدیریت توسعه

از آنجایی که مساجد از بدو تأسیس، فّعالّیت اّطالع رسانی را در سّنت خود با نماد ارزشمند اذان داشته اند، 
می توان از این مراکز با عنوان مراکز مدیریت اّطالع رسـانی در سـطوح شـهری و محلّه ای یاد نمود. مسـاجد 
بـه دلیـل برخـورداری از مبناهای دقیق برای اّطالع رسـانی، تأثیر بیشـتری در امر اّطالع رسـانی، به ویژه در 
سـطح محلّه ای خواهند داشت. مسـجد به عنوان یک واحد اجتماعی، از کارکردهای متعّددی برخوردار بوده 
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و میعـادگاه مؤمنـان اسـت و از ایـن طریق به زندگی اجتماعی وصل شـده و می توانـد در ارتباطات اجتماعی 
نقش آفرینی کرده و منبع و مرجع مهّمی برای انتشـار اخبار، به ویژه در سـطح محلّه ای باشـد. با توّجه به وجود 
57 هزار و 635 مسجد در سراسر کشور )با متراژ 36 میلیون متر مربّع(، به جرأت می توان گسترده ترین شبکه 

فراگیر اجتماعی در کشور را مساجد دانست.
بنابراین، نقش مدیریتی این شبکه گسترده در توسعه شهری، به ویژه محلّه ای حائز اهّمیت است؛ هرچند 
کـه محلّه هـا، واحدهای کوچکـی را در خود جای دادند، اّما با پیوند به یکدیگر، مجموعه بزرگی را می سـازند 
که از ظرفّیت و پتانسـیل باالیی برخوردار اسـت. مزایای ایفای نقش مسـاجد در مدیریت توسـعه محلّه ای و 
مهم ترین فواید دخالت مسـاجد در حوزه مدیریت توسـعه محاّلت شهری مانند کالن شهر تهران را می توان 

در موارد زیر خالصه نمود:
1. کاهش بار مالی نظام اسالمی؛

هنگامـی کـه گروهی از افراد بومی محلّه به عنوان افراد خدمت گزار در مسـاجد به فّعالّیت و انجام وظیفه 
در راسـتای اقدامات مدیریتی برای نیل به توسـعه محلّی به عنوان عبادت مبادرت می نماید، چرا باید وظیفه 
مدیریت توسعه محاّلت شهری بر دوش مأموران رسمی نظام قرار بگیرد و گروهی را از کار خیر باز دارد و بار 

مالی قابل توّجهی را بر نظام اسالمی تحمیل نماید؟
2. تشکیل نهادها و استخدام کارکنان رسمی در راستای مدیریت توسعه محلّه ای؛

3. انتخاب مدیران شایسته در لوای هیئت امنای مساجد از میان مردم محاّلت؛
4. به طور معمول، مردم یک منطقه با توّجه به شناخت بهتری که از اوضاع و احوال منطقه و افراد شایسته 
سـاکن در منطقه خود دارند، بهتر می توانند با مشـارکت مسـاجد به انتخاب مدیران محلّه ای در قالب هیئت 

امنای مساجد مبادرت نماید.
5. از ابتدای پیروزی انقالب اسـالمی تاکنون هرگاه کار به مردم و نهادهای مردمی، نظیر مسـاجد واگذار 
شده است، آنان وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند و این در حالی است که هر زمان مردم یا نهادهای مردمی 
حضور نداشته اند یا حضورشان کم رنگ بوده است، کاری انجام نگرفته و یا به کندی صورت پذیرفته است.

6. برقراری هماهنگی میان مدیران و ساکنان محلّه؛
در جامعـه ایـران نیز همچون هر جامعه دیگـر، جریان های گوناگون فکری وجود دارند و مردم هر منطقه 
و محّل برای انجام فریضه نماز و دیگر مراسـم مذهبی، در مسـجد نزدیک به محّل کار و زندگی خود حضور 
می یابنـد. از ایـن رو، وجـود مدیـران محلّه ای در بافت مسـاجد، خود به خود باعث هماهنگـی میان مدیران و 
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سـاکنان محاّلت در راسـتای بررسـی و مطرح ساختن مشکالت یا مسائل پیش ِروی محاّلت می گردد؛ حال 
آنکه انتخاب مدیران محلّه ای از سوی مرکز یا نهادی رسمی، چه بسا به نوعی به بی تناسبی میان مشکالت و 
مسائل موجود در سر راه توسعه محلّه و اقدامات مدیران انتخابی بینجامد. در نتیجه در عوض توسعه محلّه ای، 

رکود و بی رونقی در محاّلت را به دنبال داشته باشد.

نقش مدیریتی مساجد در توسعه محّله اى

برخی از مشکالت بارز زندگی اجتماعی در کالن شهری چون تهران در بیشتر شهرهای بزرگ جهان در 
فرآیند شهرنشـینی و نوگرایی حضور دارند. نوشـته های جامعه شناسـان معتبری مانند امیل دورکیم، کثورت 

زیمل و لویی ورت در اشاره به مشکالت جامعه شهری ابتدای قرن بیستم آغازگر این مباحث بوده اند.
به عنوان مثال، زیمل معتقد بود که ساکنان شهرهای بزرگ به طور مداوم در معرض »تحریک عصبی« 

قرار دارند که به ناچار فرد را به بی تفاوتی و جدایی از افراد دیگر سوق می دهد.
لویـی ورت نیـز بـر این بـاور بود که تضعیف پیوندهای سـّنتی در شـهر در اثر تخّصص هـای گوناگون، از 
وابسـتگی متقابل افراد و ارتباطات نزدیک آنان می کاهد. در تحلیل نهایی، آنها زندگی شـهری را با، تنهایی، 

انزوا و احساس عدم امنّیت معادل می گرفتند.
در نقطه مقابل، پایه و اسـاس دین اسـالم بر اصل اجتماعی بودن قرار گرفته اسـت تا انسـان را از زندگی 
فـردی و خزیـدن در کنـج غربـت برهانـد و او را به سـوی زندگـی جمعی و اجتماعی سـوق دهـد. از این رو، 
اسـالم همـواره مؤمنان را به شـرکت در اجتماعات بـرای عبادت خداوند ترغیب می کند؛ زیـرا تنها از طریق 
اجتماع، مسلمانان می توانند به صورت ید واحدی در مقابل مصائب و مشکالت ایستادگی کنند: »ید اهلل  مع 
الجماعة«. به همین دلیل است که مساجد به عنوان جایگاه های سّنتی و نهادهایی در راستای رفع مشکالت 

ماّدی و معنوی رخ می نمایند.

نتیجه سخن

در ایـن برهـه از زمـان، نقش مدیریتی مسـاجد که با تمامی قلمروهای پیچیده انسـانی اعّم از آموزشـی، 
فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و... سـر و کار دارند، از اهّمیت بسـزایی برخوردار گردیده و بر اهّمیت 
نقش بارز مدیریتی مساجد به عنوان مجالس شورای اسالمی و مراکز دخالت و مشارکت مسلمانان در شیوه 
اداره حکومت )همان گونه که پیامبر اکرم به آن تأکید داشت(، بیش از پیش افزوده است. از این رو، توّجه 
به نقش مسجد در افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری از نظام مدیریت شهرمحور به مدیریت محلّه 
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محـور و ایجـاد تهـران پایدار به واسـطه بهره گیری از وجود مسـاجد و اماکن مذهبی در مراکز محلّه، بسـیار 
ضروری است.

نکته شـایان توّجه اینکه با مرکزّیت یافتن مسـاجد به عنوان نهادهای مدیریتی در سـطح محلّه ای، نهاد 
خانواده نیز قّوت می گیرد. شواهد بسیاری در دست است که نهاد خانواده در ایران، در اثر عواملی مجّزا از جمله 
ادامه به روز شـدن و شهرنشـینی و افزایش ولع ارتقای اجتماعی، در تالش برای ورود به دانشـگاه و مدارس 
خصوصی و گسـترش در کنار عدم درخواسـت و توانایی دولت برای تقوّیت نهاد خانواده و... فرآیند تضعیف 
این نهاد مهم اجتماعی را فراهم آورده است. عالوه بر این، با مرکزّیت مساجد، محاّلت نیز قّوت می گیرند. از 
نظر تاریخی، یک محلّه، دارای کارکردهای متعّدد اجتماعی است که به ویژه در مراکز تجّمع گروهی همچون 
مسـاجد، هیئت ها، قهوه خانه ها و... تبلور می یابد. این کارکردها، فّعالّیت ها، هنجارها و ارزش های مربوط به 
آن، اثری تنظیم کننده بر رفتارهای جمعی دارند و فرد که عضوی از محلّه محسـوب شـده، نوعی همبستگی 
جمعـی میان او و دیگران شـکل می گیرد. در چنین حالتـی فرد در ارتباط های مدنی و ضابطه مند قرار گرفته، 
خود را به گفت وگو و همبستگی های سّنتی پایبند می نماید و از هوّیت جمعی جدیدی برخوردار می گردد. در 
این مرحله است که با گسترش چنین وضعّیتی، ارتباطات مدنی و ضابطه مند گسترش  یافته و محلّه به عنوان 
بخش خردی از ساختار کالن شهری چون تهران مطرح شده و رابطه ملموس توسعه و پیشرفت آن در رابطه 

با مساجد و ارتباطات افراد محلّه، مشهود و هویدا می گردد.
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قّیت مدیریت مساجد 
ّ
علل کارآمدی و موف

درکشور سنگاپور )از دیدگاه خرد و کالن(
محّمدعلی موّظف رستمی

چکیده

مسـجد، سـازمانی دینی و معنوی اسـت که جایگاه خاّص و مرتبه واالیی در میان مسـلمانان دارد و نباید 
از نقش بسـیار ارزنده و تأثیرگذار آن در انسجام  بخشـی به گروه ها و طبقات گوناگون جامعه اسـالمی از هر 
صنف، فرقه، مذهب و نگرش و عقیده غافل شد. این نقش، در ایجاد وفاق و همدلی بین عاّمه مردم با هدف 
هدایـت آنـان به سـوی کمال انسـانی و گام عملـی، در جهت قرب به حّق، بیش از همـه اهّمیت دارد. در این 
راستا، بهره گیری از همه توان، ظرفّیت و امکانات در تأسیس سازمانی منسجم، همراه با تشکیالت مدیریتی 
توانمند و کارآمد برای دسـت یابی به این اهداف متعالی مدیریت مسـاجد، بسـیار حائز اهّمیت اسـت. در زمان 
حاضر، با عنایت به وسعت و گستردگی کشورهای اسالمی و پراکندگی مسلمانان در جهان، مساجد از منزلت 
واالیی برخوردارند و شایسـته اسـت که با نگرش تشـکیالتی در این خصوص به اداره مسـاجد اقدام شود. در 
این مقاله با هدف شـناخت بیشـتر نحوه »تشکیالت مدیریتی مساجد در کشور سنگاپور« و الگو گیری از آن، 
سعی شده است تا ضمن فراهم کردن زمینه بهره مندی از مدیریت های موّفق مساجد، از تجربه ها و راهکارها 
و شـیوه های موّفق مدیریتی آنان اسـتفاده شده و با بومی سـازی این روش های نوین مدیریتی، گامی عملی 
و کاربـردی در مدیریـت مسـاجد کشـورمان برداریم. اگرچه یکی از مشـکالت اصلی و مهم کـه امروز با آن 
مواجه هسـتیم، نداشـتن ارتباط و تعامل اصولی و مسـتمر بین مدیران مسـاجد کشورهای اسالمی، از طریق 
هم اندیشـی و هم فکری برای هم افزایی و ارتقاء سـطح کّمی و کیفی در حوزه مدیریت مسـاجد اسـت. اگر 
فضای ارتباط دوسویه و تعامل منطقی الزم صورت بگیرد، در سایه این ارتباط، شاهد نتایج با ارزشی از جمله 
انتقـال تجربّیـات موّفـق به یکدیگر، تبادل آراء و دیدگاه های کارشناسـی خواهیم بود و در نهایت، برداشـتن 
گام های عملی مهم در مسیر توسعه و تسریع در فرآیند رشد و تعالی جوامع اسالمی، از طریق مدیریت کارآمد 

و موّفق در حوزه های کالن و خرد مساجد نتایج مهم این تعامل و ارتباط دوسویه خواهد بود.

واژگان کلیدی: 

مسجد، مدیریت مسجد،  سنگاپور، الگو، سازمان.
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مقّدمه

مسجد، نخستین نهاد اجتماعی شکل یافته در زمان صدر اسالم است. آنچه مسلّم است، اتّفاق نظر درباره 
نقـش ممتاز و میزان چشـم گیر مداخله مردم در بحث مدیریت مسـاجد اسـت و جملگـی به مدیریت مردمی 
در سـاخت و تجهیز و اداره مسـاجد معتقدند. آنچه در این میان، جای بحث و بررسـی دارد، چگونگی اِعمال 
مدیریـت کالن و خـرد بـه ابتـکار مردم و نیز میزان نقش و پشـتیبانی دولت اسـالمی در تعامل و همکاری با 

آنان است.
در هر جامعه ای، برای ایفای وظایف خاّص و رسیدن به اهداف معّین، سازمان هایی شکل می گیرند. این 
سـازمان ها برای تحّقق مسـئولّیت خویش، سیستم و کارکرد مخصوص به خود دارند. در جامعه اسالمی، هر 
مسـجد یک سـازمان منسجم معنوی محسوب می شـود و اهداف، کارکردها و شیوه های مخصوص به خود 
دارد و باید به شـکلی صحیح، در حوزه های کالن و خرد مدیریت شـود تا بتواند نقش اصلی خود را به خوبی 

ایفا نماید.
با چنین برداشـتی، مدیریت مسـجد تبدیل به حوزه ای پیچیده و ظریف می گردد؛ زیرا در این پایگاه، هم 
اداره کننده، هم اداره شـونده و هم محصول، افراد هسـتند. به عبارت روشـن تر، مدیریت مسجد با قلمروهای 
پیچیده فّعالّیت های انسـانی سـر و کار دارد که اداره امور آن بسـیار پیچیده و مستلزم دانش و بینش عمیق در 

ابعاد گوناگون است.
سایر شاخه های مدیریت، به طور عمده از زوایه و چشم انداز خاّصی مدیریت را مّدنظر قرار می دهند؛ نظیر 
مدیریت امور آموزشی، مدیریت فرهنگی، مدیریت نظامی و سایر موارد. مدیریت مسجد با همه این قلمروها 
سـر و کار دارد. به این علّت می توان گفت که عالوه بر نقش عبادی مسـجد، که البّته محوری ترین کارکرد 
مسـجد به حسـاب می آید، توّجـه به قلمروهای گوناگون کـه در چارچوب عملکردهـا و فّعالّیت های آن قرار 

می گیرد نیز، ضرورت دارد.
در این مقاله تالش شـده اسـت که الگوی موّفق و کاربردی مدیریت مسـاجد در کشـور سـنگاپور مطرح 
شود. به این علّت، ابتدا نحوه مدیریت و تشکیالت مساجد در چند کشور مختلف اسالمی و غیراسالمی مورد 
بررسـی اجمالی قرار گرفته و بعد از بررسـی اّولیه، مدیریت موّفق مساجد در سنگاپور، از جنبه های مختلف به 

عنوان پایه کار )پایلوت( مورد کنکاش دقیق تر و عمیق تر قرار گرفته است.
در این راستا، ضمن بررسی و تدقیق، این نتیجه حاصل شد که مساجد کشور سنگاپور از مدیریت منسجم 
و تشکیالت قوی در دو بُعد کالن و خرد برخوردار است و به همین علّت، مدیریت این مساجد، به طور دقیق 
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تحلیل و بررسی شده است و علل موّفقّیت و شیوه ها و کارکردهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بیان مسئله

پس از تحّقق انقالب ُشـکوهمند اسـالمی ایران، فرصت بسـیار مناسـبی برای توسـعه و تعمیق فرهنگ 
دینی، که از لوازم ضروری و اّولیه ایجاد بسـتر تعامل بین دولت و مردم اسـت، در ایران فراهم شـد. با توّجه 
به اقبال عمومی به دین و فراهم شـدن این امکان فوق العاده برای توسـعه فرهنگ دینی، اکنون با گذشـت 
سـه دهه از انقالب، آنچنان که انتظار می رفت، نتوانسـتیم بین نهادهای مردمی و دولت در امر ترویج و بسـط 
ارزش هـای دینـی و مبانی عقیدتی، تعامل واقعی برقرار سـازیم. پی بردن به علـل این موضوع مهم، در کلّیه 
ابعاد، روش ها، ساختارها و محتوای برنامه های اجرایی، چه در بخش دولتی در قالب حاکمّیت جامعه و چه در 
حوزه فّعالّیت نهادهای مردمی، به بازنگری نیاز دارد. بنابراین، الزم است از پژوهش های عمیق و متقن بهره 

برد تا بتوان از فرصت های باقی مانده نهایت بهره برداری را نمود.
بررسـی راهکارهای عملی و امکان سـنجی تحّقق و بهبود مؤلّفه های توسـعه در کلیه ابعاد، به ویژه در بعد 
دینی و عقیدتی مردم بر حسب نقش و وظایف تعریف شده، همراه با حدود و ثغور معین و بدون تداخل، اعّم از 
دولت در قبال مردم و مردم در قبال دولت، می تواند گامی نوین در تحّقق نگاه برنامه ای و اصولی به برقراری 

و گسترش تعامل بین دولت و مردم باشد.
شاید بتوان اذعان نمود که مهم ترین چالش هایی که در زمان حاضر پیش روی ماست و بسیاری از مسائل 
حاشیه ای که با آن مواجه هستیم، ناشی از همین چالش هاست، عدم تدوین و کتابت مدیریت مساجد در ابعاد 
کالن، میانـه و خـرد و تنظیـم روابط بین دولت و مردم در مدیریت مسـاجد و نیز آماده نکردن سـاز و کارهای 
هدفمند، برای گسـترش این روابط اسـت. در عین برخورداری از دولتی دینی و نیز جامعه ای دین مدار، هنوز 
نتوانسـته ایم آن  چنان که شایسـته نظام ماسـت، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین این دو فراهم نمائیم. مسجد 
بـه عنـوان بسـتر توسـعه فرهنگ دینی، می توانـد از نمادهای اصلـی برقراری تعامل و همـکاری بین دولت 
اسـالمی و مردم باشـد. تبیین واقعی جایگاه و نقش مسـاجد می تواند ما را در رسیدن به این مهم یاری نماید. 
بدیهی تریـن کاری کـه می تواند در این زمینه انجام پذیرد، تعریف و مشـّخص شـدن حـدود و ثغور مدیریت 

تشکیالت مساجد است.
بنابراین، با توّجه به توفیق مسلمانان سنگاپور در مدیریت مساجد، در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال 

هستیم که علل کارآمدی و موّفقّیت مدیریت تشکیالت مساجد در کشور سنگاپور چیست؟
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تعریف مفاهیم

در این مقاله از واژه  های کلیدی و مفاهیم زیر اسـتفاده شـده اسـت. به همین  دلیل، قبل از ورود به بحث 
اصلی، به اختصار این واژگان را تشریح می نماییم:

1. سنگاپور: نام کشوری در جنوب شرقی آسیاست که به شکل جزیره ای در جنوب کشور مالزی و شمال 
کشور اندونزی قرار گرفته است. 

2. الگـو: بـه معنـای نمونـه و مدل اسـت که اغلب با تأثیرپذیری از آن، مشـابه آن را پدید می آورند. در این 
زمینه، »ویلیام هارمون« مؤلّف کتاب »یک راهنمای ناتمام به سـوی آینده« می نویسـد: »الگو همان روش 
ابتدائـی درک، تفّکـر، ارزش یابـی و عمل در کنار تصویری از حقیقت اسـت. الگو به عنـوان درکی بی چون و 
چرا و تلویحی به فرهنگ نفوذ کرده و از طریق تجربه مسـتقیم به جای آموزش، به نسـل های بعدی منتقل 

می شود«.1
3. سازمان مسجد: مسجد، سازمانی منسجم و معنوی است. »مسجد، دارای هدف غایی تّقرب انسان  
به خداوند و اعتالی نام اهلل اسـت؛ از این رو، دارای کارکردهای مختلف اسـت. تشـکیالت و سـازمان مسجد 
یک تشکیالت اداری، انتفاعی یا تجاری نیست، بلکه سازمانی الهی است که با مدیریت معنوی و نفوذ کالم 

امام جماعت و با حضور توده مردم سازمان دهی می شود«.2
4. مدیریت مسجد: »مدیریت مسجد عبارت است از اداره یک سازمان معنوی از طریق هماهنگ سازی 
منابـع انسـانی، مـاّدی، فیزیکی و مالی، برای تحّقق اهداف الهی و معنوی«.3 این امر مسـتلزم آن اسـت که 
مدیریـت مسـجد بـا محور قرار دادن بُعد عبادی مسـجد، هر فّعالّیتی را که تحّقـق ارزش های الهی و دینی را 

تسهیل می کند، محّقق سازد.
5. مسجد: مسجد، به معنای سجده گاه و مکان سجده است. واژه مسجد در لغت، اسم مکان از فعل )َسَجَد، 

َیسُجُد( است و به معنای »جایگاه سجده و محّل عبادت است که در فارسی )مزگت( هم گفته شده است«.4
مسـجد، در اصطـالح عرفـی عبـارت اسـت از مکانی که خاّص عبادت برای مسـلمانان بوده اسـت؛ ولی 
ُبوا 

َ
ذیـَن َغل

َّ
 ال

َ
در قـرآن کریم، مسـجد به معابد اهل کتاب نیز اطالق شـده اسـت؛ آنجا کـه می فرماید: »قـال

ْم َمْسِجدا«.5 هْیِ
َ
ِخَذّنَ َعل َنّتَ

َ
ْمِرِهْم ل

َ
َعی أ

1. دوهفته نامه الکترونیک شرقیان، ش17، ص24.
2. محّمدی آشنایی، علی، سازمان و مدیریت مسجد، ص19.

3. موظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد، ص20.
4. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص2242.

5. کهف، آیه21.
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اهداف

1ـ معّرفی الگوی صحیح و موّفق مدیریت در تشکیالت مساجد سنگاپور در ابعاد کالن وخرد؛
2ـ بهره گیری از تجربّیات ارزشـمند، شـیوه ها و روش های کاربردی در مدیریت تشـکیالت مسـاجد این 
کشـور به منظور فراهم آوردن زمینه ها و بسـترهای ارتقای سـطح دانش و آگاهی های مدیریت کارآمد برای 

مسئوالن و متولّیان مساجد کشور؛
3ـ ایجـاد فضـای همـکاری و تعامل و تبادل آرا و افکار بین کشـورهای اسـالمی در تحّقق مدیریت بهتر 
و کارآمدتر مسـاجد برای غنی سـازی، تقوّیت و افزایش کّمی و کیفی متون و منابع موجود و نیز در دسـترس 
قراردادن این منابع برای اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشـی برای محّققان و پژوهشـگران 

کشور.

پیشینه نظری

قبـل از اینکـه بـه موضوع اصلی مقاله بپردازیم، الزم اسـت به انواع مسـاجد و چگونگـی مدیریت آنها را 
در دیگر کشـورها بپردازیم. به طور کلّی، سـه نوع مدیریت در مسـاجد کشـورهای مختلف اعمال می شود که 

عبارت اند از:
1. مدیریت مساجد در کشورهایی که اکثر قریب به اتّفاق جمعّیت آنها مسلمان هستند و دین رسمی آنان 

نیز اسالم است، به هّمت دولت و هیئت حاکم صورت می گیرد؛ مانند: ایران، عربستان، مصر و... .
2. مدیریت مسـاجد در کشـورهایی که حکومت آنها الئیک است، ولی اکثر مردم آن را مسلمانان تشکیل 
می دهند، توّسط مسلمانان مدیریت می شود و دولت هم در بعضی امور مساجد مداخله می کند؛ مانند: ترکیه 

و... .
3.  مدیریت مسـاجد در کشـورهایی که حکومت آنها الئیک اسـت و مسلمانان در اقلّیت هستند، مدیریت 
مسـاجد به دسـت خود این اقلّیت مسـلمان انجام می گیرد و دولت نقشـی در اداره مسـاجد ندارد؛ اگرچه در 
چارچوب سیاست های ابالغی دولت در خصوص چگونگی فّعالّیت پیروان ادیان رفتار می کنند؛ مانند: آلمان، 

هلند، انگلیس، سنگاپور و... .

کّلیات جغرافیایی سنگاپور

»شبه جزیره سنگاپور، جزیره ای کم ارتفاع است و مانند قطره ای در نیمه غربی مالزی و در جنوب شرقی 
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آسـیا واقع شـده و در جنوب مالزی )ماالیای غربی( و شـمال اندونزی )سـوماترای اندونزی(، در کنار تنگه 
سنگاپور قرار گرفته است. این کشور عالوه بر شهر سنگاپور که نخستین و بزرگ ترین شهر این کشور است، 
57 جزیـره کوچک تـر نیـز دارد«.1طول این جزیـره 42 کیلومتر و عرض آن 23 کیلومتـر و به طور تقریبی به 
اندازه تهران است. »کشور سنگاپور حدود 695 تا700 کیلومترمربع مساحت دارد و سنگاپوری ها هر ساله با 
پیشروی به سمت دریا از طریق پرکردن مناطق کم عمق ساحلی که خطوط ساحلی آن بیش از 190 کیلومتر 
اسـت، به وسـعت آن می افزایند. به همین دلیل، مسـاحت این کشـور کمی متغّیر اعالم شـده اسـت. به طور 
تقریبی کمتر از یک سـوم سـنگاپور را جنگل و فضای سـبز طبیعی فراگرفته است و اقلیم این کشور استوایی 
اسـت«.2جمعّیت این کشـور حدود چهار میلیون و 608 هزار نفر با میانگین سـّنی 38 سال است. زبان رسمی 
آنان چینی )77%(، مالیایی )14%(، تامیل )5%( و انگلیسی است. همه این  زبان ها رسمی هستند. مردم سنگاپور 
تنـّوع دینـی دارند. پیروان ادیان در نهایت صلـح و آرامش در کنار هم زندگی می کنند. از این میان،54 درصد 
از مردم پیرو دین بودا و دائو )تائو( و 15درصد مسلمانان اهل سّنت از نژاد عرب، اندونزیایی، مالزیایی، چینی، 
پاکستانی و هندی هستند. مسلمانان، دّومین گروه جمعّیتی این کشور را تشکیل می دهند. غالب مسلمانان، 
ماالیی هایی هسـتند که از نژاد چینی  و هندی اند. حدود 13درصد چینی ها، اورآسـیایی ها و هندی های مقیم 
این کشـور مسـیحی اند )اعّم از کاتولیک، پروتسـتان و دیگر مذاهب مسیحی( و 4 درصد هندو هستند. تعداد 

اندکی از این جمعیت نیز پیرو آئین سیک، هندو و بقّیه مردم از دین خاّصی پیروی نمی کنند«.3

حکومت سنگاپور

نام رسـمی کشـور سنگاپور،  جمهوری سـنگاپور )Republic of Singapore( و نوع حکومت آن جمهوری 
است. این کشور در سال 1965م به استقالل رسید و شهر سنگاپور )Singapore( که یک شهر بندری است، 
پایتخت آن است. »در سنگاپور رئیس حکومت، رئیس جمهور است که با رأی مردم برای دوره ای شش ساله 
انتخاب می شود. نخست وزیر، رئیس دولت است که به طور معمول، رئیس حزب اکثرّیت است. مجلس این 
کشـور 84 کرسـی دارد که نمایندگان آن با رأی مردم برای دوره ای پنج ساله انتخاب می شوند. احزاب عمده  

سیاسی عبارت اند از: حزب اقدام خلق، حزب دموکرات سنگاپور، حزب کارگران«.4

گ. 1. پایگاه اّطالع رسانی پارسی بال
2. همان.

3. پایگاه مطالعاتی تخّصصی ایپنا.

4. پایگاه مطالعاتی تخّصصی ایپنا.
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تنّوع قومی یکی از مشـّخصه های بارز سـنگاپور اسـت. »چینی ها، ماالیایی ها و هندی ها اصلی ترین این 
اقوام هسـتند. دولت سـنگاپور هم سـعی دارد این کشور را کشوری چند فرهنگی معّرفی کند. به نظر می رسد 

میان این اقوام اتّحاد برقرار است«.1

وضعّیت مسلمانان در سنگاپور

مردم سنگاپور از زمان حضرت محّمد از طریق تّجار عرب مسلمان، با اسالم آشنا شدند و خبر دعوت 
به اسالم به سرعت به مردم سنگاپور رسید؛ به طوری که شهرهای ساحلی آن در قرن اّول هجری سکونت گاه 
اقلّیت مسـلمان این کشـور بود؛ اّما با گذشـت زمان آنان در جزایر گوناگون ساکن شدند. مؤّسسه های دعوت 
به اسالم و آموزش های اسالمی در سنگاپور، از قرن هفتم هجری تأسیس شد. مسلمانان سنگاپور سعی در 
حفظ هوّیت اسـالمی خود داشـته و دارند و به آموزه های دین اسـالم تمّسک می جستند و نظرّیات و عقایدی 

را که مخالف اسالم و مسلمانان بود، قبول نمی کردند.
مجلس علمای اسـالمی سـنگاپور  )Majlis Ugama Islam Singapura(که در سـال 1968م تأسـیس 
شـد، بر امور مسـلمانان و اماکن مذهبی نظارت دارد. این مجلس در »مسـاجد« و مراکز اسـالمی به تبلیغات 
دینی گسـترده ای می پردازد. مهم ترین هدف این مجلس، معّرفی جامعه مسـلمان به عموم و قوام بخشـیدن 
به امور مسـلمانان در سـنگاپور اسـت. »آنان در حفظ هوّیت اسـالمی خود تالش بسـیاری دارند و به اشـاعه 
صحیـح اسـالم اقـدام می کنند و به همین سـبب از فّعال ترین گروه های مسـلمان در شـرق آسـیا به شـمار 
می روند«.2حکومت سـنگاپور نیز نه تنها از رشـد اسـالم و اسـالم گرایی جلوگیری نمی کند، بلکه به توسـعه 

اسالم و بهبود شرایط مسلمانان این کشور نیز کمک می کند.

وضعّیت مساجد در سنگاپور

سـنگاپور با وجود وسـعت محدود خود و نیز جمعّیت 15درصدی مسـلمان، دارای 69 مسـجد فّعال است. 
با توّجه به جمعّیت 700 هزار نفری مسـلمانان در سـنگاپور، به طور تقریبی برای هر ده هزار نفر، یک مسـجد 
وجود دارد )البّته باید توّجه داشـت که سـنگاپور فاقد شـهرها یا روسـتاهای مهم به غیر از پایتخت اسـت(. به 
همین علّت وسـعت و مقیاس مکانی مسـاجد در کفایت یا عدم کفایت جمعّیت فعلی سنگاپور بسیار تأثیرگذار 
اسـت. قدیمی ترین مسـجد سـنگاپور »مولوکا« یا »ملقا« نام دارد که در سـال 1820تا 1830م احداث شده 

1. پایگاه علمی و فرهنگی عابدی.
2. سایت دانشگاه ادیان و مذاهب.
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اسـت. با گذشـت190 سـال از ساخت نخستین مسجد، شمار فعلی مسـاجد به 69 مسجد رسیده است و رشد 
کّمی و کیفی ساخت مساجد در این کشور بعد از استقالل سنگاپور، یعنی از سال 1965 افزایش فراوانی داشته 
 »است. بزرگ ترین مسجد سنگاپور مسجد »السلطان« و مسجد »مهاجران« است. مسجد »فاطمه زهرا

در سال 1843م ساخته شده است.
نقش حکومت سنگاپور در ساخت مساجد بسیار حّساس است. دولت نه تنها به سازمان های دولتی اجازه 
می دهـد کـه کمک هـای داوطلبانه کارکنان را جمـع آوری نمایند، بلکـه مجموعه ای از زمین هـا را با قیمت 

اختیاری و توافقی برای ساخت مساجد جدید در اختیار مسلمانان قرار می دهد.

مدیریت تشکیالت مساجد سنگاپور

در سـنگاپور بـا توّجـه بـه محدودّیت جغرافیای سـرزمینی و بُعد مکانی، مسـاجد به شـیوه ای خاّص اداره 
می شود. در ادامه به چگونگی اداره و مدیریت آنها اشاره خواهد شد.

مسـاجد سـنگاپور به هّمت مجلس علمای اسـالمی سـنگاپور )Majlis Ugama Islam Singapura( که 
سـه سـال پس از اسـتقالل این کشور به عنوان یک مرجع قانونی تأسیس شـده، اداره می شود. در چشم انداز 

مأموریت ترسیم شده برای این مجلس موارد زیر ذکر شده است:
رسـالت مجلس: مهم ترین رسـالت مجلس علما، گسـترش و تعمیق درک مسـلمانان سنگاپور در عمل به 

اسالم و افزایش سالمت روحی و توفیق معنوی مردم است.
اولوّیـت اسـتراتژیک: تنظیـم برنامه های اسـالمی، متناسـب با نحـوه زندگی مذهبی و پیشـرفت معنوی 

مسلمانان سنگاپور تعیین گردیده است.
مجلس علمای اسالمی سنگاپور به عنوان شورای مذهبی این کشور شناخته می شود. هنگامی که دولت، 
نظارت این مجلس بر اجرای قوانین اسالم را پذیرفت، به توصیه رئیس جمهور سنگاپور کلّیه امور مربوط به 

مسلمانان به این مجلس واگذار شد.
وظیفه مجلس علمای اسـالمی سـنگاپور این اسـت که منافع جامعه مسـلمانان سـنگاپور را مورد توّجه 
قرار دهد. مجلس علمای اسـالمی سنگاپور مسـئولّیت ترویج امور مذهبی، اجتماعی، آموزشی، فّعالّیت های 
اقتصادی و فرهنگی مطابق با اصول و سـّنت های اسـالمی را که در قرآن کریم و سـّنت آمده است، به عهده 

دارد.
گروه های مدیریت یا اعضای شورای مجلس علمای سنگاپور به شرح زیر است: 
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گروه شـورای مجلس علما: شـامل همه افراد تصمیم سـاز و پاسـخ گو است که مسـئول تدوین سیاست ها و 
برنامه های اجرایی هستند. اعضای این شورا متشّکل از رئیس مجلس علمای اسالمی، مفتی سنگاپور، وزیر 
مسـئول در امور مسـلمانان و اشخاص دیگر است که نماینده سـازمان های مسلمانان سنگاپور هستند. کلّیه 

اعضا به تشخیص رئیس جمهور سنگاپور منصوب می شوند. نمودار تشکیالتی شورا به شرح زیر است. 
 شورا؛
 مدیر؛
 :ده واحد )یونیت( که هر کدام به شرح زیر هستند
 1. خوشه مسجد: توسعه مسجد، رهبران مسجد، برنامه های مسجد؛
 2. خوشه توسعه اجتماعی: زکات و وقف، پرداخت خرجی، توانمندسازی؛
 3. خوشه توسعه و نوآوری: آموزش و پرورش و نوآوری، نوآوری و تعّهد، تعامل با جوانان؛
 آکادمی؛ ،Asatizah :4. خوشه ظرفّیت سازی
 5. خوشه توسعه اسالمی: مدرسه، دفتر مفتی؛
 6. خوشه مدیریت دارایی: خدمات حّج، گواهی )تأیید( حالل؛
 7. خوشه توسعه سیاست گذاری: مطالعات سیاست گذاری؛
  8. خوشه تعامل اجتماعی ) تعامل محلّه(: ارتباطات صنفی، مرکز هماهنگی )انتظامات(، شبکه

مردم؛
 9. خوشه توسعه صنفی: منابع انسانی، تعالی سازمانی؛
 10. خوشه شرکت خدمات: امور مالی، سیستم های اّطالعاتی؛

ایـن مجلـس، مرکز اصلی رهنمون مسـلمانان سـنگاپور و ناظر بر تمام امور مربوط به مسـلمانان اسـت 
و سیاسـت گذاری های کالن و خـرد مسـاجد ایـن کشـور را بـر عهـده دارد و در کنار ایفای ایـن نقش مهم، 
هدایت کننده و مجری برنامه ها و فّعالّیت های کالن حوزه مسـجد اسـت و در حوزه مدیریت خرد مسـاجد نیز 

بیشتر از طریق نظارت مستمر و نظام مند بر خوشه های مساجد اعمال مدیریت می کند.
این مجلس، خوشه ها )واحدهای( گوناگونی دارد که در همه جنبه های دینی و زندگی اجتماعی فرهنگی 
سیاسی و غیره مربوط به مسلمانان فّعالّیت می نماید. نکته شایان توجه و بسیار مهم این که همه این خوشه ها 
تقویت کننده مسـاجد هسـتند و نقطه عملیات و خاکریز عملیاتی آنها در مسـاجد قرار دارد و بر امور مسلمانان 
و اماکـن مذهبی نظارت دارد. بسـتر کلّیـه فّعالّیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و حّتی اقتصادی 
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مسـلمانان در مسـاجد قرار دارد و در این مکان مقّدس، کلّیه جنبه هایی که برای حیات و زندگی هر مسـلمان 
الزم اسـت، شـکل می گیرد. حلقه نهایی سیکل مدیریت تشـکیالت مساجد، حلقه اجراست که مساجد بستر 
اجرای کلّیه فّعالّیت های این چرخه هسـتند. در واقع، دوره های فّعالّیت مسـاجد در سـنگاپور را به شـکل زیر 
می توان تبیین کرد. این نمودار گواه بر تبیین بهتر چگونگی تشکیالت فّعالّیت های دینی با محورّیت مساجد 
اسـت. به طورخالصه می توان گفت که سیسـتم مدیریت مسـاجد در سـنگاپور از وحدت در تصمیم سـازی و 
تصمیم گیری شـروع می شـود و به کثرت در حوزه خوشـه ها و واحدهای مسئول اجرای برنامه ها و فّعالّیت ها 
می رسد و در نهایت باز در حوزه بستر و مرکز اجرای برنامه ها که همان مساجد است به وحدت ختم می گردد.  

شکل زیر نمودار تشکیالتی مدیریت مساجد سنگاپور را نشان می دهد:     

مجلس علمای اسالمی سنگاپور

خوشه

 ظرفیت  سازی

خوشه 

توسعه اسالمی

خوشه 

مدیریت دارایی

خوشه توسعه 

سیاست گذاری

خوشه 

تعامل اجتماعی 

خوشه 

توسعه صنفی

خوشه 

شرکت خدمات

خوشه 

توسعه و نوآوری

خوشه توسعه 

اجتماعی

خوشه 

مسجد

مدیر مسجد

مسجد

هیئت مدیره مساجد که به تشخیص MUIS )مجلس علمای اسالمی سنگاپور( تعیین می گردند، مساجد 
را اداره می کنند. این هیئت مدیره هر دو سال یک بار انتخاب می شوند که در اجرای برنامه های روزانه مسجد، 

جذب سرمایه، استخدام کارمندان تمام وقت و پرداخت هزینه برای اداره مساجد خودگردان هستند.
مسـاجد در تأمین مالی هزینه های عملیاتی و اجرایی خود دچار مشـکل نمی شوند. بدیهی است از هدایا و 
کمک های وسـیع مردمی هم بهره می بینند و MUIS از نظر مالی، حداقل پشـتیبانی را به آنها ارائه می کند و 

عمده پشتیبانی از مساجد توّسط MUIS به شکل آموزش است. 
مساجد در سنگاپور دو گونه اند: مساجد قدیمی، مساجد جدید. 
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مساجد جدید، یک چهارم کّل مساجد سنگاپور را تشکیل می دهند. در هر منطقه  مسکونی جدید، حداقل 
یک مسجد جدید برای عبادت مسلمانان احداث شده  است. مساجد جدید نه تنها فّعالّیت های خود را متمایز 
می کنند، بلکه معماری این مساجد نیز آنها را به یک نشانه در میان دیگر ساختمان ها و آپارتمان های مناطق 

مسکونی تبدیل می کند.
امـروز در سـنگاپور غیر از آنکه مردم برای دعا و عبادت خداوند در مسـاجد گردهـم می آیند، فّعالّیت های 

متنّوعی، مانند آموزش و پرورش و سایر فّعالّیت های اسالمی در مسجد صورت می گیرد.
مسـاجد جدید در سـنگاپور برخالف مساجد گذشته، به طیف وسـیعی از فّعالّیت ها با هدف برآورده کردن 
نیاز مسـلمانان در همه مقاطع سـّنی و زمینه های گوناگون و منافع مسلمانان می پردازند. مساجد در سنگاپور 
به عنوان مراکز جامعه اسـالمی تلّقی می شـود. این مسـاجد در طول روز به مسـلمانان در همه سنین خدمات 
می دهنـد. کالس هـای مذهبـی بزرگسـاالن به طـور معمول بعـد از نماز فجر برگزار می شـود. پـس از آن، 
کودکستان و کالس مدارس آموزشی برای کودکان برگزار می شود. کالس های بزرگساالن دوباره در شب 
برگزار می شود. در تعطیالت آخر هفته، کالس های آموزشی برای کودکان و بزرگساالن نیز برگزار می شود. 
 بر این اسـاس، برای کلّیه مسـاجد جدید، مدارس، سـالن های تابعه، کالس های درس، تاالر کنفرانس، 
واحد هـای اداری و بخشـی نیـز برای بانوان برای افزایـش نقش آنان در جامعه طّراحی می شـود. همچنین، 
فضایی برای عبادت و دعا برای بانوان که نقشی مهم در مدیریت مساجد دارند، در طول فّعالّیت های ساالنه 

در نظر گرفته شده است.

ق مساجد درسنگاپور1
ّ
ر در مدیریت موف

ّ
عوامل مؤث

1- بهره مندی هوشمندانه از فضای توسعه محیطی
کشور سنگاپور در طول سالیان اخیر از توسعه همه جانبه و فراگیری برخوردار شده و این فرآیند توسعه در 
کلّیه ابعاد و در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ظهور و بروز رسیده است. همچنین، 
مسـلمانان این کشـور، ضمن استفاده از این فضای فراهم شده و تعریف دوباره و تحلیل دقیق آن، با بهره مند 
شـدن علمی و نظام مند از تجربّیات و الگوهای موّفق توسـعه، هوشمندانه آن را از دیگر محیط های جامعه به 

محیط مساجد انتقال داده اند.
مؤّید اّدعای فوق، نوع ادبیات بسیار علمی و غنی آنان و توانایی در به کارگیری دانش مدیریت در مطالب 

1. سایت رسمی مجلس علمای اسالمی سنگاپور.
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و محتوای عرضه شده است. کلمات و واژه های علمی، مستدّل و برخوردار از غنای فکری و اندیشه متعالی، 
مبّین داشتن، پیشینه نظری و گذراندن دوره های آموزش تخّصصی در حوزه مسجد، قبل از تدوین راهبردها 
و سیاست گذاری در تنظیم تشکیالت و ترسیم نمودار تشکیالتی و تعیین شرح وظایف برای مدیران مساجد 

و منابع انسانی فّعال، از جمله این امور است.

یت مساجد 2- نظام سازمانی متعالی در حوزه مدیر
سیسـتم )نظام( تعالی سـازمانی، برنامه هایی اسـت که با هدف بهبود کیفّیت و ارتقای سـطح بهره وری 
به دسـت سـازمان ها نوشـته می شـود. مهم ترین حلقه در این نظام، ارزشیابی مسـتمر و هدفمند فّعالّیت ها و 
برنامه های اجرایی است. سیستم تعالی سازمانی، الگویی است که از بنیاد کیفّیت اروپا گرفته شده است و ابعاد 
مختلفی از جمله بحث رهبری، برنامه ریزی و تعیین راهبردها و خط مشی، مدیریت منابع انسانی، مشارکت ها 
)ارتبـاط هدفمند با عوامل تأثیرگذار برون سـازمانی، برای دریافت کمـک و منفعت از آنها( و منابع، فرآیند در 

حوزه توانمندسازها و نتایج کارکنان، مشتری، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد دارد. 
مسـلمانان سـنگاپور، نخسـتین کسـانی بودند که در میان دیگر مسـلمانان و کشـورهای اسالمی، نظام 

سرآمدی و تعالی سازمانی را به صورت هدفمند در حوزه مسجد بنیان گذاری و بهره برداری نمودند. 
یکی از مهم ترین برنامه های انجام شـده به هّمت مدیران مسـاجد سـنگاپور در این زمینه، بومی سـازی و 
بازتعریف این نظام و متناسب سازی و کاربردی کردن مواردی است که نیاز به تغییر و اصالح با هدف بهبود 
کیفی و کّمی در اداره سـرآمدی مسـاجد داشـته اند. برای کلمات و واژه های آن معادل سـازی کرده  و عناوین 
مناسب را با حوزه کارکردی مساجد انتخاب نموده اند و شماری از عواملی را که نیاز به تغییر نداشته و قابلّیت 

استفاده را داشته اند، به همان صورت به کار گرفته اند.
در این شـیوه، پرسـش نامه ای با  یکصد سـؤال برای ارزشیابی مساجد طرح شـده و با مراجعه به مساجد بر 
اسـاس شـاخص های تعیین شـده هر مسجد را امتیازدهی و سـطح بندی می کنند و مساجدی را که در سطح 
تعیین شده برای برگزیده شدن و دریافت جوایز قرار بگیرند، ضمن انتخاب به عنوان مساجد نمونه و اهدای 

جوایز، به مراکز تعیین کننده کیفّیت سنگاپور معّرفی می شوند.
یکـی از مزایـای اسـتقرار ایـن نظام در مسـاجد سـنگاپور، شـناخت دقیق نقـاط ضعف و کاسـتی ها و نیز 
آسیب شناسی مدیریت مساجد و فّعالّیت های اجرایی آنهاست. مهم ترین محورهایی که در پرسش نامه تعالی 

سازمانی در حوزه مسجد مورد توّجه جدی قرار گرفته است موارد مشروح زیر است:
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  رهبری )رهبری مسـجد، مسـجد و فرهنگ فّعالّیت در آن، تصویر مسـجد(، سؤال های شماره
1 تا 14؛
 برنامه ریزی )راهبرد توسعه و پیشرفت(، سؤال های شماره 15 تا 24؛
  اّطالعات )مدیریت اّطالعات، مقایسه و تعیین معیار(، سؤال های شماره 25 تا 34؛
  ،اجتمـاع مسـجد )برنامه ریزی کارکنان، مشـارکت اجتماع مسـجد، آموزش کارکنان مسـجد

تربیت و توسـعه، سـالمت اجتماع مسـجد، عملکرد و شناخت اجتماع مسـجد (، سؤال های شماره 
35 تا 55؛ 

  ،فرآیندهـا )فرآینـد توسـعه های جدیـد و فّعالّیت هـای بهتر مسـاجد، مدیریت فرآینـد و بهبود
عرضه کننده های خدمات و فرآیندهای مشارکت(، سؤال های شماره 56 تا 74؛

  جماعت )الزامات جماعت، ارتباط دوستانه جماعت، میزان رضایت جماعت(، سؤال های شماره
75 تا 86؛

  نتایـج )نتایـج جماعت، نتایج مالـی، نتایج بازار و مطلوبّیت نهادی، نتایج اجتماع مسـجد، نتایج
عملیاتی(، سؤال های شماره 87 تا 100.

یکی از مهم ترین مراحل عملیات و اجرای توسعه سرآمدی )تعالی( سازمانی در مساجد سنگاپور، ارزیابی 
مسـتمر مسـاجد این کشـور اسـت. شـیوه اجرای این ارزیابی به صورت حضوری و از طریق تکمیل فرم های 

سطح بندی شده همراه با موضوعات مشّخص و تعریف شده است.

یت مستقّل مساجد سنگاپور 3- مدیر
همان گونـه که در مطالب قبلی بیان شـد، کشـور سـنگاپور حکومت الئیک دارد و مبانـی اعتقاد دینی در 
سیاسـت گذاری های داخلی و خارجی آن دخیل نیسـت و در امور مذهبی و دینی مردم نیز مداخله ای ندارد و 
همین امر موجب شده است تا پیروان ادیان در آن، آزادی کامل داشته باشند و در سیاست گذاری های کالن 
و خرد و نیز تعیین راهبردها نوعی استقالل داشته باشند. این امر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای 

جامعه مسلمان سنگاپور زمینه های رشد و توسعه همه جانبه آنان را فراهم ساخته است.
شـیوه مدیریت و تشـکیالت مساجدشـان به طور کامل غیردولتی اسـت و آنان در تأمین منابع مالی و نیز 
پـرورش نیروهای انسـانی و برنامه  ریزی فّعالّیت های دینی، فرهنگـی و اجتماعی انتظار دریافت کمک های 
مالی از دولت ندارند. به همین لحاظ نیز هدایت و پشتیبانی در حوزه مدیریت مساجد، فقط از یک مرکز صورت 
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می گیرد و از تعّدد و تشّتت در مدیریت به شّدت پرهیز شده است. با توّجه به اینکه مدیریت در مساجد سنگاپور 
نیاز به دسـتگاه ها و نهادهای باالدسـتی و حکومتی ندارد، جامعه مسـلمانان این کشـور همگی خویش را در 
امر مدیریت مساجد و تأمین منابع مالی و پشتیبانی گسترده از آن، در همه سطوح و الیه ها سهیم می دانند و 

مشارکتی فّعاالنه در اداره مساجد دارند.
از طـرف دیگـر، در اقلّیت  بـودن جمعّیت مسـلمانان در این کشـور موجب شـده اسـت تا نوعی احسـاس 

همبستگی و انسجام در بین آنان پدید آید. 

ویه علما و مردم در اداره مساجد  4- وحدت ر
یکی از ویژگی های جامعه مسـلمان در سـنگاپور، حاکمّیت یکپارچه مجلس علمای اسـالمی سـنگاپور 
)Muis( بـر کلّیه امور مربوط به مسـلمانان اسـت. امـری که حّتی دولت الئیک این کشـور نیز آن را پذیرفته 

است. حاکمّیت علما بر مساجد نیز به صورت تعیین هیئت امنای مساجد است.
بر این اسـاس، کلّیه فّعالّیت های مسـاجد با محورّیت علمای مجلس اسـالمی و با نظارت و هدایت کامل 
آنان اعّم از: سیاست گذاری، برنامه ریزی و تعریف و تبیین فّعالّیت ها و نیز نقشه راهبردی اداره مساجد ترسیم 
می گردد. پذیرش همه این علما توّسـط مردم نیز قابل توّجه اسـت. یکی از مهم ترین دالیل این امر و ارتباط 

دوطرفه و بهینه بین مردم و علماء، مردمی بودن علما و عدم وابستگی آنان به حکومت است.
در واقع، می توان گفت که مردم، نهادهای مدیریتی در مسـاجد را به طور کامل می پذیرند و این نهادها را 

متعلّق به خود می دانند.

5ـ  مسلمانان تأمین کننده منابع مالی اداره مساجد 
در سـنگاپور برای سـاخت و اداره مسـاجد به طور عمده از کمک های مالی مسـلمانان این کشور استفاده 
می شـود. دریافت کمک های مالی به صورت منسـجم و پیوسـته و به طور غیرمسـتقیم صورت می گیرد. در 
این کشـور کمک های داوطلبانه مردمی در سـاخت مساجد، از طریق کسر ماهانه حداقل پنجاه سّنت از سال 
1975م شـروع شـده و از سـال 1977م بـه یک دالر افزایش یافتـه و هم اکنون این میزان بـه دو تا پنج دالر 
رسـیده اسـت. این کمک ها بیشتر به صورت خودکار از حساب حقوق ماهیانه کارکنان و به صورت داوطلبانه 
در کمک به سـاخت و اداره مسـاجد از طریق کسـور سـازمانی دریافت و به حسـاب صندوقی ویژه  که به این 
منظور در نظر گرفته شـده اسـت، واریز می گردد؛ زیرا این پول به طور مسـتمر برای مسـاجد واریز می گردد و 
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در نتیجـه، اصولی تـر و با برنامه ریزی منطقی تر برای اجـرای برنامه ها و فّعالّیت های دینی و فرهنگی و غیره 
هدایت و هزینه می گردد.

6- ساختار منّظم و شبکه ای مساجد سنگاپور
سـاختار تعریف  شـده برای اداره مسـاجد در سنگاپور به صورت شـبکه ای طّراحی شده است. این مساجد 
به صورت منطقه ای تقسـیم شـده و در قالب خوشـه ای تعریف شـده اند. مهم ترین اهداف تبیین شـده برای 

خوشه بندی مساجد این گونه بیان شده است:
الف( تسهیل در تسهیم و تبادل منابع و انتقال تجربّیات و شیوه های برتر؛

ب( تعیین و اجرایی کردن طرح و برنامه های مشترک؛
ج( همکاری استراتژیک میان مساجد و سایر سازمان ها و نهادهای ملّی؛

در هر شبکه، مساجدی موّفق، احداث شده که این تجربّیات و علل موّفقّیت آنها از طریق شبکه به دیگر 
خوشه های زیر مجموعه انتقال داده می شود.

خوشه بندی یا شاخه بندی مساجد )Clustering Mosque( سنگاپور:

هر یک از مساجد این کشور در یکی از خوشه های شش گانه زیر قرار می گیرد:
1. خوشه مرکزی )شمال( با تعداد 15 مسجد؛
2. خوشه مرکزی )جنوب( با تعداد 14 مسجد؛

3. خوشه جنوب غربی با 13 مسجد؛
4. خوشه شمال غربی با 7 مسجد؛

5.  خوشه شمال شرقی با 7 مسجد؛
6. خوشه جنوب شرقی با 13 مسجد؛

شکل صفحه بعد نمودار خالصه شده ای از توزیع و شاخه بندی مساجد را در کشور سنگاپور نشان می دهد:
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7- اسقرار واحدهای متعامل و مکّمل مساجد
در سـنگاپور، نهادهای فّعال در حوزه دین، تقوّیت کننده یکدیگرند و بر اسـاس نوع تقسـیم کار و تعریف 
منطقی شـرح مسـئولّیت ها و تفکیک وظایف، به شّدت از موازی کاری و تداخل در دیگر خوشه ها پرهیز شده 
است. همین عامل موجب شده تا خوشه ها بر اساس چارچوب و راهبردهای تعیین شده حرکت نمایند و کاری 

انجام ندهند که موجب اتالف نیرو در منابع انسانی و هزینه گردد.

8- آموزش و اعزام مستمر مدیران و کارگزاران مساجد 
همان گونه که در مطالب قبلی اشـاره شـد، در نظام مدیریت مساجد سنگاپور سیستم )نظام( سرآمدی و یا 
تعالی سازمانی اجرا شده است. این امر مستلزم آن است که با هدف به روزرسانی اّطالعات و آگاهی مدیران و 
ارتقاء سطح کّمی و کیفی معلومات و دانش مدیریت برای منابع انسانی فّعال در مساجد، به ویژه برای مدیران 



549 فــــروغ مسجـــــــــــد

مساجد، آنان به مراکز آموزشِی متخّصص در حوزه تعالی سازمانی، اعزام شوند. امامان جماعت و اعضا برای 
کسـب معلومات و تعلیمات به مراکز تعالی راهنمایی می شـوند تا از این طریق به عصر طالیی اسـالم، یعنی 
جایگاه ویژه مسـجد در صدر اسـالم بازگشت داشته باشند. اعضای هیئت مدیره مسجد، در سازمان دهی این 
دوره ها و کارگاه های  آموزشی در رهبری و مدیریت آن حضور دارند. این دوره ها را که MUIS )مجلس علمای 

اسالمی سنگاپور( برگزار می کند، بخشی از هدف توسعه مساجد است که در مراکز تعالی انجام می شود.

9- تجمیع کارکردهای متنّوع در مساجد
یکی از حسنات و مزایای مدیریت مساجد در سنگاپور احیاء و به روزرسانی کلّیه کارکردها و نقش ها و خرده 
نقش ها در مساجد است و کلّیه فّعالّیت های مربوط به مسلمانان در مساجد، قابل احصاء و اجراست. به همین 
دلیل، اکثر قریب به اتّفاق کارکردهای دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی قابل اجرا برای جامعه مسلمانان و 
امور خدمات رفاهی در مسجد انجام می گیرد. برخی از این امور عبارت اند از: مشاوره ازدواج، وعده های غذایی 

رایگان، نمایشگاه، گفتگو در مورد سوء استفاده مواّد مخّدر و عقد نکاح یا ازدواج رسمی و غیره.

ود مساجد به احزاب  سیاسی  10- جلوگیری از ور
تناسب نداشتن نوع حکومت )الئیک( و نوع نگرش مذهبی مسلمانان سنگاپور موجب شده است تا آنان به 
علّت این ناهماهنگی و ناهمخوانی در عمل در مسائل سیاسی حکومت وارد نشوند و به هواداری یا عضوّیت 
در احزاب و گروه های سیاسـی نپردازند. آنان عمده فّعالّیت های اجتماعی و سیاسـی خود را در مساجد تعریف 
و سـازمان دهی کنند. به همین علّت کارکرد سیاسـی مسـجد بیشـتر در این کشور نمود دارد و به عنوان بستر 
فّعالّیت سیاسـی در کنار دیگر فّعالّیت ها و کارکردهای مسـجد معنا و مفهوم پیدا می کند. این امر در نهایت، 
ضمن انسجام بخشی به مسلمانان و جلوگیری از سیاست زدگی و سیاسی بازی و برخوردهای سیاسی و حزبی 

در مساجد،  از تولید تشّتت و تفرقه بین آنان جلوگیری می کند.

وان ادیان در تدوین برنامه ها و فّعالّیت ها 11- رقابت سالم پیر
این نکته، یک اصل مهم اسـت که همواره در فضای رقابت سـالم، زمینه های رشـد و توسـعه همه جانبه 
فراهم می شود. کشور سنگاپور داری تنّوع دینی است و برخالف بسیاری از کشورهای دیگر که دین رسمی 
آنها فقط یک دین است، در این کشور برخالف جمعّیت کم، سه دین را حکومت به عنوان ادیان رسمی اعالم 
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کرده است. حاکمّیت این ادیان گوناگون، موجب شده است تا ناخواسته نوعی فضای رقابتی برای پیروان آنها 
فراهم شود. گویی اینکه فضایی سالم در این میان حاکم است. صّحت این قول، حاکمّیت صلح و آرامش در 

میان اقوام و نژادهای گوناگون و احترام متقابل آنها به یکدیگر است.

12- سند چشم انداز و نقشه راه کارکرد های مساجد
یکی از علل مهم موّفقّیت مدیریت مسـاجد در سـنگاپور، تعریف و تبیین چشـم انداز برای مسـاجد اسـت. 
در ایـن چشـم انداز، اهـداف بلندمّدت، میان مـّدت و کوتاه مّدت به درسـتی تعریف شـده و روال اجرایی همه 
فّعالّیت هایی که در مسـاجد انجام می گیرد، مطابق با این اهداف ترسـیم شـده اسـت. این امر، تأثیری بسـیار 
مثبت و عمیق در مدیریت موّفق مساجد دارد؛ زیرا مدیران مساجد در چارچوب های تعیین شده، در نقشه راه، 
مسیر برنامه ریزی و اجرای فّعالّیت های مساجد را ترسیم می کنند و چون مبنای حرکت بر اساس نگاه علمی 
و منطقی و در قالب چشم انداز است در نتیجه، انحرافی از این برنامه ها، سیاست ها و راهبردها دیده نمی شود.

13- فراگیری  کارکردهای مساجد با نظرگاه اقتضای زمان و مکان
این نکته را باید مّدنظر قرار دهیم که مسـجد نهاد تک کارکردی صرف نیسـت و نقش های بسـیار متعّدد 
و متنـّوع اسـت. این مهم در سـنگاپور مـورد عنایت جّدی قرار گرفته اسـت. همان گونه کـه در مطالب قبلی 
اشـاره شـد، در سنگاپور مسـاجد جدید با رویکرد عملیاتی نمودن ایده چند کارکردی و تکّثر و تنّوع فّعالّیت ها 
و برنامه های گوناگون با توّجه به شـرایط و اقتضائات زمانی و موقعّیت جغرافیایی و مکانی شـکل گرفته و بنا 

شده اند.
البّتـه بـه ایـن نکته اساسـی دربـاره کارکردهـا و نقش  اجرایی مسـاجد باید عنایت داشـت کـه برخالف 
فراهم سـازی زمینه های تنّوع پذیری کارکردها، همچنان کارکرد عبادی و مناسـکی از اولوّیت اصلی و اّول 
برخوردار اسـت. اقامه نماز جماعت در مسـاجد از جایگاهی ویژه و مهم در میان کارکردهای عبادی برخوردار 
است و هیچ گاه این امر تحت  تأثیر و حاشیه  دیگر برنامه ها و فّعالّیت ها قرار نمی گیرد؛ به خصوص در برپایی 
نمازهای روزانه به جماعت، حّساسـّیت فراوان دارند و همواره اجرای آن را مورد تأکید قرار می دهند و اعالم 

می نمایند که در همه برنامه ها، امور عبادی باید محور به شمار آید.
یزی و اجرای برنامه ها 14- جوان محوری در برنامه ر

یکی از ویژگی ها و اصول مهم تعیین شده تشکیالت و مدیریت مساجد در این کشور، تدارک و برنامه ریزی 
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فّعالّیت ها با محورّیت جوان و قائل شدن جایگاه ویژه برای ایشان است. این امر در ارتباط با مناسک عبادی 
و نیز در کلیه فّعالّیت های دیگر، از قبیل آموزش، اوقات فراغت، ورزش، مشاوره و غیره به طور کامل مشهود 

است.
نکته مهم این اسـت که مدیران، همه  سـعی و اهتمام خویش را صرف تدارک و برنامه ریزی فّعالّیت هایی 
می کنند که به آسـانی برای یک جوان، قابل اسـتفاده و بهره مندی و دست یابی باشد و  طوری رفتار نمی کنند 

که جوانان با مشکل مواجه شوند.

یزی برای توسعه و تعالی خانواده  15- برنامه ر
با توّجه به اینکه خانواده به عنوان اّولین نهاد اجتماعی، تأثیری فراوان در سـالمت جوامع، به ویژه جامعه 
اسالمی دارد و زمینه سازی این مهم به هّمت خانواده های سالم شکل می گیرد؛ به همین علّت توّجهی ویژه  
به این امر معطوف شده است. در این راستا، محوری ویژه در برنامه ریزی فّعالّیت های مساجد با عنوان توسعه 
خانواده در نظر گرفته  شده است. از جمله فّعالّیت هایی که مختّص خانواده ها انجام می  شود، آموزش دادن به 

آنان است. هدف از آموزش خانواده ها، ارتقاء سطح معلومات و آگاهی  آنان است.

16- توانمندسازی فّعالّیت ها وعملکردی فّعاالن مساجد
از دیگر دالیل موّفقّیت مدیریت مساجد در این کشور، نگاه ویژه به امر توانمندسازی به خصوص در حوزه 
منابع انسانی است. در کنار برنامه ریزی فّعالّیت های گوناگون در این راستا )از جمله آموزش مستمر(، تفویض 
اختیـار بـه زیرمجموعه هـا نیز صورت می گیـرد؛ به نحوی که موجب تقوّیت و افزایـش اعتماد به نفس منابع 
انسـانی فّعال در مسـاجد می شـود. به عالوه، واگذاری اختیار، نوعی احساس استقالل در تصمیم گیری و اجرا 
را به آنان می بخشد که با این کار، زمینه افزایش انگیزه در نوآوری و به کارگیری روش های خاّلقانه در افراد 
پدید می آورد و فرد مجبور می شـود فّعالّیت های خود را با سـطح نیاز مخاطبان هماهنگ سـازد. البّته گفتنی 
اسـت که بحث توانمندسـازی در سنگاپور در تحّقق توسـعه کالن، در دیگر بخش ها و سازمان های دولتی و 
بخش خصوصی نیز صورت می گیرد و فضای دانش محور در این کشور حاکم است و مسلمانان نیز به عنوان 

بخشی از جمعّیت تشکیل دهنده این کشور متأثّر از این موضوع هستند.
وزآمدسازی فّعالّیت ها و برنامه های مساجد 17- ر

از مزّیت هـای ویـژه مسـلمانان سـنگاپور، بهره گیری و اسـتفاده از فّناوری های نوین در حـوزه ارتباطات 
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و اّطالعات)IT( اسـت. این امر سـبب شـده اسـت که فضای ارتباط و تعامل بین مسـلمانان و مراکز دینی، 
به خصوص مسـاجد با سـرعت و دّقت و به صورت آسـان انجام گیرد و اّطالعات آن در شـبکه ای وسـیع به 

مسلمانان منتقل شود. 
پرداخت و دریافت روزآمد امور مربوط به زکات، ثبت نام حّج، غذای حالل، کمک های مالی به مسـاجد و 

محاسبه زکات و پرداخت فطریه با استفاده از کارت های اعتباری و به روش های زیر انجام می گیرد:
User ID ـ  اینترنت بانکیFlexi pay  ـ Enest

18- بانک جامع اّطالعاتی از وضع مسلمانان سنگاپور
همان گونه که ذکر شد، از مزّیت های مدیریت موّفق مساجد در سنگاپور، بهره گیری از سیستم سرآمدی 
سازمانی است. برای این منظور ضروری است که مدیران مساجد برای برنامه ریزی دقیق، اّطالعات کامل و 
جامعی از وضعّیت مسلمانان داشته باشند تا بتوانند سیستم تعالی و برنامه ریزی هدفمند را برای توانمندسازی 
آنـان فراهـم کنند. مسـئولّیت اجرای این کار بر عهده »اداره برنامه ریزی مسـاجد« اسـت. این اداره زیر نظر 

مجلس علمای اسالمی سنگاپور فّعالّیت می نماید.
تهّیه این اّطالعات از مخاطبان و اّطالع از عالقمندی آنان  برای عضوّیت در کمیته ها، انجمن ها، احزاب، 

مجامع و مؤّسسات، به هّمت افرادی انجام می گیرد که تحت پوشش )muis( فّعالّیت می نمایند.
بعـد از تکمیـل فرم، هر فرد متقاضی، خویش را موّظف می داند که به مقررات و ضوابطی که مجلس علما 
تعییـن می کنـد، پایبنـد بماند و تمام تصمیمات ایـن مجلس را بپذیرد و در هر نوع آموزشـی که مجلس علما 

برای او در نظر می گیرد، شرکت نماید.
نکته جالب در این فرم، قرار دادن جای ویژه برای امضا و تأیید تکمیل این فرم توّسط معّرف و رابط مسجد 
و در نهایت دفتر برنامه ریزی مسجد است. در این زمینه اّطالعات مسلمانانی که حداقل 21 سال دارند، به طور 

کامل در قالب یک فرم دریافت می گردد. مشّخصات زیر در این فرم درج شده است:
مشـّخصات فردی، نژاد و ملّیت، جنسـّیت، وضعّیت تأّهل، وضعّیت شـغل، نشانی محّل کار، آدرس محّل 

کار و زندگی، کدپستی، تحصیالت، شماره تماس، نام معّرف، و غیره.

19ـ خدمات رفاهی و آموزشی کارکنان مساجد
فّعالّیت هایی در قالب فرصت شـغلی و ارائه بورسـیه به کارکنان داده می شـود. در ترسیم اهدافی که برای 
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این منظور در نظر گرفته  شـده، چنین آمده اسـت: ما در پی توسـعه جامعه مسـلمانان با اعتبار غنی اسـالمی 
که الزمه پیشـرفت در جهان معاصر اسـت، هسـتیم... مجلس علمای اسـالمی خود را متعّهد به افزایش رفاه 

کارکنانش از طریق روش های عالی منابع انسانی می داند.

20ـ اّطالع رسانی فّعالّیت ها و برنامه های دینی مساجد به مسلمانان 
یکـی از ویژگی هـای بسـیار نیکـو و شـاید منحصربه فرد، حوزه اّطالع رسـانی مسـاجد سـنگاپور اسـت. 
اّطالع رسـانی دقیـق و کامل همراه بـا بیان جزئیات فّعالّیت هایی که برای مناسـبت های عمومی و خاّص در 
طول سـال در نظر گرفته شـده و نیز برنامه های روزانه و دائمی در مسـاجد انجام می شود، بیانگر برجستگی و 

موّفقّیت  مدیریت مساجد در این راستا است. برای اّطالع بیشتر به چند نمونه اشاره می شود: 
  اعالم دقیق و زمان بندی شده خطبه های نماز جمعه در مساجدی که برگزار می گردد؛ نام و نام

خانوادگی خطیب، نوع زبانی که خطبه قرائت می شـود )انگلیسـی، ماالیی، تامیلی و عربی( و برای 
تعدادی از مساجد نیز خطبه به دو زبان خوانده می شود. حّتی در مساجدی که قبل از خطبه، بیش از 
یک زبان صحبت می شـود )مثل انگلیسـی و ماالیی(، نام این مساجد از قبل اعالم و اّطالع رسانی 

می شود. 
  اعالم دقیق اوقات شـرعی در کلّیه مناطق سـنگاپور برای هر ماه مشخص می گردد )با توّجه به

اینکـه حکومت این کشـور در این خصوص هیچ اقدامی نمی نمایـد(. در ماه مبارک رمضان، زمان 
امساک و افطار نیز اعالم می گردد.

  اعالم دقیق مجالس تالوت و حفظ و تجوید قرآن کریم و نام جزء  هایی که در تاریخ و روزهای
مشّخص قرائت خواهد شد. این اّطالع رسانی در قالب فرم ها و جداول مخصوص انجام می گیرد.

  اّطالع رسـانی دقیـق تمـام ابعـاد و اشـکال و چگونگی پرداخـت زکات از طریق تهّیـه و توزیع
فرم هـای مخصـوص و معّرفـی مراکـزی که در زمینه چگونگـی و میزان پرداخت زکات مشـاوره 
می   دهنـد. همچنین، فرهنگ سـازی و ترویج سـّنت نیکوی زکات با بهره گیـری از آیات و روایات 
همراه با بیان آثار و برکات آن و نیز تأکید بر این جمله که پرداخت زکات، راهی برای تقوّیت جامعه 

اسالمی به شمار می آید.
  اّطالع رسـانی دقیق از غذاهای حالل و مراکز عرضه کننده آن به خوبی انجام می شـود. با توّجه

به اینکه غالب مردم کشـور سـنگاپور غیرمسـلمان هستند، همین  امر سبب شده  است تا مسلمانان 
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در تهّیه غذا های حالل حّساسّیت  داشته باشند. اّطالع رسانی دقیق در این خصوص، به آنها کمک 
شایان توّجهی نموده است.

  اعـالم مسـاجد اقامه کننـده نماز عید فطر همـراه با ذکر زمان دقیق نماز، آدرس مسـاجد و نوع
زبان قرائت خطبه در کّل سـنگاپور، با هدف اّطالع دقیق مسـلمانان از برنامه های این عید بزرگ 

صورت می گیرد.
  تهّیه تقویم اسالمی ساالنه برای مسلمانان از دیگر موارد است. با توّجه به اینکه تقویم رسمی

کشـور سـنگاپور میالدی است، برای اّطالع رسـانی دقیق روزهای مناسبت های دینی برای انجام 
عبادات و مناسک عبادی، تقویم ساالنه اسالمی تهّیه شده و منتشر می شود.

وه هدف 21- سنخّیت و تناسب فّعالّیت ها و برنامه ها با گر
تدارک و اجرای برنامه های مساجد، بر اساس وضعّیت عمومی مخاطبان صورت می گیرد. تناسب سّنی، 
مقاطع سـّنی )کودک، نوجوان، جوان، بزرگسـال(، جنسـّیت و نوع نیاز مخاطبان )دینی، اجتماعی، آموزشی، 
فرهنگی( و نیز زبان مخاطب )انگلیسی، ماالیی، عربی( و در قالب های مختلف )کالس آموزشی، نمایشگاه، 

باشگاه جوانان( و... در این برنامه ریزی ها در نظر گرفته می شوند.
از جمله مهم ترین مسـائلی که ویژه مخاطبان مسـجد در نظر گرفته می شـود و از آنها درخواست می شود، 
مراعات حّداقلی و شرایط عمومی )آداب، رفتارها و...( برای حضور در مسجد است. البّته، آنان را تحت شرایط 

سخت گیرانه قرار نمی دهند تا موجب گریز آنان از مسجد گردد. 

بیت و کادرسازی از میان جوانان  22-  تر
از برنامه های مهم اجرایِی تشـکیالت مسـاجد در سـنگاپور، توّجه ویژه به تربیت نیروهایی متخّصص و 
توانمند از میان جوانان مسـلمان اسـت. در این زمینه، »مدارس اسـالمی سـنگاپور« راه اندازی شـده  اند. این 
مـدارس، همـگام بـا دنیای مدرن در حوزه های علمی و آموزشـی حرکت می کنند و نمـادی از تعلیم و تربیت 
اسـالمی به شـمار می روند. امروز بسـیاری از جوانان فارغ الّتحصیل این مدارس، به افراد مهم و برجسـته در 
سـطح کشـور تبدیل شـده اند؛ چنان که عّده ای از آنها در سازمان ها و دسـتگاه های دولتی، در مسئولّیت هایی 
مهم به کار مشـغول شـده اند. علّت موّفقّیت آنان را باید در ارتقای سـطح دانش و آگاهی این افراد دانست که 
در کنار آموزش های علمی، آموزش های اسالمی را نیز فراگرفته اند. با توّجه به این موّفقّیت هاست که مشابه 
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این مدارس در کشورهای دیگر، از جمله مالزی و فیلیپین نیز راه اندازی شده است.

پیشنهادها

بهره گیری اصولی از نظام )سیستم( تعالی سازمانی )سرآمدی(، از طریق بومی سازی با هدف روزآمدسازی 
و کارآیی بخشـی به مسـاجد کشور؛ این امر در توانمندسازی و ارتقاء سطح کّمی و کیفی فّعالّیت های سازمان 
مسـاجد در حوزه هـای مختلـف سـخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسـانی تأثیری فراوان و شـگرف خواهد 

داشت.
اتّخـاذ سـاز و کار مناسـب به منظـور تبیین صحیح و ضرورت طرح بحث واگـذاری مدیریت کالن و خرد 

مساجد کشور به مردم و استقالل بخشی به آن، حول محور و »استوانه والیت« از طریق عالمان دینی.
با توّجه به تعداد بی شـمار مسـاجد در سـطح کشـور ما )بیش از 70 هزار مسـجد(، ضروری اسـت نگاهی 
نظام مند و شـبکه ای در مدیریت آن اعمال و اجرا گردد؛ زیرا بهترین شـیوه برای اداره این تعداد مسـاجدـ  با 

توّجه به گسترش و پراکندگی آنها در سطح کشورـ  است. این روش می تواند ثمربخش و پر فایده باشد.
احیاء و روزآمدسـازی کارکردها و فّعالّیت های دینی با محورّیت مسـاجد، به گونه ای که هر فّعالّیت جدید 
که در حوزه دینی صورت می گیرد، بسـتر اجرای آن برای مسـاجد تعریف شـود. متأّسـفانه در زمان حاضر به 
جای افزایش کّمی کارکردها در مسـاجد، به جداسـازی فّعالّیت های دینی و فرهنگی از مساجد پرداخته شده 
و با راه اندازی فرهنگسـراها، مجتمع های فرهنگی، کانون های قرآن، مهد های کودک، حسینیه ها، هیئت ها 
و خیمه های خارج از مسجد و...، کارکردهای مساجد به شّدت کاهش پیدا کرده و با ادامه این روند، در آینده 

نزدیک شاهد محدود و معدود شدن مساجد تنها در کارکرد عبادی و مناسکی آنها خواهیم بود.
بـا توّجـه بـه اینکـه یکی از بسـترهای مهـم در فرهنگ سـازی و نهادینه سـازی فرهنگ مسـجد، عامل 
اّطالع رسـانی و آگاه سـازی الیه ها و سـطوح مختلف اجتماع است، الزم اسـت در خصوص این جایگاه مهم 
توّجه و عنایتی ویژه شود و برنامه ریزی اصولی برای بهره مندی حداکثری از فضای رسانه ای و اّطالع رسانی، 

به خصوص در فضای مجازی و سایبری صورت پذیرد.
هماهنگ سـازی و متناسب سـازی برنامه ها و فّعالّیت های اجرایی در مسـاجد با سطح توّقعات و انتظارات 
سـطوح و الیه های مختلف جامعه، به ویژه طبقه جوان و قائل شـدن جایگاه ویژه برای مخاطبان و توّجه به 
ذوق و سـلیقه آنهـا، موجـب ایجـاد و تقوّیت حّس همدلی و هماهنگی با مدیران مسـاجد و روی آوری آنها به 
مسـاجد خواهد شـد؛ زیرا مسجد، به عنوان پایگاهی است که می تواند در کمال صداقت، نیازها و توّقعات آنها 
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را برآورده سازد.
از جمله اشـکاالت جّدی که در وضعّیت فعلی مدیریت مسـاجد ما، چه در بُعد کالن و چه در بُعد خرد دیده 
می شود، بی توّجهی به بحث بسیار مهم خانواده هاست. ضروری است که در مدیریت مساجد و در تمامی ابعاد 
آن )کالن و خرد( برای خانواده ها به خصوص والدین و باالخص مادران، جایگاهی ویژه  در نظر گرفته شود؛ 
زیرا هرگاه بتوانیم نهاد خانواده را با مساجد اُنس دهیم و آشنا و جذب نماییم، در نتیجه، زمینه ایجاد جامعه ای 
سـالم و دین محور فراهم خواهد شـد. این نکته مهّمی اسـت که ضرورت دارد در برنامه ریزی برای مسـاجد 

توّسط مدیران و متولّیان امر مسجد، مورد توّجه ویژه و عنایت جّدی قرار گیرد.

نتیجه گیری

1. اگرچه دین اسالم برای همه کشورها، دین ثابتی است و اختالفی در احکام و اعمال عبادی و مناسک 
اجرایی در مساجد، به خصوص در اصول و مبنا وجود ندارد، ولی کارکردهای سازمانی مساجد در کشورهای 
گوناگون، متنّوع اسـت. بنابراین، الزم اسـت از این تنّوع و تکّثر کارکردها، متناسـب با شرایط خاّص فرهنگی 

کشورها بهره گیری و استفاده شود.
2. نظام )سیسـتم( تعالی )سـرآمدی( سـازمانی که با هدف توانمندسـازی جامعه اسـالمی سنگاپور و نیز 
مدیریت موّفق مسـاجد به کار گرفته شـده اسـت، با توّجه به بومی سـازی آن به هّمت سـنگاپوری ها، قابلّیت 
اجرایـی در مسـاجد را دارد و می توانـد به عنوان الگویی برای کشـورهای اسـالمی، به ویژه کشـور ما به اجرا 

گذاشته شود.
3. روزآمد نمودن و متناسب سـازی برنامه ها و فّعالّیت های اجرایی در مسـاجد، می تواند زمینه کارآمدی و 
ایفای نقش  بیش از پیش در فّعالّیت های مختلف در محیط های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حّتی اقتصادی 

جامعه داشته باشد.
4. اسـتفاده از فّناوری )تکنولوژی( نوین اّطالعاتی و ارتباطی، به ویژه فضای مجازی و سـایبری، می تواند 
نقش زیادی در چابک سـازی و سـرعت، دّقت و دسـت یافتنی  شـدن ارتباط و تعامل بین مسـاجد و مردم ایفا 

نماید.
5. از جمله رموز موّفقّیت در مسـاجد سـنگاپور، واگذاری و واسـپاری امور به مردم و مشارکت فّعاالنه آنان 
در اداره مسـاجد اسـت. عدم دخالت دولت مرکزی در امور مربوط به مسـاجد، زمینه سـاز رشـد همه جانبه و 

بهره مندی حداکثری از مشارکت مردم شده است.
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6. ارتباط بسیار تنگاتنگ و صمیمانه بین مدیران مساجد و مردم، از عوامل موّفقّیت مساجد است و همین 
امر سبب شده است که مردم نوعی احساس یگانگی و مسئولّیت در اداره مساجد داشته باشند.

7. توّجـه ویـژه بـه امـر آموزش و محور قـرار دادن آن با هدف ارتقاء سـطح دانش و آگاهی منابع انسـانی 
مساجد، از دیگر عوامل موّفقّیت اداره مساجد است.

8. اّطالع رسـانی همه جانبه و فراگیر به روش ها و شـیوه های مختلف، توانسته است زمینه مشارکت بیش 
از پیش مسلمانان را در اداره مساجد فراهم سازد.

9. متنّوع سازی فّعالّیت ها و برنامه های اجرایی در مساجد و توّجه به سالیق و ذوق مخاطبان و نیز مّدنظر 
قـرار دادن شـرایط عمومی و اختصاصی مخاطبان، به ویژه قائل شـدن جایگاه ویـژه برای جوانان، از عوامل 

موّفقّیت تشکیالت مساجد در سنگاپور است.
10. برنامه ریزی هدفمند و اتّخاذ سـاز و کار مناسـب برای هماهنگی و هم خوانی سـطح انتظارات مردم از 
مسـاجد و پاسـخ گویی منطقی و جّدی به این توّقعات، موجب برآورده شـدن بیشـتر انتظارات و خواسته های 

مردم در زمینه های مختلف از سوی مدیران مساجد شده است.
11. تهّیه و تدوین اصولی و واقع گرایانه راهبردها و سیاسـت گذاری ها، ترسـیم چشم انداز و اُفق فّعالّیت ها 
همـراه بـا تعیین چارچـوب و حدود و ثغور برای حرکـت، و متمرکز بودن مرکز هدایت و رهنمون سـازی این 
برنامه های ابالغی، ضمن حذف تعّدد مراکز تصمیم گیری و تشّتت در اجرا، موجب حرکت منطقی، عقالنی و 

صحیح در این راستا شده که این مهم از مزایای برجسته موّفقّیت مدیریت مساجد در سنگاپور است. 
12. هم راسـتایی و تقویت مسـاجد به هّمت کلّیه سـازمان ها، تشـّکل ها و مؤّسسات اسالمی موجب شده 
است که کلّیه فّعالّیت ها و برنامه ها در جهت تقوّیت مساجد صورت گیرد و موجب شود تا از اجرای برنامه هایی 
که موجب تضعیف مساجد و یا جدا شدن و یا حذف یک یا چند کارکرد از مسجد گردد، جلوگیری شود. همین 
امر موجب رشـد و افزایش کّمی تعداد کارکردها و نقش های فّعال مسـاجد شـده و در نهایت، زمینه ساز محور 

قرار گرفتن مساجد در میان جامعه اسالمی سنگاپور شده است.
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