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عالمان آگاه، زمان شـناس و مسـلط به مبانی فقهِی حضور بانوان در مسـاجد، 
نیـک می داننـد که دالیـل عقلی، نقلی و مسـتندات روایـی - تاریخی متعدد 
از سـیره ی پیامبـر گرامـی اسـامصلی اهلل علیه وآله ، ائمه اطهارعلیه السـام و اصحـاب و 
یـاران ایشـان، به روشـنی بـر مجـوز و بلکه تشـویق شـرکت بانـوان در نماز 

جماعت مسـاجد گواهـی می دهند .
     ویژگی هـای بارز شـخصیتی بانـوان، از جمله مهربانی، محبت و عاطفه ی 
سرشـار و در عیـن حـال، ایثارگـری و ازخودگذشـتگی، در سـلوک و تقـرب 
الی اهلل، تسـریع کننده هسـتند و از این رو اسـت که در مسـیر انس با حضرت 
حـق، پیشـگام و پیشـرو جلـوه می کننـد و در خانـه نیـز، محـور و شـیرازه  و 

عامـل اسـتحکام محیـط گـرم و امن خانواده محسـوب می شـوند.
     مسئولیت خطیر، اصیل و تمدن ساز بانوان در امر تربیت نسل آینده که در 
دو قالب مادری و همسـری در دین مبین اسـام اعتباربخشی شده است، بی 
تردید در دوران معاصر، در کنار نقش اجتماعی ایشـان تعریف می گردد و این 
همه در سایه ی رشد معنوی و بالندگی فکری و انس با مناسک دینی و تقید 
و التزام به مظاهر و آموزه های دینی اسـت که به سـرمنزل مقصود می رسـد.

     اگـر بـرای مسـجد بـه عنـوان ترویج کننـده ی سـبک زندگی اسـامی و 
کانـون حیـات طیبـه در جامعـه ی اسـامی مرکزیتـی بی بدیل قائل باشـیم، 
گریـزی از ایـن واقعیـت نیسـت کـه فـارغ از جـّو زدگی هـا و برخوردهـای 
احساسـی در مواجهـه با مسـائل مربـوط به زنان، کـه به افزایـش غیرواقعی 

مـــقدمه
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توقعـات و انتظـارات منجـر می گـردد، آرمان هـا و اهدافـی کـه مـورد اشـاره 
قـرار گرفتنـد، بـدون پیونـد عمیـق و موثـر میـان مسـجد و بانـوان، هرگـز 

دسـت یافتنی نخواهنـد بـود.
     سـال جـاری کـه در آغـاز و انجـام، مزیـن و منـور بـه انوار پرفـروغ آیت 
عظمـی و اعای انسـان کامـل، حضرت فاطمه ی زهراعلیهاالسـام اسـت، یادآور 
جایـگاه و موقعیـت حسـاس و سرنوشت سـاز زنـان و مادرانـی اسـت کـه در 
دامنـه ی قله  ی کرامات و فضائل حضرتش، پیوسـته راه صعـود را می پیمایند 
و مع االسـف، تحت تأثیر آموزه های غلط و برداشـت های سـطحی منسـوخ، 
به اندازه ی شـأن و سـهم واالی خود در مسـاجد مورد توجه قـرار نمی گیرند.

     آرامش بخشـی بانـوان بـه خانـه و خانـواده، ثمره و محصـول انس با خدا 
اسـت کـه در فضای معنـوی و عطرآگیـن از رایحه ی نماز جماعـت، عبادات 
جمعی، توسـل، دعا و جلسـات قرآن و شـرکت در گروه های آموزشـی متنوع 
در محیـط امـن مسـاجد حاصـل می شـود و مگر چنین شـرایط پاکیـزه ای را 
در فضـای دیگـری می تـوان برای دختـران و مادران و همسـران مهیا نمود؟ 
و مگـر نقـش مهم مـادر خانـواده را در برنامه ریزی حضور همسـر و فرزندان 
در مسـجد می تـوان نادیـده گرفـت؟ مگـر می تـوان میـدان داری بانـوان در 
مسـاجد را در هنگامه ی پیروزی انقاب شـکوهمند اسـامی و پشـتیبانی از 

دفـاع مقدس فرامـوش کرد؟ 
مجموعـه حاضر ، مختصـات اجرایی برنامه های پیشـنهادی مرتبط بارویکرد 
سـال را باتوجه به اهمیت موضوع و تاکید ریاسـت محتـرم مرکز بر برگزاری 
کیفـی ایـن برنامـه هـا در سـطوح مختلـف ارایه کـرده اسـت. امید اسـت با 
عنایـت وافـر همـکاران محترم مرکـز و ائمه محتـرم جماعت بـه این نکات 

بتوانیـم گامی در خـور در عمران معنوی مسـاجد برداریم.
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بیانات حجــت االسالم و المسلمین
 حـاج عـلی اکـــبری، 

 رییس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد 
همایش سراسری ائمه ی جماعات استان تهران

7 مهـــرماه 1394  حسینیه الزهراعلیهاالسالم

انتخــاب رویکــرد ســال 95 بــه عنــوان »مســجد و بانــوان« بــا هــدف یــک 
حرکــت هدفمنــد ومنســجم فکــری، فرهنگــی واجتماعی اســت، که بــه دور 
از افــراط وتفریــط هــا بانگاهــی متعالــی ودینی ،کــه ترجمــان آن درمنظومه 
اندیشــه امــام ورهبرفرزانــه انقــاب اســت، بــه ایــن موضــوع مهــم بپــردازد. 
ــا انبوهــی ازســؤاالت،  ــا را ب ــن انتخــاب رویکــرد م طبیعــی اســت کــه ای
ــه  ــا ب ــات مواجــه خواهــد ســاخت. ام ــا، انتظــارات وتوقع ــا، نقده ابهــام ه
ــازی  ــم س ــل درفراه ــدام وعم ــت اق ــگاه وتقوی ــح ن ــن تصحی ــال ای هرح
ــد از نقطــه ای آغــاز مــی  ــر، بای ــه ایــن قشــر مکــرم ومؤث حضــور کریمان

شــدکه امســال همــان نقطــه ی عزیمــت وآغــاز مــی توانــد باشــد.
ــم  ــواده شــروع کردی     درســال های گذشــته در تعییــن رویکردهــا  از خان
و بــا کــودک و نوجــوان و جوانــان ادامــه دادیــم. حــق ایــن بــود کــه ایــن 
نامگــذاری پــس ازســال مســجد وخانــواده بــه نــام بانــوان باشــد، امــا بــه 
خاطــر فراهــم شــدن برخــی زیرســاخت هــا نیــاز بــه زمــان داشــتیم. اولویت 
موضــوع زنــان و بانــوان بــه ایــن دلیــل اســت کــه رکــن اصلــی خانــواده 
زن ومــادر اســت. دشــمن هــم بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع بــرای انهدام 
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جامعــه اســامی نهــاد مقــدس خانــواده را مــورد هــدف قــرار داده اســت. 
نقطــه اصلــی هــدف هــم دور کــردن دختــران وزنــان جامعــه اســامی از 
ــه  ــد ک ــی دان ــی اســامی اســت، وخــدا م ــی وســبک زندگ ــگ دین فرهن
ــوان  ــر بان ــات فاخ ــی، جلس ــای مذهب ــل هیأت ه ــی مث ــکل های دین تش
ــی  ــت دین ــت تربی ــن تهاجــم وتقوی ــا ای ــه ب ودر رأس آن مســاجد، درمقابل

وانقابــی چقــدر مــی تواننــد مؤثــر باشــند.
ــی  ــوان یک ــه عن ــاجد ب ــوان درمس ــه ی بان ــور کریمان ــت حض      تقوی
ازکانونی تریــن نقــاط تقویــت تربیــت دینــی، در واقــع تقویــت ســنگر مقابله 
بــا تهاجــم دشــمن اســت. البتــه نــگاه مــا از ایــن هــم فراتــر بایــد باشــد و 
درنقطــه ی مطلــوب از مســجد طــراز اســامی، مســجد کانــون تهاجــم بــه 

فرهنــگ دشــمن اســت.
ــه یــک انتظــار و       انتخــاب ایــن رویکــرد درحقیقــت پاســخی اســت ب
توقــع نهفتــه وناگفتــه درمیــان قشــر عظیــم بانــوان متدیــن و مؤمــن جامعه 
اســامی کــه معمــوال هــم حضــور کّمی شــان در مســاجد بیشــتر اســت 
ــم  ــر ه ــر ومؤثرت ــور کیفی ت ــن حض ــود دارد، ای ــه ای وج ــه زمین ــا ک وآنج

هســت.
     البتــه توقــع نداریــم کــه همیــن امســال همــه ی اتفاقات خــوب رخ دهد 
امــا بایــد گام هــای اولیــه محکــم وقــوی برداشــته شــود و بــه حضــور، نقش 
ــوان در مســاجد توجــه بایســته شــده و اقدامــات شایســته  و مشــارکت بان
ــن حرکــت و  ــدورات وکمبودهــا ودشــواری های ای ــاً مق انجــام شــود. طبع
ــن  ــم کــه درای ــه و شــهر می دانی ــات هرمنطق ــه حســب اقتضائ ــدام را ب اق
امــر، بهتریــن کســانی کــه کمــک کار مــا مــی تواننــد باشــند، امامــان عزیز 
ــگر  ــکل های تاش ــرم، تش ــای محت ــجدی، أمن ــگان مس ــات، نخب جماع
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مســجدی و به ویــژه خــود بانــوان هســتند. بــرای ایــن کار، بایــد بــا یــک 
تــاش فکــری، فرهنگــی، اجتماعــی، مرکــب از اندیشــه وعمــل، به شــکل 
هدفمنــد ومنســجم حرکــت کنیــم. از نیازهــای اولیــه ی حضــور کریمانــه ی 
بانــوان درمســجد، کــه معمــواًل ســخت افــزاری اســت، تــا تقویت مشــارکت 

ایشــان در برنامه هــای فرهنگــی واجتماعــی.
     بایــد تــاش کنیــم درســالی کــه سرشــار ازعطــر والدت بانــوی بانــوان 
عالــم اســت، بــا برنامــه ریــزی دقیــق و جلب توجــه نگاه هــای اندیشــمندانه 
و نخبگانــی وجــذب همــه ی ظرفیت هــای ممکــن و به کارگیــری مشــارکت 
نهادهــا ودســتگاه های مرتبــط،کار را بــه نحــوی مدیریــت کنیــم کــه  در 
همیــن گام هــای اولیــه، ایــن تغییــر و ارتقــای مبــارک بــرای بانــوان مؤمــن 
ــه اتفاقــات  مســجدی وخانواده هــای مســجدی احســاس شــده و منجــر ب
خجســته ای بــرای  حضــور کریمانــه و مشــارکت فعــال زنــان و بانــوان در 

ــاجد شود. مس
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بیانات حجــت االسالم و المسلمین
 حـاج عـلی اکـــبری، 

 رییس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد 
در جمع ائمه ی جماعات ناحیه شهید مطهری ره

مهـــرماه 1395

“بانـــوان” اولویت محوری سال 1395

مــا بــرای هــر ســال، یــک اولویــت محــوری، بــه عنــوان یــک محور برجســته 
معرفــی میکنیــم تــا هــم بــه صــورت جمعــی در بــاره آن، فکــر کنیــم و هم در 
آن محــور، در ارتبــاط بــا مســاجد ، تصمیماتــی بگیریــم و بــه طــور خــاص، بــه 
یــک ســند، دســت پیــدا کنیــم. بــرای ایــن منظــور، بایــد جوانــب موضــوع، 
خــوب بررســی بشــود تــا در پایــان ســال، بــه یــک ســند روشــن، دســت پیــدا 
کــرده باشــیم. ایــن ســند، مبنــای اقــدام در آن موضــوع در ارتبــاط بــا مســجد 

قــرار میگیــرد. 

تاکنــون، "خانــواده"، "کــودک"، "نوجــوان و جــوان"، موضوعاتــی بــوده کــه 
ــوان" اســت.  ــا، "بان مطــرح شــده اســت. در ســال 95 موضــوع محــوری م
مــا از ایــن موضــوع، تعبیــر بــه شــعاِر ســال، نمی کنیــم؛ چــون شــعار ســال، 
ــال،  ــد؛ امس ــرح می کنن ــان مط ــز و عالی قدرم ــر عزی ــه رهب ــت ک ــان اس هم
ــن شــعار، شــعار ســال  ــدام و عمــل” اســت. ای ــی، اق ســال "اقتصــاد مقاومت
ــر جــای دیگــر،  ــز و هــر کســی در ه ــا هــم در مرک ــه م ــه از جمل اســت ک
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همیــن را بایــد بــه صــورت متمرکــز دنبــال کنــد. اولویــت ســال و موضــوع 
ــود  ــا می ش ــی  م ــکیات داخل ــا تش ــط ب ــه مرتب ــا، ک ــال  م ــوری امس مح
ــت.  ــوان" اس ــجد و بان ــأله ی "مس ــد، مس ــرض ش ــه ع ــه ک ــان گون هم

ــت و  ــی اس ــت خاص ــوع، دارای اهمی ــن موض ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
حساســیت های ویــژه ی خــود را هــم دارد، توقــع دوســتان   ایــن بــود 

ــت و  ــی اس ــت خاص ــوع، دارای اهمی ــن موض ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
حساســیت های ویــژه ی خــود را هــم دارد، توقــع دوســتان   ایــن بــود کــه مــن 
خــودم خدمــت عزیــزان شــرفیاب بشــوم و مســأله را مطــرح کنــم. ایــن طــرح 
ــات،  ــه جماع ــم ائم ــه ه ــن ک ــرای ای ــه ای باشــد ب ــاء اهلل مقدم مســأله ان ش
فکــر بکننــد و هــم مباحثــات تکمیلــی انجــام شــود. میخواهیــم از رهگــذر این 
ــا  ــا کار پژوهشــی ب ــان ب ــی کــه هم زم ــات تکمیل تأمــات و اراده هــا و مباحث
محــور ایــن موضــوع، انجــام می شــود ان شــاء اهلل، بــه یــک ســند مناســب و 

قابــل اتکایــی دســت پیــدا بکنیــم.
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 مــا مســأله را در ایــن جلســه ، بیشــتر، از منظــر امــام جماعــت و
 از منظــر مدیریــت مســجد مطــرح می کنیــم. نــگاه مــا بــه امــام

محتــرم جماعــت، از پنــج منظــر میتوانــد باشــد.

امام جماعت، حلقه ی اتصال با ساحت قدس ربوبی
از یــک طــرف، بــه عنــوان آن حلقــه ی اتصــال بــا ســاحت قــدس ربوبــی 
ــد توجــه  ــه دارد بای ــگاه قدســی ک ــه جهــت آن جای ــی ب در مســجد یعن

داشــت و بعــد نســبتش را بــا مخاطــب ســنجید. 

ــواًل در  ــد؛ معم ــظ کن ــه را حف ــوادی آملی دام ظل ــت اهلل ج ــرت آی ــدا حض خ
ــد،  ــت دارن ــد بازگش ــتند و قص ــد هس ــه دماون ــتان  ک ــام تابس ــان ای پای
ــنیدنی  ــل آن ش ــه تفصی ــد. در آن جلســه ک جلســه ی وداع خاصــی دارن
ــد  ــت می خواهن ــجد حالی ــی مس ــان و از اهال ــان از مخاطب ــت، ایش اس
و عذرخواهــی می کننــد؛ خودشــان منقلــب می شــوند و دیگــران را 
ــه ی آن  ــت. مقدم ــی اس ــای خاص ــک فض ــد. ی ــب می کنن ــم منقل ه
ــه ســخنگوی  ــن اســت ک ــا- ای ــر م ــه تعبی حالیت خواهــی ایشــان - ب
ــد  ــت؛ او می خوان ــت اس ــام جماع ــال، ام ــدای متع ــگاه خ ــما در پیش ش
و شــما ســاکتید، او در پیشــگاه حضــرت حــق، ســخن می گویــد و 
ــد  ــان می گوین ــد ایش ــت. بع ــطه اس ــت، واس ــام جماع ــت دارد؛ ام قرائ
ــه  ــال ب ــدای متع ــا خ ــاط ب ــت و در ارتب ــاز جماع ــما در نم ــر ش ــه اگ ک

نقش های امام  جماعت در مسجد
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ــه  ــن، ب ــه اهــداف و خواســته هایتان نرســیدید، ای ــی نرســیدهاید و ب جای
ســخنگوی شــما برمی گــردد. 

امام جماعت، مرجع مردم
ــن  ــه ای ــت ب ــی اس ــم دین ــر عال ــت، از منظ ــام جماع ــه ام ــگاه دوم ب ن
جهــت کــه محــل مراجعــه اســت و بایــد نیازهــای مخاطــب خــودش را 

ــد و پوشــش بدهــد.  ــن کن تأمی

امام جماعت، مربی مشفق
نــگاه ســوم؛ از منظــر نــگاه تربیتــی اســت کــه مــا امــام جماعــت را در 

ــم.  ــی مشــفق می دانی ــک مرب مســجد ی

امام جماعت، مشاور امین
ــل  ــن، مح ــاور امی ــک مش ــر ی ــت از منظ ــام جماع ــارم؛ ام ــگاه چه ن
مراجعــه اســت. مــردم، مشــکات ، نیازهــا و اسرارشــان را، بــه او ارجــاع 

می دهنــد؛ از او نظــر مشــورتی می گیرنــد. 

امام جماعت، مدیر مسجد
ــز،  ــجد نی ــام مس ــه ن ــی ب ــت در جایگاه ــا کفای ــر ب ــک مدی ــر ی از منظ

ــت.  ــت نگریس ــام جماع ــه ام ــوان ب میت
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اگــر امــام جماعــت، از ایــن پنــج منظــر ماحظه شــود، نیمــی از مخاطبان 
او، جامعــه ی بانــوان هســتند کــه بایــد در همــه ی ایــن پنــج محــور بــه 
عنــوان بخــش بســیار مهمــی از مخاطبــان حاضــر در مســجد مــّد نظــر 

او قــرار بگیرنــد؛ بایــد کامــًا بــرای آن هــا تدبیــر و برنامه ریــزی کنــد.

نقش ها و امتیازات بانوان
در جلســه مــا، دختــران و خانم هــا و مادرانــی حضــور دارنــد. محضرتــان 
عــرض کنــم کــه موضــوع بانــوان، دارای اهمیــت ویــژه ای اســت. جایگاه 
خــاص خــود را دارد. بــه اعتبــار مقــام مــادری، بــه اعتبــار مقام همســری، 
ــد.  ــه اعتبــار نقش آفرینی هــای بنیادیــن در جامعــه، نقــش واالیــی دارن ب
ــرای  ــتی، ب ــه ی هس ــن چرخ ــتی، در ای ــال در کارگاه هس ــدای متع خ
ــژه ای  ــی وی ــت و نقش آفرین ــرار داده اس ــژه ای ق ــگاه وی ــا جای خانم ه
ذیــل اســماء الحســنی دارنــد. تجلــی بخشــی از اســماء الهــی در وجــود 

بانــوان اســت. 

ــه لحــاظ هــوش معنــوی، خانم هــا قوی تــر از آقایــان  از منظــر دیگــر، ب
هســتند؛ نــه مســاوی بلکــه قوی تــر. نشــانه ی روشــن ایــن قــّوت، ایــن 
اســت کــه شــش ســال زودتــر، مخاطــب حضــرت حــق هســتند. اجمــاع 
فقهــای مــا بــر ایــن اســت کــه دختــران، شــش ســال زودتــر از پســران، 
ــاط   ــه ارتب ــد. مســلم اســت ک ــرار می گیرن ــادی ق ــف عب مخاطــب تکالی
ــر  ــدس و ملکــوت، فعال ت ــم ق ــا و عال ــاز و دع ــا محــراب و نم ــوان ب بان

بانوان، نیمی از مخاطبان مساجد
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ــر  ــروه نظ ــن گ ــه ای ــبت ب ــم نس ــال ه ــدای متع ــت. خ ــر اس و جدی ت
دارد.  مهربان تــری 

نماز جماعت بانوان در قرآن کریم
ــان  ــه می ــراب ب ــخن از مح ــه س ــواردی ک ــی از م ــم، یک ــرآن کری در ق
آمــده اســت بــا مریم علیهاالســام عجیــن شــده اســت1. اگــر ســخن از نمــاز 
ــام  ــا مریم علیهاالس ــه، ب ــک آی ــا در ی ــده، خصوص ــرح ش ــم مط ــت ه جماع
مطــرح شــده اســت: ﴿ َيــا َمْرَيــُم اْقُنِتــي لَِربِّــِك َواْســُجِدي َواْرَكِعــي 
ــا  ــه خانم ه ــوط ب ــت مرب ــاز جماع ــأله  نم ــَن﴾2. اصــًا مس اِكِعي ــَع الرَّ َم

اِكِعيــَن﴾.  ــَع الرَّ ــي َم هــم هســت؛ فرمــود کــه: ﴾ َواْرَكِع

انگیزه باالی بانوان در فعالیت های اجتماعی
خداونــد تبــارک و تعالــی، ظرفیت هــای بســیار فوق العــاده ای بــه 
ــرده  ــه ک ــوان، تعبی ــود بان ــی در وج ــای اجتماع ــزه فعالیت ه ــاظ انگی لح
اســت. ایــن هــم یــک نکتــه  مهمــی اســت کــه زنــان، عمل گــرا، دارای 
ــه ی  ــد و احســاس وظیف ــذار، دارای احســاس تعه ــال، وقت گ حضــور فع
ــتفاده ی گســترده ای در  ــاز، ســوء اس ــن امتی ــاده ای هســتند. از ای فوق الع
ــرد.  ــورت می گی ــت، دارد ص ــر ارزانقیم ــوان کارگ ــه عن ــروز ب ــای ام دنی

بانوان و تهدیدهای نگاه فمینیستی

َُّهـا بَِقبُوٍل َحَسـٍن َوأَنْبَتََها نَبَاتًا َحَسـنًا َوَكفََّلَها  1  - آل عمـران، 37: ﴿ فَتََقبََّلَهـا َرب
َّى  ا الِْمْحَراَب َوَجـَد ِعْنَدَها ِرْزقًا قَاَل يَـا َمْريَُم أَن ا ُكلََّمـا َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَـّ َزَكِريَـّ

ِه إِنَّ الّلـَـَه يَْرُزُق َمْن يََشـاُء بَِغْيِر ِحَسـاٍب﴾. َـّ لَـِك َهـَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللـ

2  - همان، 43
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ــه  ــم ب ــأله ی فمینیس ــا، مس ــه ی م ــوان در زمان ــای بان ــی از تهدیده یک
عنــوان یــک گفتمــان غالــب اســت. ایــن نــگاه همــراه بــا انحراف هــای 
بــزرگ فکــری، در غــرب متولــد و پــرورش پیــدا کــرده و بعــد بــه جاهای 
مختلــف تکثیــر شــده اســت. االن عزیــزان مــن می داننــد خــود فمینیســم 
ــف  ــای مختل ــا، نحله ه ــری دارای مبن ــتگاه فک ــک دس ــوان ی ــه عن ب
ــی، دارای  ــه لحــاظ داخل ــی ب ــی دارد و حت ــی متنوع ــای خیل و رویکرده
مواجهه هــای داخلــی بــا خــودش هــم هســت؛ یعنــی رویکردهــای درونی 
ــگاه فمینیســتی،  ــن ن ــن مســأله، جــدی اســت. ای ــم دارد. ای متناظــر ه
هــم در ســاختارهای اجتماعــی مــا، هــم در فرایندهــای تعلیــم و تربیتــی 
مــا، نفــوذ کــرده اســت. اســناد ایــن نفــوذ، موجــود اســت. یــک نمونــه 
را بــه شــما بگویــم. فقــط تفکیــک جنســیتِی جایگاهــی در مدارس مــان 
داریــم؛ یعنــی مدرســه ی پســرانه و مدرســه ی دخترانــه داریــم. بــه جــز 
ــده اســت؟  ــری لحــاظ ش ــاوت دیگ ــه تف ــدارس، چ ــِک در م ــن تفکی ای
ــای  ــکار تفاوت ه ــی ان ــت؛ یعن ــتی اس ــگاه فمینیس ــان ن ــر هم ــل، ب اص
تکوینــی و پایــه ای و اصولــی بیــن زن و مــرد. نتیجــه ایــن می شــود کــه 
فرایندهــای تعلیــم و تربیــت دختــر و پســر مــا در آمــوزش و پــرورش، بــا 
ــه جــز رنــگ  لبــاس و یــک خــرده  ــد. ب همدیگــر هیــچ فرقــی نمی کن
ــی کــه در نگاه هــای بســیار ســطحی، اعمــال میشــود،  زینت هــای داخل
تفــاوت دیگــری دیــده نشــده اســت. از ســازه بگیریــد کــه بخــش ســخت 
مــدارس ماســت تــا بخــش نیمــه ســخت، تــا برنامه هــا، تــا بخــش نــرم 
ــر و  ــن دخت ــد یکســان اســت. بی ــد، میبینی ــگاه کنی ــه را ن ــوا، هم و محت
پســر هیــچ فرقــی نگذاشــتند. در نگــرش فمینیســتی، اولیــن مبنــا، انــکار 
جنســیت اســت. باالتــر از ایــن هــم کــه ســتیزه گری بــا مــردان اســت. 
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ایــن نگاه هــای منحــرف، بــه گونــه ای رســوخ کــرده اســت کــه اکنــون 
ــرو هســتیم. ایــن  ــا عنــوان فمینیســت های مســلمان روب ــا پدیــده ای ب ب
یــک مقولــه ی تناقض نمــای پارادوکســیکال اســت. فمینیســت های 
مســلمان؟ آیــا می شــود شــخصی هــم مســلمان باشــد هــم فمینیســم؟ 
ــادری  ــم، چ ــم. خان ــوان را مییابی ــن عن ــوان، ای ــه ی بان ــروز در جامع ام
اســت و بــه حســب ظاهــر، اهــل رعایــت احــکام شــرعی، امــا بــه لحــاظ 
نگرش هــا کامــًا فمینیســتی اســت. ایــن تهدیــد، یــک تهدیــد گفتمانــی 

و فکــری اســت. 
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مــوازی بــا تهدیــد نــگاه فمینیســتی، تهدیــد ترویــج بی حیایــی و 
بی عفتــی اســت. شــما عزیــزان عنایــت داریــد کــه اصــل موضــوع حیــا 
ــن  ــس زن را قری ــی جن ــارک و تعال ــد تب ــت و خداون ــوان اس ــرای بان ب
ــا  ــرده ی حی ــا از پ ــر خانم ه ــه اگ ــت ک ــت. لذاس ــرده اس ــق ک ــا خل حی
ــه  ــت را هــم ب ــی رود. آن روای ــه ارزشــها از دســت م ــد هم ــرون بیاین بی
ایــن مضمــون ماحظــه فرمودیــد کــه حیــا اگــر ده قســمت باشــد یــک 
ســهم بــرای آقایــان اســت و نــه ســهم بــرای خانم هاســت. ایــن ســهم 
وافــر از حیــا، بــر اســاس آن مأموریت هــای عجیبــی اســت کــه خــدای 
متعــال بــرای آنــان در جریــان آفرینــش، تربیــت نســل و امتــداد خلقــت 

ــرار داده اســت.  ق

االن مســأله، خیلــی جدی تــر از قبــل اســت. ایــن ماجــرای چالــش حیــا 
ــر از آن  ــی غی ــرده اســت؛ یعن ــدا ک ــم پی ــه ی سیاســی ه ــاف، جنب و عف
جنبــه ی فرهنگــی و جنبــه ی مبنایــی ، در رویارویــی بــا جوامــع مســلمان 
ــه زدن  ــرای ضرب ــم دارد. ب ــی ه ــه ی سیاس ــا، جنب ــام م ــًا نظ مخصوص
ــه،  ــا و عفــت جامع ــه حی ــم ب ــا بتوانی ــر م ــد اگ ــه نظــام اســامی گفتن ب
مخصوصــًا در بخــش بانــوان، لطمــه بزنیــم، کل ایــن نظــام بــه بــاد فنــا 
مــی رود و در ادامــه دیگــر نیــاز نیســت مــا کاری انجــام بدهیــم. حضــرت 
آقــا )حفظــه اهلل تعالــی( ســال ها قبــل، بــه عنــوان آندولســیزه کــردن کشــور مــا 

ــد.  ــرداری کردن ــه پرده ب ــن توطئ از ای

بانوان و تهدیدهای ترویج بی حیایی و بی عفتی



16

مســأله ی بعــدی در محــور تهدیدهــا، مســأله  دفــاع نادرســت از حقــوق 
زنــان اســت. از اوائــل پیــروزی انقــاب اســامی مســأله  حقــوق و حــدود 
ــن  ــری بی ــدی درگی ــائل ج ــی از مس ــوان یک ــه عن ــان ب ــه زن ــوط ب مرب
ــاً   مــا و نظــام ســلطه مطــرح اســت. دائمــًا جنجــال حقــوق بشــر، عمدت
معطــوف بــه حقــوق زنــان بــوده اســت. مــن یــادم اســت ســال شــصت 
و چهــار، شــصت و پنــج در ســازمان ملــل، بحــث حقــوق زنــان از منظــر 
ــن  ــا ای ــه م ــا علی ــت و آن ه ــرار گرف ــش ق ــورد چال ــوغ م ــأله ی بل مس
ــغ  ــاله را بال ــه س ــای ن ــما دختره ــد ش ــد. گفتن ــرح کردن ــوع را مط موض
ــن  ــه س ــده ک ــه ش ــم گفت ــامی ه ــوری اس ــن جمه ــد؛ در قوانی می دانی
تکلیــف، مبنــای جــاری شــدن احــکام اســت؛ بنابرایــن شــما دخترهــای 
ــی از  ــاد ول ــاق نمی افت ــه اتف ــزی ک ــد. چی ــدام می کنی ــاله را اع ــه س ن
ــه  ــی ب ــن موضــوع، جنجال ــر اســاس ای ــن می شــود. ب ــد ای ــون گفتن قان
پــا کردنــد. بــر اســاس همیــن مســأله، مــن همــان ســال ها رســاله ای در 
موضــوع بلــوغ کار کــردم. خــدا مرحــوم آیــت اهلل مرعشــی اســتاد مــا را 
رحمــت کنــد. ایشــان گفتنــد آقــا ایــن مســأله، از آب در آوردنــش مشــکل 
اســت؛ چــون یــک اجمــاع فقاهتــی قدیمــی داریــم؛ شــما بخواهیــد میــان 
ــم و بحمــدهلل کار  ــی رفتی ــد کار ســنگینی اســت. ول ــا بروی ــن بحث ه ای
ــیاری  ــر بس ــد. محض ــه ای ش ــته رفت ــک کار شس ــد. ی ــم ش ــی ه خوب
ــم از  ــره ای ه ــردم. خاط ــه ک ــیدم و کار را ارائ ــان، رس ــع آن زم از مراج

 بانوان و تهدیدهای
 دفاع نادرست از حقوق و حدود آنان
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ــی  ــرزا هاشــم آملی)اعل ــی آمی ــت  اهلل العظم ــت حضــرت آی شــرفیابی خدم
اهلل مقامــه الشــریف( دارم؛ خدمــت ایشــان رســیدم و طــرح مســأله  کــردم. ایشــان 

هــم، خیلــی شــیرین، بــا شــوخطبعی و ضمنــاً  جــدی نظر اتشــان را مطــرح 
کردنــد. می خواهــم بگویــم ایــن حقــوق و حــدود، از اول انقــاب، محــل 
چالــش بــوده اســت. مســأله ی حجــاب، حضــور اجتماعــی زنــان، اجــرای 
قصــاص و ... محــل چالــش بــوده اســت. ایــن حــوزه بــا آن نگرش هــای 
فمینیســتی کــه عــرض کردیــم و اساســًا نــوع برداشــت هایی کــه غــرب 
نســبت بــه موضــوع زنــان دارد کامــًا هماهنــگ اســت. نظــام ســلطه، 
راجــع بــه ایــن موضــوع، از بیــن زنــان جامعــه ی مــا بــرای درگیــری بــا 
ــه ی  ــًا از خــود جامع ــد. دقیق ــری می کن نظــام جمهــوری اســامی یارگی
بانــوان، بــرای مبــارزه و قــرار گرفتــن در برابــر نظــام، یارگیــری می کننــد. 
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ــا رخ داده  ــی م ــه دین ــان، در جامع ــوص زن ــی در خص ــی کجاندیش نوع
ــط و  ــنجیده، غل ــه، نس ــرح ناپخت ــت از ط ــارت اس ــم عب ــت و آن ه اس
ــن  ــا. در ای ــی م ــز دین ــان در بعضــی از مراک ــح مســأله ی زن ــر صحی غی
ــم، و هــم نگرش هــای تفریطــی؛  ــاب، هــم نگرش هــای افراطــی داری ب
ــاط  ــًا در ارتب ــود. مث ــده میش ــتر دی ــی بیش ــای تفریط ــه نگرش ه البت
ــرأة  ــجد الم ــه »مس ــت ک ــرح اس ــی مط ــته، ذهنیت ــجد، از گذش ــا مس ب
ــد،  ــه  کنی ــد،  مطالع ــن ســخن، کجاســت؟ بررســی  کنی ــع ای بیتهــا«. منب
ــن  ــجد ای ــود مس ــا خ ــاط ب ــت. در ارتب ــری نیس ــه خب ــد ک ــد دی خواهی
گونــه نگرشــی وجــود دارد تــا چــه رســد بــه خیلــی از موضوعــات دیگــر. 
یکــی از بزرگ تریــن کارهــای امــام راحــل عظیــم الشــأن مــا در جریــان 
ــوان  ــم بان ــای ظرفیت هــای عظی ــود از احی ــارت ب انقــاب اســامی، عب
کشــور در خدمــت دیــن و آرمان هــای انقــاب اســامی. ایــن کاری بــود 
کــه امــام کــرد. اصــًا عنصــر موفقیــت ایــن مرجــع عالیقــدر، نگــرش 
ــور  ــوص حض ــتگان، در خص ــود. گذش ــوان ب ــوزه ی بان ــش در ح متفاوت
اجتماعــی، تمدن ســازی و جامعه پــردازی و تحول آفرینــی بانــوان در 
صحنه هــا نگــرش منفــی داشــتند. اگــر حضــور اجتماعــی بانــوان نبــود، 
مــا چیــزی بــه نــام انقــاب اســامی نداشــتیم. بــدون تعــارف نداشــتیم. 
ــود کــه  ــود کــه انقــاب، انقــاب شــد و ایــن جــوری ب ایــن جــوری ب
ــه  ــگاه فقی ــگاه، در ن ــداد آن ن ــید. امت ــرانجام رس ــه س ــدس ب ــاع مق دف

کج اندیشی در خصوص
 حضور اجتماعی بانوان
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ــن  ــت. ای ــده اس ــال ش ــا دنب ــی م ــأن فعل ــم الش ــر عظی ــدر، رهب عالی ق
ــه،  ــخته و پخت ــنجه و س ــده و س ــب ش ــال حاضــر، تبوی ــرش، در ح نگ
االن در اختیــار شــما قــرار دارد. امــروز، موضوعــات مرتبــط بــا مســائل 
ــفی  و  ــی ، فلس ــی ، اجتماع ــی ، علم ــف تربیت ــای مختل ــوان در حوزه ه بان
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــات، مفصــل بررســی شــده و م ــه ی موضوع در هم
ــم  ــروزی انقــاب اســامی، در ق ــد از پی ــه اســت. خوشــبختانه بع گرفت
ــترده ای را  ــات گس ــه مطالع ــود دارد ک ــزی وج ــهرها، مراک ــایر ش و س
ــی  ــل،  خیل ــه قب ــبت ب ــوع، نس ــد. موض ــام می دهن ــه انج ــن زمین در ای
ــد یــک  ــا ایــن عرصه هــا دیگــر نمی توان فــرق کــرده اســت. مواجــهه ب
مواجهــه ی ســطحی باشــد؛ بایــد حتمــًا یــک مواجهــه ی عالمانــه، پختــه، 

ــد.  ــاد موضــوع باش ــه ی ابع ــه هم ــر ب ــر و ناظ ــه جانبه نگ هم

ــج  ــن پن ــًا ای ــاط دارم و مخصوص ــاجد ارتب ــا مس ــده ب ــه بن ــا ک از آنج
ــت،  ــده اس ــجد ش ــوع مس ــز در موض ــط متمرک ــم فق ــر، ذهن ــال اخی س
ــاجد  ــدی مس ــائل ج ــد، مس ــرح ش ــه مط ــواردی ک ــم م ــم بگوی میتوان
ــاب مســجد در  ــری، در ب ــی و نظ ــک بحــث طلبگ ــا ی ــه م ــت. البت اس
ــوان فقــه المســجد را در مباحــث اســامی  ــم. مــا عن اســام هــم داری
ــان دارد. وقتــی  ــاب، جری داریــم کــه اآلن مطالعــه و مباحثــه در ایــن ب
بــه موضــوع مســجد در اســام، نگــرش تمدنــی بــه مســجد و مســجد 
ــم  ــد پرداختی ــی می کن ــه معرف ــر صلی اهلل علیه وآل ــه پیامب ــجدی ک ــراز و مس ت
معلــوم شــد مقولــه مســجد، جایــگاه بســیار خاصــی دارد. بایــد چشــم هارا 
ــا  ــاط ب ــم. اآلن در ارتب ــوع را ببینی ــری موض ــور دیگ ــد ج ــوییم؛ بای بش
مســجد و بانــوان، وضعیــت مــا اصــاً   وضعیــت خوبــی نیســت. ایــن را 
بــه عنــوان یــک برداشــت جمعــی عــرض می کنــم. طبیعــی اســت کــه 
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ــکلی  ــجد، مش ــان مس ــا ف ــه آق ــد ک ــن می گویی ــه م ــد ب ــما می آیی ش
نــدارد، وضعیتــش خــوب اســت. آن وقــت مــن هــم عــرض می کنــم کــه 
آن هــا در آن نگــره ی کان، قضیــٌة فــی واقعــٍة و غیــر قابــل تعمیم اســت. 
ــه عنــوان یــک بررســی جمعــی عــرض می کنــم کــه وضــع مــا  مــن ب
در موضــوع مســجد، وضــع قابــل قبولــی نیســت؛ وضــع مــا در موضــوع 
بانــوان، وضــع قابــل قبولــی نیســت. بــه طــور کلــی، مقولــه ی مســجد در 

جامعــه ی مــا نیــاز بــه احیــا و پرداخــت کان دارد. 
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ــوان از چنــد نظــر قابــل بررســی و دچــار  موضــوع مســجد و بان
چالــش اســت. یکــم، از نظــر نگرشــی. مــا در ارتبــاط بــا موضــوع 
بانــوان و مســجد دچــار اشــکال دیدگاهــی یــا نگرشــی هســتیم. 
ــار  ــرد. دوم، دچ ــم ک ــرض خواه ــی ع ــح کوتاه ــه، توضی در ادام
ــکل و  ــار مش ــوم، دچ ــتیم. س ــدی هس ــکل کالب ــف و مش ضع
ــی  ــار مشــکل مدیریت ــارم، گرفت ــه ای هســتیم، چه ــف برنام ضع
و ضعــف مدیریتــی هســتیم. ایــن چهــار مســأله، االن پیــش روی 
ماســت. البتــه مــن طــرح مســأله میکنــم؛ عرایــض بنــده، قابــل 
ــید  ــد باش ــما عاقمن ــه ش ــوری ک ــر ج ــت؛ ه ــث اس رد و بح
می شــود راجــع بــه آن مباحثــه کــرد. میخواهیــم بحــث طلبگــی 
داشــته باشــیم. مــن از هــر منظــر نــگاه کــردم دیــدم مــا دچــار 
ــاره ای  ــدام را اش ــر ک ــک! . ه ــان ذل ــاال بی ــتیم. ح ــکل هس مش
ــوان  ــه عن ــا فهــم خــودم را خدمــت دوســتان ب داشــته باشــم ت

ــم.  ــه موضــوع مســجد عــرض کن یــک ناظــر کان ب

یکم. نگرش غلط در خصوص حضور بانوان در مسجد
در محــور نگرشــی، توضیحــی داده شــد؛ تکملــه آن، ایــن اســت کــه یــک 
انحرافــی از صــدر اســام اتفــاق افتــاده اســت؛ ذیــل قصــه ی ســقیفه هــم 
هســت؛ ماجــرا بــه آن جــا برمی گــردد. از آن جــا، جریــان بانــوان در ارتبــاط 

چالش های موضوع مسجد و بانوان
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ــرش  ــما در نگ ــش را ش ــت. حاصل ــده اس ــی ش ــار اختال ــجد دچ ــا مس ب
امــروز جوامــع وهابــی یــا تحــت تفکــر وهابــی می توانیــد ببینیــد. اساســًا 
چیــزی بــه نــام حضــور بانــوان در مســجد وجــود نــدارد. نمی دانــم شــما 
چیــزی دیدیــد یــا نــه؟ غیــر از مســجد الحــرام و مســجد النبــی صلی اهلل علیه و آلــه  
کــه آن برنامه هــای خــاص خــود را دارد، شــما در عربســتان اصــًا چیــزی 
ــد  ــجدی می روی ــر مس ــد. ه ــجد نمی بینی ــم در مس ــور خان ــام حض ــه ن ب
فقــط رجالــی اســت. اصــاً  نســائی چیــزی ندارنــد. مــن فکــر نمی کــردم 
امتــداد ایــن نگــرش را، در عــراق هــم ببینــم. چنــد وقــت پیش کــه توفیق 
ســفر عتبــات را داشــتم، یکــی از آقایــان تهــران را کــه رفتــه مقیــم نجــف 
ــت:  ــه کــردم، گف ــارت کــردم؛ از ایشــان احوال پرســی ک شــده اســت، زی
مــن آمــدم ایــن جــا اقامــت کــردم و مشــغول درس و بحــث هســتم. در 
ادامــه ایشــان گفــت: ایــن جــا بــا یــک مشــکل بســیار بزرگــی برخوردیــم 
و بــه موضــوع ســخت خانوادگــی مــن تبدیــل شــده اســت. احتمــال دارد 
حتــی ایــن مســأله، باعــث بشــود کــه مــن ناچار شــوم بــه ایــران برگــردم؛ 
یعنــی رهــا کنــم دوبــاره بــه ایــران برگــردم. گفتــم مســأله چیســت؟ گفت 
ــدارد در  ــن جــا، مســاجدش بخــش خانم هــا ن ــن اســت کــه ای مســأله ای
ــود کــه  ــی کــه فرصــت حضــور اجتماعــی  عیــال مــا تنهــا همیــن ب حال
ــجاده و  ــف س ــب، حلی ــه مرتّ ــت ک ــی اس ــد. از خانم های ــجد می آم مس
مســجد بــوده اســت. در ایــن جــا اصــًا ایــن برنامــه، از او گرفتــه شــده 
اســت. ایــن مثــل ماهــی ای کــه از آب بیــرون افتــاده اســت، اصــًا دارد از 
ــد؟  ــدی می گویی ــم ج ــود. گفت ــن شــگفت انگیز ب ــرای م ــی رود. ب ــن م بی
گفــت: بلــه؛ شــما در نجــف بگردیــد، اگــر جایــی رفتیــد و مســجد زنانــه، 
ــزی  ــا، چی ــًا در آنج ــم. اص ــزه می ده ــما جای ــه ش ــن ب ــد م ــدا کردی پی
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ــن  ــا ای ــًا  ب ــم در مســجد نیســت. گفــت: اتفاق ــوان حضــور خان تحــت عن
ــب  ــاد صاح ــراً از احف ــت و ظاه ــجد ماس ــت مس ــام جماع ــه ام ــی ک آقای
ــد در  ــازه بدهی ــا اج ــاج آق ــه ح ــردم ک ــت ک ــم صحب ــت، رفت ــر اس جواه
گوشــهای، یــک جایــی غیــر رســمی درســت کنیــم تــا ســه چهــار خانــم 
بیاینــد بــه تعبیــر خودمــان قاچاقــی نمــاز بخواننــد؛ گفــت: مــن اگــر ایــن 
کار را بکنــم، ســّنت میشــود؟! ببینیــد ایــن تفکــر کــه ربطــی بــه اســام و 
پیامبرصلی اهلل علیه و آلــه و اهــل بیــت : نــدارد، تســّری پیــدا کــرده اســت. حتــی 
در کشــوری کــه شــیعه اســت و زمانــی مرکــز فقاهــت ما بــوده و حــاال هم 
بخشــی از حــوزه ی شــیعی مــا آن جــا مســتقر اســت ایــن نگــرش غلــط 
وجــود دارد. رســوباتش خیلــی خطرنــاک اســت. رقیــق  شــده  ایــن گفتمــان 
را کــه آقــا اصــًا خانم هــا بــرای چــه مســجد بیاینــد ؟ چــه کســی گفتــه 
اســت؟ در جامعــه ی خودمــان، می شــود مشــاهده کــرد. بــه ایــن مســأله ، 
در بخــش کالبــدی و در بخــش برنامــه ای، می شــود اشــاره ای کــرد. گفتنــد 
»مســجد المــرأة بیتهــا« بلکــه » قعــر بیتهــا«؛ مســجد زن »قعــر بیتهــا« 
اســت. زن کجــا و مســجد کجــا؟! ایــن ســخن را بررســی کردیــم و دیدیــم 
کــه اصلــی نــدارد. ایــن  گونــه ســخنان، مربــوط بــه تفکــر دیگــران اســت. 
نــگاه اســام نــاب و تفکــر علــوی و فاطمــی در بــاره ی بانــوان اصــًا یــک 
نــگاه دیگــری اســت. در عصــر نبــوی، ماحظــه فرمودهایــد کــه مســاجد، 
بــاب النســاء داشــته اند. زنــان، مســیر مســتقل داشــتند، احترامــات ویــژه در 
مســجد داشــتند. حــدس می زنــم – البتــه مطالعــه نکــردم- خطبه خوانــی 
ــان را خدشــهدار  حضــرت زهراعلیهاالســام در مســجد، ســبب شــد حضــور زن
ــه  ــد ک ــذف کنن ــازنده را ح ــورانگیز و س ــور ش ــتند آن حض ــد. خواس کنن
می توانســت در برابــر آن تفکــر ســقیفه ای، انقابــی درســت کنــد.
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در بخــش نگــرش، مــا دچــار چنیــن مشــکلی هســتیم. این نگــرش غلط، 
بــه صــورت رقیقشــده، در جامعــه ی روحانیــون، در مؤمنین مســجدی ما، 
در پیرمردهــا و عناصــر ســنتی مــا، حتــی در ذهنیــت بعضــی از بانــوان مــا 
وجــود دارد. ایــن را بایــد درســت کــرد؛ ایــن نــگاه را بایــد اصــاح کنیــم. 
اگــر ایــن نــگاه غلــط مــورد بــاور قــرار گیــرد، حضــور بانــوان در مســجد، 
حضــور حاشــیه ای می شــود نــه حضــور در متــن. پدیــده ای کــه االن در 
اغلــب مســاجد مــا مشــاهده میشــود. حضورشــان در غالــب مســاجد، در 
همــه ی بخش هــا حضــور حاشیه نشــینی اســت. در حواشــی هســتند؛ در 
متــن حضــور ندارنــد؛ حضــور فعــال ندارنــد. البتــه انقــاب، قلههایــی را 
فتــح کــرده اســت و خانم هــا حضــور دارنــد، حضــور فعــال هــم دارنــد، 
ــی در  ــه جــای خــود محفــوظ اســت ول ــد، آن ب ــر هــم دارن حضــور مؤث

کان، متأســفانه، حضــور، کــم رنــگ اســت. 

دوم؛کالبد نامناسب حضور بانوان در مساجد 
در جنبــه ی کالبــد حضــور بانــوان در مســاجد، ضعــف جــدی داریــم. ایــن 
چالــش، بســیار در چشــم اســت. ایــن هــم البتــه ناشــی از همــان ضعــف 
ــه آن برمی گــردد. در بخــش  ــًا همــه ی چالشــها ب نگرشــی اســت. تقریب
ــجد،  ــت. مس ــبی اس ــت نامناس ــان، وضعی ــًا وضعیت م ــدی، انصاف کالب
ــرای چــه  ــه خانم هــا می گویــد نیاییــد. می گویــد اصــًا شــما ب کامــًا ب
می آییــد؟ نوعــًا مــا بالکــن، بخــش غیــر خوشــگل و نازیبــا و نامناســب 
مســجد را بــرای خانم هــا اختصــاص دادیــم. حتــی در جایــی کــه 
ــجد  ــی مس ــد، قناس ــور دارن ــجد حض ــن مس ــان در صح ــا و آقای خانم ه
ــن  ــد ای ــدا می دان ــم. خ ــوان اختصــاص دادی ــه بان ــرده کشــیدیم و ب را پ
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ــود،   ــم بش ــم منظ ــه می خواهی ــجد را ک ــی مس ــت. قناس ــد اس ــی ب خیل
ــی اش،  ــان و هارمون ــری اش، چیدم ــان ظاه ــا مبلم ــول امروزی ه به ق
درســت در بیایــد، یــک پــرده کشــیدیم، آن جــا را صــاف کردیــم و بعــد 
ــام  ــجد ام ــام مس ــه ن ــی ب ــی زیبای ــجد خیل ــم! مس ــا کردی ــذر خانمه ن
ــن  ــد. ای ــی بفرمایی ــا نگاه ــم. آن ج ــطین داری ــدان فلس ــادق7 در می ص
مســجد، جــزو مســاجد تمیــز و خیلــی امــروزی ماســت؛ جــزو آن مســاجد 
کهنــه ی قدیمــی نیســت امــا گوشــه و قناســی تقریبــا مثلثــی مســجد را 

ــد. ــوان اختصــاص داده ان ــه بان ــد و ب ــا پــرده ای صــاف کردن ب

 پرده هــا را هــم مــن دقــت کــردم؛ پــرده معمــواًل دو رو دارد. یــک روی 
ــگل تر  ــه روی خوش ــی  ک ــت دارد، آن روی اصل ــک پش ــی دارد، ی اصل
ــت را  ــتیم. آن پش ــان گذاش ــمت آقای ــن را س ــت ای ــی اس ــًا اصل و مث
ــام  ــا انج ــه م ــی ک ــن کارهای ــاره! ای ــای بیچ ــمت خانم ه ــتیم س گذاش
ــه  ــردم، ب ــدا ک ــرژی هــم پی ــن آل ــن جــوری اســت. شــاید م ــم، ای دادی
ــدم  ــم، دی ــجدی رفت ــن مس ــم. م ــوب را می بین ــم، عی ــوع حساس موض
اصــًا یــک وضعیــت در هــم و برهــم و زشــتی درقســمت بانــوان وجــود 
دارد. واقعــًا آن وضعیــت، بــرای کســی کــه پشــت پــرده قــرار می گیــرد، 
ناســزا بــود. مــا نرفتیــم آن پشــت بایســتیم کــه ببینیــم چــه حســی دارد. 
چــون نرفتیــم تشــخیص نداریــم. مــن بــه یکــی از آقایــان عــرض کــردم 
شــما چنــد ســال امــام جماعــت هســتید؟ گفــت تقریبــًا در ایــن مســجد، 
حــدود ســی ســال اســت. گفتــم حــاج آقــا یــک بــار تــا حــاال پشــت ایــن 
پــرده رفتیــد، بایســتید یــا بنشــینید دو رکعــت نمــاز بخوانیــد؟ گفــت: نــه، 
راســتش را بخواهیــد بــه جــان شــما مــن اصــًا آن ســمت نرفتــم. گفتــم: 
ــت  ــا دو رکع ــی آن ج ــار می رفت ــک ب ــتند، ی ــا نیس ــه خانم ه ــی ک وقت
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نمــاز میخوانــدی کــه آن جــا ببینــی چــه خبــر اســت. فرش هــای کهنــه 
و منــدرس آن پشــت هــم کــه دیگــر نگفتنــی بــود. گاهــی چیزهــای زائد 
را هــم، طــرف خانمهــا میگذارنــد. موقوفاتــی کــه آوردنــد بــرای مســجد 
وقــف کردنــد و مــورد اســتفاده نیســت، بــرای ایــن کــه در چشــم اســت 
و در فضــای مســجد ماندنــش مناســب نیســت،  پشــت پــرده در قســمت 
ــدا کــرده اســت.  ــاری پی ــت انب ــوان، حال ــوان می فرســتیم. بخــش بان بان
ــه آن  البتــه همــه جــا ایــن جــوری نیســت. می خواهــم بگویــم راجــع ب
ــفانه  ــور، متأس ــاظ ن ــه لح ــت. ب ــی هس ــن غفلت ــک چنی ــرده ی ــت پ پش
ــده  ــاهده ش ــی مش ــرما گاه ــا و س ــر گرم ــت. از نظ ــور اس ــن ط همی
غفلــت جــّدی وجــود دارد. در مــواردی کــه بالکــن محــل حضــور بانــوان 
ــش  ــد چال ــت  و آم ــای رف در مســجد اســت، مســأله ی مســیر و محوره
ــه آور اســت. چنــد وقــت پیــش،  ــًا گری جــدی اســت. بعضــی جاهــا واقع
مــن مســجدی رفتــم، واقعــًا دلــم ســوخت. درب مســجد کــه درب اصلــی 
ــه روی مــردم،  ــر مــا آغــوش خداســت ب ــه تعبی ــا شــکوه اســت کــه ب ب
گشــوده میشــود تــا بگویــد بفرماییــد بــه مســجد، آن، مــاِل آقایــان اســت. 
ــرس  ــد پ ــی بای ــدا کن ــی پی ــر بخواه ــا را اگ درب ورودِی بخــش خانم ه
و جــو کنــی! یعنــی اصــًا واضــح نیســت. البتــه درب جداگانــه داشــتن 
حتمــًا چیــز خوبــی اســت. امــا گاهــی بایــد از یــک راهــرو خیلــی باریــک 
و خوفنــاک عبــور کنــی تــا بــه مســجد برســی. چــون مــن خــودم االن 
عمدتــًا بــا خانــواده بــه مســاجد مــی روم کــه در خصــوص قســمت های 
ــت  ــا واقعی ــد. این ه ــر باش ــهایم دقیق ت ــات و گزارش ــم، اطاع ــه ه زنان
اســت؛ در عاصمــه کشــور اســت؛ در پایتخــت ماســت. در فــان روســتای 
ــا  ــد از آن ج ــا بای ــن خانم ه ــت. ای ــاده نیســت، در پایتخــت ماس دور افت
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وارد بشــوند؛ از پله هــای غیــر اســتاندارد بــاال برونــد؛ ایــن بنــده خداهــا 
بایــد از ایــن جــا بــاال برونــد بعــد تــازه می رونــد بــاالی آن پیش خــوان 
مســجد کــه ســمت آقایــان اســت یعنــی باالســر درب. آن جــا، دو ســه 
تــا پلــه می خــورد مــی رود پاییــن. وارد یــک راهــرو می شــود؛ آن راهــرو 
را بایــد طــی کننــد تــا برونــد آن پشــت، وارد بالکــن شــوند. و کــم لــه 
مــن نظیــر! مســجد دیگــری رفتیــم؛ مــن دیــدم یــک جایــی، دری بــاز 
شــده بــه ســمت همــان پشــت بام؛ آن بــاالی مســجد کــه واقعــًا دو نفــر 
ــت.  ــده اس ــا ش ــل ورود خانمه ــوند مح ــم رد بش ــار ه ــد از کن نمی توانن
این هــا گرفتاری هایــی اســت کــه مــا االن داریــم، واقعیت هاســت. 
ــد  ــما بیایی ــم؛ ش ــرض می کن ــرفته اش را دارم ع ــورد پیش ــک م ــن ی م
و  بصــری  زیبایی هــای  بفرماییــد.  مطــرح  را  پایین تــرش  مراتــب 
ــی  ــت؛ در حال ــان اس ــش  آقای ــه بخ ــوط ب ــاً  مرب ــا عمدت ــای زیب جلوه ه
ــاص و  ــای خ ــا و آن نگرش ه ــی خانم ه ــس زیبایی شناس ــاً  ح ــه اساس ک
هنرمندانــه در آن هــا بــه مراتــب قوی تــر از آقایــان اســت. اصــًا بــرای 
ــرده  ــن روی پ ــرق ای ــم ف ــًا نمی فهمی ــا اص ــت دارد. م ــا موضوعی آن ه
بــا آن روی پــرده چیســت؟ بــرای آن هــا مهــم اســت. آن وقــت جالــب 
ــا -  ــی کاری ها و گچ بری ه ــا، کاش ــش زیباکاری ه ــن بخ ــام ای ــت تم اس
اصــًا کاری بــه درســت و غلــط بودنــش نــدارم- همــه ی ایــن آرایه هــا، 
در بخــش آقایــان اســت؛ در مقابــل، بخــش خانم هــا، بســیط و ســاده و 

بعضــًا هــم نامناســب اســت. 

چنــدی پیــش شــاید مثــًا دو ســال پیــش، ســفری بــه ترکیــه داشــتم؛ 
ایــن آقــای گورمــز کــه بعضــی از عزیــزان، ایشــان را می شناســند، یــک 
شــخصیت تقریبــیِ جمهــوری اســامی دوســت اســت؛ نــگاه خوبــی دارد؛ 
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رئیــس دیانــت آن جاســت. یعنــی مثــل مــا مســئول امــور مســاجد آن جــا 
اســت البتــه حــج هــم بــا اوســت. مــن فکــر می کــردم اوقــاف هــم بــا 
اوســت، بعــد دیــدم نــه اوقــاف را بــه این هــا ندادنــد. اوقــاف را ندادنــد، 
ولــی حــج و مســاجد و امــور دیانتــی ایــن جــوری را بــه ســازمان دیانــت 
ســپردند. بــا ایشــان یک ماقــات و دیــداری بــود. در بــاب روش مدیریت 
مســاجد بــا ایشــان صحبــت می کردیــم. مــن بــه ایشــان گفتــم کــه مــا 
ــات  ــال موضوع ــه س ــال ب ــا س ــت اولویت ه ــاس فهرس ــر اس ــم ب داری
ــم  ــه می خواهی ــم از جمل ــم. گفت ــا مســجد را بررســی می کنی ــف ب مختل
راجــع بــه مســأله ی بانــوان هــم، یــک بررســی مســتقل را انجــام بدهیــم. 
ایشــان بــه مــن گفــت کــه آقــای فانــی اتفاقــًا مــن دقیقــًا همیــن کار 
ــود. گفــت مــا هــم در  ــرای خــود مــن هــم خیلــی جالــب ب را کــردم. ب
ــم  ــا ه ــال هایمان ب ــا س ــم. منته ــن کار را می کنی ــم همی ــه داری ترکی
ــال  ــا س ــال را م ــًا امس ــت اتفاق ــت گف ــان آن وق ــرد. ایش ــرق می ک ف
ــن  ــه م ــن مســجدی را ک ــت ای ــن گف ــه م ــد ب ــم. بع ــرار دادی ــوان ق بان
خــودم در همــان محوطــه ســاختم شــما بیــا یــک نگاهــی بینــداز. یــک  
مســجد تــازه، ســاخته بــود، معلــوم بــود جدیــد بــود. گفــت برویــم نگاهی 
بکنیــم؛ رفتیــم آن مســجد را دیدیــم. کامــًا برعکــس ایــن طــرز تفکــر 
عمــل کــرده بــود. بــرای مــن خیلــی جالــب بــود. راســتش را بخواهیــد 
بعــد از آن مــن یــک مقــدار احســاس کــردم مــا بایــد ســرعت مان را در 
ــد.  ــاد می گیرن ــا ی ــد از م ــم. چــون آن هــا دارن ایــن موضــوع بیشــتر کنی
ــامی  ــوری اس ــای جمه ــت نگرش ه ــًا تح ــا کام ــه این ه ــد ک می دانی
ــرز  ــه ها و ط ــود ریش ــد؛ و اال خ ــل میکنن ــیعه عم ــای ش ــرش علم و نگ
ــه واضــح اســت جوابگــو نیســت. از  تفکرهــای علمــای اهــل ســنت ک
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آنجــا کــه روحیــه تقریبــی دارد، خوش فکری هایــش از نشســت و 
برخاســت بــا علمــای شــیعه و ورود بــه زاویــه ی دیــد ماســت. نتیجــه اش 
ایــن اســت کــه گفــت ایــن  مســجد را شــما بیــا بییــن. مــن رفتــم ایــن 
ــد.  ــد بفرمایی ــا می گوی ــه خانم ه ــجد، اول ب ــن مس ــدم. ای ــجد را دی مس
ــن  ــردم. اولی ــف ک ــن توصی ــه م ــی ک ــس وضعیت ــًا برعک ــی کام یعن
ــه  ــی ک ــت و امکان ــه ی خانم هاس ــب، از جامع ــجد از مخاط ــوت مس دع
ــن  ــت. زیباتری ــذاب اس ــیار ج ــت بس ــرده اس ــم ک ــا فراه ــرای آن ه ب
ــرای خانمهاســت. همــه ی آرایه هــا  بخــش و بخــش مشــرف مســجد ب
ــرای  ــت. ب ــم خانم هاس ــوی چش ــه، جل ــی، هم ــازی های محیط و زیباس
ــت  ــرای رف ــزرگ ب ــورهای ب ــب و آسانس ــی های مناس ــا دسترس خانم ه
و آمــد درســت شــده اســت. از جملــه کارهایــی هــم کــه کــرده بــود و 
ابتــکاری کــه بــه خــرج داده بــود ایــن بــود کــه اســامی شــخصیت های 
ــری و  ــک گچ ب ــا ی ــاال ب ــم آن ب ــام را ه ــخ اس ــم در تاری ــزرگ خان ب
ــکار،  ــن ابت ــود. ای ــرده ب ــه ک ــا تعبی ــمت خانم ه ــی در قس ــی جالب طراح
ــت  ــن گف ــه م ــا را می دانســت، ب ــون حساســیت م ــد چ ــود. بع ــب ب جال
ــم.  ــام مقــدس حضــرت زهراعلیهاالســام، خدیجــه علیهاالســام را هــم آوردهای ن
ــهو  ــر صلی اهلل علیه وآل ــای پیغمب ــود، خانم ه ــم آورده ب ــران را ه ــام دیگ ــه ن البت
ــر از کار  ــود. بهت ــته ب ــم گذاش ــه را ه ــخصیت های عالم ــی از ش بعض
ــی اســت کــه در تهــران و در بعضــی از شــهرهایمان  ایشــان، نمونه های
ــدی و  ــور ج ــه حض ــوف ب ــه معط ــم ک ــاهده می کنی ــراً مش ــم. اخی داری
ــزی  ــا در مســجد، دارد برنامه ری ــه ی خانم ه ــه و محترمان ــال و کریمان فع

می شــود. 

ــوان، همراهــان آنهاســت.  ــل توجــه دیگــر در خصــوص بان موضــوع قاب



30

حضــور خانم هــا معمــواًل بــا همراهانــی اســت. یکــی از همراهــان، بچــه 
اســت،  کــودک اســت. نــوزادان و شــیرخواران و کــودکان، شــرایط خــود 
را دارنــد. اقتضــای حضــور بانــوان در مســجد، مخصوصــًا بانــوی مــادر، 
ایــن اســت کــه ایــن مســأله هــم بــرای آنــان، دیــده بشــود. همــراهِ دیگِر 
بانــوان، معمــواًل چــادر و جانمــاز و ایــن گونــه چیزهاســت کــه معمــواًل 
ــد.  ــاز می خوانن ــد و می ایســتند نم ــان مهــر می گیرن ــد. آقای ــان ندارن آقای
ــد.  ــرای ایــن قبیــل وســائل دارن خانم هــا معمــواًل یــک کیــف همــراه ب
بعضــی از ایــن پیرترهــای مــا، مادرهــای مــا دیگــر حوصله شــان 
نمی شــود این هــا را خانــه ببرنــد. عاقمنــد هســتند این هــا را در 
ــا  ــن چیزه ــه ی ای ــد. هم ــردد می کنن ــًا ت ــون دائم ــد؛ چ ــجد بگذارن مس
را مــا بایــد بنشــینیم و راجــع بــه آن فکــر کنیــم. همــه اش بــا جزئیــات 
ــش  ــن بخ ــا، بی نظم تری ــش خانم ه ــه، بخ ــر ن ــود و اگ ــر بش ــد تدبی بای

ــود.  ــجد می ش مس

ــوای نامناســب  ســوم؛ برنامه هــای حاشــیه ای و محت
بــرای بانــوان

برنامــه و محتــوا را یــک جــا عــرض می کنــم؛ بــرای ایــن کــه مقــداری 
موضــوع، شســته ُرفته تــر بشــود؛ ممکــن اســت بشــود این هــا را تفکیــک 
ــم  ــگاه می کنی ــه ن ــاجدمان ک ــه ای مس ــش برنام ــا در بخ ــرد. م ــم ک ه
مخاطــب  پرده انــد.  پشــت  اوالً   حاشــیه اند.  در  خانم هــا  می بینیــم 
مســتقیم مــا نیســتند، ایــن، طبیعــی هــم هســت. موضوعاتــی کــه مــا 
ــی اســت  ــه مخاطب ــاً  معطــوف ب ــم عمدت ــرای بحــث، انتخــاب می کنی ب
کــه او را داریــم می بینیــم. طبعــًا مخاطــب بــا چشــمش، بــا حالتــش بــه 
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ــب،  ــاً  مخاط ــی مث ــت می بین ــک وق ــد؛ ی ــان می ده ــش نش ــا واکن م
مطلــب بــه ذائقــه اش خــوش نیامــده اســت، ســرش را می انــدازد پاییــن، 
گردنــش را کــج می کنــد یــا بــا چشــمش و ماننــد آن، بــه مــا عامــت 
ــت!  ــان ســر رف ــس اســت، حوصله م ــا کــن حاجــی، ب ــه ره ــد ک می ده
ــه،  باالخــره واکنــش مخاطــب، عائمــی دارد. مواقعــی هــم می بینیــم ن
مخاطبــان قبــراق شــدند، خــوب نــگاه می کننــد، مــا هــم بــا واکنش هــای 
آن هــا برایشــان مطلــب مطــرح می کنیــم. حتــی بــه اقتضــای نیازهــای 
ــد، موضــوع ســخن  ــه دســت می آی ــا ب ــا آن ه ــه ب ــه از مواجه ــا ک آن ه
ــر  ــا، دخت ــجد، خانم ه ــوا در مس ــه ی محت ــور ارائ ــا در مح ــم. م را مییابی
ــت  ــچ وق ــا را هی ــراه آن ه ــک هم ــای کوچ ــوان و دختره ــای ج خانم ه
ــا در  ــای آن ه ــه اولویت ه ــع ب ــنجی راج ــه، نیازس ــم؛ در نتیج نمی بینی
موضوعــات مختلــف، صــورت نمیگیــرد؛ یــا اگــر موضوعــی بــه صــورت 
ــا از آن،  ــه خانم ه ــن ک ــه ای ــه ب ــود توج ــرح می ش ــترک دارد مط مش
ــن  ــه ای ــت ک ــن نیس ــه ای ــه ب ــود. توج ــد، نمیش ــتی می کنن ــه برداش چ
موضوعــی کــه داریــم مطــرح می کنیــم ممکــن اســت در آن جــا ســوء 
برداشــت بیــاورد؛ ممکــن اســت تولیــد اختــاِف خانوادگــی بکنــد. ایــن 
ــخصی دارم.  ــه ی ش ــه آن، تجرب ــع ب ــت، راج ــاده اس ــاق افت ــوارد، اتف م
مثــاً  موضوعــی در بخــش آقایــان مطــرح شــده و مــورد اســتقبال قــرار 
ــد دچــار  ــد ابهــام کــرده و بع ــا در ذهــن خانم هــا تولی ــه اســت، ام گرفت
ــد، آن  ــه رفتن ــه ک ــد، خان ــجد بودن ــم مس ــر دو ه ــدهاند؛ ه ــکل ش مش
موضــوع، تولیــد اختــاف و درگیــری کــرده اســت. یعنــی مــنِ آخونــدی 
کــه بایــد در مســجد، مبــدأ اتحــاد و عشــق و محبــت در خانواده باشــم، در 
خانــه درگیــری درســت کــردم. منشــأ غفلــت هــم ایــن اســت کــه اصــاً  
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توجــه نداشــتم کــه جماعــت هســتند، در طــرح موضــوع و ارائــه محتــوا 
ــب آن ســنجیده بشــود و  ــد بخــش مشــترک آن اتخــاذ بشــود،  جوان بای
بــه ابهامــات آن پاســخ گفتــه بشــود. تعبیرهایــی کــه اســتفاده می کنیــم 
ــده باشــد. گاهــی موضوعــی  ــا تحقیرکنن ــده ی ــرای آن هــا، کاهن ــد ب نبای
مطــرح شــده کــه تضعیــف روحیــه زنــان بــوده اســت. البتــه امــروز کــدام 
ــه  ــق ب ــن  ســخنها، متعل ــد؟! ای ــی بزن ــن حرف ــد چنی ــا جــرأت می کن آق
قبل هاســت. وقتــی مــا امــام جماعــت بودیــم گاهــی ایــن جــوری بــوده 

امــا امــروز، قّصــه، خیلــی عــوض شــده اســت. 

ــی کــه در  ــم فضــای محتواهای ــر، می خواهــم عــرض کن ــه هــر  تقدی ب
ــه اســت! مثــل کالبــد  ــا قســمتی مردان ــه می کنیــم کمــی ت مســجد ارائ
ــم  ــوا ه ــی اســت، محت ــه دارد؛ رجال ــه ی مردان ــه بیشــتر جنب مســجد ک
همیــن طــور اســت؛ بیشــتر جنبــه ی مردانــه دارد؛ حتــی موضوعاتــی کــه 

ــود.  ــرح می ش مط

ــد.  ــه کنی ــه ای مســجد را اضاف ــه، بخش هــای برنام ــن قضی ــه ای شــما ب
ــان  ــن آقای ــه بی ــت ک ــترک اس ــای مش ــا،  برنامه ه ــه ای از برنامه ه طایف
ــر  ــبت ها و در غی ــود. در مناس ــتند اجــرا می ش ــی کــه هس و خانم های
و  یادواره هــا  یادنامه هــا،  جشــنها،  ســخنرانی ها،  در  مناســبت ها، 
ــن  ــه ســه هســتند. در ای ــه دو و درج ــا مخاطــب درج ــد آن، خانم ه مانن
ــم،  ــا دادی ــه آن ه ــب ب ــی مناس ــش صوت ــا پوش ــه م ــا، ن ــه برنامه ه گون
نــه پوشــش تصویــری مناســب بــه آن هــا دادیــم. آن هــا نــه صحنــه را 
ــبی  ــه صــورت مناس ــه ب ــد، ن ــه شــکل مناســب و شایســته ای می بینن ب
می شــنوند. ضمــن ایــن کــه  بچه هــا هــم همراهشــان  هســتند 
ــن موضــوِع  ــوان اســت. همی ــه عهــده بان ــا ب ــرل آن ه ــت و کنت و مراقب
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ــد،  ــل می بینن ــه صــورت کام ــه ب ــا ن ــه آن ه ــود ک ــث می ش ــا باع بچه ه
نــه برنامــه را خــوب می شــنوند. بچه هــا آن جــا فعــال هســتند، از بچــه 
ــن طــرف و آن  ــد و ای ــا کــودکان کــه شــیطنت می کنن ــه ت ــوزاد گرفت ن
ــورد  ــم م ــت و دائ ــرده اس ــرف پ ــم، آن ط ــن خان ــد. ای ــرف می دون ط
ــًا  ــرد. مخصوص ــرار میگی ــان ق ــش آقای ــرف بخ ــاب از ط ــاب و خط عت
بعضــی از ایــن پیرمردهــای مــا بــا ادبیــات  خاصــی تذکــر میدهنــد؛ انــگار 
ــد  ــاد می کشــند، دســت می کوبن ــد! فری ــد حــرف می زنن ــا دارن ــا برده ه ب
بــه پــرده کــه چــه خبــر اســت؟ ســاکت! و ماننــد آن. گاهــی بعضــی از 
مــا هــم حوصله مــان کــم می شــود؛ ســر منبــر چــون آن طــرف ســر و 
ــم. یکــی از رشــته های کاری ام،  ــدی تذکــر میدهی ــه تن ــد، ب صــدا می آی
ــا را  ــه خانم ه ــر ب ــودم تذک ــر خ ــت ب ــت. سال هاس ــر اس ــته ی منب رش
حــرام کــردم. چــون فهمیــدم. نشســتم فکــر کــردم کــه آن طــرف چــه 
خبــر اســت؟ دیــدم هــر نــوع تذکــری بــه  آن هــا اشــتباه اســت. مــا بایــد 
ــداری  ــرای نگه ــی ب ــم، جای ــی بدهی ــم، صوت ــری بدهی ــش تصوی پوش
بچه های شــان درســت کنیــم، بعــد تذکــر بدهیــم. آن وقــت شــما هیــچ 
 کــدام  ایــن کارهــا را نکردیــد، جــا کــه نامناســب اســت، صــدا هــم کــه 
ــی روی  ــز ذهن ــد، تمرک ــه نمی بینن ــم ک ــر را ه ــد، تصوی ــوب نمی رس خ
جلســه و برنامــه ی شــما ندارنــد، بچه هــا هــم کــه آن جــا هســتند؛ مــن 
ــر خــودم حــرام کــردم.  ــذا ب ــه آن هــا بخواهــم بدهــم. ل چــه تذکــری ب
ــه  ــا ب ــد آق ــب می گوین ــتند، مرت ــه نشس ــی ک ــا مؤمنین ــی وقت ه بعض
خانم هــا چیــزی بگوییــد، مــن نمی گویــم. اگــر خیلــی  هــم توقــع کننــد 
ــا  ــا کلــی مقدمــات و ب ــاد باشــد، ب ــا آن طــرف ســر و صــدا خیلــی زی ی
احتــرام و بیــان ایــن کــه مــن حــق می دهــم، شــروع می کنــم بــه آقایــان 
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گفتــن کــه بلــه بانــوان حــق دارنــد، می خواهیــد جایتــان را عــوض کنیــد 
ببینیــم چــه جــوری می شــود؟ بــه ایــن نحــو، یــک تذکــر مایمــی بــه 
ــان، تذکــر  ــًا بعضــی از آقای ــدم واقع ــی مــن دی آن بخــش می دهــم. ول
ــر  ــا مکّب ــری ی ــک مج ــد. ی ــرار می کنن ــر را تک ــد تذک ــد؛ بع می دهن
ــر  ــا تحقی ــا، خانم ه ــد. در برنامه ه ــم می گوی ــزی ه ــک چی ــد ی می آی
ــا  ــود ام ــرا می ش ــه اج ــد ، برنام ــض می کنن ــاس تبعی ــوند  و احس می ش
گویــا برنامــه بــرای آقایــان اجــرا میشــود. بایــد توجــه داشــت کــه بانوان 
حاضــر در مســجد هــم، مهمــانِ خانــه ی خــدا هســتند. این هــا هــم نــزد 
پــروردگار و نــزد صاحــب خانــه، محترمــات هســتند؛ تــازه ســفارش شــده 
هــم هســتند: ﴿ إنَّ اللــّـه َتبــاَرَك وَ َتعالــى َعَلــى اإلنــاِث َأرَأُف ِمنــُه 

ــد، عنایــت خــاص دارد.  ــوِر ﴾3؛ خداون ُك ــى الذُّ َعَل

در بخــش برنامه هــای اختصاصــی، اعــم از برنامه هــای فرهنگــی، 
ــه ای  ــد مطالع ــره، بای ــی و غی ــای تربیت ــی، برنامه ه ــای اجتماع برنامه ه
بکنیــم، ببینیــم چــه وضعیتــی دارد. در آموزش هــا ماننــد آمــوزش  
احــکام، آمــوزش  آداب و ماننــد آن، مســائل خــاص خودشــان را دارنــد. 
ــدر  ــه ق ــا چ ــود. م ــا بش ــرای آن ه ــی ب ــه  ی اختصاص ــک ارای ــد ی بای
ــاص را  ــث خ ــه مباح ــدر جداگان ــم؟ چق ــی کردهای ــا را پیش بین این ه
ــه آن  ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــم از آن موضوعات ــن ه ــم؟ ای ــه می کنی ارائ
ــش  ــم در بخ ــا و ه ــترک برنامهه ــش مش ــم در بخ ــتیم. ه ــا هس مبت
ــوان،  ــه بان ــط ب ــه مســائل خــاص مرتب ــه ب ــًا  در توج اختصاصــی، اساس
گرفتــار ضعف هایــی هســتیم. آیــا مــا نظرســنجی هــم کردیــم؟ 
افکارســنجی کردیــم؟ اصــًا آن هــا را در چرخــه ی برنامه ریــزی حضــور 

3  - میزان الحکمه، جلد : 13  صفحه : 484
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ــی  ــه برنامه های ــد؟ چ ــه می خواهن ــا چ ــم آن ه ــا بگویی ــه م ــتند ک داش
ــا نیســت؟  ــد اســت ی ــا مفی ــرای آن ه ب

چهارم؛ مدیریت مردانه مساجد
چالــش چهــارم، در محــور مدیریتــی اســت. در محــور مدیریتــی، مدیریت  
ــه  ــدارد، مقول ــارف ن ــه اســت. تع ــِت مردان ــًا مدیری ــا در مســجد، کام م
واضحــی اســت. مدیریــت مــا، اغلــب - اگــر نگوییــم همــه - مدیریــت 
ِمردانــه اســت. ممکــن اســت بفرماییــد کــه ظاهــراً همیــن خــوب باشــد؛ 

چــون امــام جماعــت، زن کــه نیســت مــرد اســت. 

دیدیــد بعضــی از جاهــا امــام جماعــت خانــم )حتــی بــرای جمــع مــردان( 
ــه در  ــو فرســتادند! در برخــی از شــبکه های مجــازی وجــود دارد. البت جل
ــنیدید  ــم ش ــه نمی دان ــت ک ــم هس ــه ای ه ــود، تجرب ــای موج تجربه ه
یــا نــه؟ ایــن هــم جالــب اســت. تجربــه ی مســجد اختصاصــی بانــوان. 
چنــد جــا در دنیــا درســت کردنــد. از جملــه در لنــدن، مســجد اختصاصــی 
ــه  ــام و هم ــا. ام ــرای خانم ه ــط ب ــد. مســجدی فق ــوان درســت کردن بان
دســتاندرکاران، خــود خانم هــا هســتند. مــردی بــه آن مســجد وارد 
ــت.  ــل اس ــل تام ــده ای قاب ــوان، پدی ــی بان ــجد اختصاص ــود. مس نمی ش

مســجدی کــه اصــًا آقایــی آن جــا رفــت و آمــد نــدارد. 

ــی  ــر طبیع ــه مدی ــام جماعــت ک ــه ام ــا ک ــد آن ج ممکــن اســت بفرمایی
مســجد اســت از آقایــان اســت، معلــوم اســت کــه مدیریــت مردانــه اســت. 
ایــن کــه مســلّم اســت، ایــن کــه محفــوظ اســت، ولــی ذیــل ایــن مدیریت 
عالــی، مســأله بانــوان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. شــما هــم باخبریــد 
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کــه طبــع نگــرش اســامی در مدیریــت مردانــه اســت و حــق هــم، ایــن 
ســبک مدیریتــی اســت، تفســیُره موکــوٌل الــی محلـّـه. خــود خانم هــا هــم 
ــم  ــزل ه ــه در من ــان ک ــد. چن ــت کنن ــد مدیری ــان بای ــه آقای ــد ک معتقدن
ــت کان  ــاء﴾4 در بحــث مدیری ــي النَِّس ــوَن َعَل اُم ــاُل َقوَّ َج ــوان ﴿الرِّ عن

خانــواده مطــرح اســت. مدیریــت کان، یــک امــر ســخت اســت. 

ــری  ــان نیســت، دردس ــرای آقای ــرفی ب ــن موضــوع، ش ــه ای ــد ک  فرمودن
ــد، یعنــی  ــد، ببرن ــد، بیاورن ــد صیانــت کنن ــان اســت؛ چــون بای ــرای آقای ب
ــت.  ــواده اس ــرای خان ــزاری ب ــد کارگ ــت؛ بفرمایی ــت اس ــوع خدم ــک ن ی
ــان،  ــٍة«5. کلمــه ی قهرم ــت بَقهَرمانَ ــٌة و لَيَس ــرأَة َريحانَ ــد » الم فرمودن
بــه معنــای پیــش کار و کارگــزار اســت. پیــش کاری و کارگــزاری اســت. » 
لَيَســت بَقهَرمانـَـٍة« یعنــی آقایــان! بایــد بــه خانم هــا خدمــت کنیــد. چــون 
گاهــی برعکــس رفتــار می شــود. یعنــی مــا خانــم را بــه منزلــه ی پیشــکار 

قــرار دادیــم، قهرمانــه قــرار دادیــم، خودمــان ریحانــه شــدیم! 

می خواهــم بگویــم حدیــث را گاهــی بــد فهمیدیــم و بــد معنــی کردیــم. 
ــش را  ــه اصل ــن ک ــای ای ــه ج ــم؛ ب ــه کردی ــی ترجم ــور فارس ــن ج همی
ــوَن  اُم ــود: ﴿ َقوَّ ترجمــه کــرده باشــیم. در هــر صــورت آن جــا کــه فرم
ــي النَِّســاء﴾، ایــن، فضیلــت و شــرف نیســت؛ برتــری نیســت؛ یــک  َعَل
تقســیم کاری اســت کــه در دســتگاه خلقــت بــر اســاس آن ســبک آفرینش 

جســمی و عاطفــی و روحــی زنــان انجــام شــده اســت. 

ــام  ــه ام ــا آقاســت ک ــادی ب ــت ع ــت مســجد، مدیری در خصــوص مدیری

4  - نساء، 34

5  - همان، جلد : 10  صفحه : 470
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جماعــت اســت؛ امــا یــک بخشــی از فعــاالن جــدی مســجد کــه گاهــی 
وقت هــا جمعیت شــان بــه مراتــب بیشــتر از آقایــان هــم هســت و حضــور 
ــان  ــا سهم ش ــتند. این ه ــا هس ــد خانم ه ــا دارن ــم در برنامه ه ــری ه فعال ت
ــدر  ــه ق ــجد چ ــا در مس ــرای برنامه ه ــزی، در اج ــی، در برنامه ری در طراح
اســت و کجاســت؟ در امنــا کــه نیســتند، امــام هــم کــه مــرد اســت. امنــا 
کــه آقایــان هســتند؛ بعضــی از مســاجد بخــش اجرایــی دارنــد مثــًا مدیــر 
اجرایــی دارنــد کــه آن هــم آقاســت. بخــش فرهنگــی مــا خیلــی وقت هــا 
ــن  ــه ای ــرد. نتیج ــه ک ــد ماحظ ــن را بای ــتند. ای ــان هس ــود آقای ــاز خ ب
ــه می شــود. چــه  ــی مســجد، فضــای مردان ــه فضــای مدیریت می شــود ک

کار بایــد کــرد؟ 

مــن از شــما گرامیــان و فرزانــگان و فرهیختــگان، ائمــه جماعــات گرامــی 
ــب  ــما، نصی ــه ش ــدای ب ــق اقت ــی دارم. کاش توفی ــان خواهش و عزیزم
مــن بشــود؛ توفیــق  شــود مســاجدتان بیایــم؛ بعضــی را شــرفیاب شــدم، 
ــه  ــم ب ــش می کن ــما خواه ــردم. از ش ــدا نک ــق پی ــوز توفی ــا را هن خیلی ه
موضــوع فکــر کنیــد. بعــد در دســتور کار بگذاریــم. می شــود بــا موضــوع، 
ــی کــه از نظــر فرهنگــی و از  مواجهــه ی ســطحی داشــته باشــیم. اتفاقات
نظــر تربیتــی در جامعــه ی مــا دارد می افتــد خیلــی مســائل جــدی اســت. 
مســاجد مــا بایــد از دختــران جــوان فرهیختــه ی مــا پــر بشــود. دخترهــای 
مــا، جــز مســجد، کجــا برونــد تــا متدیــن بشــوند؟ آیــا مســاجد مــا می تواند 
نســل جــوان جدیــد از دختــران کنونــی مــا را  بــه خــودش جــذب کنــد؟ 

ــد؟  ــه داری کن ــد نگ می توان

آیـا بـا ایـن وضعیت، مـا می توانیـم ایـن جمعیت آینده سـاز و سرنوشت سـاز 
را برای اسـام، برای مسـلمین، برای کشـور، بـرای آینده، در چتـر تربیت و 
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پوشـش فرهنگ و تعلیم و تربیت و تعلیمات اسـامی قرار دهیم؟ باید دوباره 
فکـر کنیـم. نبایـد نگـران شـد؛ نمی خواهیم بـا موضـوع، برخورد احساسـی 
داشـته باشـیم؛ برخـورد احساسـی، اصـًا چیـز خوبـی نیسـت. نمی خواهیم 
برخـورد احساسـاتِی فورانی داشـته باشـیم و از آن طرف بیفتیـم. خیلی متین 
و حسـاب شـده بایـد ورود کـرد. مثـًا در همین موضـوع مدیریـت، یکی از 
مخاطـرات این اسـت کـه مداخله ی خانم هـا را در مدیریـت، مراقبت نکنیم. 

اگـر مراقبـت نکنیـم و مدیریـت مسـجد، زنانه بشـود ، اگر چـه نمونه هایش 
کـم اسـت ولـی نمونـه داریـم کـه اگر زنانه بشـود مسـجد بـر باد فناسـت. 
می خواهـم بگویـم حواس مـان بـه ایـن حرف ها هسـت. مسـأله این اسـت 
کـه حـق ایـن جماعـت داده بشـود. شـما در جایـگاه حق هسـتید، مسـجد 
خانـه ی حـق اسـت. باید حـق این ها که مهمـان خداوند هسـتند ادا بشـود.

 نباید ما تبعیض قائل بشـویم اگر بنا شـد در مخاطب تبعیض قائل بشـویم، 
طبـق روایـات، بایـد تبعیـِض مثبـت بـه نفـع خانم ها بشـود. مگـر نفرمودند 
شـما خانـه رفتیـد، اگـر خواسـتید هدیـه بدهیـد اول بـه دختر بدهیـد. مگر 
ْنيا﴾6، ذیلـش فرمود ﴿ َو  نفرمودنـد: ﴿ الْمـاُل َو الَْبُنـوَن ِزيَنـُة الَْحيـاِة الدُّ
الِحاُت﴾ راجع به دختران اسـت.  الِحـاُت﴾. ﴿ الْباِقياُت الصَّ الْباِقيـاُت الصَّ
نمی دانـم آیـه را ایـن جـوری شـنیده بودیـد یـا نـه. ﴿ الْمـاُل َو الَْبُنـون﴾: 
بنـون بـه اعتبـار همان اصل لفظی اش پسـران هسـتند؛ اما در آیـه ﴿ الْماُل 
َك َثوابًا  الِحـاُت َخْيٌرِعْنَدَربِـّ ْنيـا َو الْباِقياُت الصَّ َوالَْبُنـوَن زيَنُةالَْحيـاِة الدُّ
َوَخْيٌرَأَمـًا﴾ دختـران، فرزندان بهتر معرفی شـدند. فرمودنـد وقتی دختری، 
در خانـه متولـد می شـود، فرشـته ها بـا آن می آینـد. ایـن را راجـع بـه پسـر 
نگفتنـد. می خواهـم بگویـم اگر بنا شـد یـک وقت، یـک اکرام ویـژه و یک 

6 - کهف، 46
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احتـرام خـاص هـم بشـود اتفاقًا  آن جـا باید تبعیـض به آن سـمت معطوف 
بشـود. اگـر ما بحـث تبعیض هم نداشـته باشـیم حداقـل بیاییـم در فضای 

مسـجدمان عدالـت را برقـرار کنیم. بنشـینیم فکر کنیم. 

مثـًا در مدیریـت مسـجد آیـا خانم هـا بـرای ایـن کـه در فراینـد مدیریتی 
حضـور پیـدا کنند بایـد عضو هیـأت امنا بشـوند؟ بعضی ها این جـوری فکر 
می کننـد؛ بعضـی می گوینـد نـه، چـرا مـا بایـد یـک چنیـن کاری بکنیـم، 
امنای مسـجد کار خودشـان را بکنند اما باید یک شـورای بانوان در مسـجد 
تشـکیل بدهیـم. مـن طرفدار نظریه ی دوم هسـتم. با این کـه خانم بخواهد 
داخـل هیـأت امنای مسـجد قرار بگیرد موافق نیسـتم. هیأت امنا و شـورای 
فرهنگـی پیش بینـی کردیـم الزم هـم هسـت. امـا به عنـوان نمونـه، یک 
شـورای مشـورتی متشـکل از بانوان داشـته باشـیم. بنشـینیم فکـر کنیم تا 
بـه نمونه هایـی برسـیم. آسیب شناسـی کنیم؛ ببینیـم اگر مثـًا خانم ها یک 
شـورایی داشـته باشـند و نظرات و دیدگاه هایشـان را مطرح بکنند، و بعضی 
از امـور بـا اشـراف امـام محترم، به خود آن ها سـپرده بشـود چگونـه خواهد 

؟  شد

یـا در فضـای مدیریتـی مسـجد حضـور یـک َمحـرم در کنار امـام جماعت 
چـه قـدر پیـش بَرنده میتواند باشـد؟ محـرم  باید باشـد و اگر نـه، هم گفت 
»اتقـوا مواضـع التهم« گفت شـیخنا تـو هم! باالخـره از مواضـع ُتهم باید 
دوری کـرد. یـک وقـت خدمـت حضرت آقا شـرفیاب شـده بودم؛ مـن امام 
جمعـه و هم زمـان امـام جماعـت بـودم. قصـه مال خیلی سـال قبل اسـت؛ 
سـال مثـًا هفتـاد و سـه، هفتـاد و چهـار. محضـر نورانی تـان عـرض کنم 
داشـتم محضـر ایشـان گـزارش مـی دادم. چـون آن جـا ما یک مؤسسـاتی 
تشـکیل داده بودیـم ایشـان هـم باخبـر بودند. گفتـم: آقا بله این بخشـی را 
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هـم درسـت کردیم بـرای خانم هـا کاس هایی هسـت. 

مـن وقتـی توضیـح مـی دادم، میدیـدم حضـرت آقـا مثـل ایـن که سـؤالی 
دارنـد. یعنـی ایـن توضیحـاِت مـن، برای ایشـان خیلی شـوق انگیز نیسـت 
مثـل ایـن که یـک  ابهامـی برایشـان هسـت. می گوینـد آدم، خوب اسـت 
کـه سـریع متوجه بشـود البته العاقـل می گوینـد یکفیه االشـاره، من همین 

جـور متوجه شـدم. 

جلسـات  دارنـد،  چـه  دارنـد، کاس  نهج الباغـه  خانم هـا کاس  گفتـم 
صحیفـه پیش بینـی کردیـم و امثـال این هـا. بعد عـرض کردم ضمنـاً خانم 
بنـده آن جـا در مدیریت این جلسـات حضـور فعال دارنـد و کاس هایی که 
خـودم هـم هسـتم ارحام مـن معمواًل صف اول هسـتند. چـون در منطقه ی 
خودمـان بـود، ارحـام میآمدنـد. مثـًا خاله ی مـا، عمه ی مـا، اینهـا می آیند، 
در جلسـه حضـور دارنـد. آقا یک دفعه یک نفسـی گرفت گفتنـد: خوب حاال 
خوب شـد. حاال درسـت شـد. اصـًا فضا، جدی عوض شـد. بعـد این جمله 
را عـرض کردنـد گفتنـد: حـاال یـک چیزی شـد. یعنـی این ها بایـد مراقبت 
بشـود. یـک دفعـه بیاییـم توصیه کنیـم آقایان بـرای این کـه در این بخش 
فعـال بشـوند هـر کـدام رابطـی را بـرای بخـش خانم هـا در نظـر بگیرنـد. 
ایـن حـرف خوبی اسـت اما بایـد حتمـًا  مراقبت بشـود. رابط از محرم باشـد 
بهتـر اسـت. اگـر نشـد از خانم هـای مسـّن کـه شـخصیت پختـه ای دارند، 
جنبـه ی مادری دارند در مدیریت مسـجد اسـتفاده شـود. همیـن ماحظات 
اگـر نشـود بـه جـای ایـن کـه کار را درسـت کنیـم خـراب می شـود، یـک 
مشـکات دیگری درسـت می شـود. بنابر این حسـاب شـده بایـد ورود پیدا 
کرد؛ بخش حساسـی اسـت. اگـر خواسـتیم در بخش مدیریت، فعال سـازی 

کنیم باید حسـاب  شـده باشـد. 
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البتـه به لطـف خدای متعال، در پرتو انقاب کبیر اسـامی و تحول عظیمی 
کـه رخ داده، هـم در بخـش نگرش هـا تحـوالت خوبـی در جامعـه ی ما رخ 
داده اسـت، هـم در بخش هـای فعال سـازی ظرفیت هـای اجتماعی- فکری 
بانـوان. برادرهـای عزیـزم! االن مـا یـک واقعیتـی داریـم بـه نـام حـوزه ی 
علمیـه ی خواهـران. چیـزی کـه قبـًا دسـت مان خالـی بـود؛ االن این هـا 
را داریـم. مـا چـه قـدر از ظرفیـت حـوزه ی علمیـه ی خواهـران در مدیریت 

مسـاجدمان داریـم اسـتفاده می کنیـم؟ ظرفیت بسـیار بزرگی اسـت. 

دیـروز مـن قـم مشـرف بـودم بـا مدیـر محتـرم حـوزه ی خواهـران، جناب 
آقـای جمشـیدی یـک گفتگویـی داشـتم، بـه مناسـبت جلسـه ای داشـتم. 
ایشـان گفتنـد امسـال، ورودی حوزه های ما، سـی هـزار خانم اسـت و اآلن 
سـر کاس ها نشسـتند. االن در پهنه ی کشـور اکثر جاها، حوزه ی خواهران 
داریـم. خروجی هـای حـوزه ی خواهـران را جامعـه ی علمـا و روحانیـون مـا 
بـه عنـوان جامعـه ی علمـا و روحانیـت بـه رسـمیت نمی شناسـند. تعـارف 
داریـم یـا نداریم اما نمی شناسـند. بنده خدا هشـت سـال، نه سـال، ده سـال 
تحصیـل کـرده همیـن درس هایـی را که شـما خواندید ایشـان هـم خوانده 
اسـت؛ گاهـی جدی تـر هم خوانده اسـت. این هـا را باید در مسـاجد، بیاوریم. 
اینهـا اطـراف مسـاجد ما هسـتند، احکام بانـوان را بسـپاریم این هـا بگویند. 
حضور داشـته باشـند، مسـائل آن بخش را خودشـان مطرح کنند، در بخش 
برنامه ریـزی اختصاصـی، از ایـن ظرفیت هـا اسـتفاده کنیـم. ایـن  را باید در 

دسـتور قـرار بدهیم. 

ـل مـن َجميـع ما ذكرناه در ایـن بخش که باید طرح تـازه ای بریزیم  فَتحصَّ
و فکـر نویی داشـته باشـیم. مـن از همه ی دوسـتان کمـک می خواهم؛ هم 
فکـری بکنیـد. عزیزانـی کـه تجربه هـای موفـق دارنـد تجربیات شـان را 
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مسـتند کننـد، بـه مـا ارائـه کننـد، توانسـتهاند در ایـن بخـش فعالیت های 
متفاوتـی را انجـام بدهند و نتیجه ی خـوب گرفتنهاند، بگوینـد. عزیزانی که 
اشـتباه کردنـد، عبرتهـا را بـه مـا منتقـل کنند تـا ایـن چیزها در سـند و در 
برنامه ریـزی تکـرار نشـود. ماحظـات برنامه، گاهـی مهم تر از متـن برنامه 

است.

 مثـل همیـن بحث های فقهی فنی خودمان اسـت. »تبصـره االولی، الثانیه، 
الثالثـه« بعد می گویید... تا می رسـد به »التاسـعه و العاشـره« بعـد می گویید 
این هـا تـازه، از آن طرحـی کـه مطرح شـد، مهم تر هم درآمده اسـت. گاهی 
تبصره هـا، بـر متـن غلبـه دارد. این ها را ماحظـه کنیـد. اوالً  تبصره ها را به 
مـا بگوییـد، راجـع بـه دختـر بچه هـا، راجع بـه نوجوان هـا، راجع بـه جوانان 
دختـر، ماحظـات را بگوییـد. مثًا اخیـراً  بخش بانـواِن خیلی از مسـاجد ما 

به محل کسـب، تبدیل شـده اسـت. 

کاری کـه خانم هـا در متـرو و ایـن جاهـا  دارنـد  انجـام می دهنـد، یـک 
جماعتـی  از زنـان، راه افتادنـد در مسـاجد مـا آمدنـد و کسـب و کار میکنند! 
غفلـت از ایـن مـوارد هـم نبایـد کـرد. خاصـه این که جلسـه ی امـروز ما 
جلسـه ی ذکـر و یـادآوری راجع به موضـوع بود. ان شـاءاهلل تامات  خود را 
بـه مـا برسـانید کـه بتوانیم به اتفاق شـما اعـّزه و حضـرات از این ظرفیت 
عظیـم آیندهسـاز، ان شـاء اهلل در جهـت بنیان سـازیِ جامعـه ی مطلـوب 

اسـامی بـه بهترین شـکل اسـتفاده کنیم.
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شیوه نامه ی اجرایی   
طرح مسجد و بانوان  

ویژه ی مساجد استان تهران 

مالحظات کلی 
مزیت ها و فرصت های

حضور بانوان در مساجد

]1[. هـوش معنـوی بانـوان کـه نعمتـی خـدادادی اسـت، در 
کنـار رسـالت بـزرگ انسان سـازی که بـر دوش دارنـد، ظرفیت 
ارزشـمندی بـرای پیشـبرد گفتمان تربیتـی انقاب اسـامی از 

پایـگاه مسـجد را می توانـد متجلـی نمایـد.
]2[. زمینـه ی فطـری بـرای جـذب دختـران نوجـوان و بانوان، 
به نسـبت پسـران و آقایـان، فراهم تر اسـت و حضـور پررنگ تر 
، فعال تـر و منظم تـر ایشـان در برنامه هـای گروهـی و مذهبـی 

مسـاجد، موید ایـن مدعا می باشـد.
]3[.  ائمـه محتـرم جماعـات و وعـاظ معـزز می توانند بـا تولید 
محتـوای اختصاصـی و مورد نیـاز بانوان، زمینه جـذب و فعالیت 
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تشـکیل  را  جامعـه  از  حسـاس تری  نیمـه ی  کـه  مخاطبانـی 
می دهنـد، بـه سـهولت فراهـم نمایند.

]4[. در صـورت فراهـم شـدن امکانات حداقلی ماننـد اتاق بازی 
بـرای کـودکان یـا مهدهـای پاره وقـت، می تـوان همزمـان بـا 
حضـور بانـوان در مسـاجد ، زمینه ی انس و آشـنایی کـودکان با 
محیط مسـجد را با خاطرات شـیرین و ماندگار، بـه ارتباط پایدار 

آینده سـازان با مسـجد تبدیـل نمود.

محدودیت ها و تهدیدهای 

حضور بانوان در مساجد

ــا حضــور  ]1[. در فرهنگ ســازی و تولیــد ادبیــات در ارتبــاط ب
دختــران و بانــوان در صحنــه ی اجتمــاع، مراکــز روشــن فکری 
ــوان  ــازی می کننــد و ت و فرهنــگ مهاجــم غیــر بومــی، یکه ت
ــای  ــا و فعالیت ه ــه فضاه ــذار را ب ــر اثرگ ــن قش ــق ای و عای
غیــر مســجدی معطــوف می نماینــد، در حالــی کــه گاهــی از 
ــای  ــا در فض ــهیات و جذابیت ه ــل تس ــودن حداق ــم نم فراه

ــت می شــود. ــن مســاجد غفل ام
]2[. در حــوزه ی نظریه پــردازی و تئوری ســازی بــرای طراحــی 
ــوان در مســاجد،  مدل هــای متنــوع حضــور و نقش آفرینــی بان
ــی  ــت روان ــت فرهنگــی محــات و امنی ــه امنی ــه ای ک به گون
خانواده ها را در پی داشــته باشــد، با ضعف مفرط مواجه هســتیم.
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]3[. مســجد، منــادی عدالــت  در جامعــه اســامی اســت کــه 
بــا محوریــت و مدیریــت امــام جماعــت عــادل اداره می گــردد، 
ــه  ــر ســطح و ب ــان، در ه ــردان و زن ــه م ــز ب ــگاه تبعیض آمی ن
هــر اقتضایــی، می توانــد موجبــاب گسســت عاطفــی بانــوان و 

کمرنــگ شــدن حضــور ایشــان در مســجد گــردد. 
ــوان موجــب  ]4[. دقت نظــر در جزئیــات و حــس زیباپســند بان
می شــود، شــرایط حــال حاظــر بســیاری از مســاجد بــه لحــاظ 
چیدمــان و نظافــت بخــش بانــوان، همچــون قــوه ی دافعــه ای 
مســتمر و موثــر، بــر انگیــزه ی حضــور پررنــگ ایشــان تأثیــر 

منفــی برجــای بگــذارد.
]5[   احتــرام و تکریــم کارگــزاران مســاجد نســبت بــه بانــوان، 
ــی  ــه اســتفاده از آن غفلت ــر نســبت ب ــه اگ ــی اســت ک کیمیای
صــورت پذیــرد، زمینــه را بــرای اثربخشــی زبان  هــای برخــوردار 
ــدان در محیط هــای  ــان و معان از جذابیت هــای ظاهــری منافق

خــارج از مســجد فراهــم مــی آورد.
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به سازی فضای کالبدی مساجد
.   نظافت مستمر و مناسب فضای نماز بانوان

.   تنظیــف و مناســب ســازی ســرویس های بهداشــتی و وضــو 
ــه بانوان  خان

.   اختصــاص مــکان مناســب بــرای بانــوان معــذور در مســجد 
بــرای مراســمات و مجالــس ختــم

ــرمایش  ــش و س ــت گرمای ــه وضعی ــیدگی ب ــز و رس .   تجهی
ــوان ــاز بان ــه نم محــل اقام

.   نصــب تلویزیــون مداربســته در قســمت بانــوان بــرای رؤیت 
ســخنران و ...

.   اصاح و بهسازی سیستم صوتی در قسمت بانوان
ــا و نصــب آسانســور ایمــن در  ــه ه .   مناســب ســازی راه پل

ــکان صــورت ام
ــژه  ــران، وی ــمت خواه ــی در قس ــب کمدهای ــه و نص .   تهی

ــخصی ــایل ش ــایر وس ــف و س ــادر، کی ــراردادن چ ق
.   قــراردادن چــادر نمــاز تمیــز و مناســب و بــه انــدازه کافــی 

در محــل نمــاز بانــوان
.   توجــه بــه آرایه هــای محیطــی مناســب و زیباســازی 

ــوان ــوص بان ــمت مخص قس
ــل در  ــان و مناســب حای ــور ش ــای در خ ــتفاده از پرده ه .   اس

مســاجد
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ــوان در ســاخت  ــت بان ــا و منزل ــه مســایل و نیازه .   توجــه ب
ــد مســاجد جدی

.   اختصــاص مــکان مناســب بــرای فعالیت هــای فرهنگــی و 
آموزشــی بانــوان در مســجد 

.   ایجــاد خانــه کــودک در مســجد بــرای نگهــداری از 
خردســاالن در اوقــات نمــاز

ــوان  ــمت بان ــی در قس ــی و رفاه ــات خدمات ــه امکان .   تعبی
ــه و ... ــن، آبدارخان ــرد ک ــون آبس همچ

.   امــکان اســتفاده بانــوان از فضــا و امکانــات رفاهــی، ورزشــی 
ماننــد: کتابخانــه، ســالن مطالعه، باشــگاه ورزشــی و...

.   امــکان اســتفاده بانــوان از فضــا و امکانــات رفاهــی، ورزشــی 
ماننــد: کتابخانــه، ســالن مطالعه، باشــگاه ورزشــی و...
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فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
.   مشـارکت بانـوان در برنامه ریـزی و اداره مسـجد در قالـب 

عضویـت و حضـور در شـورای فرهنگـی مسـجد
.   اهتمـام امـام جماعـت مسـجد بـه موضوعـات اختصاصی و 

مرتبـط بانـوان در منابـر ، سـخنرانی هـا و ...
.   برگزاری جشنواره بانوی مسجدی )تقدیرازبانوان برگزیده محله(

.   برگـزاری جلسـات فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی، سـبک 
زندگـی و ... ویـژه بانـوان درمسـاجد

.   برنامـه ریـزی برای برقـراری ارتباط بامـدارس دخترانه محل 
بـا بهره گیـری از ظرفیـت خواهران مبلغـه و یا اعضـای توانمند 

پایگاه بسـیج خواهران
.   برگزاری مسابقه کتاب خوانی با موضوعات جذاب برای بانوان

.   برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج و آموزش خانواده
.   اجـرای برنامـه مشـاوره حقوقی، خانـواده، تربیتی، تحصیلی و 

... برای بانوان مسـجد
.   گرامیداشـت مناسـبت های ملی و مذهبی مرتبط با بانوان در 

مسـجد با مشـارکت خود بانوان
.   بهره گیـری از بانـوان فرهیخته محـل در برنامه های فرهنگی 

مسجد آموزشی 
.   برنامه ریـزی بـرای اسـتفاده از ظرفیـت همسـران یـا مادران 

شـهدا و بخصـوص شـهدای مدافـع حـرم در برنامه ها
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.   تشـکیل گروه هـای امـداد وخیریـه از بانـوان معتمـد بـرای 
معاضدت وکمک رسـانی به زنان بد  سرپرست یا سرپرست خانوار

.   آمـوزش مهارت هـای زندگـی بـا توجـه بـه نیازهـای بانوان 
محله

.   ایجاد نمایشـگاه های مختلف در مسـجد با موضوعات مرتبط 
بانـوان همچـون ملزومات حجـاب و عفاف، کتـاب، مهارت های 

خانه داری و ...
.   ایجـاد حلقه هـای درس و بحـث آمـوزش علـوم اسـامی به 

بانوان در مسـجد
.   اختصاص شـماره تماس تلفن برای پاسـخگویی به سـواالت 

شـرعی بانوان توسـط خواهران مبلغه و روحانی
.   تشـویق مادرانی که فرزندان آنان به صورت فعال در مسـجد 

و برنامه های آن شرکت دارند
.   برگـزاری نمایشـگاه از توانمندی هـا و خاقیـت و صنایـع 

دسـتی بانـوان محـل در مسـجد
.   برگـزاری مسـابقه فرهنگی با محوریت خطـب حضرت زهرا 

علیهاالسـام و حضرت زینبعلیهاالسام

.   برگزاری دوره های آموزشی تغذیه، فرزند آوری و فرزند پروری
.   برگـزاری اعتـکاف ویـژه بانـوان در شـرایطی که فضـا برای 

اعتـکاف بـرادران در مسـاجد نزدیک فراهم باشـد.
.   برگزاری مراسم جشن تکلیف دختران محل در مسجد
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توصیه ها و نکات کلیدی 
]1[   ائمـه محتـرم جماعـات می توانند از حضور همسـران مکرمه 
و محـارم خـود در بخـش بانـوان، بـه عنـوان ناظـر امیـن و رابط 
خیرخـواه، بـرای اطـاع از توقعـات و مطالبـات و مشـکات و در 

نتیجـه اتخـاذ تدابیـر به هنـگام، بهره منـد گردند.
]2[   از تـوان و بنیـه ی خـود بانـوان برای سـاماندهی به قسـمت 
زنانـه مسـجد اسـتفاده کنیـم و عرصـه را بـرای حضـور مریم وار 

ایشـان بـاز نماییم.
]3[   دعـوت از مبلغه هـای توانمنـد و مسـلط بـه احـکام بانـوان، 
بـه صـورت دوره ای، می توانـد رافـع بسـیاری از نیازهـای دختران 
نوجـوان و زنـان نمازگـزاری باشـد کـه گوهر حیـا ، مانـع از طرح 

سـواالت ایشـان می گـردد.
]4[   پایگاه هـای بسـیج خواهران، گاهی تنهـا فضای امن فعالیت 
اجتماعـی و فراغتـی بـرای دختـران و بانـوان در محات هسـتند 
کـه با بی مهری کارگزاران مسـاجد و حتی پایگاه های بـرادران، از 
فرصـت و مجـال حداقلی بـرای ارائـه خدمت برخوردار می شـوند.

]5[   دایـره ی بانـوان سـالخورده و زنـان بـارداری که بـرای تردد 
در مسـیر پله های غیر اسـتاندارد شبسـتان یا سـرویس بهداشـتی 
برخی مسـاجد، با مشـقت و سـختی روبرو هسـتند، الجرم محارم 
کارگـزاران خـدوم را نیـز در بـر خواهد گرفـت. از توان مشـارکت 
مالـی خـود بانوان می تـوان برای احـداث باالبرهای کـم هزینه و 

در عیـن حـال ایمن اسـتفاده نمود.
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]6[   محرومیـت بانـوان از ارتبـاط بصـری با سـخنران، یا کیفیت 
پاییـن صوت در قسـمت زنانه، به شـکل طبیعی بر میـزان تمرکز 
و بهره منـدی ایشـان از محتـوای ارائـه شـده تأثیـر منفـی دارد و 
تذکـرات غیـر محترمانـه برای حفظ سـکوت، تبعـات مضاعفی را 
بـه دنبـال خواهد داشـت. امری که به سـادگی، با ارتقای سیسـتم 
صوتـی، اصـاح محـل قـرار گرفتـن منبـر یـا نصـب دوربیـن و 

نمایشـگر مداربسـته، قابل تدبیر اسـت.
]7[   ارتقاء سـطح بینشـی بانوان مسـجد موجب رشـد فکری کل 
خانواده خواهد شـد. پس با انجام یکسری برنامه ها مانند راه اندازی 
قفسه ی کتاب های ویژه ی بانوان در گوشه ای از قسمت مخصوص 
خواهـران مسـجد، می توان زمینه ی ایـن امر مهـم را فراهم آورد.

]8[   در اجـرای طرح هـای عمرانی و یا ایجاد و راه اندازی بسـیاری 
از امکانـات رفاهـی و خدماتـی بـرای بانـوان می تـوان از ظرفیت 
کمک هـای مالـی خودشـان بهـره بـرد. چنانچـه ایـن تجربـه در 
بسـیاری از مسـاجد به کارگرفته شـده و اسـتقبال بانوان در تأمین 
هزینه هـا منجـر بـه آثـار و نتایـج بسـیار مبارکـی گردیده اسـت.

]9[   با انجام یک فراخوان برای شـناخت مهارت ها و توانایی های 
خـاص بانـوان برای کمک به مسـجد مـی توان زمینه مشـارکت 
بانـوان دغدغه منـد و کارامـد را در اداره امور مسـجد مانند سـایت 
مسـجد، خیریـه، مهـد کـودک، صندوق قرض الحسـنه، مشـاوره 

تحصیلـی، ازدواج ، خانـواده، تربیت فرزنـد و... فراهم نمود. 
]10[   ارتبـاط واحـد خواهـران مسـاجد باهم موجـب هم افزایی و 
اجـرای اقدامـات مشـترک و اثر بخـش در مناطق مختلف باشـد.
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اهــداف طـرح
اهداف کیفی:

   تغییر نوع نگاه کارگزاران مساجد نسبت به جایگاه بانوان در خانه های 
خدا

   تقویــت حضــور کریمانــه و تــوأم بــا منزلــت همــه بانــوان 
در مســجد

   ایجــاد زمینــه مناســب جهــت مشــارکت فعــال بانــوان در 
مســجد

اهداف کمی :
   بــه ســازی و رفــع نواقــص موجــود در فضــا و کالبد مســاجد 

و جایــگاه ویــژه بانوان

لوازم تحقق:
   تصحیح نگاه

   تقویت اقدام و عمل  


