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    يرفسنجان ياهللا هاشم تيآ ةمقدم
 يا عنـوان مجموعـه» از منظـر قـرآن ياسالم گاه مساجد در نظاميجا«

ر يـاخ يها نجانب در ساليا ياست كه مؤسسه مسجد بر اساس چند سخنران
ارزشمند در جهت توجه مردم و مسئوالن كشـور  يكرده كه تالش يآور جمع

توانستند  يداد، م يالبته اگر وقت اجازه م. به مسجد و امور مربوط به آن است
سـال  30 يكه طـ ييها اميها و پ ها، مصاحبه يخنرانبا مراجعه به مجموعه س

  .تر كنند م، مجموعه را كامليت موضوع مسجد داشتيگذشته با محور
دانم كـه بـا نگـارش  يش ميفه خوياند، وظ دهيكه كش يبا توجه به زحمت

ن متن به عنوان مقدمـه، از همكـاران مؤسسـه مسـجد وشـخص حجـت يا
نـه ينهاد يم، چـون تـالش بـراينمـاتشكر  يقرائت ين تقياالسالم والمسلم

در جامعه، از اقدامات خـدا و خلـق  يكردن فرهنگ مسجد و اخالق مسجد
 يارهـايمع ي، جامعـه را بـه سـوياست كه عالوه بر اجـر اخـرو يا پسندانه

  .دهد يسوق م يم الهيمنطبق با تعال يدرست زندگ
ت ايباشد، بر اساس آ يم» سجد«مجرد  يشه ثالثيمسجد اسم مكان از ر

ا دارد، امـا نقطـه اوج قداسـت يـم انبيو تعال يان الهيشه در همه ادير يقرآن
نـه و سـاخت يبـه مد ٩امبر اكرميمسجد به صورت خاص همزمان با ورود پ
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از آن زمـان تـا كنـون مسـاجد در كنـار . رون آن شهر استيمسجد قبا در ب
 يو فرهنگـ ي، اجتمـاعياسـيمسـائل س يبـرا يعبادات عباد الرحمن محلـ

بـن  ي، مخصوصاً عليو ائمه هد ٩اكرم يامع مختلف بوده كه حضور نبجو
مـردم و  يو اجتمـاع يو مشكالت فرد يحلّ و فصل دعاو يبرا ٧طالبياب
بر نقـش  يات شاهدياعزام به غزوات و سر يج مردم برايم و بسيتفه يحت

  .باشد يمساجد م ياجتماع
د در حـوادث گذرم كه چگونه مسجد و امام مسـج يدور م يها از گذشته

پـردازم كـه مسـاجد  ير مـيـاند و بـه دوره اخ روزگار مأمن و ملجأ مردم بوده
كه بـه خـاطر حضـور  يرومنديره نيما با توجه به زنج يسراسر كشور اسالم

خاص، مبارزه بـا  يها مناسبت ين در مساجد و برگزاريت مبارز و متديروحان
  .داند يبه بدنه جامعه گسترش م يز پهلوين گريم ديرژ

گـاه يم كه نشان از جاينما يادآوريرا  يا ن جا خوب است كه خاطرهيهم
ل انقـالب يـاوا. گانگان اسـتيه بيمبارزه عل يان مسلمانان برايمسجد در م

ها مبارزه بـا  كه سابقه سال يرين الجزاياز مبارز يكيشعالل،  ي، آقاياسالم
 ياهللا طالقـان تيران آمده بود و در مسجد آيفرانسه داشت، به ا ياستعمارگر

ها كشور ما را  يفرانسو يوقت«: ت مسجد گفتيدرباره اهم يك سخنرانيدر 
ن يه جهاد مـا بـود، از بـيرا كه سرما ياشغال و مستمره كردند، همه مظاهر

 .»ميت و مبارزه نداشتيهدا يرا برا ييبردند و ما جز مساجد جا

د بـر يتوان يكرد كه با مساجد م يد ميداشت، تأ ك يا سخنان ناصحانه يو
سال در مسـاجد،  يها ما كه سال يسخنانش برا. ديهمه مشكالت فائق شو

  .ز ملموس بوديادامه راه ن يم، برايكرد يا و منابر با مردم صحبت ميتكا
م كـه بـه ادّلـه مختلـف يز اشـاره كنـين نكته تأسف بار نيد به ايالبته با
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م و يينمـا يزيـه رمساجد برنامـ يو نرم افراز يسخت افزار يم براينتوانست
ران بـا مسـاجد يسه مساجد ايهزار مسجد بدون امام جماعت و مقا 30وجود 
است،  ياست رسميس يك بودنش، شهره عام و خاص و حتيكه الئ يكشور

  .دينما يشتر مين تأسف را بيا
 يهـا ت عـالم و آگـاه و طلبـهين نكات تأسف بار، وجود روحانيدر كنار ا

مربـوط بـه امـور  يكلـ يهـا اسـتين سيدوه و تـيعلم يها فاضل در حوزه
ن مجموعه آمده، در يهم يانيژه درباره مساجد كه در بخش پايفرهنگ، به و
را  يا نـدهيد آيش دارد، نويدر دامان خو يران اسالميكه ا ينيكنار مردم متد

م در يكـه قـرآن كـر يگـاهيبه همـان جا يران اسالميدهد كه مساجد ا يم
البتـه . م كـرده اسـت، برسـنديمسجد ترس ياش بريات فراوان خويآ يالبال
از يبالقوه ن يها تيو ظرف يو معنو يماد يها هيم كه سرمايد فراموش كنينبا

  .در همه ابعاد دارند يجامع اجرا يها به برنامه
  
  

  يرفسنجان ياكبر هاشم
ص مصلحت نظاميس مجمع تشخيرئ



  

  پيشگفتار
 ةامـروز دربـار. تنظام اسالم بر محور قرآن اسـ يريگ بحث درباره شكل

مـا معمـوالً در  ين بحث در كتب فقهـيگاه ايكنم كه جا يمسجد صحبت م
 ياسـت؛ ولـ يار مهمـيكنم مسئله بسـ يد كه فكر ميآ يم» مكان نمازگزار«

هستند و با مسـجد سـروكار دارنـد، ممكـن  يچون نوع مخاطبان ما مسجد
امـا  كـنم ينداشـته باشـد؛ فكـر مـ يآنان تازگ يش برايزهايچ ياست بعض

ن يتـر ساختار نهاد مسـجد جـزء مهـم. باشد يمجموعه آن بحث قابل توجه
است كه از زمان خودش تا اكنون و ان شاء  ينظام اسالم يساختار يكارها
  . و امّت ما خواهد داشت ياسالم ةجامع يدر زندگ يينده آثار گرانبهاياهللا تا آ
كنم؛  يعرض م شود خدمتتان يمسجد از قرآن استفاده م ةكه دربار ياتيآ

  1.شود يم يار طوالنيم، بحث بسيات بپردازيم به روايالبته اگر بخواه

                                                 
  .   7/1/1388خطبه هاي نماز جمعه.  1



  

  گفتار اول

  

خ مسجديتار





  

  است يان آسمانيمسجد از زمان هبوط حضرت آدم جزء ساختار اد
ن مطلـب را از يـرسـد كـه ا يخواهم عرض كنم و به نظر م يم كه يا ن نكتهياول
 يكه مسجد از زمـان هبـوط حضـرت آدم بـر رو ن استيشود استفاده كرد ا يقرآن م

ان يـشـه بـوده و جـزء سـاختار اديهم -ر مسـجديـبا تعب يحت -فيجاد تكلين و ايزم
ان مختلـف بـا اسـم مسـجد شـناخته يـاست؛ البته معمـوالً امـروزه معابـد اد يآسمان

نهـا؛ امـا از ير است و امثال ايسه است، صومعه است، ديسا است، كنيشود؛ مثالً كل ينم
را از قـرآن  ير مسـجد از اول بـوده اسـت كـه مـوارديـشود كه تعب يرآن استفاده مق

  .كنم يخدمتتان عرض م
گرفتـه شـده » سـجده«شه يمسجد از ر. كنم ياز زمان خود حضرت آدم شروع م 
بـه . ش آمـديبود كه بعد از خلقت حضرت آدم و بشـر پـ يا ن مسئلهيسجده اول. است

. س ابـا كـرديآنان اطاعت كردنـد؛ امـا ابلـ. كنند ف شد كه بر آدم سجدهيمالئكه تكل
، يمحل سجده عـام اسـت و از نظـر عبـاد. ن سجده مشتق شده استيمسجد از هم

 ةرسد در سـور يكه نوبت به فرزندان آدم م يبعد بالفاصله وقت. دارد يشتريت بيعموم
 ياهـ ن خطابيشان به زمياعراف، خداوند بعد از اشاره به خلفت حضرت آدم و هبوط ا

چند مورد است كـه . كند يان ميمناسب با زمان ب يحات اضافيآدم با توض ياو را به بن
  . پردازم يحاال به آن موارد نم
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و فرزنـدان  يل جامعـه بشـريشود كـه از زمـان تشـك ينها معلوم مياز ا
 أَمرَ قُلْ(: بشر آمده است ين احكام برايها و ا ن گونه خطابيحضرت آدم ا

 الـدينَ  لَـه  مخْلصينَ وادعوه مسجِد كُلِّ عنْد وجوهكُم وأَقيموا طبِالْقس ربي
د، عبادت، معاد يتوح« يچهار فراز دارد كه روه ين آيا 1)تَعودونَ بدأَكُم كَما

 ينجا لفظ مسجد آمده و ممكن است كسـيدر ا. ه شده استيتك» و اخالص
] مكـان خـاص[عبادت است و اسم  د مسجد همان محليه بگوير آيدر تفس

م كـه عنـوان يريچرا نپذ. ميندار يليز دليت نين عموميا يما برا يست؛ ولين
كه حضرت آدم مروج آن در اوالد  ينيمسجد همان موقع بوده و در ساختار د

  .خودش بوده، وجود داشته است
در زمـان . بودنـد يسـيحضـرت ع ٩ا حضـرت رسـوليـقبل از خاتم انب 

شان در داسـتان يم؛ اما بعد از اينيب ير مسجد در قرآن نميعب، تيسيحضرت ع
كـه  يش آمده، وقتـيپ يسيها سال بعد از حضرت ع كه ده» اصحاب كهف«

 يبا اختالفات فهمند، يكنند و قداست آنان را م يدا ميمردم اصحاب كهف را پ
قبـور  يشان غالب شـد، گفتنـد رويكه رأ ي، كسانبودهان آنكه در برخورد با 

ذينَ  قـالَ    (: ميساز ين مسجد مآنا وا  الـَّ لـى  غَلَبـذَنَّ    ع لَنَتَّخـ مرِه أَمـ  هِملَـيع 
در آن  يعنـيد؛ يـاين است كـه اسـالم بين صدها سال قبل از ايا 2)مسجِداً

  . مسجد بوده است ةزمان كلم
ست؛ يما ن ين مسجد، مسجد اصطالحيد ايبگو يد كسياشاره شد كه شا

شكل آمده   نين لفظ به هميبه هرحال ا يجده است؛ ولس يبلكه معبد و جا
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) غمبـرين پيش از آخـريزمان حضـرت آدم و در امـت پـ(ن دو فراز يو ما از ا
ن يـآنان با ا ينيد يها م كه مسجد وجود داشته است؛ البته در كتابيفهم يم

  .ستيعنوان ن
ز قبل از آمدن اسالم مسـجد بـوده اسـت؛ ين» ياالقص مسجد« ياز طرف 

خواندند،  ينماز م يبه طرف مسجداالقص ٩كه حضرت رسول يآن روز يعني
شده است و شب  يآن بوده و مسجد خطاب م يرو ين نام مسجداالقصيهم

ان روشن اسـت كـه ين بيبوده است؛ با ا ٩معراج توقفگاه اول حضرت رسول
ساخته شود مسـجد وجـود  ينكه در اسالم مسجديش از ايقبل از اسالم و پ

كـه  ييجـا. اسـت يان آسـمانياد ين مسجد جزء ساختار اساسيراداشته؛ بناب
  1 .ژه برقرار كننديمردم در مقابل خدا سجده و عبادت كنند و با خدا ارتباط و

  بعد از هجرت  ٩غمبريپ ن اقدامياول» ساخت مسجد«
د يكه مطلع هست يبا آن شكل ٩غمبريپ ،ا شديمه يا نهينه زميدر مد يوقت
نه به ينكه مردم مديبا ا. نه رفتنديمدطرف ار كردند و به ت فريله المبيبعد از ل
امبر يستادند تا به استقبال پيا ينه ميمد يامبر هر روز در دروازه جنوبيانتظار پ
 تابودند  ٧طالبيابن اب يو در انتظار آمدن عل كردندتوقف  »قبا«در  بشتابند،

ن يقبـا بودنـد اولـكه در  ين چند روزيدر هم. ندنرساب امبريخود را به پ انآن
را سـاختند و بـا  )مسجد قبا(خود  يگاه اساسين بود كه پايا كه كردند يكار

بـه . نـه حركـت كردنـديمدطـرف گر بـه يك ديو دوستان نزد ٧يآمدن عل
بسازند كه با  يگاهين بود كه باز پاين كارشان اياولز يننه يمحض ورود به مد

دا كردند و با مشـاركت يپ يلن حاليزمن يبنابرا ؛دنمردم سر و كار داشته باش
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  . ساختندرا  يمسجد يآوردند در مدت كوتاه يمردم كه مصالح م
هـا شـب  خـانم .كـرد يمثل مردم در آوردن مصالح كار مـ ٩غمبريخود پ
 يالبته مسجد بـه شـكل ؛ساختند يروز مسجد مدر ان يآقاو آوردند  يمصالح م

بـا چـوب و  ياه و سقفنسبتا كوت يواريد .نبود كه ما حاال در ذهنمان هست
و در كنار آن هم چنـد شده بود  ها مفروش  زهيبا سنگ ركه  ينير و زميحص

آنجـا . كردنـد يمـ يكشان آنجا زنـدگياران نزديغمبر و يحجره ساختند كه پ
  .بود ٩غمبريپ يگاه حكومتيپا

ت عـيب ٩غمبـريبـا پو آمدنـد  ينه گـروه گـروه مـيبه بعد مردم مد آناز  
مطالبـات خـود را  زيـن ٩غمبـريپ .گفتنـد يدشـان را مـشـرط خوو كردند  يم
مـردم  يل اسـالم را بـرايتوانستند آن افكار اص يطين شرايدر چن .گفتند يم

در  ٩غمبـريپ ينه حركت حكومتيجه همان سال اول زمينت ؛ درح بدهنديتوض
  1.نه شكل گرفتيمد

  د مركز دانش باشديبا قتاًيمساجد حق
از  ياريبود، بسـ يت اماكن حكومتيودنكه محديبه علت ا ٩غمبريزمان پ

م غنائم و يها، تقس گرفت؛ مثالً مقدمات جنگ يكارها در خود مسجد انجام م
ن و يسـاخته بودنـد كـه مهـاجر ييكنار مسـاجد جاهـا ياز كارها؛ حت يليخ

ها آنجا  ها در آنجا بوده درس كردند و آموزش يم يزبانيل را در آنجا ميسب ابن
  . شد يدر مسجد انجام م يمعمو يكارها ةعمد. بود

از مسـجد بـه  يو حكـومت يادار يج كارهـايتدر به ٩غمبريبعد از زمان پ
 ةجهـان اسـالم و توسـع ةتوسـع ين اقتضـايادارات مخصوص رفت؛ البته ا
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م و يآمـوزش و تعلـ« يهم اعتراض نداشـته؛ ولـ يبود و كس  ينيد يكارها
بـر محـور  ياسـالم ينـيمعموالً مـدارس د. ها در مساجد ماند مدت» تيترب

شدند، مسجد اصل بـود و در كنـار آن مدرسـه و دانشـگاه  يمساجد ساخته م
كـه  ين تمـام كسـانيافتنـد؛ بنـابراي يساختند و علوم از مسجد توسعه مـ يم

دا يـپ يتقـدس معنـو يدنـد از بعـد عبـاديد يا آموزش ميدادند  يآموزش م
و هنوز هم با همـان  كردند؛ مثالً جامع االزهر در مصر، مسجد جامع بوده يم

ك مسـجد يـند جامع؛ امّا از يگو ياسم است؛ گر چه امروزه به دانشگاه هم م
  .د هزار سال استينيب يده كه االن مينجا رسيجامع شروع شده و به ا

هـا جـدا  ها رفته رفته از مسجد خ مدارس و دانشگاهيتار يدر مراحل بعد 
تقل و بـه دور از مسـجد به وجود آمدنـد كـه مسـ يا هيعلم يها حوزه. شدند
س ياز علـوم تـدر ياريه هـم بسـيـعلم يهـا از حوزه ياريبعد در بس. بودند
ه بـود؛ البتـه يـعلم يهـا ك كشور در حـوزهيعلوم  ةدر گذشته هم. شد ينم
م و يچـون وسـعت آمـوزش و تعلـ. ن گونه باشـديد ايشود گفت االن با ينم
ن يا ين داشته باشد؛ ولد اماكن فراواياد است كه حكومت بايت آن قدر زيترب

د يـقتـاً بايمساجد حق .ف هم شدهيشود و ضع يف ميت مساجد دارد ضعيخاص
دسـت كـم بـه  يعلوم انسان يها د رشتهيك مركز دانش باشند و در آنجا باي

شوند در كنار خـود مراكـز  يس ميكه تأس يم داده شود و مساجديتعل يشكل
موارد داشـته  يص در بعضخا يا آموزشي يعموم يو آموزش يتي، تربيآموزش
  1 .خود را ندارد يمياست كه فعالً مساجد، آن نقش قد ينها از موارديا. باشند
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  افتخار خدمت در مسجد
توانـد  يم يهر مقام. داشته است يد سابقه خدمت در معبد چه ارزشينيبب
م و يابـراه در سـوره آل عمـران عظمـت آل. كند ين مسجد خدمتگذاريدر ا
ن است كه ين دو خاندان ايد افتخار بزرگ ايگو يكند، م يم انيعمران را ب آل

مـادر . اسـتيگو يليم خيداستان حضرت مر. اند از خدمه مساجد و معابد بوده
م گرفـت يبعد از فوت شـوهر خـود تصـم) يهمسر عمران نب(م يحضرت مر

مخصوص مسـجد  يعني 1را كه در رحم دارد نذر مسجد و معبد كند؛ يفرزند
م ين رسـم در قـديـا. او نذر شد كه در خدمت معبد باشد يدگباشد و تمام زن
شـان از خداونـد يا. سـتياز نيـد هـم نيشـا. ستين ما نيگر بيبوده و االن د
آن  2.د دختر اسـتيكه بچه متولد شد، د يوقت. ردين نذر را بپذيخواست كه ا

! ايبا حسرت گفـت خـدا. موقع مرسوم نبود دخترها را در خدمت مسجد ببرند
ن نـذر را يـا به قلبش آمد كه خداوند ايد يشن يياز خدا ندا! دختر شد ن كهيا

كـه  يدورانـ. ل معبد شديخدمت به معبد تحو يم براين مريبنابرا 3رفت؛يپذ
د و مشغول عبادت و خدمت بود همه مسابقه گذاشته بودنـد كـه يبه بلوغ رس

 ،با قرعـه) باجناق حضرت عمران(ا يم شوند كه حضرت زكريمتكفل رشد مر
رفت در محـراب  يا ميكه حضرت زكر يوقت. م شديت مريمتكفل اداره و ترب

اورده بـود؛ يكه او ن ييغذا 4.م غذا هستيد كنار مريد يم بزند، ميبه مر يسر

                                                 
1  .)ع رَأَتام ما فيإِذْ قالَت لَك تإِنِّي نَذَر برانَ رطْني  مب       ـميعالس أَنْـت نِّـي إِنَّـكلْ مرَّراً فَتَقَبحم

ليم35:آل عمران. ()الْع.( 
 ).36:آل عمران. ( )فَلَما وضَعتْها قالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُنْثى(.  2
 ). 37:عمران آل.()فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ (.  3
 ).37:عمران آل.() كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عنْدها رِزقاً (.  4
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 ( :دين پرسـيهمـ يند غذاها از كجا آمده؛ بـرايكرد بب يرا غذا را كنترل ميز
ا را يـن مسـئله زكريـا 2.دهخـدا دا: م گفـتيمر 1)اقالَ يا مرْيم أَنَّى لَك هذ

البته در قرآن . است يبهشت يا از غذاهايم كرد كه گويم مريمتوجه مقام عظ
م با ين مريا. ر از طرف خدا آمدهين تعبيبا ا ياست؛ ول يست كه غذا بهشتين
ن عظمت و با نـذر مـادرش و قبـول خداونـد  خـدمتگزار معبـد و مسـجد يا
  . شود يم

راهيم    عهِدنا إِلى(: دمت در مسجد استل خيم و اسماعيافتخار ابراه إِبـ
   ودج عِ السـ شـما  3.)وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفينَ و الْعـاكفينَ و الرُّكـَّ

خوانند، ركوع دارنـد، سـجده دارنـد و  ينجا نماز ميد كه ايخدمتگزار عباد باش
ا اسـت و يـو ابواالنبدارد  يمـيت عظيم كه شخصيآن ابراه. كنند يعبادت م

ت يـمأمور. م نسـب برسـاننديان بزرگ بـه ابـراهيكنند كه اد يهمه افتخار م
م القواعـد مـن   يرفـع ابـراه  يواذ (: ل هم قابل توجه استيم و اسماعيابراه
ـ يل ربنا تقبل منا انك انـت السـم  يت واسماعيالب ن دو نفـر يـا 4.)ميع العل

ن يتـر آنـان كـه بـزرگ. نـدد ساختمان كرديت خداوند را تجديمأمور شدند ب
شان را خـدمت ين همه عظمت دارند، قرآن افتخار بزرگ ايخاندان بشرند و ا

  . كند يان ميت اهللا بيدر مسجد، معبد و ب
در مـورد سـاختن مسـجد قبـا و  ياديـز يزهـايهم چ ٩غمبريدر مورد پ

                                                 
 .همان.  1
 ).37: عمران آل.()قالَت هو منْ عنْد اللَّه إِنَّ اللَّه يرْزقُ منْ يشاء بِغَيرِ حساب(.  2
 .125: بقره.  3
 .127: بقره.  4



 جايگاه مساجد در نظام اسالمي از منظر قرآن  .....................................................    22

   1 .شوم يگر االن وارد آن نمينه هست كه من ديمسجد مد

ـ طه جغرافچ نقيخ اسالم هيدر تار رگـذار  يبـه انـدازه مسـجد تأث    يياي
  نبوده است

مسـجد بـوده  يگاه  اسالم از لحـاظ مكـانين پايتر لين و اصيتر ياساس 
كـرده و اسـم خانـه  ييكه خداوند مـا را بـه آن رهنمـا يهمان نقطه مقدس

خدا كـه همـه . از دادن هستين امتين بهتريآن گذاشته كه ا يخودش را رو
همه امكانات و هر جا هر چه كه هست، خدا حضـور همه فضاها و . جا است

ن يـكنـد، ا يرا به نام خانه خودش بشناسد و به مـا معرفـ يينكه جايا. دارد
  . ت فراوان استينشان اهم

 ييايـچ نقطه جغرافيخ اسالم هيقبول دارند در تار  نكه همهيا ينكته بعد
كـه  يـي ر جـاهـ. ر نداشتهيمسلمانان تأث ياجتماع يبه اندازه مسجد در زندگ

ا از يـكنـد  يدا مـيـشه در مسـجد پير يا دارد به گونه ياسالم  يرنگ و بو
كه در مساجد گرفته شـده  يماتيا تصمياند  ت شدهيكه در مسجد ترب يافراد
از مشـكالت آنـان كـه در  ياريبرنـد و بسـ يكه مردم به مساجد م يو پناه

  2.شود يمساجد حل م

  ساهايعابد و كلها از حمله به م امبر در جنگيمنع پ
 يكـيم مثالً در غزوه تبـوك، ينيب يم ٩امبريزمان پ يها با نگاه به جنگ 

. ديـسـاها حملـه نكنين است كه به معابد و كليا ٩امبر اكرميپ ياز دستورها
هـا  به فطـرت انسـان ياسالم يمساجد و مبان. هستند يگرين ديآنها مال د
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  1 .وابسته است

                                                 
، »1383ها و مقاالت دومين همايش هفتـه جهـاني مسـاجد، مـرداد  مجموعه سخنراني«.  1

، 1384مركز رسيدگي به امور مساجد، مؤسسه فرهنگـي ثقلـين؛ : ؛ تهران  2ج فروغ مسجد
 .66 - 57ص 





  

  گفتار دوم

  

احكام مسجد 





  
دم يـد. كـردم يدرباره احكام مساجد مرور كوتاه فرهنگ قرآنز در امرو

 يمـيدرباره كل مساجد و ن يمين. حدود چهل حكم قرآن درباره مساجد است
شه دارند كه اگـر يارزشمند و ر ين احكام به قدريهمه ا. درباره مسجدالحرام
اسالم است  يكه در طراح يزيشود همان چ يم، مسجد ميآنها را مراعات كن

 يامـروز از بنـا. انـد داشـته ين نقشيان گذشته هم معابد چنياد يو در طراح
مسجد و مراجعات به مسجد و احكام  يمسجد گرفته تا عمران مسجد و متول

 يكـه بـرا يد باشـد و از صـفاتيكه در مسجد با ييورود به مسجد و محتوا
مسـاجد مضـر و  يكه بـرا يمسجد خوب و مورد نظر خداوند هست و صفات

 يكه علما دارند و لطف يا فهيكه مردم دارند وظ يا فهيقه افكن است و وظتفر
ف مسـاجد نهفتـه اسـت و يكـه در تضـع ييكه خداوند خواهد كرد و خطرها

ف مسجد يكه باعث تضع يكسان يد از سويكه خداوند نخواهد بخش ياتيجنا
 يشوند نكـات يشود و مانع ورود نمازگزاران و عاشقان مسجد به مسجد م يم

  1 .ستين يشماها مخف يگر كه براياز احكام د

                                                 
مجموعه سخنراني ها و مقاالت پنجمين همايش بـين المللـي هفتـه جهـاني مسـاجد، «.  1

مركز رسيدگي به امـور مسـاجد، مؤسسـه فرهنگـي : ؛ تهران6، جفروغ مسجد» 1386مرداد
 . 173.184؛ ص1387ثقلين؛ 
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  د موحدانه و با اخالص باشديمسجد با ةساخت و ادار
خـواهم  يمسـجد مـ ةات قـرآن دربـاريكه با استفاده از آ يا ن مسئلهياول

ن سـاختار مهـم ياز مسجد، ا يبردار س و بهرهين است كه تأسيعرض كنم ا
اخـالص و قصـد قربـت و  د بر اسـاسيبا يو آسمان يو اله يو اسالم ينيد
ود يـن قيـا. باشـد يشبرد امت اسالميت و پيخدا و در جهت رفاه و ترب يبرا

  . ك مسجد استياز  يبردار شرط ساخت و بهره
ه قبـل يجالب است كه آ 1.)بِالْقسط ربي أَمرَ قُلْ (: ن استيه اين آياول

  . شود ياز پرداختن به مسجد، متعرض عدل و قسط م
رَ  قُـلْ ( :غمبر در مكه نازل شده يا اواخر حضور پيائل ه اوين آيا ي  أَمـ بـر 

طسوا (. خواهـد يخداوند از شما عدالت و قسط مـ 2)بِالْق أَقيمـو  كُموه جـو 
نْدكُلِّ ع جِدسكُـلِّ (. ك مسجد بود و آن هـم مسـجدالحراميدر مكه   )م 

جِدسوا (د در آنجـا يا بادا كرد، شميدا شد و وجود پيهر جا پ يعني. )م أَقيمـ 
كُموهجكُلِّ و نْدع جِدسيهـا هـم مفسـران بحـث »أَقيمُوا«لفظ  يرو .) م 

خواهم وارد بشوم كـه از آن  يها نم ن بحثياند كه من در ا كرده يار جالبيبس
در مساجد جهـت  يعنياند؛  دهيو هم استقامت در جهت فهم  يدارياعتدال، پا

  .دين كنيوند تأمخودتان را به طرف خدا
در  .)الـدينَ  لَـه  مخْلصـينَ  وادعوه مسجِد كُلِّ عنْد وجوهكُم وأَقيموا(

 بدأَكُم كَما(. ديد اخالص هم داشته باشيبا. ديكن يد، دعا ميمسجد كه هست
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ز از مسـجد يد معاد خود را نيپردازد كه ما با ينجا به معاد هم ميا .)تَعودونَ
ا يـم يريگ يا از مسجد بهره ميم يساز يكه مسجد م يوقت يعنيم؛ يكنن يتأم

امت يما در ق يزندگ ةنديم كه آيد توجه داشته باشيم بايكن يمسجد را اداره م
امت مرفه و سـعادتمند يصرف شود كه در ق يد طوريما با يهست ةهم. است
را در  بيـان بـدون عيپا يب يها است و خداوند نعمت يرا آنجا ابديم؛ زيباش

  .كند يآنجا به ما عطا م
ما عـدل، اعتـدال،  يد برايها با ط، مسجديشرا ةو هم يو مكان ياز لحاظ زمان

؛ چـه سـاخت مسـجد، )توجه به دوران پس از مرگ( يواقع ينگر ندهياخالص و آ
ك شـرط ين يا. شود ياز آن كه شامل همه ما م يريگ مسجد و چه بهره ةچه ادار
مـا ابـزار اهـداف  ينها اگر چنانچه مسجد برايمقابل ا در. مساجد است يمهم برا

، يسـاز مسـجد. ان نخواهـد بـوديـد و عبـادت در ميـبشود، اخـالص، توح يماد
ر باشـد، يـاز مسجد اگر عبادت باشد، اگر كار خ يشخص يريگ و بهره يدار مسجد

سـت؛ بلكـه مسـتحب ينها ممنـوع نياگر خدمت به خلق باشد، اگر آموزش باشد، ا
ك دكـان يـخـودش  ينكـه بـرايا ياگر بنا شد انسان مسجد بسازد برا است؛ اما

ات يـدن به ماديا اداره مسجد ابزار رسيجاد كند يگاه قدرت ايدرست كرده باشد، پا
ا و بـا حضـور در يـروند بخواهند با ر يا آنان كه به مسجد ميبشود  يو قدرت طلب
ن يـهمه مشمول ا درست كنند ، يش مردم اعتماديخودشان در پ ياجتماعات برا

سـت، آن يد نيـسـت، توحياز مسـجد اخـالص ن يريگر در بهره گيشود كه د يم
ات نادرسـت نجـات يرساند و انسان را از ماد يهدف عبادت كه انسان را به خدا م

مسـجد  ةمقابل آنچه كـه سـاخت و ادار ةن نقطيگر نخواهد بود؛ بنابرايدهد، د يم
ك كـردن راه يجلب لطف خدا و نزد يبرا خدا و يد موحدانه و با اخالص و برايبا
رود؛  يمـ يگـرير ديست؛ بلكه بـه مسـيسر نيگر در آن ميدن به خدا باشد، ديرس
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مقبول اسـت كـه در آن قصـد قربـت و  يعبادت. طور است نيهم يالبته هر عبادت
ك نـوع شـرك يـ يير خـدايغ يزهايبه چ يآلوده كردن هر عبادت. اخالص باشد

ك يـ يصطلح كه معموالً احكـام مشـركان را دارد؛ ولـاست؛ البته نه آن شرك م
كنـد و مـورد لطـف  يع مـينوع شرك است كه انسان در آن عبادت خـود را ضـا

د در آن اخالص باشـد؛ يد شده كه بايدرباره مسجد تأك. رديگ يخداوند هم قرار نم
  . ش آمدينه پين مسئله در مدياست و هم ين كار نادرستين خالف ايبنابرا

  مسجد ضرار
دا كردند و خودشـان هـم يغمبر اكرم در آن حضور پيكه پ ين مسجدياول

بعـداً كـه مسـلمانان مقتـدر . بـود» مسجد قبا«در ساختن آن كمك كردند، 
نبود،  يتين موقعياوائل كه چن. ش آمديكم سوء استفاده از مسجد پ شدند، كم
فع جلب منا يكه مسجد معتبر شد و مركز شد و جا يوقت. بود يفقط فداكار

ساختند كه در آن اهـداف  يمسجد يا عده. شد شد، مسجد ضرار هم ساخته 
ن صفوف يجاد تفرقه بيا يساختند برا يمسجد. رنديبگ يرا پ يزشت ياسيس

ن يمنـافق. نفوذ اجانب و دشـمنان يباشد برا يگاهينكه پايا ين و برايمسلم
كـه آن  ن مـورد آمـدهيه در ايتوبه چند آ ةدر سور. هم آن مسجد را ساختند

آن گذاشته؛ چـون  يضرار را رو ةقرآن كلم. ده استينام» ضرار« مسجد را 
  . برا اساس تقوا ساخته نشد

نْ   التَّقْـوى  علَى أُسس لَمسجِد(. ن دو خط از هم جدا شدين جا ايهم مـ 
ونَ  رِجالٌ فيه فيه تَقُوم أَنْ أَحقُّ يومٍ أَولِ بـحرُوا  أَنْ ي تَطَهـغمبـر يبـه پ 1.) ي
بـه آن مسـجد  يو اعتبـار يمبادا در آن مسجد ضرار حاضر بشـو: ديگو يم
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ند، با اخـالص يآ يكه آنجا م يكه از اول ساخته شد و مردم يمسجد. يبده
آمـاده كـردن  يپاك كردن خود، برا ير، برايتطه يكنند؛ برا يدا ميحضور پ
و آن  يا آنجـا بـروت دارند كه شميمالقات با خداوند، آنان صالح يخود برا

ن مصـداقش را مسـجد قبـا ذكـر يكـه معمـوالً مفسـر يمسجد را معتبر كن
غمبـر در يپ. ت را داردين خاصـيـكه ا يت دارد؛ مساجديعموم يكنند؛ ول يم
 والَّذينَ(: ديفرما يدر مقابلش م ينه شركت كردند؛ ولياز مساجد مد ياريبس

نْ  وإِرصـاداً  الْمؤْمنينَ بينَ ريقاًوتَفْ وكُفْراً ضراراً مسجِداً اتَّخَذُوا مـل  بحـار 
ابنـد و يكه ساخته شده تا به اهداف شـوم دسـت ب يآن مسجد يول1. )اللَّه
توطئه  يت نفوذ دشمن و برايگاه كفر، تقويت پايتقو يرا برا ين مسجديچن
 تَقُـم  ال(ن مسجد يزند، ا ياند و در آن نفاق موج م ساخته يه نظام اسالميعل
نماز بشـود؛  ةو با حضور شما در آنجا اقام يدا كنيمبادا آنجا حضور پ 2،)فيه
 3 .ن شد كه مسجد را منهدم كردنديا

  ير الهياهداف غ يمسجد ضرار؛ استفاده از مسجد برا
برخـورد شـود،  ير الهـيـن است كه اگر با مسـجد غيگر ايمهم د ةمسئل

م رخنه كنـد و باعـث ممكن است به صالبت اسالم و وجود اخالص در مرد
. اسـت يار بزرگيب بسين عيكم شود؛ كه ا ينيشود اعتماد مردم به مراكز د

ك دكان بخواهـد اسـتفاده كنـد يبعنوان  ياز مسجد ينكرده كس ياگر خدا
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كنند  يدا مياند و چه آنان كه حضور پ يكنند و متول يحاال چه آنان كه اداره م
گاه تقـرب ياخالص و جا يفضا ديگر، مسجد را بايك از كسان ديو چه هر 

 يرا كـه اهـداف اصـل يدن به حق بدانند و آن حالـت مسـجديبه خدا و رس
  .ن نهاد بوده محفوظ بدارنديس ايتأس

كه در همه جـا معـروف اسـت و  يا هيسوء استفاده از مساجد در همان آ
 الْمؤْمنينَ بينَ اًوتَفْريق وكُفْراً ضراراً مسجِداً اتَّخَذُوا والَّذينَ(: دانند يهمه م

خواهنـد  يكه م ييها ن انسانين چنيا 1،)ورسولَه اللَّه حارب لمنْ وإِرصاداً
رهاروبرو هستند؛ البته آنان بـا ين تعبيدتريسوء استفاده از مسجد بكنند با شد

گـاه يخواسـتند پا يمشكل داشتند و مـ يغمبر و نظام اسالمياصل اسالم و پ
ها ارتباط  ين بودند كه با روميگانه را  فراهم سازند آنان منافقيكفر و حضور ب

ن يـل بدهنـد؛ ايخـود تشـك يبـرا يگـاهيخواسـتند پا يدا كرده بودند و ميپ
  2.شتر از آن جهت استيز بيها ن يريها و سختگ يسخت

  عمران مساجد
س مسجد چه يحاال چه تأس. است» ت عمران مسجدياهم« يبعد ةمسئل

نجا هم قـرآن يا. ميدار يات فراوانيداشتن آن كه آ ا نگهعمران مسجد و سرپ
حصـر  ةبـا كلمـ. مان مورد توجه خداستيا ةير مسجد بر پايد كه تعميگو يم
 ين وكسانيفقط مؤمن 3)بِاللَّه آمنَ منْ اللَّه مساجِد يعمرُ إِنَّما(: ديفرما يم

البته دو جـور . نندتوانند مسجد را عمران بك يكنند، م يمان حركت ميكه با ا
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مان و عمل صالح، خودش باعث عمران مساجد است ينكه ايا يكي: معنا شده
ن يد و ايآ يمومن بر م ةنكه خود عمران مسجد از عهديهم ا يگرير ديو تفس

 يهر دو هست، مانع. كند يم يرا نف يير خدايو غ ينير ديعمران با اهداف غ
 1.هم ندارد كه هر دو مطلب منظور باشد

  يو معنو يماد يها يمسجد از آلودگ يزگيپاك
و  يمـاد يهـا يد مسجد از آلودگين است كه بايگر از احكام مسجد ايمسئله مهم د

: م فرمـودهيقـرآن بـه حضـرت ابـراه. دسـتور دارد ياز لحاظ ظـاهر. پاك باشد يمعنو
الْعــاكفينَ والرُّكَّــعِ إِبــراهيم وإِســماعيلَ أَنْ طَهــرا بيتــي للطَّــائفينَ و  عهِــدنا إِلــى(

ودجشـه ين بوده كه هميل ايم و اسماعيمهم حضرت ابراه يها تياز مأمور يكي2.)الس
ان و يـمتول ةت بر عهـدين مسئوليا. ز نگه دارنديعبادت كنندگان پاك و تم يت را برايب

و طهارت و نظافت مسجد توجه كنند تـا  يز هست كه به پاكيران امروز مساجد ما نيمد
ده نشود و يد يآلودگ. ر مطبوع ندهديغ يآنجا بوها. ز نباشديمردم را جذب كند و تنفرآم

ك حكم است يك اصل و يمسجد  يزيتم. ر از تجمالت استين غيا. ز باشديپاك و تم
د گفته شـود يداده شود و هم به علما با يشتريران مسجد آموزش بيد به مديكه حتماً با

  . هر مسجد هستند ير اصليان مدكه توجه داشته باشند؛ چون آن
  يـا بنـي   (: ميـكه ما دار يدستور. ن ظاهر مسجد استيمسئله دوم هم

جِدسكُلِّ م نْدع خُذُوا زينَتَكُم مد بـا يشـو يمسجد حاضر م يتو يوقت 3)آد
نـت ير شـده هـم زيتفسـ ينت معنوينت هم زين زيحاال ا. دينت خود باشيز
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ها  چشم انسان يباشد كه وقت ييك فضايد يمسجد نبا يفضا يعني؛ يظاهر
ك يـند، احسـاس كننـد يآ يها و كودكان كه آنجا م افتد بخصوص جوان يم

     1 .نت استير زي؛ به هر حال تعب. است ير مناسبيغ يفضا

  مسجد با نمازگزاران و خود مسجد است يآراستگ
فاده و قـرآن اسـت ةمسجد بـا نمـازگزاران و خـود مسـجد اسـت از ادلـ يآراستگ 

انـد كـه حضـور  گرفتـه يقـدر قداسـت مسـجد را جـد  نيـا ياز لحاظ معنو. شود يم
البتـه  2.)ال تَقْرَبوا الصالةَ وأَنْتُم سـكارى (: ستيز نيمست در مسجد جا يها انسان

نـد كـه منظـور بـه يگو يد؛ اما معموالً مفسـران مـيك نشويد به نماز نزديگو ينجا ميا
  .ديد به آنجا وارد نشويگو يممحل نماز و مساجد است كه 

ى     (: جنب ممنـوع هسـتند يها انسان بيلٍ حتـَّ نُبـاً إِالَّ عـابِري سـال جو  
قرآن اجازه نداده و منع كـرده كـه مشـرك،  يباز از لحاظ معنو 3.)تَغْتَسلُوا

ه       (: امور مسجد باشد يمتول رُوا مسـاجِد اللـَّ مـعشْـرِكينَ أَنْ يلْمما كـانَ ل
هِم بِـالْكُفْرِ    نَ علىشاهدي نهـا حـق ندارنـد بـا افكـار آلـوده وارد يا 4.)أَنْفُسـ

 تَـدعوا  فَـال  للَّه الْمساجِد وأَنَّ (. است ير معنويك تطهين يا. مسجدشوند
عم داً اللَّهر خدا يآنجا را با غ. اخالص و توجه به خداست يمسجد جا 5) أَح

 يو معنـو ير مـاديـگر كه در جهـت تطهيداز احكام  ياريد و بسيآلوده نكن
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 1 .مسجد هست

  است  يار جديف بسيك تكليدر قرآن حفظ و بازگذاشتن مساجد 
از اسـتفاده  يريب مسـاجد و جلـوگيگر مسجد در قرآن، تخرياز احكام د

نْ منَـع     (: ن كار از گناهان بـزرگ اسـتيا. گران استيد مـم نْ أَظْلَـم مـ و
ن يـر آخـرش ايـتعب  2)خَرابِها  في  يذْكَرَ فيها اسمه و سعىمساجِد اللَّه أَنْ 

 يچـه كسـ 3.)لَهم في الدنْيا خزْي ولَهم في الĤْخرَةِ عذاب عظـيم  (: است
كه  يموقع شود؛ البته آن  ياست كه مانع استفاده از مسجد م يتر از كس ظالم

 ين مشكالتيرام بوده كه مشركاش به مسجدالح ژهيه نازل شد، توجه وين آيا
گـر مسـاجد هـم يه شـامل دين آيكردند؛ اما همه قبول دارند كه ا يجاد ميا
كه به هر شكل  بخواهند مانع استفاده مردم از مسجد  يكسان يعنيشود؛  يم

انـد و  شـده ين افراد معرفـيتر ب كنند، در قرآن ظالميا مسجد را تخريشوند 
ن يالم شده؛ و لـذا حفـظ مسـاجد و همچنـا و آخرت اعيآنان عذاب دن يبرا

نكه مردم از مسجد استفاده كنند، در قرآن يبازگذاشتن مساجد و اجازه دادن ا
  4 .است يار جديف بسيك تكلي

  ستيك مخلوق نيمسجد محدود به زمان و مكان و 
ا در مكـه ينه نازل شده است يا احكام مسجد در مدين است كه آيسؤال ا

رفتنـد،  ياگـر مسـجد مـ. نسـاختند يغمبـر مسـجديهم بوده؟ در مكه كه پ
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گفتند؛ اما احكـام  يهمان موقع هم به آن مسجد الحرام م. مسجدالحرام بود
 يمكـ يهـا ه در سورهيچند آ. در دوران مكه هم آمده يمساجد در قرآن حت

قـرآن بـه نـام  يهـا از سوره يكي. از آنها در سوره جن است يكيهست كه 
مطلع شدند و بـه  ٩غمبريكه اجنه از رسالت پ ييجاآن. شد ينامگذار» اجنّه«

 ةمان آوردند و برگشتند و اجنياد گرفتند و اي ييزهايشان آمدند و چيخدمت ا
از  يكـي. رفتنـديهـم اسـالم را پذ ياريبسـ ةگر را هم دعوت كردند و عديد

 اللَّه مع تَدعوا فَال للَّه الْمساجِد وأَنَّ(كند  يكه قرآن از آنها  نقل م يجمالت
البتـه . جن هم مسجد وجـود دارد ةفيشود كه در طا يمعلوم م .است 1)أَحداً
دهنـد؛  يات مين آيدر ا ياديم احتماالت زيكن ير مراجعه ميكه به تفس يوقت
خودشـان مسـجد دارنـد؛  ين است كه آنان هم برايتر هم ياحتمال قو يول

ك مخلـوق يـ، مكـان و حات، مسجد محدود به زمـان ين توضين با ايبنابرا
ن مخلوقات خداونـد انسـان را و مالئكـه را و يما در ب. ستين) بشر( خداوند 
نهـا از طـرف يا ةت دارنـد و هـر سـيف و مسئوليم كه تكليشناس ياجنه را م

   2 .خداوند مأمور به سجده هستند و مسجد دارند
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  گفتار سوم

  

مسجد يها يژگيو





  

  من اساليد ين نهادهايتر مسجد از مهم
ق و حسـاب شـده يـار دقيسـازمان مسـجد بسـ ٩غمبر اسالميدر زمان پ

ن اسـالم يـد ين نهادهـايتـر از مهـم يكيدا كرد و يشد و  توسعه پ يطراح
ن و جهـان يحفاظت از اسـالم و مسـلم يگاه سنگرهايمسجد است و در جا

ش از يبـ يلـيمسـجد خ يد رويـدارد و واقعاً با يار فراوانياسالم استفاده بس
ن است كـه بحـث مسـجد را يهدفم ا. ميم، كار كنيا امروز كار كرده آنچه تا

ن يمـا مطـرح اسـت، هـم در بـ ةشتر از آنچه كه امروز در جامعيك مقدار بي
مردم و به خصوص  ةو هم در تود يو فرهنگ يعلم يها تينخبگان و شخص

  1.ها به مسئله مسجد را جلب بكنم توجه حوزه

  كند يدا ميپدر ظرف مساجد تحقق  يروح نور اله
خداونـد اجـازه داده  2.)بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ تُرْفَع و يذْكَرَ فيها اسمه  في(

وت به رفعت و عظمت برسـند؛ حـاال اعـم از رفعـت ياز اماكن و ب يكه بعض
ه ين آيا. ن استياز ا ير كرده كه چه هدفيو خودش هم تفس يو معنو يماد
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. ر خـودش را دارديه تفسين آيكه ا 1ه نورينور، آ در سوره. ه نور استيبعد از آ
 ين مضـمونيشوم فقط ا ياست كه من االن وارد آن نم ييباال يبحث عرفان
  . گردد يكنم كه به مسجد برم يرا عرض م

ك مشعل درخشـنده و يكند به  يه ميخداوند وجود مقدس خودش را تشب
حفوظ است و بـر م يا و در سه درجه يا شهيش يها كه در محفظه ينورافكن

 يفرستد و نه شـرق يتون استوار است كه به همه اطراف نور ميك درخت زي
ت كند و به خداونـد يد هدايها را با ن نور است كه انسانيو ا ياست و نه غرب

كنـد تأللـؤ  يم ين نور معرفيا يرا برا ينكه قرآن ظرفيبعد از ا. ك كندينزد
نجـا بـه يع باشند و اذن خدا در ااست كه خدا اذن داده كه مرتف يوتيآن در ب

ن معنـا يم؛ بلكه معموالً به ايست كه اجازه داده ما آن را مرتفع كنين معنا نيا
 ييزهايق چيكند؛ البته از طر يدا مياست كه تحقق پ ين اراده الهياست كه ا
نهـا يخداونـد تعلـق گرفتـه كـه ا ينيكه اراده تكو يوتيدر ب. ه استيكه در آ

شه صبح تا شام، صـبح و شـب يه باشند و ذكر خدا همعظمت و رفعت داشت
  .است يشگيهم ير عرفين تعبيهم

 يكننـد؛ كـه مقهـور منـافع مـاد يذكر خدا را بلند مـ ييها در آنها انسان
دا يـن ظـرف تحقـق پيـدر ا ينور؛ روح نور الهـ يتگريآن هدا يعنيستند ين
  .كند يم

ات مـا و يـاسـت؟ در روين ظرف چيم كه ايح دهيتوض يم قدريخواه يم
در  يانـد؛ ولـ ه كـردهيـمسـجد تك يشتر از مـا رويات اهل سنت، آنان بيروا

                                                 
1  .)باحصالْم باحصشْكاةٍ فيها مكَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو ماواتالس نُور ـةُ كَأَنَّهـا     في اللَّهةٍ الزُّجاججاجز

ء ولَو لَم تَمسسـه نـار    كَوكَب دري يوقَد منْ شَجرَةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ ال شَرْقيةٍ وال غَرْبِيةٍ يكاد زيتُها يضي
: نـور.( )ء علـيم  ه الْأَمثالَ للنَّاسِ واللَّـه بِكُـلِّ شَـي   نُورٍ يهدي اللَّه لنُورِه منْ يشاء ويضْرِب اللَّ  نُور على

35.( 
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اء خـدا يـو اول :ا و ائمهيوت انبيعه، بيهم اهل سنت و هم ش يگريات ديروا
است كه نور خداونـد بـا آن ارتبـاط  يوتين مصداق بيا. هم اضافه شده است

ن نـور خداونـد يـسـد و ار ين مراكز به مردم ميكند و نور خداوند از ا يدا ميپ
ه لنُـورِه    (: ن جمله استيه نور ايت است؛ چون آخر آيهمان هدا دي اللـَّ هـي
شاءنْ يكه در مشكات است و در زجاجه و نه  يجه آن مصباحينت يعني 1؛)م

ر ين مسـيـرسـد و ا يوت به مردم مين بياست، آن نور از ا يو نه غرب يشرق
  .است يت الهيهدا يعيطب

وجـود دارد كـه  يت جالبيوت آمده روايه بير آيات كه در تفسيوان ريدر ا
. كـنم يكنم؛ بلكه از منابع اهل سنت نقل م يعه نقل نمين را از منبع شيمن ا

كـه  يوطياز عالمـه سـ درالمنثورر يهست؛ از جمله در تفس ياريدر منابع بس
ه كـ يوقتـ: ديـگو يت مـيـن روايدر ا. ر با آن آشنا هستندياهل قرآن و تفس

! ا رسـول اهللايـد يك نفر بلند شد و پرسـيه را تالوت فرمودند، ين آيغمبر ايپ
. ابابكر آنجا نشسته بود . ايوت انبيب: وت كجا هستند؟ حضرت فرمودندين بيا

: و گفـت ٣و حضـرت زهـرا ٧طالب ياب بن يبلند شد و اشاره كرد به خانه عل
ق يمصاد  ن از افضليا: فرمودند ٩غمبريه است؟ پيق آين هم از مصاديا يعني

  . ق استين از افاضل مصاديا. است
 ياز كسـان. از بزرگـان آورده درالمنثـورمثـل  يت را كتـابين روايخوب ا

  . كند يره نقل ميمالك و بر بن همچون انس
هـا و  يسـلف يعنـيبه تنـدروان اهـل سـنت  يا ك نكتهينجا فقط يمن ا

را گذاشـتند كـه ن قـدر همـت خـود يـخواهم عرض بكنم كه ا يها م يوهاب
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ه و يـن آيـو قبور ائمه استفاده كنند، در مقابل ا نگذارند مردم از بقاع متبركه 
خواهند خودشان بروند منابع اهل سـنت  يدارند؟ اگر م ير چه جوابين تفسيا

نها مسـجد چـون خانـه خـدا يش از همه ايالبته پ. ننديات را ببينند، روايرا بب
  1.گران مقدم استياست بر خانه د

  ستين يك نقطه عباديسجد فقط م
ك مكان ين شده است و فقط يار مهم عجيو بس يمسجد با برنامه اسالم

و آثار جماعت   جلوه. تالزم دارد يليمسئله جماعت با مسجد خ. ستين يعباد
  2 .شود يدا ميدر مسجد پ

  اسالم يايدن يايم و گسترده در همه جغرافيعظ ةمساجد، شبك
 يتـياسالم و همه مراكز جمع يايدن يايغرافج يا م و گستردهيشبكه عظ

ت مسجد يريت وجود داشته باشد و اگر مدياسالم اگر با تناسب فاصله و جمع
ر و مدبر واگذار شود كه آنجا را اداره ي، عادل، مدينماز عالم، متق شيك پيبه 

همه مردم مسـلمان بـا . ديدا بكنيپ يا ن شبكهيد چنيتوان يگر كجا ميبكند د
د و يـآ ين شـبكه وجـود مـيـاز ا يكنند و آثار فراوانـ يدا ميكار پ آنجا سر و
و  ي، حـل مشـكالت اجتمـاعي، ارتباط انسـانيني، استحكام دياستحكام مل

ن يـمبسوط است، مربـوط بـه ا يها بحثازمند يانش نيكه ب ييزهايچ يليخ
  3 .است يا طور شبكه
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  وت مجلل و مرتفع استيكوچك هم همان ب يك مسجد روستاي
كوچـك هـم  يك مسـجد روسـتايـستند، يمساجد بزرگ، مجلل نفقط 
ن يـا ين شـبكه را بـرايـن نهـاد و ايـوت مجلل و مرتفع اسـت و ايهمان ب

بشـود و  يامت بماند و بناست حكومت جهـانيگذاشتند كه اسالم بناست تا ق
  1 .ن شبكه وجود داشته باشديبناست همه بشر را پوشش بدهد؛ اگر ا

  ت المعموريب
ست كه يت معمور چين بيا. است 2»ت المعمور يوالب«گر يت داياز آ يكي

ها گفتند مسـاجد  يبعض. ها گفتند مساجدند يخداوند به آن قسم خورده؟ بعض
ك يـت معمـور ياند ب گفته يبعض. اند كعبه است ها گفته يبعض. اند نيزم يرو

هفتاد هزار  يروز ٧ير حضرت علياست در آسمان كه در آنجا به تعب يمركز
شوند و آن نقطه مقابل كعبه است و باز  يعبادت خداوند وارد م يئكه برامال
ه أَنْ تُرْفَـع      (ت معمور با ين بيم آنجا هميني يم وت أَذنَ اللـَّ يـُب�بـا هـم  3)

  4 .كنند يم يتالق

ـ يآ يهستندكه به مسجد م ييها ه مسجد، انسانيسرما خواهنـد   يند و م
  خوب بشوند

كـه مسـجد ضـرار و  ين در سوره توبه وقتـيقام كه محق من توجه كرده
 (آن جملـه : ن اسـتياش ا يكنند، آن نقطه اساس يف ميمسجد حق را تعر
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رُوا  تَطَهـونَ أَنْ يبحرِجالٌ ي ن اسـت كـه يـه مسـجد اياصـالً سـرما 1 ) فيه
ن طـور يـهر جـا ا. خواهند خوب بشوند يند كه ميآ يبه مسجد م ييها انسان

كـه در  ييهـا د و انسـانيـكه برو ييشما در هر جا. تباشد، خوب اس يزيچ
ن يـمسـجد ا. ن سـازنده اسـتيـن باشـد، ايـشوند، هدفشان ا يآنجا جمع م

ارانه مسجد ضرار را در مقابـل مسـجد يهوش يليت را دارد؛ لذا قرآن خيخاص
ن گونـه يـا. ياست در جهت اهداف ماد يكند كه آن مسجد يم يحق معرف

. غمبر حق نـدارد آنجـا بـرودياندازد و پ يبودن م ت مسجديها را از ماه مكان
شوند و از آنـان سـوء  يوارسته حق ندارند آنجا بروند؛ چون ابزار م يها انسان

أُسس علَـى   (ن است كه يخوب ا يه مسجدهايشود؛ پس سرما ياستفاده م
ر و اخالص خواهد بود؛ يت خيز افراد با نيآن ن يجه عملينت. است 2)التَّقْوى
ن يـخـدا هـم ا. د در مسجد برونديبا  همه. ن روح عبادت استيگر  ايدچون 

ن قصد در مساجد رفت و آمد بكند، خدا يگونه درست كرده كه اگر انسان با ا
شوند  ين افراد موفق ميا. مه كردهيخواهند، ب ينها ميرا كه ا يريتطهّر و تطه
  . آنان سازنده است يو مسجد برا

ن اهـداف مسـجد را خـوب، يـت ايـماه يالمم در نظام اسـيما اگر بتوان
 يب برايب و غريا، واضح، قابل فهم و به دور از اصطالحات عجيح، گويصر

 يا بزرگ براين مسجد كوچك يم، مردم خواهند دانست ايح بدهيمردم توض
  3.ميم موفق بشويتوان يم يلين خيدارد؛ بنابرا يتيآنان چه خاص
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اسـت كـه    يها جز انتظارات ادهجامعه و افراد و خانو يازهايتوجه به ن
  رود ياز مسجد م

اسـت كـه از  يهـا از انتظـارات جامعه و افراد و خـانواده يازهايتوجه به ن
 ي، كارهـا٩غمبـريپ يالبته از كارها. ف باشديد جزء وظايرود و شا يمسجد م
ت مسـجد بـا مـردم برخـورد يـر بزرگـان كـه از مركزيو سـا ٧ ريحضرت ام

   1 .ديشود فهم يزها ميچ يليكردند، خ يم

  ن شوديتواند در مسجد تأم يمات گوناگون مردم ميتعل
ها  بچه ينيهمه فراوان است، از دوران جن يحرف درباره مسجد االن برا

حكـم  يهـر مقطعـ يشود، بـرا يعمرشان تمام م يدر رحم مادرشان تا وقت
 مردم مسجد يازهاين. ميم، جواب سؤال داريم، آموزش داريم، دستور داريدار
، ي، اخالقـ يدتيـا، آخرت، مسـائل عقيدن. ك بخش خاص محدود نشدهيبه 
 يمات جنبيمات گوناگون، تعليتعل. ن دسته استياز ا يو فقه يف حقوقيتكال
  2 .ن شوديتواند در مسجد تأم يخوانند، م يك كه مردم مير از كالسيغ

  دهد ير به كارها ميو تأث يتقدس مسجد حالت جاودانگ
شود حضور در مسجد به هر صورت  يد دارد باعث مكه مسج ين تقدسيا

هر چه كه در مسـجد قـرار  يو آموزش يعلم يكارها يا حتينماز  يحاال برا
ن يـن تصـاحب ايـا. ك تقدس به وجـود انسـان وارد شـوديرد همراه يگ يم

ق يـكـه از طر يتقدس مساجد با مطـالب ينين همنشيمسجد ا يت برايموقع
دهد به كـار و  يم يك حالت جاودانگي. شود يمسجد در وجود  انسان وارد م
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   1 .واقعاً موثر است

  مسجد مكان تذكر معاد
آدم  يجا كه به بن خدا همان يعنيگر مسجد توجه به معاد است؛ يمسئله د

ات به دنبال خلقت آدم و هبوط آدم و وجود نسل آدم ين آيكند و ا يخطاب م
 دارد يريـآنجـا تعب. شود يمها  ها و انسان ها و مكان زمانمة آمده و شامل ه

 الـدينَ  لَه مخْلصينَ وادعوه مسجِد كُلِّ عنْد وجوهكُم وأَقيموا(: فهيشرآية 
ون را بـه معـاد يبعد از اخالص و دعا توجـه مسـجد  2)تَعُودُونَ بدأَكُم كَما

  3 .ديخود باش يابد ةنديكند كه شما در مسجد به فكر معاد و آ يجلب م

  ب ماندهيسجد با همه عظمتش مظلوم و غرم
مسجد با همه عظمـتش مظلـوم و . است يموضوع مسجد، موضوع الزم

ست و قرآن به ين ييمسما ين اسم بيا. به هر حال خانه خداست. ب ماندهيغر
متأسفانه بـه . اند بزرگان توجه داشته. ن قدر توجه دارديقرآن ا. آن توجه دارد

هـم بحـث  يك مقـداريـ. ها عقـب اسـت يسنن مورد از يعه در اينظرم ش
  .شود يا هم كه ميها و تكا هينيحس

د توجه يآن گذاشت يكه شما خوب دست رو ياز كارها يكيكنم  يفكر م
مسـاجد از اسـتحكام مسـجد از  ييبـاياز ساخت مسجد از ز. به مساجد است

تـر از همـه مسـئله  مهـم. ت از محل مناسب مسـجديتناسب مسجد با جمع

                                                 
  .7/11/1384، ٣حرم حضرت معصومه: ديدار با اعضاي مؤسسه مسجد، قم.  1
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به . دين بوديدنبال ا يك وقتيشما . مسجد كه امام جماعت است يافزار نرم
د مسئله مهـم يشا. ديكرد يت ميران مسجد را تربيمد. دينظرم هم موفق بود
  .ش حل شوديافزار مساجد از لحاظ نرم

مردم  -باشد  يبيگرچه نقطه غر–باشد  يكه در مسجد يك امام مؤثري
ت يـجـا اسـتفاده دارد و تربفهمنـد و آن يشـوند، مـ يشوند، خبـر مـ يجمع م

  1.كنند يروند، كمك م يبرند، خودشان م يشان را ميها بچه. شوند يم

شرفت و توسعه جامع يكمال و پ يبرا يتوانند محور درست يمساجد م
  ت باشنديبشر

تواننـد  يما روشن شده است كه مساجد مـ يامروزه با تجربه و منطق برا
ن يـا. ت باشـنديه جـامع بشـرشرفت و توسـعيكمال و پ يبرا يمحور درست

كرده كـه  ين طراحين چنيخداوند خالق جهان ا. خداوند متعال است يطراح
ن محور پاك و مقدس و الهام بخش، تكامل خـود را آغـاز يجامعه بتواند از ا

  .ن محور بچرخديكند و در ا
نش و طراح كائنات، بهتر از هر ياست كه خالق جهان و مبدأ آفر يعيطب 
 يهـا يزير ما و برنامه يها يهمه طراح. م كنديمحور را تنظ تواند يم يكس

بـا علـم و  يالهـ يهـا يطراحـ يما با حدس،گمان، ظن و مطالعه است؛ ولـ
  .مطلق است ييدانا

م كـه دسـت كـم در يدر اسالم ما مكلـف هسـت. شود ياهللا آغاز م تياز ب
 يك حكـم شـرعيم كه آن يم دور خانه خدا طواف كنيك بار برويعمرمان 

كـه همـه  يت مقررات الهيباشد از واقع يا تواند نماد و منظره يم يست؛ ولا
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د بتوانـد ين طواف شـايا. گردد يق ميت اهللا عتيز بر محور مسجد و دور بيچ
ت اهللا هـم در مكـه اسـت و يخ و بشر باشد و اوج عظمت بينماد حركت تار
قتـاً همـه يقك تفاوت؛ اما حياهللا هستند؛ البته با  وتيگر هم بيهمه مساجد د

حركـت بشـر و  ياست كـه خداونـد بـرا يتيقت هستند و آن مركزيك حقي
  .  ها قرار داده است انسان يدوران تكامل

ت حـوزه يتواند محور يبزرگ م يدر روستا، محله و شهرها يهر مسجد
آن را  ير مـا بـه خـوبيخ اخياست كه تار يزين چيرد و ايخود را بر عهده بگ

 ين طراحـيراً به رمز اياست كه دشمنان ما هم اخن يجالب ا. دهد ينشان م
در سراسر جهان  يد امت اسالمياند كه حركت جد دهياند و فهم برده يپ ياله

كـه  ييآنجـا. كنـد يدا مـيـرد و دوام پيگ يت مساجد دارد شكل ميبه محور
ممكـن اسـت فشـارها و . ر هـم هسـتيمسجد محور اسـت شكسـت ناپـذ

عمـق مسـجد، عمـق  يخاموش بكنـد؛ ولـكار مساجد را  يدها، لحظاتيتهد
ب، بالفاصله بـه سـمت يكند و بعد از فراز و نش ي،كار خود را م ياله يطراح

  .كند يجلو حركت م
قت، ين است كه باالخره همه بر محور خداست و حقيآن هم ا يرمز واقع
ا يام انبيت را در پيخدا هم واقع. ه و ظل هستندير موجودات سايخداست و سا

كنـد  يدا ميان پيا جريام انبيق پيكه خواست خداوند در جامعه از طرقرار داده 
  1 .ا هم در اسالم مسجد استيو راهكار به راه افتادن حركت انب
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  ندا تيبخش بشر مساجد مراكز الهام
م مراكـز الهـام بخـش يگاه و هر چه اسم آن را بگذاريمحور، سنگر و پا 
مصـلحت . دارد يار فراوانـاسالم اعتبـ ين مساجد هستند و برايت، هميبشر

مساجد مركـز . ن است كه مساجدش را همچنان معمور نگه دارديخود نظام ا
ها هستند كه به حمداهللا  گاه و محل رفت و آمد مردم به خصوص جوانيو پا
   1 .اند به آنان كرده يا ژهين روزها مساجد توجه ويا

  ر دارديت انكارناپذينقش مساجد جامع
د و هـم جامعـه مـا در يـدار يشما اطالعات كـاف درباره مساجد هم خود

ن است كـه هنـوز بـا يقت ايحق يكند؛ ول ينقش مساجد را احساس م يزندگ
ار يبسـ يا شـده اسـت، فاصـله يمساجد طراحـ يكه در اسالم برا يآن نقش

. اهداف مذهب خود بوده است يبرا ي، مركزيان الهياد  معابد در همه. ميدار
ت يـمساجد موقع يقتاً برايده و حقين نقطه رسيه اب يتر اسالم به طور جامع

 يشود نقش مسجد را در عوامل يم كرده كه نميترس يو محور يممتاز مركز
 يمسجد محل زندگ. ر دارديت انكارناپذينقش مساجد جامع. ميمحدود بگنجان

ت مسجد همان طور كه يمحور. د دارا باشديرا در خود دارد و با يامت اسالم
   2 .شان، مسجد محور بودينه شروع شد، تا آخر عمر اير در مدامبيبا حضور پ
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ت يرسد و خدا به انسان عنا ياست كه انسان به خدا م يا مسجد نقطه
  كند يژه ميو

خداونـد هـم همـه جـا هسـت و . انـد شـده يمساجد به حق، خانه معرف 
ن يـش آمده به اين نقاط پيا يكه برا ين تشرفيا. ندارد ياختصاص به مكان

انـد؛  ن كـردهييف و تعيت تعريمردم و هدا ياست كه نقاط را نقاط تالقسبب 
خداوند . دارد يق است و با فطرت هماهنگيهمه جانبه و عم ير الهيچون تدب

خدا و  ي به نام خانه ييدر فطرت، انسان را در جا ييبا محور قراردادن خداجو
ن ين، زمـيزم گرياز طرف د. خواهد يند و ميب يفرستاده شدگان خود با هم م

 يآن جهت و آن تقدسـ. ها، ساختمان است و فضا، فضاست است و ساختمان
د يـهـا را در مسـاجد پد يژگـين وياند، ا كه با اضافه شدن به خدا به آن داده

د و يـآنجا توح 1.) وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تَدعوا مع اللَّه أَحداً (: آورده است
رسـد و خـدا بـه انسـان  ياست كه انسان به خدا مـ يا اخالص است و نقطه

ت هـر يجامعـه و هـدا ي ، اداره جامعه يزندگ يكند، آنجا برا يژه ميت ويعنا
  .جامعه مركز و محور شده است

ف و در ين بخـش عمـالً ضـعيـا ٩غمبر اكـرميرفت كه بعد از پيد پذيبا 
چ يما هف شده؛ ايضع يو گاه يقو يگاه. بجا شده است  خ جايتار يها دوره

  . ده استيوقت به حد مورد نظر خود نرس
كه با افراد فاسق و فـاجر  يكيدر قرن تار يخ  و حتيمساجد در طول تار

. ت مـردم را برعهـده داشـته اسـتير بوده،  بخش هداياسالم درگ يايدر دن
از مردم همواره بـا مسـاجد مـرتبط  يها هم فراوان بوده؛ اما بخش تيمحدود
ر يـتعب. ده شده اسـتيد ينور االه يها شه شعلهيساجد هماز م يعنياند؛  بوده
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ن يـبـا ا. اسـتيگو يفـياند، واقعاً تعر دهينام» انواراهللا«كه مساجد را  ٩غمبريپ
خداونـد  يعنين شده است؛ يثبات و استحكام در كاركرد مساجد تضم يژگيو

  . ن استمرار داشته و داردين تضمين كرده است و ايتضم
مـردم بـا  يتالقـ ي نقطه يكيخواهم اشاره كنم،  يكه م يا پس دو نكته

اسـت كـه  يمهمـ ي فـهيوظ يگـريدر مساجد اسـت و د يااله يها برنامه
آموزش مردم بـر  يخصوص ائمه جماعات در مساجد برا مسئوالن مساجد به

مـردم و  ينقطـه تالقـ  درباره. عام يآموزش مردم به معنا يعنيعهده دارند؛ 
ن يـوسته و به ايكه در عصر ما به وقوع پ ياسالم يت جمهوريبحث جمهور

است  يشكل هم سابقه نداشته و از افتخارات امام راحل ما و شاگردان ممتاز
ن بعد مسـاجد و مسـئله يت كردند؛ حال آنكه ايترب ياه پهلويكه در عصر س

شـكل  يجامعـه در چهـارچوب اسـالم يكه به دست مـردم بـرا يسرنوشت
ت يـشـما و اكثر. ت را برگرداندين واقعيم اگرفت، فراموش شده بود و اما يم

د كه محور دوران مبارزه، مساجد يدان يد و ميملت در دوران مبارزه حاضر بود
و راه خـدا را  يام االهـيـشان پيا. ت در مساجد بوديو شاگردان امام و روحان

 يف شده بود؛ نقشـيمسجد تعر يكه از ابتدا برا يهمان نقش يعنيدند؛ يبرگز
  . بزرگ بود ين كاريخواست انجام بدهد و ا يم ٩كرمامبر ايكه پ
خواست به مساجد هم دست  يم يم به همه جا دست انداخته بود؛ حتيرژ

بـود  يا عت مسجد و عظمت آن به گونـهياندازد و البته انداخته بود؛ اما طبيب
ن انفجـار يـآخـر دوران مبـارزه، ا يهـا ماه. ج كرده بوديم را كور و گيكه رژ

شـد، از هـر  يمـ ييمـاياعالم راهپ يوقت. اً از مساجد شروع شدبزرگ  مجدد
دادنـد و  يل مـيتشك يليافتادند و س يبه راه م يباري، مردم مثل جويمسجد

م ي، رژ يل مردميوست و سرانجام قدرت سيپ يل به هم مين سي، ا يدر مركز
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ون ريـران بيم را از اير همراهان رژيكا و مردم ساين برد و آمريرا از ب يپهلو
از شما كه حضـور  ياريم و بسيبر آتش داشت يد ما كه دستيشك نكن. راندند
مـا و اهللا  يت تالقين خاصين گونه بود و ايما ا ي د كه جامعهيدان يد، ميداشت

ن يـا. در نقطه مقـدس مسـاجد اسـت يام االهيبا واسطه مفسران قرآن و پ
خ نشـان دادنـد يرها آن چنان نقش خود را در تا ن كانونيمسئله واقع شد و ا

اسـالم بـه  يايـكه در دن ييها ر انقالبيسا. تواند منكر بشود  ينم يكه كس
  1 .ن گونه بوده استيوسته هميوقوع پ

  ن دست آورد حضور در مساجدي، بهتريانسان ساز
به مسجد  يانسان وقت. گر ندارديد يدارد كه جاها يخاص يژگيمسجد و 

 ينـد و حـالتيب يكند، خـدا را مـ يب مكه راه مسجد را انتخا يد از زمانيآ يم
كند پاك وارد  يم يسع. كند با وضو وارد شود يم يكند و سع يدا ميپ يمعنو
دارد كـه  ين احكام آن چنان تقدسيا. دهد ياحكام مساجد هم نشان م. شود
سـاز  شـود و انسـان يده مـيد يشترين نقطه، از خدا  و وجود خدا آثار بيدر ا

كسـان يگـر يد ييايـر نقـاط جغرافيبه مسجد با سااست؛ لذا مراجعات مردم 
رون يـكـه ب ينـد و تـا وقتـيآ يم يها وقت است كه انسان يينجا جايا. ستين
اگر مـا درسـت عمـل  يعني. كنند؛ اگر درست وارد شوند يروند، تفاوت م يم
  .ن دستاورد حضورمان در مساجد خواهد بوديبهتر يساز م، انسانيكن
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  دت جامعهنقش مساجد در انسجام و وح
شـه مـردم را يد هميـجاد بكند و مساجد بايد نقش انسجام را ايمساجد با

بـا  يم؛ حتـين جهت نـدارياز ا يدعوت به وحدت بكند و ما در داخل مشكل
م؛ اما يكن يم يزها با هم هماهنگيچ يليباالخره در خ. ميندار يها مشكل يسن

 يدر سومال. كشند يمگر را ياسالم به اسم اسالم دارند همد يايدر خارج و دن
در افغانستان به اسم اسالم چقـدر . شود يچقدر انسان به اسم اسالم كشته م

 ييم جاياگر بخواه. گريد يجاها يليشود و در پاكستان و خ يانسان كشته م
م ين مساجد است به خانه خدا وارد شويم، هميدا بكنينجات مسلمانان پ يبرا
ن يـم اگـر ايد وارد مسجد بشـويزيرون از مسجد بريها را ب ياز آلودگ يليو خ

  1 .شد ياز مشكالت حل م يليافتاد خ ياتفاق م

  ت در مسجديم و تربيتعل
مـتن . شـان آمـوزش بـودينه وارد شدند كار ايبه مد يوقت ٩غمبر اكرميپ
از قـرآن  يا هيـشد و هر آ يج نازل ميتدر شان هم قرآن بود كه بهيا يآموزش

ن دوره كردند، يامبر در ايكه پ يكار. د بوديجد يحرف شد، سوژه يكه نازل م
مسـجد  ٩امبريـنه تا آخـر زمـان پيا در مديگو. ت در مسجد بوديم و تربيتعل

. كردنـد ير مـيبودند كه قرآن تفس يقطعاً در مسجدها افراد. ساخته شده بود
نبـود؛ بلكـه درآنجـا  يمعمول ير قرآن هم مثل كالس مدرسه و در سنيتفس
ده يكه از طرف خداوند رس يديد و عرفان جديو درباره فنون جد نشستند يم

شـدند و  يسـاخته مـ يدند و افـراديرسـ يجه ميكردند و به نت يبود، بحث م
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جـه يكردنـد و بـه نت يبود كه بحث م ين كاريتر ر قرآن مهميتفس. رفتند يم
شود؛ امـا  يها هزار مسجد عرضه م ها در ده ن آموزشياالن هم ا. دنديرس يم
ش و بـا يقه خـويبا سـل يتيهر جمع. ميت آموزش نداريرسد جامع يه نظر مب

ن مطلـوب يـا. كنـد يت مـيـرا ترب يشتن مردميد خويمعلومات خود و با عقا
ن يـا يهـا تيـن است كه سـرانجام بـا واقعيك بعد درستش اي يعنياست؛ 

شـود، مهـم  يك امام جماعت انجام مـيار يازها و امكانات در اختيجامعه و ن
رد و يـگ ين امـر صـورت مـي، همه روزه در شصت، هفتاد هزار مسجد ااست
نهـا را كـه نگـاه يگزارند وجمع ا يك امام جماعت نماز مياز مردم با  يا عده
سـال  يروزهـا ام ويـنها را ضرب در اياگر ا. شود ير ميچشمگ يد، شماريكن
ن يـسته بود كـه ايد؛ اما چه خوب و شايآيبه دست م يميعظ يد، شماريكن

م يط تنظـيمنطبق با شـرا جامع و حساب شده و يها  كار را به صورت برنامه
تازه به دانش آموزان  يهر روز هم گروه. ها را گذراند ن دورهيم تا بتوان ايكن
   .ديمايپيشود و مراتب باالتر را م ين مراكز اضافه ميا

كه امروز عالقمند و عاشـقند كـه مطالـب خـود را از  يدانشمندان فراوان
ها در مساجد به صـورت مـنطم انجـام  ن بحثيق مساجد عرضه كنند، ايرط

ن ييد ممكـن اسـت از گـروه پـايـده يب مـيكه شما ترت ييها كالس. بشود
دانشمندان . واال در طبقات مختلف باشد يها تا انسان) افراد كم سواد( جامعه

را  يعـال يهـا د، تخصـصيـكن يكه شما برقرار مـ يتوانند در جو يبزرگ م
دو  يدارد؟ آنجا هم استاد يدانشگاه چه صورت يها مگر كالس. ه كنندعرض

ل يالتحصـ رند و فارغيگ يرد و بعد دانشنامه ميگ يسه شاگرد در مراحل باال م
ج يتدر ها را به كرد؟ ما همه رشته ين كاريشود چن يا در مساجد نميآ.شوند يم

 -ن كـرديد تمـريها با نيكه در همه ا- ياسالم يو چاشن ينيد يو با محتوا
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كـه  يكسـان يم بـرايخود مركـز آمـوزش باشـ يعنيم؛ ينازيدر مساجد راه ب
ا از يـدن ياسـيشـود مسـائل س يگر نمـيد. رنديخواهند علوم روز را فرا بگ يم

 ييسـطح بـاال ياسيس يها د كالسيدر مساجد حتماً با. رون باشديمساجد ب
. د باشـد آگـاه كنـديمراجعان را با آنچه هست و با يآگاه يها باشد و انسان

 يم و با تقدسـيكه دار يتيدانند كه در مساجد ما با ظرف يم ين كار را عمليا
خواهند از  يم ياريبس. كه هست انجام بشود يا كه هست و با عشق و عالقه

  . مينه را آماده كنين زميرند اياد بگيز يمسجد چ
 ير فراوانيد، افراد خيرا شروع كن ييها كنم كه اگر شما نمونه ياحساس م

كـه امـروزه  ييهـا شـما بگذارنـد؛ همـان يا هستند كه امكانـات بـرايدر دن
كننـد تـا  يكـه همـه ثروتشـان را وقـف مـ يفراوانند مردم. سازند يمسجدم
مـردم دارنـد . شوند ينها حاضر نشوند؟ قطعاً حاضر ميچرا ا. بسازند يمسجد

م، بـا يرينظر بگ سازند، اگر تقدس مسجد را در يسازند، دانشگاه م يمدرسه م
 يدر مـواقع. رديگ يبه خود م يت، شكل منظميص علم و دانش و تربيتخص

م؛ امـا يم بكنـيتوانست يكار را م نيران نبود، ما ايهم در ا يكه حكومت اسالم
رد و يـد در مساجد شـكل بگيهم با يمسائل حكومت. ميتوان يشتر ميامروزه ب

  .راتشان را مطرح سازندد صاحبنظر داشته باشند و نظيمساجد با يزعما
و  يكه ممكن است مسجد بـه جامعـه اسـالم يها نوع خدمت ان دهياز م 
ت يـبُعـد جمهور يكـي: د كـردميـن دو نكتـه تأكيا عرضه بكند فقط به ايدن

و  يگـر بُعـد پرورشـيدر مسـجد و د يات االهـيـمـردم و آ يو تالق يمردم
مـن در . ديم شما دارنها راهيا يهر دو. د مساجد داشته باشنديكه با يآموزش

هـا  نيـباشد؛ امـا اگـر ا ين دو بُعد خاليشناسم كه از ا يرا نم يران مسجديا
 يا شده يبند م و زمانيداكند و برنامه تنظيپ يشكل داده شود و شكل منظم
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  1 .خواهد داشت يشتريدهد و جاذبه ب يشتر خود را نشان ميداشته باشد، ب

  ها انقالب يروزينقش مساجد در پ
روز يـپ يها وقت يريالجزا. ميديه آثار مسجد را در انقالبمان خوب دما ك 

 يه اهللا طالقانيران در مسجد مرحوم آيآمده بود ا )شعالن(شان  ندهيشدند نما
آن موقـع مـا را . جوان بودم يليزد من خ يحرف. كرد يم ياستانبول، سخنران

ر را يـجزاهـا آن طـور ال يكـه فرانسـو يد وقتـيـنيبب: شان گفتيا. تكان داد
ز را از مـا يـاستثمار كردند و اشغال كردند و مبارزات ما شـروع شـد، همـه چ

م و در يام كـرديـم و با مسـجد قيما فقط مسجد داشت. گرفتند؛ جز مساجد را
فرانسه مقتـدر را بـا مسـجد . مان در مسجد شديروزيم و پيمسجد جهاد كرد

جد و مبلغـان شـبكه مسـا. ميديـد يران بـه خـوبيما خودمان در ا. ميشكست
از ائمـه  يا بخشـيـشـدند  يصالح كه در مسجد جمع مـ يروهاياز ن يبخش

كـا را يجماعات كه حاضر در مبارزه بودند به سرعت استبداد شاه و سلطه آمر
ن يـاگـر ا. است ين نمونه كوچكيا. خ شديدر تار يميواقعاً كار عظ. شكستند

رد يـشكل بگ -م كه اشاره كرد يهمان طور - يشبكه و نهاد به شكل واقع
و  يتـداوم و تكامـل و پـاك ين فضـا بـرايـنده ايم كه در آيما مطمئن هست

  2 .خواهد بود ينيتضم يسالمت جامعه اسالم
قبل . ميديد يدر دوران پهلو. ميا دهيان خودمان دين را در ميما خودمان ا

ران آمـد، يـبـه ا يمغـول وقتـ. ميـا دهيم و در دوران مغول ديا دهيد ياز پهلو
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گر را و امـروز هـم مـا بـا مسـجد يد يجاها يليب كرد و خيد را تخرمساج
م ادامـه يروز شده و با مسجد داريم و با مسجد بحمداهللا پيمبارزه را آغاز كرد

بـردن مـا  يمحرك باشد برا يرويم و ان شاء اهللا مسجد هم چنان نيده يم
و آباد  ران آزاديك ايدهد؛  يل ميانقالب را تشك يكه اهداف اصل يا به نقطه

  1 .جهان اسالم يو الگو برا يو مسلمان و انقالب
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  مگفتار چهار

  

  نماز و مسجد 
  





  

  م يدان ياز مساجد نم ينماز را جدا
از  يما امروز نمـاز را جـدا. شود يدر رابطه با نماز مسئله مساجد مطرح م

ممكن است نماز خوب باشـد  يانفراد يم؛ چرا كه نماز انفراديدان يمساجد نم
اسـتفاده  ييدا كند و بهتـر بتوانـد از نمـاز تنهـايپ يد انسان حال بهتريو شا
د با هم باشد؛ لـذا ينماز با مساجد با هم بوده و با يطراح يبكند؛ ول يشخص
  .شود ينها مربوط ميا يزنم به هر دو يكه من م يحرف

چگونه بود؟ در مكه  ٩غمبرياز زمان پ. ميها  فكر كن هيراياز پ يخال يقدر
ه ارائه دهند؛ امـا از يال را در حالت مبسوط يات اسالمينتوانست نوع ح غمبريپ

ا و آخرت از هم جدا يا واقعاً دنينه آينه چگونه بود؟ در مديمد.  نه توانستنديمد
بود؟ مسجد و اداره از هم جدا بود؟ مسلمان متعبد و مسلمان جنگجو از هـم 

نـه يدر مد. طور كه نبود نياز هم جدا بود؟ ا ير روحانيو غ يجدا بود؟ روحان
ده يچيها پ ياالن زندگ. است يطيز از هم جدا نبود؛ البته آن زمان بسيهمه چ

روح  يده شـود؛ ولـيچيد پيشكل كار با. ميريپذ ينها را ميا. شده يو تخصص
ا و آخرت، نماز و كار، كارخانه و مسـجد، بـازار و مسـجد، يدن ين هماهنگيا

خ اسـالم  ين حالت را در تـاريشد ا ياگر م .نها با هم استيمزرعه و مسجد، ا
ها از هم جـدا  هيزود زاو يليخ ٩غمبريبعد از پ. ن نشديا. حفظ كنند، خوب بود



 جايگاه مساجد در نظام اسالمي از منظر قرآن  .....................................................    62

 يلـيخ. هـا زهـا رفـت در كـاخيچ يليخ. گر رفتيد يا شد و مسائل به گونه
هـم   يگـاه. رون رفـتيـزها از هر دو جـا بيچ يليخ. زها رفت در مساجديچ

را در نظـر  يت اسـالميـخ شـده، جامعير طول تاركه د ياسالم يها حركت
  .نگرفته

م، هـم فقـه، يشناسـ يما كه هـم حـوزه را مـ يزمان ما برا مهم لهئمس 
نها را بـا يم، ايشناس يوهم حكومت را م ير، كالم، اخالق اسالمياصول، تفس

ت خـود در يـموفق اسـت كـه بـا جامع يم كه اسالم در صورتياد گرفتيهم 
م و با هـم اسـالم را اجـرا يريابعاد اسالم را در نظر بگ اگر همه. صحنه باشد

م يتوان يآن روز م. ميدا كرديرا پ ٩ينه النبيمد يم الگوييم بگويتوان يم ميبكن
گـر؛ و يد يها ها و مرام ر مكتبيم با سايسه كنيم كه حاال اسالم را مقاييبگو

سالم اسـت از ا يشود، بخش يران هم اجرا ميكه فعالً در ا ين اسالميگرنه ا
شـود؛ يا غلط اجرا مـيشود يكه اجرا نم ييآنجاها هم كه بخش شد يو وقت
كند؛ لذا من االن از  يشود، آنها را هم خراب م يكه درست انجام م ييآنجاها
كه صحبت از نماز و  يكنم وقت يفكر م. ستمين يكه انجام شده راض يحركات

بانـك و اداره و مزرعـه، ضـمناً . مين را هدف قرار دهيد ايم بايكن يمسجد م
است،  يكه در شئون زندگ ييزهاين چيكارخانه، بازار ، بورس، دانشگاه همه ا

ن يـا يم رويتوان يده شود ما مينها با هم ديكه ا يوقت. ن همه با هم استيا
  . ميحساب كن يطور اسالم

 يسـامانده يتواند هم متـول يك نفر نميگر امروزه يكنم د يبنده فكر م 
ت ينها را هـدايت باال ايريمد. نما باشديس يسازمانده يو هم متول نماز باشد

گر يد يها همه در بخش خودمان بخش. م يد جامع نگر باشيكند ضمناً با يم
ن اسالم درست يم از ايتا بتوان. ميگر بدانيمكمل همد. ميت داشته باشيرا عنا
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  1.مياستفاده كن
  

ـ وزن خـودش با  دارد و به اندازه يوزن يا در اسالم هر آموزه د در ي
  م يموردش فكر كن

بر ما شده كه  يمتعال به ما داده و اتمام حجت ين افتخار را خدايامروزه ا
گذشته در  يعه كه به همت علمايم شيبه پشتوانه قرآن و سنت و معارف عظ

كـار ...  ون ويـن، فقهـا، كالمين، مفسـريروات، محـدث. ار ما مانده استياخت
ما و در  يها در كتابخانه ياسالم يم غنائم فكريظن مجموعه عيكردند كه ا
ت بـه اسـالم يـد با جامعين پشتوانه حتماً بايبا ا. ما وجود دارد يمخازن فكر

م؛ همان طور كه خود قـرآن ينماز را كلمه بزرگ كتاب اسالم بدان. مينگاه كن
ن يـت و بهـا در ايبا همان اهم. بها داده يليخداوند در قرآن به نماز خ. دهيد

م، يم اگـر بـه نمـاز بهـا نـدهيهم بكن يشرفتياگر هر پ. مينيد ببيمجموعه با
ها در مسـجد  يهمه مثل سعود. خوب باشد يليلنگد؛ البته اگر نماز هم خ يم

 :م، همان طور كـه خـود ائمـهيت آن طور نگاه كنيبه وال يم وليجمع بشو
 يمحكومت اسال ياگر آن محتوا. دست ما را نخواهد گرفت يزيفرمودند چ

ن اواخر انجام شـود، همـان يخواهند ا يرا با آن اشكال متداولش از خالفت م
ن يـن كرامـت و شـرافتش، از سـقف ايـتش، با همـه اين اهمينماز با همه ا
نهـا يپس ا. ستيمعراج ن. ر ندارديتأث. ماند ين جا ميرود و هم يمسجد باال نم

داننـد، موفـق  يز ميكه فقط نماز را همه چ ييها مقدس. دينيهمه را با هم بب
نـد دلمـان بـا خـدا باشـد نمـاز بـاالخره يگو يهم كه مـ يا دارانيدن. ستندين
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 يكيم؛ البته هر ينها را با هم بخواهيا. ستنديا نه، آنها هم موفق نيم يخوان يم
  1 .د فكر كنديدارد و به اندازه وزن خودش با يوزن

                                                 
  .هشتمين اجالس سراسري نماز.  1



 

  گفتار پنجم

  

ت و مسجديروحان





  

  تشان با هم دوخته شدهت و مسجد سرنوشيروحان
ما در طـول  ت در جامعه يتداوم حضور روحان ياز رمزها يكيبه نظر من 

. ت و مسجد سرنوشتشان با هم دوخته شدهيروحان يعني. خ، مساجد استيتار
  يكيت و مسجد، ياگر روحان. ز استيت هم عزيز باشد، روحانياگر مسجد عز

  .هدد يهم از دست م يكيعزتش را از دست بدهد آن 
ا يت را از مردم جدا بكنند يها باشد كه روحان لهياالن ممكن است انواع ح

ن يـا يممكن اسـت بـرا. ت را از امور كوتاه بكننديكنند دست روحان يفكر م
كـه در مشـروطه  ييكار به انواع كارها مثل بدنام كردن و مانند همه كارهـا

شده، نقش مساجد ر يگر ديد يك قدريشد، دست بزنند االن؛ البته حاال كه 
  1 .دنديگر فهميدند كه مردم ما هم، ديفهم يرا موقع

ـ شـد، توف  يدا ميپ يك مسجدي يروحان يش از انقالب اگر برايپ ق ي
  بود يميعظ
از مسـاجد، امـام يـم و در حـد نياز مردم، مسجد داشته باشـيد در حد نيبا 

 يبزرگـ يليك سؤال خيمساجد  يدرصد خال يرقم س. ميجماعت داشته باش
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 يش از انقالب اگر بـراينجور باشد؟ پيد ايچرا با. گذارد يچشم همه م يجلو
داشته  ييم بود كه توانسته جايق عظيشد توف يدا ميپ يك مسجدي، يروحان
ت و يـدا شدن مسـجد اوج موفقيپ يشد، ول يدا ميمنبر رفتن پ يجا برا. باشد

ماعـت در امـام ج يباالخره فرهنگ ما آن زمـان بـرا. ما بود يعمل يروزيپ
. دادنـد يبه امام جماعت بها م يليبود كه خ يا نده به گونهيمقابل واعظ و گو
  .بود يما مرحله باالتر

داشـته  يهـزار مسـجد خـال يا سيست و پنج هزار ياالن اگر قرار باشد ب
مسـاجد در . بگـذارد يك برنامـه ضـربتيـن است كه حوزه يم، حقش ايباش

شـش  -ه ما كه االن شهر شده پـنج د. است يخودمان واقعا خال يروستاها
پسر عموها، . هم هست يخوب يجا. مسجد دارد كه اصالً امام جماعت ندارد

 يدر زمـان طلبگـ. ميگرد يمعموالً برنم يم؛ وليهام اكثراً طلبه هست ييپسردا
محمد هم كـه آنجـا هسـت، . ميماند يم آنجا ميرفت يسه ماه م يدو ال يسال

قتـاً مـردم يحق. سـتيهـم ن يگريده و كس دده نمان يرفته رفسنجان و تو
بـود،  يشوند، اگر مسجد يها معتاد م ند جوانيب يآدم م ياالن وقت. محتاجند

 ينهـا دوسـتيگرفت بـا ا ير پر و بال خودش مينها را زيبود و ا يامام جماعت
  . در روستاها نبود يها ين گرفتاريكرد، ا يم

. نـديگو يمسـائل را مـ. هر جا كه امام مسجد دارند، وضعشان بهتر است
نهـا از يا يوقتـ يخوانند؛ ولـ ياالن در مدارس احكام م. زها نبودين چيقبالً ا

  .است يگريشنوند، مسئله د يامام جماعت م
از روز اول . مسجد اداره شود يم تا آقايصبر كن يد مدتيها با وقت يبعض

بـا زن و حداقل . خواهد يباالخره امام مسجد خانه م. ممكن است اداره نشود
خواهند  يمردم هر لحظه م. خواهد يم يرونيب. كند يخواهد زندگ ياش م بچه
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خواهد؛ البته  يكتابخانه م. تواند مسجد باشد يش فعالً ميرونيب. نديايش او بيپ
دا يـپ ياز اول اگر دسـتش دراز باشـد، مشـكالت. د اداره شوديش هم بايزندگ

كنـد و  يودش را اداره مـشـود، خـ يج خودش مرجع وجوه ميتدر به. شود يم
  1 .ميكن يگذار هيد سرماياالن با. كند يحوزه را اداره م

مـردم حـل    يو اجتمـاع  يروحـ  ياز دردها يليصالح، خ يبا روحان
  شود يم

بـه نـام  يمردم باشد مكـان يبرا يكه قابل دسترس يا اگر در هر منطقه
 يليالح، خص ين مكان باشد، با روحانير ايو مد يمتول يمسجد باشد و روحان

كه دائما با مردم در  يروحان. شود يمردم حل م يو اجتماع يروح ياز دردها
ــردم از او ن ــد و م ــاس باش ــايتم ــان را بگيفكر يازه ــكالت يش ــد و مش رن

آنـان در  ياو دائماً معارف اسالم را بـرا. ان بگذارندياجتماعشان را با او در م
ار يگـذارد كـه بسـ ين مـايگر مسجد با آنان در ميد يها ضمن نماز و برنامه

  . سازنده است
دهـد و  ين كـار را انجـام مـيـما دارد ايشود كه صدا و سـ يفكر م يگاه

آنهـا هـم ! گـر، بلـهيد يعمـوم يهـا ا رسانهيا روزنامه يتواند انجام دهد  يم
ن حضور يد به ايم؛ اما آن نبايكن يس ميما هم تقد. است يكار خوب. كنند يم

 يد كـاريـنبا. شـود ين خودشان منتهيدر ب ت راهنما و مرشد جامعهيشخص
خسـارت  يلـينجا برسد خيم كه اگر كار به ايكن يازين يم كه احساس بيبكن
 يلـيهـا خ توسـعه آمـوزش يخودش برا يمات در جاين نوع تعليا. مينيب يم

ن باشـد ياش ا جهينكه نتيم؛ اما ايد هم ممنون باشيخوب و مقدس است و با
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   .تفاوت دارد يليم خيم چه كار كنياهخو يگر ما ميكه حاال هست د
م كـه يشناس يرا م ييروستاها. كنم يخود عرض م يمن با تجربه شخص

 يكـ يمنتظرند كه گاه. ندارند يكه روحان ييا روستاهايهست  يك روحاني
مـردم در . ن تا آسمان اسـتيتفاوتش واقعاً از زم. ديايروضه  خواندن ب يبرا
درسـت  يخود دارند، به افكـار اسـالم شه در دسترسيهم يكه روحان ييجا

اتشـان تفـاوت يادب. دارنـد يار بهتريوضع بس ياز لحاظ اخالق. مسلح هستند
اصالً سطح باال . ديآ يآثار به چشم م يليترند و خ ها مستحكم خانواده. كند يم

كه اسـالم  يقتاً ابتكاريحق. است يگريظرف د يشرفت فكرياز نوع پ. است
رفتـه و تقـدس يبـه نـام مسـجد پذ يين را در هر جاياز زم يا كرده و قطعه

ن شده بـه اضـافه ياو تدو يبرا يا ژهيرا به او داده و احكام و يخاص يمذهب
د، يمردم بگو يمردم را در آنجا برا ينيو د ياجتماع يازهايكه بتواند ن يكس
ه يـدا شده؛ البته بقيخ اسالم پيبوده كه در تار يين ابتكارهاياز بهتر يكين يا
  1 .ان هم داشتنديدا

  بود يكرد فتح بزرگ يدا ميبه مسجد دست پ ياگرروحان ازانقالب قبل
.  بـود يكرد، فتح بزرگ يدا ميبه مسجد دست پ يقبل از انقالب اگر روحان

مـاه رمضـان، محـرم  ييك جايباالخره . ميرفت يمنبر م. مي، بوديهمه منبر
دا يـجد اگـر پمسـ يرفـت؛ ولـ يخواست م يهر كس م. ت داشتين عموميا
به دسـت آورده  يسنگر بزرگ يليكرد، خ يدا ميق را پين توفيا يشد وكس يم

 يك مبلـغ جزئـيـ يآن موقـع منبـر. كنـد ياز لحاظ معاش هم فرق م. بود
 ياياو هم  به علت هـدا يگرفت؛ اما امام مسجد مرجع رجوع بود و زندگ يم
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. ن استيتم ايذهن من هنوز. فرستاد يحوزه هم پول م يمردم  بهتر بود و برا
شود كه امامـت  يتم دارد عوض مين ذهنيشنوم ا يكه م ييها ن صحبتيبا ا

ا هر يا دانشگاه ي ياسيس يدتيم در عقيكه االن ما دار يه مشاغليمسجد از بق
است كه  يا عت آن به گونهيكنم طب يال ميمن خ. م بهتر استيكه برو ييجا

قـاً آدم يشـوند و حق يمردم جمع م. ددار ير فراوانياوالً تأث. باشد يشغل بهتر
كنـد و  يآباد م ينيرا از نظر د يا ك منطقهياً باالخره يتواند كار كند و ثان يم

ن يـدر مجمـوع ا. شه مراجعات هستيصبح، عصر، شب، هم. تداوم هم دارد
 يد فكـريندارند با يا ها به مسجد عالقه د كه طلبهييگو يكه شما م يا نقطه

  1 .شروع شود ييات از جاازين امتيبشود كه ا

ـ كرد كه بـا خ  يد راضين قدر بايرا ا يروحان ـ ال راحـت بـا م  ي ل و ي
  اق و مسابقه به مسجد برود ياشت

اق و يل و اشـتيال راحت با ميكرد كه با خ يد راضين قدر بايرا ا يروحان
 يروحـان يشـتريم تعداد بيتوان يم مين كار بكنياگر ا. مسابقه به مسجد برود

ن  يسه بيمقا. شود يق ميتشو. شوند يمحل، معمور م يمسجدها .مياضافه كن
ن آنجـا يم مسئوليكه ما كرده بود يسفر. ما جالب است يه برايران و تركيا
سـت بـه ين طـور نيـد؟ نـه ايـتر نيد از مـا متـديكن يال ميگفتند شما خ يم

بـا . كـردم يباور نم يليمن خ. ميد كه ما بهتر هستينيد، ببيما برو يروستاها
از دور . شـان منـاره داشـتيمسجدها. كوپتر مـا را در منطقـه گرداندنـد يله

م و من هم باور كردم كه بـه ياز هوا نشان دادند كه ما باور كن. مشخص بود
سـازمان «اسـت و  يدهنـد؛ البتـه آنهـا كـامالً دولتـ يت ميمساجد خود اهم
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د گفتنـ ينـر بـه مـن مـيدل ياربكـان و آقـا يآقا. متكفل آنها است» انتيد
ش از يبـ يعنيانت است؛ يما وزارت د ن وزارت خانه يتر ن و پربودجهيتر بزرگ

مسلح  يروهايا نيمثال در كشور آموزش و پرورش . كند يهمه پول مصرف م
  1 .رنديگ ين پول را ميشتريب

  تيت و مساجد در حفظ امنينقش روحان
ز ان مـردم نبـود، معلـوم نبـود بعـد ايت در سراسر كشور در مياگر روحان

ت يروحان. آورند يآوردند و چه برسر انقالب م يانقالب چه بر سر ما م يروزيپ
انقـالب را  يهـا تـهيحاضر شد، كم يا ك نقطهيدر  يانتظام يرويدر لباس ن
م و يما در مركز بود. ت كشور شديسراسر كشور، مركز امن  مساجد. آماده كرد
ا روسـتا بـه يشهر   كي  ساده يك طلبه و روحانيم يديد يكه م ييها گزارش

ت را حفـظ يـتوانسته بود امن يبدون كمك گرفتن از كس يدست خودش حت
تجاوز بـه  يرد و از حق مردم دفاع بكند و جلويها را بگ شرارت يكند و جلو

همـه جـا . اسـت يعـيهـا طب ن اتفاقات در انقالبيا. ردياموال و نفوس را بگ
 يار شاه بود و ارتشيدر اختكه قبل ازآن روز  يسيچ وقت پليه. افتد ياتفاق م

 ييگر كـارآيو ساواك  د ي، ژاندارمريار شاه بود، همچون شهربانيكه در اخت
 -آدم خوب آنجا بـود يليكه خ-انشان بودند يدر م ينداشتند و اگر افراد خوب

از  يريحفاظـت از انقـالب و جلـوگ يت بـرايواقعا روحان. ه كار نداشتنديروح
ها و خود مردم اگر مردم نبودند مـا  لما، طلبهع. ها سنگ تمام گذاشت شرارت

  2 .ميبكن يم كاريتوانست ينم
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  علما پناهگاه مردم بودند خ مساجد ويدر طول تار
د كـه در يـكن يد مـيشما صحبت از حدود پنجاه نفر امـام جماعـت شـه

ن اسـت؛ يـش از ايبه نظر مـن بـ. اند شده يير در كشور شناساياخ يها سال
سـت ين ليـشناسم كـه در ا يرا م يگريافراد د. ام دهست شما را خوانيچون ل

در دفـاع مقـدس عـده . ميشناس ياز آنان را هم ما نم ياريامده است و بسين
هـا  ار در جبهـهيها و علما كـه بسـ د شدند و از طلبهيت شهياز روحان يفراوان

از آنـان  يحتـ يك آمار كامليشدند و هنوز ما  يد ميكردند و شه يشركت م
ن جهاد يا اين شبهه ريتر ل بودند گمنام بمانند و بدون كوچكيرا مايم؛ زيندار

 يمـيه عظين سـرمايا. مخلصانه را با اخالص انجام بدهند كه دادند و رفتند
. ميسه كنـيگر مقايد يها كه ما خوب نسبت عدد پنجاه را با مجموعه انسان

ن يبـ د دريـا است كه فعال شـما نوشـته ييد نسبت بااليد كه پنجاه شهينيبب
 يهـا يژگياست بر و يل خوبين دليها، ا از حوزه يشهدا از همه صنوف و حت
 يهـا ها كـه در جامعـه هسـتند سـنگر ن انسانيا. ميائمه جماعات كه ما دار

گـاه ين پايتـر يگـاه قـويت در جايـهستند و اصـوال روحان يار ارزشمنديبس
خ يطول تـارتواند عمل بكند و در  يدر جامعه م يو اجتماع يو اسالم يمردم

ان كـه در يـانـد و در مقابـل همـه زور گو مساجد و علما پناهگاه مردم بـوده
البتـه زمـان مـا زمـان قـانون، . انـد ستادهيخ هستند، ايمقاطع مختلف در تار

گذشـته  يها گر است كه در زمانيد ييزهايچ يليو خ ييت و پاسخگويشفاف
كـردو هـر  يمـ ييت بر مردم خـدايك واليك حاكم در ينبود و  ين جوريا

بست و امـوال او را  يآورد و به شالق م يم يخواست به هر شكل يرا م يكس
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ها علما و مسـاجد بودنـد  د در آن زمانيدان يخ را ميشما تار. كرد يمصادره م
نشستند و  يبحث م يپا. برند يشدند به آنجا پناه م يمردم مضطر م يكه وقت

ن نقطـه يتـر علمـا مهـم. نهايگر از لحاظ آموزش و ارشاد ايد يزهايچ يليخ
  1.آنان بودند يآموزش مردم و آگاه
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  گفتار ششم

  

حوزه و مسجد





  

ـ د مسئول مساجد امـام جماعـت باشـد و امـام جماعـت هـم با      يبا د ي
  نديآموزش بب

ك برنامه يربط، يذ يها و نهادها ربط و حوزهيد مسئوالن ذيدر مجموع با 
 -نگ اسالم و قرآن آمدهكه در فره يآن طور-نماد مسجد  يبرا يرومندين

از تهران به مـن  يراً ائمه جمعه بخشيهم كه اخ يگريمشكل د. انجام دهند
 يارياالن تعداد بسـ. شود ياست كه در مسجد م ييها مراجعه كردند، دخالت

ت مسـجد يريكه مد يگاه. دانند يحق م ياز نهادها در مساجد، خودشان را ذ
د اجـازه داد ياداره آنجاست و نبابه عهده امامت جماعت آنجاست، او صاحب 

هستند  ييكنند؛ البته نهادها... اي يا مادي ياسيبخواهند استفاده س يكه كسان
د در مسجد انجام دهنـد؛ آنهـا يت خودشان را بايت دارند و مسئوليكه مسئول

د مسئول مسـاجد امـام جماعـت باشـد و امـام يبا. ن نامه باشدييد با آيهم با
ك يـك طلبـه، در حـد يامام جماعت در حد . نديبب د آموزشيجماعت هم با

در حـد . ك سـمت اسـتيكند،  يت را ميروحان يمعمول يكه كارها يروحان
كـه  يو اجتمـاع ي، عبـادياسـين همه مسائل سيك مسجد كه ايت يريمد

پـس مـا در درجـه . است يگريز ديرد، چيممكن است در اطرافش شكل بگ
از يـن» ت مسجديريمد« يعنوان درسون با ياز روحان يارياول به آموزش بس
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سـت و فاصـله دو مسـجد ينكه هر جا مسـجد نيا يم براياز داريبعد ن. ميدار
كه مسـاجد متعـدد وجـود دارد  ييم و آنجاياست، مسجد احداث بكن يطوالن
هم هست كه اتالف منابع نباشد  يشرع يها دا كرد كه راهيد پيبا يگريراه د

ت هـم در يمسـئول يا اشـخاص بـيـنهادهـا م و دخالت ينه بكنيو استفاده به
ع  تَدعوا فَال للَّه الْمساجِد وأَنَّ (د محدود شود تا مساجد يمسجد با مـ  ه  اللـَّ

  2. 1) أَحداً

  ه مساجد استين مردم، سرمايحضور در ب يعيظرف درست طب
ن اسـت كـه يـها، ا حوزه يما االن برا ياز كارها يكيكنم  يمن فكر م 

ه مساجد ين مردم، سرمايحضور در ب يعيم آن ظرف درست طبيفراموش نكن
مـردم باسـواد . ميش اداره بكنيد مساجد را مثل صد سال پياست؛ البته ما نبا

 ييبايمطرح است، مسائل ز ياند، مسائل بهداشت ها باسواد شده اند، جوان شده
 ييزهـايك چيد به فكر يدر مسجد با. مطرح است،  اطالعات نو مطرح است

  3.ن ما االن تقاضا دارديت مستمعيم كه ظرفيباش

د جـزء  يت مسجد بايريت امام جماعت و مديمسئول يت افراد برايترب
  حوزه باشد ياصول يكارها
ن با تقوا يخوب،  متد يروحان. باشد  يك بعديد ير و امام جماعت نبايمد
د يجد يث نداند، جامعه را نشناسد، از علوم انسانياگر فقه نداند، حد يو اخالق

اگـر . شان اسـتينها همه نقض به كار اينداند، ا يشناس گانه باشد و جامعهيب
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 ين كـار آسـانيـد و ايـآ يش مـين مسائل پيبخواهد با مردم كار كند همه ا
د يـت مسجد بايريت امام جماعت و مديمسئول يت افراد برايواقعاً ترب. ستين

ت يـمفسـر ترب بود؛ همـان طـور كـه مـا االن يحوزه م ياصول يجزء كارها
.  ميكن يت ميترب... ، محدث ويه، اصوليم، فقيكن يت ميلسوف تربيم، فيكن يم

سـت يبا ياسـت كـه مـ يتيت امام جماعت مسجد، مسئولين مسئوليخود هم
د اگر بـه يكن يد خلق ميكه شما دار ياگر حاال آثار. بود يما م يها جزء درس
كنـد و جـزء  يا را بررسنهين است كه حوزه اياش ا برسد، قاعده يحد مطلوب
ها ممكن اسـت نخواهنـد برونـد امـام جماعـت  يبعض. قرار دهد يمواد درس
كـه مـا  ييكارها يليمثل خ. م، بهتر استين مسائل بدانيدرباره ا يبشوند ول

  .ندارد ييدر عمل كارآ يم وليخوان يم
 يير كارهـايت مسجد از واعظ بودن و سـايريرسد كه واقعاً مد يبه نظر م

  1 .تر است تر و سازنده ت است حساسيشئون روحانكه از 

ـ حـوزه توف  يليت مسجد در متـون تحصـ  يريوارد شدن درس مد ق ي
  است ييباال
 ييق بااليحوزه شده باشد، توف يليت مسجد وارد متون تحصيرينكه مديا
ن يـچ وقـت ايم، هـيخوب كه در كشور دار يروحان يروهاين همه نيا. است
ه مردم با مسجد سر و يان نبوده؛ البته مثل بقت مسجد جز معلومات آنيريمد

م، از مسـجد يگذار يشتر از مردم به مسجد احترام ميد هم بيم و شايكار داشت
نكـه يم؛ امـا ايـنها را داريهمه ا. ميكن ير ميم و مسجد را تعميكن ياستفاده م

ن در يـچ وقـت ايم هـيكنـ يريگ م و چگونه بهرهيعالمانه مسجد را اداره بكن
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من فكر . ميا اد گرفتهي يميم، دياد گرفتيكه  يزيهر چ. مان نبودهياه آموزش
ن يـانجام شده كه آثارش را كم كم خواهد گذاشـت و ا ييربنايكنم كار ز يم

  . كند يدا ميكند و توسعه پ يخودش را باز م يمسئله در عمل جا
ر نقاط ين مساجد و سايم و بيرا كه ما از شما گرفت يرين تذكرات اخيهم
د مـن يـسـه كـرده بوديگر مقايد يا جاهايا يا تكايك مثل بقاع متبركه متبر
ت يريت كه با مدياز روحان يت افرادين تربيا. است يدم واقعاً نكات معقوليد

ر قرار ينده مساجد را تحت تأثير گذار خواهد بود و در آيمسجد آشنا بشوند تأث
  1 .ميد بهتر شدن مساجد را بدهيم نويتوان يدهد و م يم
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  گفتار هفتم

  

ت مسجديريمد



  

  دارد ياريبس يها است و شاخه يمتنوع يليت مسجد كار خيريمد
دارد؛ مثـل  ياريبس يها است و شاخه يمتنوع يليت مسجد كار خيريمد

ر اداره يك مـديـ. د چـه كـار كنـديـدانـد با يست كه آدم ميت اداره نيريمد
نـد يآ يهـم مـن يمراجع. وظائفش هم روشن است. اش روشن است نامه نييآ

ن مسـجد يا. ستين طور نيروند؛ اما مسجد ا يدهند و م يكارشان را انجام م
كـه دارد بـه خـودش حـق  يهـر كـار ين خلق شده كه هر مسلمانيا يبرا
م از مسجد به همه يفه دارياگر  او نكند ما وظ. دهد به مسجد مراجعه كند يم

  1 .ميها توجه داشته باش امور مسلمان

  ر را ندارنديمد» دو«ت يمساجد ظرف
ران مسـاجد غالبـاً يحـاال مـد. ران مساجد استيت مديك كار مهم، تربي

ك امام يم و ير بگذاريك مديم يتوان يما كه نم. منطبق با ائمه جماعات است
گـر يزها باشد؛ اما عمومـاً دين چياز مساجد ا يممكن است در بعض. جماعت

بهتر اسـت . ان امام استر كه هميك مدي. ر را ندارنديت دو مديمساجد ظرف
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   1 .دارند يكنند و از او هم حرف شنو يكه همان باشد كه مردم به او اقتدا م

  ما همان تجربه ائمه جماعات است  يو تجرب يه علميسرما
اگر ما هر . ما همان تجربه ائمه جماعات است يو تجرب يه علميسرما

ط يدر محل و مح بودند كه يم انصافاً عالميكدام از آنان را كه حساب كن
، يو ادار ي، نظـاميدانشـگاه يهـا طيا محـيـا شـهر يـخودشان، روستا 

تجربـه ائمـه جماعـات . سواد دارند يسواد و ب ر، بايبا جوان، پ ييها تجربه
م و يكنـ يبند م از آنها جمعيتوان ين منبع است و ميما بهتر يخودش برا

  2 .مييبگوران درس يمد  يدا كرده و براياش را پ نقاط ضعف و قوه

  مراجع در فكر اداره مساجد باشند
رند و يم بگيمجموعه مراجع تصم.  مراجع در فكر اداره مساجد باشند 

چنـد  يمـاه يين جـايتوانند به  چن يهم م  همه. جاد كننديا يك ارگاني
ان مراجع پشت سـر ياگر آقا. كند يدا ميون كمك كنند و اعتبار هم پيليم
شود و اعتبـار مسـاجد هـم  يشتر ميمادشان بن امر باشند مردم هم اعتيا

  .ستيبه هر حال بودجه در كشور كم ن. رود يباال م
رود  يمـ ييك روسـتايدر  يك عالم كه در مسجديست كه فقط ين طور نيا
ن منـابع يـها كـه از ا ، در زمان شاه، حوزه يما در دوران طلبگ. نه داشته باشديهز
 ين طـور بـود كـه هـر سـفريالبته ا. ميدهم نبو يليخ. كردند ياستفاده نم يدولت
  . ميآورد يمراجع م يم، مقدار پول هم  برايرفت يكه م يم، سفر وعظيرفت يم

ك يـ. ميگـرفت يمخارج خودمـان مـ يبرا  يخودمان از منبرها مقدار
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رفـتن بـا مـردم و بـا . آوردند يها م همه طلبه. ميآورد يمقدار هم وجوه م
ك يخـوب مـا شـر يواهـد در كارهـاخ يمردم كار كردن، مردم دلشان م

  . شوند
د شـروع يـنده است؛  البتـه باين مساجد كه االن صحبتش است، زايا

اگر هم امام جماعت رفت آنجا مردم را بد . ك مقدار خرج كرديكرد اول 
رد و آنجـا را اداره كنـد، يـز را خواسـت از مركـز بگيعادت كرد و همه چ

. ر كننـديـجد را خودشان تعمن مسيد مردم بفهمند كه ايبا. ستيدرست ن
 1. آورند خودشان دعوت كنند و اداره كنند يكه م يواعظ

  ن عنصر مسجد استيتر امام مسجد مهم
. ميد انجـام شـود، عـرض كـرديـكه با ياساس يدرباره مسجد كارها

ن جهت دستمان ياهللا از ا است و ما الحمد» امام مسجد«ن عنصر يتر مهم
ل يتحص يها سراسر كشور  پر از انسان يها قتاً حوزهيامروزه حق. پر است

ك در سنگر مسجد يتواند هر  يو آگاه به زمان هستند كه م يكرده و متق
جهـان  يو خروجـ يورود يهـا دروازه يبـرا يك نگهبان مورد اعتمادي

شـود امـروزه دسـت  يكه مـ يداتيم چرا با همه تأكيدان ينم. اسالم باشند
سراسر كشور از امام جماعـت راتـب و ها هزار مسجد در  هزاران؛ بلكه ده

د يك تجربه خودتان را در مساجد داريشما خودتان هر. كوتاه است منظم 
تواند به حـل مشـكالت مـردم  يك امام جماعت چقدر ميد كه يدان يو م

ط بپـردازد و بـه مـردم يو رفع معضالت مح يها كمك كند و به آموزش
حل مشكالت مـردم و  يو برادهد و پناه مردم و اسرار آنان باشد  آرامش 
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صـورت  ياقـدام جـد ييمنطقه و هـر روسـتا يازهايبه ن يدگيرس يبرا
شتر از يب يليتواند آن روستا را حفاظت كند؛ خ يك امام جماعت ميبدهد، 
ف كـه مـا يـح. گـريشتر از هر قـدرت ديب يليو خ يانتظام يرويپاسدار ن
. د دارنـديـبر انقالب تأكره. ميد كرديما بارها تأك. ميتوان يم و نمينتوانست

ن حسـرت بـه دل مـردم مانـده يـاند و باز ا طرح هجرت را مصوب كرده
. سـتين يين است؛ البته كار شما تنهـايبزرگ هم ياز كارها يكي. است

و  يبكنند و مردم هر محل يهمراه يليد خيگر بايد يها حوزه قم و حوزه
م كـه ينده باشـد شرميان خودمان بايد كمك كنند و ما در ميمسئوالن با

  .1مين خأل را پر كنيم اينتوانست

  باشد ياساس يد ازكارهايپرداختن به مسجد با
م يد متأسـف باشـيـبا. باشد ياساس يد از كارهايپرداختن به مسجد با

نش يكـه تـأم يدار با امكانات مشـكل يبا عده معدود يك كار جنبيكه 
 ييبته هر جـاال. به مسجد بپردازم ين طوريست، ايشما آسان ن يهم برا

سـازند و  يمسجد مـ. دارند يمردم، مسئوالن، علما به مسجد توجه مورد
مسـائل  يتوجه باشند؛ ولـ يست كه بين طور نيا. كنند يمسجد را اداره م

د يـت مسجد را كه شما انتخـاب كرديريعام مساجد را و به روز كردن مد
 يصـاحب يك كـار بـيـها  به خصوص در حوزه يبه نظرم در مراجع رسم

است و از بعـد  يف خاصيك وظايدارد كه آن  يفيحاال اوقاف وظا. است
دانـم در حـوزه  يكه من مـ ييپردازد تا آنجا يت به مسائل مسجد ميوقف
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ست؛ البتـه ممكـن يت حوزه نيرياز اركان مد يبه طور رسم يزين چيچن
  1.هم باشد يزياست من ندانم و چ
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  گفتار هشتم

  

مسجد و حكومت





  

ـ بنـده  يانصافاً ز) يدر  دوران حكومت اسالم(ون نهاد مسجد اكن ك ي
  ستين ينظام اسالم

ك نظـام يبنده يانصافاً ز) يدر  دوران حكومت اسالم(نهاد مسجد اكنون 
مسجد ندارنـد و  يياز مراكز روستا ياريد كه بسينيب يشما م. ستين ياسالم
. نـدها هم مسـجد ندار ها و بخش از مراكز در شهرها هم مثال محله ياريبس

توانند خودشان را به  ينم يگرين كه مردم ديك فاصله معيفقدان مسجد در 
معمـوالً افـراد  ٩غمبـريدر زمـان پ. سـتيبنـده نيبه مسجد برسانند، ز يآسان

خود اكثر  كردند و در محله  يمسجد انتخاب م يك نقطه را برايخود   درخانه
ك يالن كه ن سنت ايبه نام مسجد داشتند و خوب ا يزيك چيها  تيشخص
  1 .ف شديضع يليف بزرگ هم بود، خيتكل

بـا اهـداف    يچ تناسـب يهـ  يدر حكومـت اسـالم   ،مسـجد  يب يروستا
  ندارد يونظام اسالم يحكومت اسالم

مسـجد در حكومـت  يبـ ةا محلـيـمسـجد  يب يروستا. كرد يد فكريبا 
بـاز . نـدارد يو نظام اسـالم يبا اهداف حكومت اسالم يچ تناسبيه ياسالم
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هـم  ييك به هم هستند و جايچند تا مسجد نزد ييندارد در جا يمچون نظ
دهد كه  ين خودش نشان ميا. ستيز مسجد نيدور ن يها هست كه با فاصله

انقـالب  يروزيـبعـد از پ يمساجد در كشـور حتـ ييايم جغرافيت تنظيريمد
از مسـاجد  يارين اسـت كـه بسـيـبدتر ا. ندارد يهنوز شكل مناسب ياسالم

د كه در شهرها و روستاها ينيب يار ميشما بس. مام جماعت ندارندساخته شده، ا
ن يـخـوب ا. ست و تعجب اسـتيكه مسجد هست؛ اما امام جماعت در آن ن

تا آخر عمر در قـم،    ها يليون خيهمه روحان. ها هستند در حوزه يهمه روحان
ا درس يـماننـد  يدر حـوزه هـم كـه مـ. ماننـد يمشهد، تهران و اصفهان مـ

ل يـتعط ين آسـانيـشود بـه ا يمسجد را كه نم. خوانند يا درس ميد نيگو يم
ها  ييگو  ها باشد، مسئله د آموزشيدر مسجد با. از به مسجد دارنديمردم ن. كرد

 يديـار مفيمرجع بس يا هر منطقه يامام جماعت برا. و مراجعات مردم باشد
   .ك امام جماعت عادل وجود داشته باشدياست كه 

ن يها جواب بدهند همـ د حوزهيكه با ييها از حرف يكيكنم  يمن فكر م 
 ييهـا م طلبـهيد است كه نتـوانيبع يد جواب بدهد؛ وليحكومت هم با. است

  . م كه نتوانند  بروند اداره بكننديداشته باش
ساختمان مسـاجد مـا  يم و از طرفين مشكالت را دارين ما االن ايبنابرا

سـه يد و با كشـور خودمـان مقاينه را نگاه كيمثل ترك يمشكل دارند كشور
 يكه جمهـور يك است و از موقعيش، كشور الئيك قرن پيه از يترك. ديكن

ن يـش ايك معنـايـالئ. شـود يك اداره ميآتاتورك آمد، كشور به صورت الئ
. ن است كه مـذهب حـاكم نـدارديش ايمعنا. ستندياست كه مردم مسلمان ن
مـرا بـا . ه رفـتميـترك يشهرهامن به روستاها و . مردم در مذهبشان آزادند

ك مسـجد خـوب يهست،  يتيهر جا جمع. كوپتر گرداندند و نشان دادند يهل
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ران و يـن ايم؟ چـرا بـين جور شـديما چرا ا. آنها امام دارد  هم هست و همه
ن هـم يـاز ا يعربـ يهـا از كشور ين تفاوت وجود دارد؟ وضع بعضيه ايترك

خود را حفظ كردنـد؛  يبايظاهر زمساجد آنها نظافت و طهارت و . بهتر است
  1 .ن اشكاالت وجود دارديدر مساجد ما ا يول

  م يت مردم را از مساجد داريت و حاكميما جمهور
ن هم مرهـون يتداوم ا. ميت مردم را از مساجد داريت و حاكميما جمهور

رنـد؛ يت را از مـا بگيـاعتبـار مسـاجد و روحان ياگر روز. اعتبار مساجد است
رند، دوباره همان تفرقـه يرا از ما بگ ياله يعتبار مفسران گرامن اگر ايهمچن
 يتين خاصـيد چنـيـمسـجد با. د خواهد آمدياسالم پد يايدر دن يتيهو يو ب

مـردم  يو همـدل -ينـه جسـم -يداشته باشد كه محل تجمع و اتحاد واقع
 يائمه جماعات نقش مهـم تالقـ. ام و اراده خداوند باشديمحور پ يعنيباشد؛ 
جهـاد  يها برنامه ينيامام خم يوقت. رنديبگ يار جديار بسيو خدا را بسمردم 

را كـه  يهـر پرچمـ  يبعض. ده نداشتندين امر عقيبه ا ياريرا شروع كرد، بس
قبل از ظهور حضرت حجت در برابر حكومت بـر افراشـته شـود، محكـوم و 

. ن مطالب و طلسم را شكسـتندين مسئله و ايامام ا. كردند يم يمنحرف تلق
 يا سـتهيتوانستند؛ بلكه خود با شـاگردان شا ينم ييالبته حضرت امام به تنها

شـه يخـود هم يها صحبت شان دريا. ت كرده بودند، راه را باز كردنديكه ترب
د و بـا مسـجد يـد، از مسـجد شـروع كنيـرو يشما هر جا مـ: گفتند يبه ما م

  2.ديسروكار داشته باش
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  ساخت مساجد  ين استاندارد براييتع
ك يمساجد . مياست كه ما درباره مساجد دار ييار مهم دستورهاينكته بس

شـما . د آن باشـديـاست با يتياست كه هر جا جمع يا نهاد و شبكه گسترده
ح منابع يطبق دستور صر. ديگر نداريد يچ كدام از نهادهايدر ه يزين چيچن
 ينداردم و اسـتاينگـاه كنـ ياسالم يتيو جمع ييايد به مراكز جغرافيبا ينيد

ت هـر يا دو هزار جمعيسه هزار  يم؛ مثالً برايريت در نظر بگيجمع يهم برا
لومتر و يلومتر، سه كيمثل پنج ك ييايك فاصله جغرافيا ي. ك مسجديمنطقه 
ا با وسائل آسان از خانه به مسجد برسند را ياده يزان كه مردم بتوانند پيهر م

د سراسـر كشـور يـم بايباش يآنو قر يم اسالمياگر ما بخواه. ميريدر نظر بگ
ك يـشـود  ينمـ. بدون مسجد نداشته باشد ييشود روستا ينم. طور باشد نيا

كـه مـردم  يريشـود در مسـ ينم. از محالتش مسجد نباشد يشهر در بعض
كـه  ييرونـد و در جاهـا يمـ ياز مردم بـا وسـائل عمـوم يروند و انبوه يم
 ييدر جاهـا يد نباشد و حتـگر، مسجيد يا جاهايخانه  ستند؛ كنار قهوهيا يم

   1 .مايكه مردم در حال حركت هستند؛ مثل قطار و هواپ

  ات، مخالف ساخت مساجد مجلل استيروا
انـد كـه  مخالف نيكنند، با ا يم مخالفت مينيب يات كه ما مياز روا يبعض 

كـه در  ياتفـاق يعنـيست؛ ين طور نيم؛ اما در عمل ايمساجد را مجلل بساز
 يياند؛ البته همـان روزهـا اده، مساجد مجلل ساخته شدهافت يحكومت اسالم

ط موجـود، مسـاجد يل شرايبه دل  ٩غمبريبودند و در عصر پ ٩غمبريكه خود پ
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تواند سقف  يهست كه اصالً مسجد م يك بحث جدي يحت. ار ساده بوديبس
و  ياسـالم ةاز جـامعيـج نيتـدر ها بود؛ امـا بـه ن بحثيو ا. ا نهيداشته باشد 

ن يـا. درآورده اسـت يموجود كم كم مساجد را به شـكل كنـون يها تيواقع
د در نظر گرفـت يد دنبالش رفت و حدود مساجد را باياست كه االن با يبحث

و  يخيشناسانه و تـار و جامعه يك بحث اساسيد ين مسئله قاعدتاً بايو سر ا
   1.شود ينيد يمبان

ـ كشـور با  يتيريمـد  يهـا  نظام، دولت و دستگاه  يهـا د بـه مسـجد ب  ي
  بدهند يشتريب

د يدر كشور با يم االهيم به صورت شبكه عظيت عظين ظرفيقتاً از ايحق
نهـا بـه صـورت مراكـز يم و ايريـم در تمام سـاعات ممكـن بهـره بگيبتوان

 يتيريمـد يها ساز در خدمت جامعه باشند؛ البته نظام، دولت و دستگاه انسان
م همـه ياهم بگـوخـو يمـن نمـ. بدهنـد يشتريب يد به مسجد بهايكشور با
بهتر . ستيخوب هم ن يلين خيرد و ايت مساجد را دولت بر عهده بگيمسئول

ك يرند و مـردم خودشـان را شـرين است كه آن را خود مردم بر عهده بگيا
د مواظب باشـد يدولت هم با ين است كه مردم انفاق كنند؛ وليبهتر ا. بدانند

،  قدرت مردم خارج استرسد و امكانات از  يدست مردم نم ييك جايكه اگر 
 2 . خودش حضور داشته باشد
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  ران جامعه استيمردم با مسئوالن و مد يمساجد، محل تالق
ف و عمـل شـده و در زمـان يـمسجد تعر يكه برا ياز جمله نكات مهم

ران جامعـه يمردم با مسئوالن و مد يتالق  غمبر مطرح بوده است، آن نقطهيپ
 يا ند و مسجد در نظـر مـردم مؤلفـهن اسالم مردم بوديد ياست؛ چون مبنا

 يشود و با مبلغان و مفسـران وحـ يآغاز م ين خدا و خلق كه از وحياست ب
  1 .آن مسجد است يياين رو نقطه جغرافيابد؛ از اي يادامه م

  ت اداره مساجديفيدر ك يشنهاديطرح پ
 يسـطح يلـيد؛ البته خيبه ذهنم رس يا روز مسئلهيدر مورد مساجد من د

م نه يكن يحاال مطرح م يمطرح كنم؛ ول ين خاميد داشتم كه به ايترد. است
 2از بـرادران مـا از قـم، يگروهـ. ام ستادهيآن ا ياست كه رو يادهينكه عقيا

  .ت اداره مساجد بوديفيآمده بودند كه مسئله مهم آنان در مورد ك
د كجـا باشـد؟ يمساجد را با هم هماهنگ كند، با يها كه برنامه يسازمان

ك سـازمان ين كار انجام دهد؟ يغات اين كار را بكند؟ سازمان تبليولت اا ديآ
االن . است ياست، آن كجاست؟ مسئله جد يگريد يباشد؟ اگر جا يگريد

ستند؛ چون يمان هم هماهنگ نينمازها شيپ. ستنديما مساجدمان هماهنگ ن
دارنـد  ياستگذاريس يائمه جمعه چون شورا. ميندار يهماهنگ يبرا يمركز

 يزيـن طـور چيـدارنـد؛ امـا مسـاجد ا يغات خود هماهنگيدر تبل يحدود تا
  . ندارند
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م؟ يچـه بكنـ. ن مسـاجد اسـتيـها نفر سر و كار شان بـا ا ونيليروزانه م
د هـم ينپخته است و شا.  ميبحث كرد. ديدر همان جلسه به ذهنم رس يزيچ

بـال م و شـما خودتـان دنيگو يم؛ اما ميبهتر بود پخته شود؛ سپس مطرح كن
د، يـنيد ببيـن هم كـار كنيا يد، رويكن ينماز كار م يد برايشما كه دار. ديكن

  . ميرس يكجا م
ك يـمساجد . ها از دهستان. مين شروع كنييدارد مساجد را از پا يبيچه ع

ن يـل دهنـد و ائمـه مسـاجد و مجموعـه ايتشـك ييدهستان بـا هـم شـورا
هـا هـم  اسـتاندار. درسـت بكنـد يبـاالتر يك بخش، شورايها در  دهستان

شهرسـتان  يهـا شـورا بخـش ين شـورايـمجموعه ا. توانند كمك كنند يم
انجـام  يكشـور يشـوراها يم برايخواه يكه م ين كاريدرست كنند و هم

تـر داشـته  يعـال يك استان شورايم يشان منتقل كنين را به ايم و بعد ايبده
ج مسـجد خـود مـثالً پـن يعنـيهم باشـد؛  يهمه مساجد انتخاب يبرا. باشد

 يبخـش، شـوراها يد در شورايآ يكنند او م ينده ميك نفر را نمايدهستان، 
اسـتان هـم . د در اسـتانيـايب يهر بخش. نده انتخاب كننديك نمايها  بخش

ا تهران ينده بفرستد در قم يك نماي يكيها هر  بعد هم استان. ك شورا داردي
سـازمان . ديـايببـود،  ين سـازمانياگر چنـ. درست كنند يعال يك شورايو 

. باشـد يهم ندارد دولتـ يليدل. هم نباشد ي؛ دولتيك انقالبيمستقل دموكرات
. ن كـار را انجـام دهنـديـنـد و اياين ما جلو بيد چند نفر از متفكريخره با باال

. نامـه دارد نيـيآ. اسـت يت حقـوقيشخصـ. شـود يثبت م. شود يم يسازمان
 يو شـورا يعـال يدر شـورا شـود يمـ. دارد يازاتيامت. ط دارديتش شرايعضو
نمـاز،  يهـا برنامـه. مات مشابه و مناسب گرفتيهمه جا تصم يها برا استان

م يخـواه يكـه مـ ي، هـر كـار يجنبـ يها ، برنامه غ، برنامه مسجديبرنامه تبل
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د يـايبـه وجـود ب ين سـازمانياگـر چنـ. ميمان را منتقل كنيها تجربه. ميبكن
ك بـار يـ يا چهار سـاليك بار ي يسال ا دويك بار ي يسال. هم باشد يانتخاب

  .نديايآنان كه بهترند، ب. انتخابات برگزار كنند و عوض شوند
خـود  ينماز در مسـاجد و هـم بـرا ين سازمان بتواند هم برايآن وقت ا

داشـته  يا هيامور مسـاجد نشـر يمختلف، برا يها برنامه يمساجد و هم برا
  . هزار مسجد باشداش در پنجاه وهفت  هيكه پا يا هينشر. باشد

 يها فكـر نامه نيين آيد در ايمساجد با يو جناح ياسيس يها بحث يبرا
 يست ؛ ولـين ين سازمان دولتياگر چه ا. ن مسائل آلوده نشونديكرد كه به ا

ن كـار اهـل عمـل يـاگر شما كه در ا. داشته باشد يخوب يها تواند برنامه يم
ن كار يكه در قم دنبال ا يرادراند به همراه گروه و بيدان هستيد، وارد ميهست

م و بـا يبرس ييد به جايد، شايرين كار را بگيد و دنبال ايكن يهستند، همكار
شـود بـه  ين صـورت مـيـدر ا. مينماز و مسجد بـردار يبرا يهم گام موثر

از درون . نجـا و آنجـا هـم نباشـديگر وابسـته بـه ايعمل كرد كه د يا گونه
 1 .رآوردتواند بودجه خودش را د يخودش م

از  يو جـدا   جدا بافتـه  يا تواند تافته يمسجد نم يدر حكومت اسالم
  رديمجموعه نظام شكل بگ

د باشـند و يـت همـه جـا بايـب ع و اهـليت و اسـالم و تشـيامروزه روحان
رد؛ يـاز مجموعه نظـام شـكل بگ يو جدا  جدا بافته يا شود مسجد تافته ينم

مـن . نـديب ببيكه نظام آسـ ن اتفاق ممكن استيا يريچون اگر با شكل گ
چ يچ وقـت خواسـته هـينكه هـيا. ن را دولت اداره بكنديم ايخواهم بگو ينم

                                                 
  .هشتمين اجالس سراسري نماز.  1
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 يباشد كه مصالح حكومت اسالم يك نوع ارتباط اساسيد يكس نبوده؛ اما با
ن  اتفاق ياگر ا. دا نكنديت مساجد  تناقض پيريت كالن جامعه با مديريو مد

ك بعد همـه يم؛ اما در يرا معمور كن ك بعد مسجديفتد ممكن است ما در يب
د به حالـت يباالترها و حكومت و نظام آن موقع باز با. ميز را از دست بدهيچ

عمـل  ين جـوريم ايگر برگرديست سال ديد از بيدوباره با. ميانزوا عمل كن
ن اسـت كـه قـرآن، حكومـت و نظـام و يـشود؛ چون فرض بـر ا ينم. ميكن
غمبر، يدر زمان پ. ميما الگو دار. غمبريان خود پده؛ مثل زميت را با هم ديريمد
كـه  ييآنجـا. ارتباط نبودنـد يمساجد هم ب. غمبر حاكم مطلق جامعه بودنديپ

اسـت يشد، با س يساخته م يگر هم كه مسجديد يمركز خودشان بود، جاها
ك مقدار مسائل تفاوت داشته باشد؛ ياالن ممكن است . غمبر هماهنگ بوديپ
ما . است ين است كه حكومت، حكومت اسالميفرض بر ان حال يدر ع يول

كه اهداف  يمسجد. ميستيبه دنبال مسجد بدون حكومت ن يدر نظام اسالم
اسـت بـا  يكـه مردمـ ييهـا وهيبـا شـ يكنـد؛ ولـ يريگيرا پ ينظام اسالم
  .خواهد يم يك ابتكارين خودش يخاص خودش كه البته ا يراهكارها

م؛ جـز يندار يخين تجربه تاريا به حال چنما ت. ما است ن تجربه ين اوليا
ن مسـائل چقـدر يـغمبر مگر چند مسجد بـود؟ و ايغمبر كه زمان پياز زمان پ

روح آن  يم؛ ولين الگو فكر كنيشد ا ينم يليخ. است يگريبوده؟ آن بحث د
  1 .ديآ ينجا ميمسئله ا

  ست سالهيچشم انداز ب يفرهنگ يها استينقش مساجد در س
هـا،  ن برنامـهيا. ست؛ اما الزامات هستيبرنامه و راهكار نانداز،  در چشم 

                                                 
  .19/2/1380ديدار با اعضاي مؤسسه مسجد،.  1
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سـت ين بيم كه ايد نظارت كنيم شود و ما هم بايد تنظيپنج ساله است كه با
از آن  يا نـه؟ بخشـيم يرو يم درست جلو مينيم و ببيشرفت را بسنجيسال پ
اسـت ينها سيباً ايتقر يدر امور فرهنگ. خوانم يشما م ياست كه برا يفرهنگ

  :است يكل
اقتـدار  يعامـل اصـل يعنصـر فـداكار. ثاريمان و ايه ايت روحيتقو :كي
و  ياقتدار ملـ يگاه عامل اصليم در جايبحث مساجد را محور قرار داد. است
د در يـكـه شـما علمـا با يت اعتماد به نفس ملـيو تقو يارزش يت مبانيتقو

د يـجد باد و مسـايداشته باشـ يژه و فراوانينقش و ين محور اساسيساختن ا
را  يه ارزشـيـثـار و روحيمـان و اين ايفا كنند تا ايقتاً نقش خودشان را ايحق

 . حفظ كنند 

و  ياسـالم يهـا بـر ارزش يو مبتنـ يسالم و اخالق يا جاد جامعهيا :دو
 يدرستكار يها آگاه، عزتمند و برخوردار از مالك يفرهنگ مدار و شهروندان

كننـد  يواقعاً از آنچه انتخاب مـ هم نباشد و يليتحم. يتمنديو احساس رضا
 .باشند يراض

از  يكينجا مساجد يران و اسالم كه باز در ايفرهنگ ا يرشد و اعتال :سه
 .است يار ارزشمند هنرها و مسائل معنويار بسيبس ينمادها

، يها در سطوح مل ها و فرهنگ ان تمدنيم يشبرد راهبرد گفتگويپ :چهار
 يم كه مساجد در ابعاد گوناگون وفراوانيكن يمما فكر . يالملل نيو ب يا منطقه

د، اگـر يم مساجد كه شما دارين هفته تكريا .كنند يدار دانينجا ميتوانند ا يم
د، يـتر عمل كن ين مسئله را جهانيد ايرد و بتوانيبه خود بگ يك حالت جهاني

خـوب آن اسـت كـه  يلياز مراكز خ يكيم يكن يفكر م. ميبا ارتباط عمل كن
 .ديجهان درست كن يها فرهنگ يد برايوانت يشما م
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و  ي، فرهنگي، اجتماعيگاه زنان در توسعه اقتصاديارتقاع نقش و جا :پنج
ثابـت  ين دوره اسـالميـهـا در ا خـانم. ت نهاد خانوادهيكشور و تقو ياسيس

سـت و يسـت، كمتـر هـم نيشتر از مردهـا نيشان اگر بيكردند كه استعدادها
كنكور است كه منكر ندارد و مساجد  يقات علمن مسابين نمونه آن هميبهتر

بـه خـود  ين مسئله شكل سازمانيا. اند خوشبختانه به نقش زنان توجه كرده
 .ميريبگ يشتر از گذشته جدين مسائل را بيد واقعاً ايگرفته و با

ش سـطح يق و افـزايج علم و تحقيد و ترويدر جهت تول ينهادساز :شش
د يـو تأك يافزار ق نهضت نرميترش تعمجهان و گس يدات علميكشور در تول

از علوم  از  ياريها در بسيم كه غربينكن شك. ينوآور ت ويكرد خالقيدر رو
اسالم زنده به گور شـده  يايدن يم كه استعدادهايشك نكن جلو هستند و ما

ا بـه يـعلـم را در دن يگاه اسالميم آن جايم كه بتوانيد تالش كنيما با .است
. ميكن يغمبر، معرفيو رسالت پ يام الهيان و به عنوان پاسم خدا به اسم آسم

ت كه آن روزها در جهل مطلق يحيمس يايم كه دنينيزشت است كه بب يليخ
ن يـا يد رويـكرد، امروزه از ما جلو باشد و هسـت و مـا  واقعـاً با يم يزندگ
تواننـد  يكه در مساجد هسـتند، مـ ييم كه باز مساجد و علمايه كنيتك يليخ
 .كار كنند يلينه خين زميا يبرا

ز يـ، ريسـتيز يد شـامل فنـاوريـجد يهـا يتوسعه علوم و فناور :تهف
مـواد  يها ي، و فناوريطيست محيز ي، فناوريفرهنگ ي، فناور)نانو( يفناور
 يهـا هستند كه به كل دسـتگاه ينها االن موتور حركت دانش بشريا. ديجد
 .شود يكشور مربوط م يعلم

 يو فنـاور يارتبـاط يهـا رسـاختيباطـات، زتوسـعه، توسـعه ارت :هشت
گـاه يكـه البتـه مسـجد خـودش پا يجهان يها شرفتياطالعات مناسب با پ
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د كـه يـد اسـتخدام كنيـرا شـما با ياست و ابزار اطالع رسـان ياطالع رسان
  .ديبرقرار كن يد تا ارتباط جهانيكن يج استخدام ميتدر به

گـاه يد جايـشـورمان باست سـاله كينده بيم آيدر بحث چشم انداز و ترس
ن يـن اهـداف و ايـم اياگـر بخـواه. ميريـمسـاجد در نظـر بگ يبرا يميعظ

مسـجد و  يهـا هـزار علمـا ها هـزار مسـجد و ده انداز محقق شود، ده چشم
در مسـجد حضـور  يو علم ينيت ديها عشاق مسجد كه همراه قدس ونيليم
 يالع رسـانو اطـ ي، آموزشـيگـاه علمـيل مسجد به پايكنند، با تبد يدا ميپ

تواند در  ي، نقش اول را ميو اجتماع يفرد يها يدرست و پاك كردن آلودگ
سـت يم در  بياهللا بتـوان ان شـاء. . ن كننـديست ساله تأمياهداف چشم انداز ب

ن يزمـ يخدا در رو يها از خانه يت ممتازينده مساجدمان را در موقعيسال آ
  1 .مينيو مركز ساختن انسان در چشم انداز بب

  ص مصلحت در مورد مساجديصوبات مجمع تشخم
به مسـاجد  يشترين است كه توجه بيا يما در حكومت اسالم ياز كارها

شـد،  ياگر هـم كـار. ميما به آنچه در شأن مساجد است عمل نكرد. ميبكن
از  يلـي، خييايـاز لحـاظ جغراف. ميشتر عمل كنـيب يليد خيبا. كم بود يليخ

ساخته شده  ياز مسجدها يليخ يبردار بهرهاز لحاظ . اماكن ما مسجد ندارد
ت، يرياز لحاظ مد. امام جماعت ندارد و در آنها بسته است و غبار گرفته است

شـود  يهـم دكـان مـ يدارند و گاه يفيضع يها تيرياز مساجد ما مد يليخ
ت عـالم، يريد با مـديمسجد با. ها كه از آنجا استفاده بكنند افراد و گروه يبرا

                                                 
مقاالت پنجمين همـايش بـين المللـي هفتـه جهـاني مسـاجد،  ها و مجموعه سخنراني«.  1
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بـه او سـپرده شـود و  امـت را اداره  ينا به اداره جامعه اسالمعادل، آگاه آش
نهـا را يهـم ا ياهللا رهبـر نها در مصوبات ما هم آمده كه ان شـاءيبكند كه ا

ن يـا. ميداشـته باشـ  يكل يها استيب و ابالغ كنند و درباره مساجد سيتصو
ص مصـلحت در مـورد يخـوانم از مصـوبات مجمـع تشـخ يچند بند را كه م

  .ستمساجد ا
آن، كه قـرآن و  يگاه اصليت مساجد و بازگشت به  جايتوسعه ظرف :كي

ج و يبـا تـرو. يجامعه اسالم يگاه ركن اساسياد دادند در جايبه ما  ٩غمبريپ
ام را دارم انجـام  فـهيگـاه و نقـش مسـجد در جامعـه كـه مـن وظين جاييتب
ققـان و ن كار را بكننـد و محيگر جمعه هم ايد يدهم، انتظار دارم خطبا يم
ب مردم به سـاخت و يق و ترغيتشو. ن كار را ادامه دهنديسندگان هم همينو

دا يـپ يشـتريرونـق ب يلـيكـه مـردم بسـازند، خ يمسـجد. ز مسـاجديتجه
ق يـد از طريـبا يد بكنـد؛ ولـيتواند با يم يخواهدكرد البته حكومت هركمك
  . باشد يرات و برات مردمير خيگسترش فرهنگ وقف، نذر و سا

مسـاجد  ير، نگهداريز، تعميموثر نظام به احداث، توسعه، تجه كمك :دو
ك مسجد ي ي؛ مثالً سه هزار نفر برايتيو جمع ييايجغراف يازهايمتناسب با ن

و هنـر  ياز معمـار يريـگ مطلوب با بهـره يها بر شاخصه يها مبتن ا فاصلهي
شـهرها، شـهرها، روسـتاها؛ مخصوصـاً الـزام بـه  در كـالن يرانيا -ياسالم

و  يد و در حال طراحـيجد يها ، شهركيان راهيس مسجد در مراكز ميستأ
  .ساخت

هــا و  اســتيبــر تمركــز و اهــداف و س يمســاجد مبتنــ يســازمانده :سـه 
. نباشـد يم حكـومتيگـو يمن نم. مسجد يها با حفظ بعد مردم ياستگذاريس

مانـد حضـور  يكـه مـ يآن ياز مردم است؛ ول. حكومت هم مثل مردم است
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ت امـام يـها حضـور داشـته باشـد و محور د در همه بخشيبا مردم است كه
 ييهـا گـروه. سـتياز مساجد امام جماعـت محـور ن ياالن در بعض. جماعت

ئت امنا كه او هنوز يهستند كه به اسم ه يافراد. كنند يهستند اعمال نفوذ م
رش ائمـه جماعـات باشـند؛ يد مديمسجد با. كنند يقبول ندارد اعمال نفوذ م

خـدمت  يلـيكننـد خ يم يفراوان يها آنان كمك. خواهد يامنا م ئتيه يعني
او  يئت امنا را قبول داشته باشـد و بـه امضـايد هياو با يدهند؛ ول يانجام م
كننـد و  يند خدمت مـيآ يهستند كه به مسجد م يگريد يها دستگاه. برسند

 يد با هماهنگيهستند كه با يفرهنگ يها نها هم دستگاهيا. كنند ياستفاده م
 . ائمه جماعات باشد

مسـاجد در  يهـا تيـت و قابليـفيش كيو افـزا يكارآمـد يارتقـا :چهار
ژه نسل جوان و يو جامعه؛ به يازهايبه ن ييپاسخگو يمختلف برا يها عرصه

شتر مردم در مساجد و شركت در نماز جمعه و يحضور ب يبرا يفرهنگ ساز
  .جماعات

ب يب ما تصويتصو. ميسيون يزها را مين چيك مشاور ايما فقط در نقش 
شـان هـر يو ا يم خدمت رهبريفرست يم يست و طبق قانون اساسين يينها

كننـد و ابـالغ  يدنـد اضـافه مـيالزم د يزيـا اگر چيقسمتش را قبول دارد 
ن به بعـد يشود از ا ينها مياهللا بر اساس ا ء ان شا. شود يكنند؛ بعد عمل م يم

گاه استحكام جهان اسالم ين پايتر و مهم يم شبكه مساجدمان را قرآنيبكوش
 1 .ميشرفت جهان اسالم كنيو پ
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