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قـرار اسـت در آن زندگـی کند، دو حـال دارد؛ 
یـا برنـده اسـت و یـا بازنـده. برنـده که باشـی، 
اشـتیاق صدچندان بـرای بازگشـت و پیروزی 
بـه  معطـوف  توجـه ات  تمـام  و  داری  دوبـاره 
لحظـۀ حضور در آنجاسـت. بازنده که باشـی، 
رمـق جسـمی و تـوان فکـری بـرای مقابلـه بـا 

نـداری. را  روزانـه  پیش آمدهـای 
اما محل تجمع در فرهنگ اسـامی، مسجد 
اسـت. محور آن نماز، ذکر و دعاسـت که همگی 
در جهـت ارتقـای روحی و معنوی انسـان در نیل 
به سـعادت دنیوی و اخروی اسـت. البته مسجد 
با معابد و کلیسا و کنیسه تفاوت دارد؛ آنجا فقط 
و فقـط محـل عبـادت اسـت. امـا مسـجد از آغاز 
پیدایـش خـود، محلـی بـرای مشـورت در امـور 
نظامی، اقتصـادی، فرهنگـی و... بوده اسـت.2 
بنابراین شـخصی که از مسـجد خارج می شود، 
برای حل و فصل حوادث و مشـکات پیش آمده 

جوامـع در  میـان  در  تاریـخ  طـول 
بـرای  مکان هایـی  مختلـف 
یـا  اجتماعـی  تعامـل  و  تجمـع 
اسـت.  داشـته  وجـود  سیاسـی  و  اقتصـادی 
در فرهنـگ غربـی عصـر حاضـر، کازینوها بار 
حمـل این نوع ارتباط را به دوش می کشـند.1 
موسـیقی های  و  نورپـردازی  بـا  مراکـز  ایـن 
مردمـی  کـردن  سـرگرم  مشـغول  ویـژه ای، 
هسـتند کـه در آنجـا حضـور می یابنـد. شـرط 
ورود بـه برخـی از این سـالن ها، تحویل دادن 
سـاعت و گوشـی همـراه اسـت؛ تـا شـخص 
گـذر زمـان را احسـاس نکند. رکـن اصلی این 
مکان هـا، بـازی همـراه با بـرد و باخت اسـت. 
البتـه قرارهـا و قراردادهـای مهمـی در کنـار 
ایـن بـازی و بـه بهانـۀ آن رخ می دهـد. حـال 
کسـی کـه در ایـن فضـا حاضـر شـده، هنگام 
بـه سـمت جامعـه ای کـه  خـروج و بازگشـت 

یادداشت سردبیر



مرکـز  یـا  وگاس  الس  یعنـی  آن  سـرگرمی، 
دموکراسـی و برج ایفـل و... نمود دارد، تمدن 
اسامی با مسـجدالحرام، مسجداالقصی و یا 
مسـجد گوهرشـاد در جهان شـناخته خواهد 

. شد
  مسـجد مانند طنابی اسـت که یک سـوی 
آن در دسـت مسـلمانان و سـوی دیگـر آن در 
اختیـار خداونـد متعال اسـت. برای پیشـرفت 
همه جانبـه و قـرار گرفتن در قلـۀ تمدن دنیای 
جدیـد و بـه بلـوغ رسـاندن جامعـه ای کـه در 
آن زندگـی می کنیـم، از آبـاد کـردن و پیشـرو 

نمـودن مسـجد ناگزیریم 

پی نوشت ها:

جماعات  ائمه  با  دیدار  در  بیانات  از  برگرفته   .1

استان تهران: 05/31 /1395.

2. همان.

بـرای خود و اجتماعی کـه در آن زندگی می کند، 
انگیـزۀ  مضاعفـی دارد. بعـد فـردی و اجتماعـی 
زندگـی یـک مسـلمان، بـر اسـاس بندگـی خدا 
تنظیـم می شـود و در هـر لحظـه به دنبـال جلب 
رضایـت خـدا از طریـق خدمت رسـانی بـه دیگر 
مسـلمان ها و انجام وظایـف خویش در راسـتای 

خشـنودی خداست.
عوامـل  از  تمـدن  و  فرهنـگ  دو  تمایـز    
هنـری  آثـار  از  می شـود.  نمایـان  مختلفـی 
نـوع  حتـی  و  فرهنگـی  سیاسـت های  تـا 
کـه  آنهـا  حاشـیه های  و  ورزشـی  رشـته های 
در هـر تمـدن متفـاوت اسـت. مسـجد، محل 
رشـد و بالندگـی تمـدن اسـامی اسـت. چـه 
در قـرون گذشـته کـه در اوج قـرار داشـت و 
چـه هـم اکنـون کـه بـرای رسـیدن بـه جایگاه 
حقیقـی خـود خیـز عظیمی برداشـته اسـت. 
پایتخـت  در  غربـی  تمـدن  نمـاد  اگـر    
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اندیشه
از جملـه دغدغه هـای ائمـۀ جماعات و هیئـت امنای 
مسـاجد، حضـور پررنـگ و هدفمنـد مـردم و به ویـژه 

جوانـان و نوجوانـان در مسـاجد اسـت.
متولیـان برخـی از مسـاجد با برگـزاری چند برنامۀ 
مناسـبتی و پرشـور، افراد زیـادی را به مسـجد جذب و 
آنهـا را بـا برنامه هـای گوناگونـی کـه بـرای بخش های 
مختلـف مسـجد تـدارک دیده انـد، آشـنا می کننـد. 
امـا پـس از برگـزاری برنامه هـای مناسـبتی، حضـور 

کانون ذکر معنوی 
و تدبیر دنیوی

نگاهی به شاخصه های مسجد تراز 
جامعۀ اسالمی

علی سرابیار

حسنعليآبادی

محمدمیری

ابوالفضلهاشمي

کارگاه پرورش انسان

خدا اصل است

زندگی با طعم مقاومت

صفحۀ8

صفحۀ15

صفحۀ17
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ارتباط فعال با 
نمازگزاران و ایجاد 

پیوندهای دوستی 
و عاطفی، می تواند 

در حضور پررنگ 
مردم در مسجد 

نقش به سزایی 
داشته باشد

“

بـا اسـتفاده از حضور نوجوانـان و جوانان در مسـجد،  
نمازهـای جماعتـی برگـزار کنند کـه عـاوه بر حضور 
پرشـور مـردم، برنامه هـای پیـش از نمـاز مثـل قرائـت 
قـرآن و اذان و پـس از نمـاز مثـل خوانـدن تعقیبـات و 
ادعیـه، به شـکلی کامـًا منظـم و نشـاط آفرین برگزار 

شود.
در این مسـاجد برای اجرای برنامه های مناسـبتی 
از ظرفیـت و اسـتعداد نمازگـزاران مسـجد اسـتفاده 
می شـود و همـۀ مسـئولیت این گونـه مراسـمات بـر 

عهـدۀ خـادم و هیئـت امنا نیسـت.
نوجوانـان و جوانـان حاضـر در این گونـه مسـاجد، 
 مسـجد را خانـۀ دوم خـود می دانند و بـرای اجرای 
حـل  یـا  ورزشـی  و  فرهنگـی  برنامه هـای 
مشـکات درسی، به سـراغ »مسجد و رفقای 

مسـجدی« خـود می رونـد. 

چشـمگیر مردم در برنامه ها به مرور زمان کم می شـود 
و مسـجد دوباره به حالت رکود برنامـه ای باز می گردد.
امنـای برخـی از مسـاجد، حتـی در برگـزاری یک 
برنامۀ مناسـبتی هم توفیق چندانی پیدا نمی کنند و 
جـز برنامۀ اقامـۀ نماز در مسـجد، برای اقـدام دیگری 

نمی تواننـد برنامه ریـزی کنند.
در نمونه هایی نامطلوب، امنای مسـاجد از فرصت 
حضور جوانان و نوجوانانی کـه از روی عاقه و آگاهی 
برنامه هـای فرهنگـی خـود  انجـام  بـرای  را  مسـجد 

انتخـاب کرده انـد، اسـتفاده نمی کنند.
امـا در میـان همـۀ این نـوع مسـاجد و مدیریت ها، 

مسـاجد  از  برخـی  امنـای  و  جماعـات  ائمـۀ 
توانسـته اند ایـن دغدغه و نگرانـی را کم کنند 

و یـا از بیـن ببرنـد.
متولیـان این گونـه از مسـاجد، توانسـته اند 
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استفاده از ظرفیت 
نوجوانان و جوانان 
در برنامه های 
مختلف مسجد، 
می تواند به حضور 
پررنگ تر این قشر 
در مسجد کمک 
کند

“

پیامبر، این بود که مسـجد این ظرفیت و قابلیت 
را داشـت کـه هـم از آن بـه عنـوان مکانی بـرای انجام 
مراسـم عبـادی اسـتفاده شـود و هـم می توانسـت 
محل و کانونی برای بررسـی امور سیاسـی، قضایی، 
تعلیم مسـائل دینـی و حتی آموزش هـا و تصمیمات 
نظامی مسلمانان باشـد. در واقع، مسجد دربردارندۀ 

همۀ نهادهـای سیاسـی و اجتماعی بود.
 ،اسـام گرامـی  پیامبـر  زمـان  در  مسـجد، 
توانسـته بود عمیق ترین پیوندها را میان علم و ایمان 

به وجـود بیـاورد.
ایـن نـوع مدیریـت و بهـره بـرداری از مسـجد در 
زمـان امیرالمؤمنین نیز وجود داشـت. و ایشـان 
پایـگاه خافت خود را مسـجد کوفه قـرار داده بودند.
در ایـن نـوع اسـتفاده، مسـجد صرفـًا یـک پایگاه 
عبـادی نیسـت؛ بلکه هم بـرای معنویت و عبـادت از 
آن اسـتفاده می شـود و هـم در راسـتای تدبیـر امـور 

زندگـی جـاری مـردم کاربـرد دارد.
در واقـع، مسـجد متناسـب بـا نیازهـای جامعـه و 
مـردم بـه آنهـا خدمـت می کنـد و مـردم نیز بـا حضور 
خـود، بـه رشـد، پویایـی و تعالـی مسـجد، کـه همان 
گسـترش و تعمیق دین خدا است، کمک می کنند.

مسجد؛ مکانی چند منظوره بر محور عبادات
ارتباطـات و اجتماعات مردم در مسـجد، بر محور 
»ذکـر، نمـاز و توجـه به خداوند« شـکل می گیـرد. بر 
مدار همین محور هم مسـائل و مشکات نمازگزاران 

و جامعۀ اسـامی حل خواهد شـد.
بایـد  کـه  اسـت  محلـی  اسـام،  در  مسـجد 

مسجد؛ کانون معنویت و تدبیر
مسـاجد  از  این گونـه  می کننـد  گمـان  برخـی 
این گونـه  زیـاد  مـادی  هزینه هـای  بـا  توانسـته اند 

دهنـد. انجـام  را  اقدامـات 
برخـی دیگـر ممکـن اسـت تصـور کننـد کـه این 
پرجمعیـت  و  شـلوغ  محله هـای  در  صرفـًا  اتفـاق 
می افتـد. امـا در واقـع علـت اصلـی چیـز دیگـری 

اسـت.
بـرای اینکـه علت اصلـی یا رمز موفقیـت این گونه 
مسـاجد را دریابیـم، بایـد بـه سـراغ فلسـفه و هـدف 

تأسـیس مسـجد در اسـام برویم.
سـاختمان مسـجد در اسـام، اولیـن بـار توسـط 
نبـی مکـرم اسـام بنـا شـد. امـا داسـتان بنـای 
مسـجد در مدینه توسط ایشـان، به ما کمک می کند 
تا هدف از تأسـیس مسجد در اسام را بهتر بفهمیم.
حضـور پیامبـر در مدینـه اقتضـا می کـرد مرکـزی 
پایه گذاری شـود که هم محلی برای عبـادت خداوند 

و هـم مرکـزی بـرای اجتماع مردم باشـد.
زمانـی کـه پیامبـر اکـرم وارد مدینـه شـدند، 
بسـیاری از مـردم آنجـا عاقـه داشـتند کـه ایشـان 
میهمـان آنـان باشـند. امـا پیامبر بـه دالیل گفته 
شـده، بـه دنبـال محـل مناسـبی بودنـد؛ بـه همیـن 
جهـت ایشـان مهار شـتر خـود را رهـا کردند و قـرار بر 
این شـد که هر جا شـتر متوقف شـد، همان جا محل 
سـکونت ایشـان باشـد. شـتر ایشـان در محـل فعلی 
 زانو زد و مسـجد و خانۀ پیامبر مسـجدالنبی

را همان جـا سـاختند.
علت انتخاب مسـجد برای ارتباط با مردم توسـط 
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مسجد باید به 
گونه ای مدیریت 

شود که همۀ مردم 
به راحتی بتوانند 
در برنامه های آن 

شرکت کنند

“

برنامه هـای مختلـف مسـجد، می توانـد بـه حضـور 
پررنگ تـر ایـن قشـر در مسـجد کمـک کنـد.

8. برگزاری جلسـات و نشسـت های تخصصی در 
موضوعـات مختلـف اعتقـادی، فرهنگی و سیاسـی 
خوش فکـر،  و  آگاه،  مـؤدب  اسـاتید  از  اسـتفاده  و 
یکـی از کارهای مناسـبی اسـت که متولیان مسـجد 

می تواننـد انجـام دهند.
9. دعـوت از مشـاوران امین، کاربلـد و مؤمن برای 
کمک به حل مشـکات مختلف نمازگزاران، از جمله 
کارهـای خوبـی اسـت کـه بـا تصمیـم هیئـت امنای 

مسـجد می تواند انجام شـود.
10. ارتبـاط فعال با نمازگـزاران و ایجاد پیوندهای 
دوسـتی و عاطفـی، می تواند در حضـور پررنگ مردم 
در مسـجد نقـش به سـزایی داشـته باشـد. گاهـی 
اوقـات بـا یـک سـام و احوالپرسـی و چنـد کلمـه 
گفت وگـو،  می تـوان یـک  نفـر را برای همیشـه جذب 

مسـجد و دیـن کرد.
رمز موفقیت در مسـاجدی که توانسـته اند حضور 
پرتعـداد، پرشـور و هدفمنـد مـردم را تجربـه کننـد، 
اسـتفاده از همین نکات ساده اسـت. راه کارهایی که 
از نظـر مـادی هزینۀ زیـادی ندارد ولـی از جهت تأثیر 

معنوی، نتایج درخشـانی دارد

منابع:

1. سخنرانی رهبر معظم انقاب در جمع ائمۀ جماعات 

استان تهران، 1395/05/31.

قرائتی  والمسلمین محسن  از حجت االسام  2. گفتاری 

پیرامون مسجد.

اسـتفادۀ چندمنظـوره داشـته باشـد. برخـی از ایـن 
اسـتفاده های چنـد منظـوره کـه امنـای مسـجد بـا 
نظـارت امـام جماعـت می  توانند آنهـا را احیـا کنند، 

از: اسـت  عبـارت 
1. مؤمنیـن نمازگـزار می توانند برنامـۀ روزانۀ خود 
را بـا توجـه به وقت نماز در مسـجد تنظیم کنند و قرار 

ماقات های خود را در مسـجد قـرار دهند.
2. مسـجد باید به گونه ای مدیریت شـود که همۀ 
مـردم به راحتـی بتواننـد در برنامه هـای آن شـرکت 
کننـد. مثـًا این گونـه نباشـد کـه مسـجد در اختیـار 
حزب یا گروه خاصی باشـد و این مسـئله باعث شـود 

کـه عـده ای از مـردم به مسـجد نیایند. 
3. مراکـز فرهنگی دیگر وابسـته به مسـجد مانند 
حسـینیه ها و کانون های فرهنگی، باید مؤید مسجد 

باشـند و نه رقیب آن.
4. امنـای مسـجد می توانند برای پاسـخگویی به 
شـبهات جوانـان برنامه ریـزی نموده و جلسـاتی را به 
شـکل منظم برگـزار کنند؛ فرد شـبهه دار، ماننـد آدم 
تیرخـورده اسـت کـه باید تیـر را از پایش کشـید. باید 

شـبهۀ او را برطـرف کرد.
5. متولیـان مسـاجد می توانند در کنار مسـاجد، 
اتاقک هایـی در نظـر بگیرنـد کـه بچه هـا در آن بـازی 
کننـد یـا بـه آنهـا اشـعار و سـرودهای خـوب دینـی 

آمـوزش داده شـود.
6. امنـای مسـجد می تواننـد بـرای اسـتفاده از 
دانشـگاه  اسـاتید  و  دانشـجویان  طـاب،  ظرفیـت 

برنامه هـای ویـژۀ معرفتـی در نظـر بگیرنـد.
7. اسـتفاده از ظرفیـت نوجوانـان و جوانـان در 



اسـت. در پـی ایـن اقدامـات عـاوه بـر هتـک حرمت 
مسـاجد، بسـیاری از انسـان های بی گنـاه نیـز مـورد 

آسـیب و یا کشـتار واقع شدند. 
چه نوع تعاملی در فضای مسجد و ارکان مسجدی 
دینـی،  اهـداف  راه  در  این گونـه  کـه  بـوده  حاکـم 
جان فشـانی، ایثار و فداکاری وجود داشـته است؟ چه 
مسئله ای مساجد را در دورۀ جنگ تحمیلی به عنوان 
پایـگاه اصلـی جذب و ارسـال نیـرو به جبهه قـرار داده 

است؟
بازشناسـی هویـت، جایـگاه و نقـش مسـجد در 
جامعه، راه گشای بسیاری مشکات و معضات امروز 

جامعـه خواهـد بود.
در آیـات قرآن کریم، مسـجد ملک خـدا و به عنوان 
عمارتـی اسـت کـه تنهـا مؤمنیـن بـه خـدا و روز معـاد 
مبادرت به سـاخت آن می کننـد. چنانکه می فرماید: 
ـِه َو اْلیـْوِم الِْخِر  ِه َمـْن آَمَن ِباللَّ مـا یْعُمـُر َمسـاِجَد اللَّ »ِإنَّ
َه َفَعسـی   کاَة َو َلْم یْخَش ِإالَّ اللَّ ـاَة َو آَتـی الـزَّ قـاَم الصَّ

َ
َو أ

ْن یکوُنوا ِمـَن اْلُمْهَتدین «1
َ
ولِئـک أ

ُ
أ

در روایتی از امام حسن مجتبی)علیه السام( رفت 

31 مـرداد مصـادف بـا روز جهانـی مسـجد اسـت. 
در سـاعت 7 صبـح سـال 1348 »دنیـس مایکل ولیم 
روهان« شـهروند اسرائیلی، مسجداالقصی را به آتش 
کشـید که در پی آن 1500 متر مربع از فضای مسجد 
از بیـن رفـت و منبـر تاریخـی مسـجد کـه منسـوب به 
سـلطان ناصـر صاح الدیـن یوسـف بـن ایـوب )سـال 
آتـش سـوخت. در اجـاس  بـود در  583 هجـری( 
وزیـران امـور خارجه کشـور های اسـامی، ایـن روز به 
پیشـنهاد سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسـامی ایران 
به عنوان روز جهانی مسـجد معرفی شـد و مورد قبول 

حاضـران قـرار گرفت. 
از ایـن نـوع اتفاق هـا در طول تاریخ اسـام و به ویژه 
در کشـور های اسـامی که مردم از مسـاجد به عنوان 
پایگاهـی بـرای انسـجام نیروهـا و بـه عنـوان مراکـزی 
علیه پایگاه های ظلم اسـتفاده می کردنـد، زیاد اتفاق 
افتاده اسـت. چنانچه در تاریخ انقاب نیز مسـاجدی 
مانند مسجد گوهرشاد، مسجد کرمان و مساجدی از 
ایـن دسـت را می توان یافـت که مورد حملـه نیروهای 
امنیتی و نظامـی مزدوران حکومت های مختلف بوده 
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چه نوع تعاملی 
در فضای مسجد 
و ارکان مسجدی 
حاکم بوده که 
این گونه در راه 
اهداف دینی، 
جان فشانی، ایثار 
و فداکاری وجود 
داشته است؟

“

کارگاه پرورش انسان
حسن علی آبادی

به بهانه روز جهانی مسجد و حمله به مسجد االقصی
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در آیات قرآن کریم، 
مسجد ملک خدا 

و به عنوان عمارتی 
است که تنها 

مؤمنین به خدا و 
روز معاد مبادرت 

به ساخت آن 
می کنند

“
اقامۀ نماز1 

بـا اینکه واژۀ »مسـجد« برای هر مکانی اسـت 
کـه امـکان برپایی نمـاز در آن وجـود دارد، امـا آن همه 
تأکیـد و اشـاره بـه سـاخت و نگهـداری یـک فضـای 
متعـدد،  کاربری هـای  و  ویـژه  احکامـی  بـا  جمعـی 
نتیجـه  در  و  مسـجد  بـودن  اجتماعـی  از  حکایـت 

دارد. آن  بـودن  جامعه سـاز 
خصوصیـت  اولیـن  قرآنـی،  معـارف  اسـاس  بـر 
مؤمنینـی که بـه قـدرت می رسـند، اقامۀ نماز اسـت: 

ـالَة«.4 قاُمـوا الصَّ
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهـْم ِفـی ال ذیـَن ِإْن َمکنَّ »الَّ

نمـاز درونی تریـن راه ارتباطـی بـا خدا اسـت کـه از 
آغـاز آفرینـش بـر هر پیامبـر و انسـان عاقـل و مکلفی 
واجـب بوده و تا قیامت نیز خواهد بـود. هرچند ادیان 
مختلـف در فرم و شـکل نمـاز متفاوت عمـل کرده اند، 
در اصـل ایـن عمل عبادی اتفاق نظر دارند و شـریعت 
اسـام نیز بهترین نسـخۀ عملی اقامۀ نمـاز را -چه در 
حال فردی و چه در شـرایط جمعی- ارائه کرده اسـت.
مسـجدی  عمـل  محوری تریـن  نمـاز  ایـن رو،  از 

و آمد به مسـجد دربردارنده هشـت فایده دانسته شده 
که عبارتند از:

1. نشانه ای استوار و محکم)در دین(.
2. برادری قابل استفاده.

3. علمی کمیاب.
4. امید رحمت.

5و 6. سـخنی که موجب هدایتش شود یا از گمراهی 
بازش دارد.

7و 8. ترک گناه یا از خجالت و یا از ترس.2
رهبـر انقـاب اسـامی نیـز دربـارۀ مسـجدی کـه 
بخواهـد محـور جریـان دینـی جامعـه باشـد، عنـوان 
شـاید  برده انـد.  کار  بـه  را  اسـامی3  تـراز  مسـجد 
مهم ترین اثر چنین مسـجدی قرار گرفتـن در جایگاه 

اصلـی مردم سـاالری دینـی اسـت.
بر این اسـاس، بایـد به درک درسـتی از ویژگی های 
مسـجد تـراز اسـامی رسـید. در ایـن یادداشـت بـه 

برخـی از ایـن ویژگی هـا اشـاره می شـود:

آتش سوزی مسجد االقصی  1۳۴8
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اهل مسجد در 
ایجاد ارتباط با 
همسایگان مسجد 
و تشویق آنان به 
حضور در این 
مکان مقدس، باید 
نقش فعال و جدی 
ایفا کنند تا اجتماع 
ایمانی مؤمنین 
در ذیل تربیت 
مسجدی تقویت 
شود 

“

حضـور در این مکان مقـدس، باید نقش فعال و جدی 
ایفـا کنند تـا اجتماع ایمانـی مؤمنیـن در ذیل تربیت 
مسـجدی تقویت شود و کسـی از مشکات و نیازهای 

دیگـری غافـل و بی خبـر نماند.
ایـن رفتـار، پیـش و پـس از انقاب به عنـوان کاری 
جدی و دائمی در مسـاجد بوده اسـت و امام مسـجد و 
متولیان آن، پشتیبان، همراه و همدل مردمی بوده اند 
که با شـرایط حکومت ستم شـاهی و همچنین بحران 
اقتصادی، فرهنگی و... دسـت و پنجه نرم می کردند.

ارتباط با جوانان3 
آبادانـی مسـجد، بیـش از آنکـه بـه سـاخت 
زینت هـای ظاهـری ایـن بنـای دینـی مربـوط باشـد، 

وابسـته بـه حضـور انبـوه جوانـان اسـت. 
دیـن بـه عنـوان منبـع اصلـی معرفتـی و تربیتـی 
انسـان، توجـه بـه پـرورش جوانـان بـه عنـوان نسـل 
آینـدۀ جامعـه را ضـروری می داند. شـرایط جوانی نیز 
اقتضائاتـی دارد که رفاقت، گفت وگو، اجتماعی بودن 

و پذیـرش مسـئولیت از جملـۀ آنها اسـت.
مسـجد بـه عنـوان پایه ای تریـن فضـای اجتماعی 
دین، محلی اسـت که به واقع می تواند زمینه سـاز این 
مسئلۀ پراهمیت و ضروری باشد؛ چنانکه امام حسن 
مجتبی نیز یکی از هشـت فایدۀ مسجدی شـدن 

اسـت کـه اهتمـام سـه وعده ای بـه آن ضروری اسـت. 
اگر مسـجد در زمینـۀ اقامۀ نمـاز که در قـرآن به عنوان 
بتوانـد  شـده  معرفـی  خداونـدی  ذکـر  بزرگ تریـن 
نقش آفرینـی فعـال داشـته باشـد، می توانـد تربیـت 
جامعـۀ انسـانی را بـه دوری از فحشـا و منکـر نزدیـک 
الَة َتْنهی  َعِن اْلَفْحشـاِء َو اْلُمْنکـِر َو َلِذکُر  کند؛ »ِإنَّ الصَّ

کَبـر«.5
َ
ـِه أ اللَّ

ارتباط دوستانه با همسایگان مسجد2 
 ،یکـی از توصیه هـا در روایـات معصومیـن
دسـتور بـه اقامـۀ نمـاز در مسـجد بـرای همسـایۀ این 
 مـکان مقدس اسـت. در روایتـی از امیرالمؤمنین
نقـل شـده کـه فرمودند: »نماز همسـایۀ مسـجد، جز 
در مسـجد صحیح نیسـت، مگر اینکه عذری داشـته 

باشـد یـا مریض باشـد«.6
 از طرفی در روایت مشـهور امام حسن مجتبی
از علـت دعای فراوان حضرت صدیقـۀ طاهره برای 
همسـایگان آمده که فرمودند »اول همسـایه، سـپس 

خانه«.7
شـاید از ایـن دو روایـت بتـوان ایـن مفهـوم را نیـز 
برداشـت کـرد کـه چنانکـه اقامـۀ نمـاز برای همسـایۀ 
مسـجد در آن ضـروری اسـت، اهـل مسـجد نیـز در 
ایجـاد ارتباط با همسـایگان مسـجد و تشـویق آنان به 

1۳
1۴
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بسیاری از جوانان 
به دلیل برخی 

واکنش های بعضی 
متولیان مساجد، 

از این مکان امن 
اخالقی و الهی 
فاصله گرفته اند 

و این امر، آسیب 
جدی و مشکل ساز 

جامعۀ امروز ما 
است

“

نمونـۀ آن نیز در مسـاجد فعال و پاسـخگوی پیش 
از انقـاب در مواجهه با شـبهه افکنان حرکت انقابی 
مـردم ایـران، دیـده می شـود. دسـتور امـام بـه تبییـن 
انحرافـات رژیـم پهلـوی از طریـق مسـاجد، یکـی از 
مهم تریـن نقش آفرینی هـای ایـن اماکـن الهـی بـوده 

است.
برپایی کرسـی های آزاداندیشی در فضای مسجد، 
و  نیـاز  مـورد  کـه  و طرح هایـی  ایده هـا  از  اسـتقبال 
اسـتقبال مردم است، توجه به حل مسـائل جوانان در 
دو افـق محلـی و ملـی و...، تـراز مسـجد را در نقطه ای 
متعالـی و قابـل اتـکا قـرار خواهـد داد کـه مـورد توجه 

همـۀ نسـل ها و همچنین جوامـع دیگر خواهـد بود

پی نوشت ها:

1. توبه)9(: 18.

2. تحف العقول: ص 235.

3. بیانات در دیدار با ائمۀ جماعات مساجد استان تهران: 

.1395/ 5/31

4. حج)22(: 41.

5. عنکبوت)29(: 45.

6. بحاراألنوار: ج 379/80.

7. وسائل الشیعه: ج 113/7.

8. کافی: ج47/6.

را یافتن برادر و دوسـتی سـودمند معرفی کردند.
بسـیاری از جوانـان بـه دلیـل برخـی واکنش هـای 
بعضـی متولیـان مسـاجد، از این مکان امـن اخاقی 
و الهـی فاصلـه گرفته انـد و ایـن امـر، آسـیب جـدی و 
مشکل سـاز جامعۀ امـروز ما اسـت. در حالی که پیش 
از انقـاب و نیـز در دفـاع مقـدس، مسـاجد محله هـا 
سـنگر اصلـی مبـارزان بودنـد کـه در خـود جوانانـی 

متعهـد و متدیـن را پـرورش می دادنـد.

کارگاه آموزشی و عملی معارف دین4 
اگرچـه ممکـن اسـت مـدارس و دانشـگاه ها 
بـه عنـوان مراکـز آموزشـی خـود را متولی رفتارسـازی 
و تربیـت عملـی دانشـجویان و دانش آمـوزان نداننـد، 
امـا هیچ اجتماعـی نمی توانـد آثار تربیتـی و اخاقی 

نداشـته باشد.
پـر کـردن ایـن خـأ تربیتـی و اخاقـی، جـز بـا 
بهره منـدی از فضای پرورشـی دیگر که ماهیت اصیل 
آن تربیـت نفوس انسـانی اسـت، امکان پذیر نیسـت. 
از ایـن رو مسـجد به عنـوان محـل اجتماع نمازگـزاران 
می تواند فضای تربیتی انسـانی و اخاقی و متعالی را 
 فراهم کند؛ چنانکه در روایت امام حسن مجتبی
نیـز، آمـوزش دیـن و معـارف، به عنوان یکی از هشـت 

فایدۀ مسـجد معرفی شـده اسـت.
در روایتـی از امـام صـادق آمـده کـه فرمودنـد: 
ِإَلیِهـُم  ْن یْسـِبَقکْم 

َ
أ َقْبـَل  ِباْلَحِدیـِث  ْوَلَدکـْم 

َ
أ »َبـاِدُروا 

اْلُمْرِجَئـُة«؛8 فرزنـدان خـود را پیـش از آنکـه گروه های 

معـارف  و  احادیـث  بـا  سـازند،  گمـراه  منحـرف 
کنیـد. آشـنا   اهل بیـت

این مهم اگر در فضای مسـجد فراهم شود، جامعه 
را از گزند انحرافات دور خواهد داشـت.

آتش سوزی مسجد جامع کرمان
1۳54



کسـب ثواب و جلـب رضایت الهی در مسـیر خدمت 
بـه خلق در پیش روی خویش می گشـودند. اما یکی 
از زیباتریـن و البتـه مهم تریـن ابعـاد وقـف، انتخـاب 
موضوعاتی اسـت کـه واقفین بـرای انجـام این عمل 

خیـر می گزیدنـد.

مصادیق وقف خوب با رعایت نکات شرعی
قطعـًا وقـف یکـی از زیباتریـن و پایدارترین احکام 
از  تاریـخ  طـول  در  کـه  اسـت  اسـام  در  مسـتحب 
بیشـترین اقبـال در جوامع اسـامی برخـوردار بوده 
و مسـلمانان همـواره از ایـن ابـزار راهـی بـرای تـداوم 
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برخی از 
واقفین برای 
جذب کودکان 
به مساجد، 
درخت های میوه 
را وقف می کردند تا 
محصول آنها فقط 
به کودکانی داده 
شود که برای نماز 
به مسجد می آیند

“
وقف هوشمندانه

تبیین شرایط و نمونه های هوشمندانه برای وقف
روح الله حبیبیان
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بهتر است در 
مساجدی که 

فضاهای فرهنگی 
دارند، بخشی مهیا 

گردد تا کودکان 
بتوانند در آنجا 
مشغول بازی و 
سرگرمی شوند

“

ایـن مصادیـق، می توانـد بـه ایجـاد انگیـزۀ بیشـتر در 
خّیـران نیـز کمک کند و چه بسـا از صـرف اموال خیر 

در امـور کم فایـده و یـا بی فایـده، جلوگیـری نمایـد.
گام اول در تشـخیص مصادیق وقف، رعایت اصول 
شـرعی اسـت؛ در واقع باید دید از نگاه شـریعت، وقف 
در چـه امـوری صحیح و مورد تأیید اسـت. اولین نکته 
در وقـف، ایـن اسـت کـه مـال مـورد وقـف در ملکیـت 
واقف و در تحت اختیار او باشـد؛ در نتیجه انجام وقف 
در مـورد تمـام خانـه ای کـه دیگـران هـم در آن سـهم 
دارنـد یا به هر دلیـل الن در اختیار فرد واقف نیسـت، 
مشـروع نیسـت. گاهـی عـدم توجـه به همیـن نکته، 
مؤمنـان و هیئـت امنـا را گرفتـار مشـکات حقوقی و 
اجتماعی می کند و حتی دیده شـده بعد از سـاختن 
بناهایی به نیت مسـجد، تازه وجود معارض، شـکایت 
و عـدم رضایت دیگر مالکان بروز کرده و خسـارت های 

زیـادی به امـوال و نیات مؤمنـان وارد می سـازد.

وقف برای امور خیر
یکی دیگر از شـرایط شـرعی وقف، آن است که این 
مال موقوفه مصرف مشـروع و معقولی داشـته باشـد؛ 
در نتیجـه اگر فرض کنیم کسـی تعدادی قمـه را برای 
قمـه زنـی در عزادرای هـا در یـک مسـجد یا حسـینیه 
وقـف کنـد، بـا توجـه به اینکـه طبق نظـر مراجـع این 
عمـل حرام اسـت، این وقف هم صحیـح نخواهد بود.
همچنیـن وقـف نباید بـه گونـه ای انجام شـود که 
مانـع انجـام یـک وظیفۀ شـرعی، یا عامـل ایجاد یک 
امر غیر شـرعی محسـوب گردد. به عبارت روشـن تر، 
در انجـام وقـف نبایـد انجـام وظایـف شـرعی و عقلی 
دیگـری تعطیـل گـردد؛ فـرض کنید کسـی مالـی را 
وقـف کنـد کـه از آن در روز نیمـۀ مـاه مبـارک رمضان 

دلیـل ایـن امـر هـم در ایـن نکتـه نهفتـه بـود کـه 
واقـف بـرای جلـب رضـای خداونـد بـه دنبـال عملی 
بـود کـه بیشـترین خیـر را به بنـدگان خـدا برسـاند و 
بیشـتر مورد اسـتفاده و بهره مندی مـردم قرار بگیرد. 
از انتخـاب امـور مشـهور و واضـح  در نتیجـه، بعـد 
عام المنفعـه مثـل سـاخت مسـجد، حسـینیه، پـل، 
مدرسـه و... توسط دیگر واقفین، گزینه های خاص و 
گاهی بسیار هوشمندانه توسـط خیران زیرک بعدی 

انتخـاب می شـد.
برخـی از واقفیـن برای جذب کودکان به مسـاجد، 
درخت هـای میـوه را وقـف می کردنـد تا محصـول آنها 
فقـط بـه کودکانـی داده شـود که برای نماز به مسـجد 
می آینـد؛ یا وقـف برای کسـی که قرائت نمـاز مؤمنان 
را در طـول سـال تصحیـح کنـد و بـه افـراد عاقه منـد 
مخصوصـًا نوجوانـان قرائـت صحیـح نمـاز را آمـوزش 

دهد.
در زمـان مـا نیـز کـم نبودنـد افـرادی که بـا نگاهی 
عمیـق و دقیـق بـه دنبـال تحقـق اهدافـی بلنـد و 
ارزشـمند در سـایۀ وقـف بودنـد؛ هماننـد پیرمـردی 
روسـتایی که زمینی را برای قاتل سـلمان رشدی مرتد 
وقف کرد، یا افرادی که برای تقویت صنعت هسـته ای 
کشـور، برای دانشجویانی که رشـتۀ انرژی هسته ای را 
بـرای ادامۀ مسـیر علمـی خویش انتخـاب می کنند، 

اموالـی را وقـف نمودند.

مال بی مشکل خودت
امـروزه نیز یکـی از مهم ترین ابعـاد وقف مخصوصًا 
بـرای مسـاجد، دقـت در انتخـاب گزینـۀ مناسـب و 
پرفایـده در جهـت رفع نیازهای مؤمنان یا ایجاد برکات 
و اثـرات مطلـوب فرهنگی اسـت کـه توجـه و تمرکز در 
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از جمله لوازم 
بسیار کم هزینه 
و پرفایده در 
مساجد، دستگاه 
خوشبوکنندۀفضا 
و لوازم معطر 
نمودن نمازگزاران 
است

“

معنوی مسـجد می شوند.
     بهتـر اسـت در مسـاجدی کـه فضاهـای 
فرهنگـی )کـه صیغـه مسـجد در آنهـا خوانده 
نشـده( دارنـد، بخـش کوچکـی ترجیحـًا در 
کـودکان  تـا  گـردد  مهیـا  خواهـران  قسـمت 
بتواننـد در آنجا مشـغول بازی و سـرگرمی شـده، 
والدینشـان بـا خیـال راحـت بـه نمـاز خـود بپردازنـد. 
     یکـی دیگـر از ضرورت هـای وقف، ایجاد فضای 
تدریـس و تعلیم علوم دینی در مسـاجد اسـت، امری 
کـه در زمـان پیامبـر و اهل بیت)علیهم السـام( رواج 
داشـت یعنی در کنار هر مسـجد، جایی برای آموزش 
قـرآن و معـارف دینـی وجود داشـت. با فراهـم نمودن 
امکانـات اولیـه و گسـترش زمینه هـا علمـی دیگـر 
می تـوان شـاهد رونق مسـاجد در تمـام روزهای سـال 

بود.
     ازجمله لوازم بسیار کم هزینه و پرفایده در مساجد، 
دسـتگاه خوشـبوکنندۀفضا و لـوازم معطـر نمـودن 
نمازگـزاران اسـت کـه موجـب افزایش فضیلت نمـاز و 

حـال خوش معنـوی نمازگـزاران می شـود.
     رعایـت سـامت نمازگـزاران و بهداشـت عمومـی 
در فضاهـای مرتبـط بـا مسـجد الزم و ضروری اسـت. 
به عنوان مثال می توان وسـایل موردنیاز سـرویس های 
بهداشتی مسجد، ازجمله مایع دستشویی یا دمپایی 
و شـیرآالت را تهیـه نمـوده و بـه عنـوان نذر یـا وقف در 
اختیار مومنین قرار داد. نمونه دیگر این نوع صدقه ها 
در ایـام و روزهایـی کـه همـه گرفتـار ویـروس کرونـا 
هسـتیم، تهیـه ماسـک و وسـایل ضدعفونی کننـده 
اسـت. ایـن نـوع وسـایل آرامـش روانـی نمازگـزاران را 
فراهـم نموده و مانعی از بدگویـی افراد مغرض خواهد 

بود

بـه همۀ نمازگزاران مسـجد ناهار داده شـود یـا در روز 
اول هـر مـاه قمـری، خیابـان بسـته شـده و بـه همـۀ 
عابـران شـربت داده شـود و... البتـه شـنیدن ایـن 
مثال هـا ممکن اسـت در ابتدا موجب خنـده و تلقی 
شـود کـه هیـچ مسـلمانی حاضـر نیسـت روزۀ دیگر 
مسـلمانان را باطـل کنـد یا با سـد معبر کامـل باعث 
اذیـت و آزار مـردم گـردد. اما حقیقت آن اسـت که کم 
نیسـت کارهایـی کـه به نیـت وقـف انجام می گـردد، 
امـا بـا دقـت می تـوان دریافـت کـه ایـن اعمـال یـا 
مـورد رضایت شـارع مقدس نیسـت یا حداقـل امری 

مطلـوب و دارای رجحـان بـه حسـاب نمی آیـد.

چند پیشنهاد راهبردی
در زمـان مـا کم نیسـتند افـرادی که مایل بـه انجام 
وقفـی  چـه  امـروزه  نمی داننـد  امـا  هسـتند،  وقـف 
می تواند بیشـترین فایـده را به مؤمنان و اهل مسـجد 
برسـاند. در مـورد ایـن دغدغه بـه چند مصداق اشـاره 

می کنیـم:
     وقف آسانسـور برای بسـیاری از مساجد یکی از 
ضروری تریـن امور به ویژه بـرای بانوان نمازگزار اسـت؛ 
باوجـود یک آسانسـور، افراد مسـن و دارای مشـکات 
حرکتی نیز به راحتی قادر به بهره منـدی از برنامه های 
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می گویند تقوا از 
تخصص لزم تر 
است، من آن را 

می پذیرم؛ اما 
می گویم آن کس 

که تخصص ندارد و 
کاری را می پذیرد، 

بی تقوا است

“

خدا اصل است
ضرورت استفاده از افراد متعهد و متخصص در ادارۀ مسجد

محمد میری

امـا امـام یک لحظـه هم به تحمـل معاویه فکر 
نکـرد؛ وارد مبـارزه بـا معاویـه شـد و بـه یـاری مردمانی 
 شـتافت که َوبـای حکومـت او دامانشـان را گرفته بود. 
در مکتب همین امام و پس از قرن ها، انسان هایی 
چـون شـهید چمـران پـرورش یافتنـد کـه در جـواب 

و  کارشناسـان  پیـش،  سـال  صـد  چهـار  و  هـزار 
متخصصـان مصلحت اندیـش، علـی را گفتنـد: 
حـال کـه مـردم حکومـت را بـه دسـتان تو سـپردند، تا 
محکـم شـدن پایه هـای حکومتـت، معاویـه را تحمـل 

کـن! 



پیش شامرۀ1
تابستان1399

16

متخصصان 
خائن و آگاهان 
نادرست، همان 
ضربه را می زنند که 
درستکاران ناآگاه و 
بی اطالع خواهند 
زد. منطق اسالم 
این است که هر 
کار باید به دست 
افرادی نیرومند و 
توانا و امین سپرده 
شود

“

بلکـه عامـل جهـت دهنـده هـم نیاز اسـت کـه همان 
تعهد می باشـد. 

اساسـی  معیـار  دو  هـم،  کنـار  در  تقـوا  و  علـم 
گفـت  می تـوان  تعبیـری  بـه  شایسته سـاالری اند. 
تعهـد، روح شایسته سـاالری و تخصـص، جسـم آن 
اسـت. اصـل بـا تعهـد اسـت امـا بـدون تخصـص، 
کارایـی و کارآمـدی در کار نخواهـد بـود. اگر این نگاه 
دینی را پذیرفتیـم، درک خواهیم کرد که چرا خداوند 
در قـرآن کریـم، ابراهیـم خلیل، پسـرش اسـماعیل، 
زکریـای نبـی و پیامبر اسـام و دیگر انسـان های 
رشـدیافته و شایسـته را اداره کننـده و خـادم مسـجد 

می دهـد.  قـرار 
قـرآن کریم در آیۀ 124 سـورۀ انعام، سـنت خداوند 
متعـال را بـر ایـن می دانـد که شایسـتگان زمام امـور را 
به دسـت گیرند. دلیل آن را هم در آیۀ 58 سـورۀ نسـاء 
چنین بیـان می کند: زیرا مسـئولیت ها امانـات الهی 
هسـتند. بنابرایـن روشـن می شـود؛ خداونـدی کـه 
انبیای الهی و انسـان های رشـدیافته را متصـدی امور 
مسـجد قرار می دهد، مسـئولیت ادارۀ مسـجد و خانۀ 
خـود را بـه صـورت امانـت می بینـد و در اختیـار افـراد 
خاصـی قرار می دهد؛ افـرادی که ویژگی هـای آنان در 
آیـات دیگر قرآن کریم  بیان شـده اسـت. مثـًا در آیات 
25 و 26 سورۀ قصص، به قدرت و امانت ایشان اشاره 
شـده است. قدرت یعنی قوت و توان علمی، جسمی 
و... برای انجام مسئولیت و امانت یعنی برخورداری از 
تعهد و تقوا. آیۀ 55 سـورۀ یوسـف هم بر همراهی علم 

و تقـوا در ایـن افراد شایسـته تأکید می کند. 
بـا ایـن دیـد، کام عامـه طباطبایـی نمـود پیـدا 
می کنـد کـه می فرماینـد: »کسـانی کـه در سـپردن 
مسـئولیت ها و کارهـا تنهـا بـه امانـت و پاکـی قناعت 

سـؤال »تقوا بهتـر و باالتر اسـت یا تخصـص؟« گفت: 
»می گوینـد تقـوا از تخصـص الزم تـر اسـت، مـن آن را 
می پذیـرم؛ امـا می گویـم آن کس که تخصص نـدارد و 

کاری را می پذیـرد، بی تقـوا اسـت!«
بحـث از تخصـص و تعهـد در ایـران پـس از پیروزی 
انقاِب برخاسـته از مسـاجد، به صورت پررنگی جلوه 
نمود. آن زمان این سـؤال مطرح شـد که برای ماشـین 
مملکـت، راننـدۀ راه بلـد بی تقـوا و تعهد بهتر اسـت یا 
رانندۀ متعهد و متقی بی تجربـه؟ آن هنگام در عمل و 
به حکم ضـرورت، متخصصـان را به همراهی متقیان 
فراخواندنـد و آنجـا کـه بی تعهـدی رانندگان، ماشـین 
مملکـت را بـه کج راهه می کشـاند و تذکـرات هم افاقه 

نمی کـرد، رانندگان را از ماشـین پیـاده  می کردند. 
البتـه امام خمینی خطر بـاالی تخصص بدون 
تعهـد را مسـتمرًا گوشـزد می نمودند. به عنـوان نمونه 
می فرمودنـد: »مـا بارهـا گفته ایـم کـه مـا متخصـص 
می خواهیـم، ولی متخصـص متعهد! ولی دشـمنان 
فریـاد زدنـد که اینها بـا تخصص مخالف انـد. البته که 

متخصـص منحـرف از هرکـس خطرناک تر اسـت.«1
دیـدگاه  مطابـق  دقیقـًا   خمینـی امـام  کام 
توحیـدی اسـام اسـت. اسـام، بحـث شایسـتگی 
مسـئوالن را مطـرح می کنـد. در ایـن دیـد، اگـر مدیـر 
شایسـته را همچون پرنـده ای در نظـر بگیریم، تعهد و 
تخصص دو بال او هسـتند که با هم او را به اوج آسمان 

می رسـانند.
ادارۀ مسجد به عنوان پایگاه اسام و خانۀ خدا نیز 
شایسـتگان را می طلبد تا راه و رسـم یگانه پرسـتی، به 
بهترین شـکل ممکن، پیش چشـم همگان قرار داده 
شـود. در نگاه قرآن علم، تخصص و مهارت به تنهایی 
برای سـپردن مسـئولیت و مدیریت کفایت نمی کند، 



پیش شامرۀ1
تابستان1399

17

در حقیقـت گویا خـدا ادارۀ مسـجد و خانۀ خـود را 
باالتـر از ادارۀ جامعـه و مملکـت اسـامی می دانـد؛ 
چراکـه آن افـراد شایسـته و انسـان های عالـم و بـا تقوا 
را  برمی گزینـد  اسـامی  زمامـداری جامعـۀ  بـه  کـه 
بـرای خادمـی خانـۀ خـود انتخـاب می کنـد. شـاید 
غفلـت از همیـن نکتـه، کارشناسـان و متخصصـان 
مصلحت اندیـش هم عصـر علـی را بـر آن داشـت 
تـا او را اصـل ببیننـد و توجـه بـه همیـن نکتـه، مـوال 
علـی را بـر آن داشـت تا با عمـل خود فریاد بـرآورد 

کـه در واگـذاری مسـئولیت ها »خـدا اصـل اسـت!«

پی نوشت ها:

1. صحیفۀ امام: ج 310/15.

2. ترجمۀ تفسیر المیزان: ج 67/16.

می کننـد، بـه همـان انـدازه در اشـتباه اند کـه بـرای 
پذیرش مسـئولیت، داشـتن تخصص را کافی بدانند. 
متخصصان خائن و آگاهان نادرسـت، همـان ضربه را 
می زننـد کـه درسـتکاران نـاآگاه و بی اطـاع خواهنـد 
زد. منطـق اسـام این اسـت کـه هر کار باید به دسـت 

افـرادی نیرومنـد و توانـا و امیـن سـپرده شـود...«2
بنابرایـن، اساسـًا ایـن سـؤال کـه »از نـگاه اسـام 
در ادارۀ مسـجد تخصـص افـراد برتر اسـت یـا تعهد؟« 
سـؤال درسـتی نیسـت؛ چراکه اسـام، ادارۀ مسـجد 
را مسـئولیت می بیند و مسـئولیت را شایسـتگان باید 
عهده دار شـوند. شایستگان، هم تعهد و هم تخصص 
را در اوج دارند. به تعبیر دیگر، مسـجد را »انسـان های 
متخصـص« پیـش می برنـد و اداره می کننـد. قـوام 

انسـانیت انسـان هـم به تقـوا و تعهد اسـت. 

فهـم عمیق و دقیـق از قرآن کریم و بـا قرائت اهل بیت 
پیامبـر و بنا بر گفتـۀ امام خمینی اسـام ناب 

محمدی اسـت.
در میـان رفتـار انسـان ها، رفتـار اجتماعی اهمیت 
زیادی در پیشـرفت جامعه و اصاح امـور دارد. یکی از 
مهم تریـن رفتـار اجتماعی، نحوۀ عمل مسـلمانان در 
مقابل کسـانی اسـت که به مقابله با فرهنگ اسامی 

انسـان ها در رویدادهـای زندگـی فردی یـا اجتماعی، 
رفتـار متفاوتـی از خـود بـروز می دهنـد و ایـن رفتـار، 
برخاسـته از نـوع نـگاه آنهـا بـه جهـان و روابـط میـان 
انسـان ها اسـت. ایـن نـگاه نیـز تابـع فرهنـگ و دینی 
اسـت که به عنوان سبک زندگی و شیوۀ رفتار و تعامل 
بـا دیگـران برگزیده انـد. سـبک زندگی ملت اسـامی 
ایران، متأثر از فرهنگ اسـامی و دین اسـام، مطابق 

زندگی با طعم مقاومت
جایگاه مبارزۀ عملی با استکبار در دین

ابوالفضل هاشمی



می پردازند. هدف اصلی آنها از این مبارزۀ همه جانبۀ 
سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی، تسلط بر همۀ شئون 
زندگـی مسـلمانان و بهره بـرداری از منابع آنها اسـت. 
البته غیرمسلمانان نیز از این قاعده مستثنی نیستند 
و مسـتکبرانی که در صدد تسـلط بر ذخایر خدادادی 
ملت ها هسـتند، تنها راه رسـیدن به خواسـتۀ خود را 
ضعیـف نگه داشـتن ملت هـا و به نابودی کشـاندن 
فرهنـگ و تمـدن آنهـا می داننـد. فرهنـگ 
قرآن، انسـان های برتری طلب را مسـتکبر 
و دیگران را مسـتضعف می نامد. در 
تعالیم اسـامی، نه مسـتکبر 
بـودن پسـندیده اسـت و نـه 
مستضعف ماندن، و پیروی 
از اسـتکبار، بسـیار مذمـوم 
شـمرده شده اسـت چرا که 
تبعیت کننـدگان،  عاقبـت 
همانند مستکبران است.1
»استکبار« از ریشۀ »ِکبر« 
و بـا »تکّبر« هم خانواده و هم معنا 
اسـت.2 کبـر کـه از صفات ناپسـند 
شـمرده می شـود، حالتـی اسـت کـه 
انسـان خـود را باالتـر از دیگـران بدانـد و 
اعتقـاد بـه برتـری خود نسـبت بـه غیرخود 
داشـته باشـد.3 کبـر، صفتـی درونی اسـت که 
در رفتـاری ماند خودبرتربینی و برتری طلبی ظهور 
و بـروز می نمایـد. بـه ایـن رفتـار، رفتار اسـتکباری و به 
افـرادی که این رفتار را دارند، متکّبر یا مسـتکبر گفته 
می شـود. این خصوصیات باعث می شود فرد دیگران 
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در تعالیم اسالمی، 
نه مستکبر بودن 

پسندیده است 
و نه مستضعف 

ماندن

“

در گذشـته و حال، إعمال سیاسـت های استعمارگونۀ 
قدرت هـای بـزرگ شـرق و غـرب در جهـان اسـت.7
مسـئلۀ مهـم، نحـوۀ تعامـل بـا اسـتکبار اسـت. 
اسـتضعاف  بـه  بـرای  طریقـی  هیـچ  از  مسـتکبران 
کشـاندن ملت هـا دریـغ نمی ورزنـد. گاهـی از طریـق 
تهدید،8 گاه به سـخره گرفتن و بی ارزش نشـان دادن 
فرهنگ دیگران،9 در مواقعی نیز قدرتمند نشان دادن 

خـود.10 
ملت هـا باید این حیله ها را بشناسـند و فریـب آن را 
نخورنـد؛ همان طـور که قـرآن کریم همـۀ این مـوارد را 
نیرنگ استکبار معرفی کرده که برای گردن کشی این 
کار را می کننـد.11 بـه بیـان قـرآن، نباید کسـی گمان 
کنـد کـه اسـتکبار قابـل هدایـت و وفاکننـده بـه عهد 
اسـت؛ بلکه اسـتکبار همیشـه پیمـان می شـکند.12 
برخـی پیامبـران در زمـان خـود با مسـتکبران متعدد 

بودند.13  روبـه رو 
پس از شـناخت اسـتکبار و نیرنگ هـای آن، اولین 
قـدم مقابلـه، اعام انزجـار و برائت اسـت. قـرآن کریم 
بـا صـدای بلند این برائـت را به گوش همۀ مسـلمانان 
رسـانده اسـت.14 تولـی و تبـری جـزء فـروع دیـن و 
احکام واجب اسـامی اسـت. دوسـت داشـتن خدا و 
اهل بیـت به همـان میزان اهمیـت دارد که بیزاری 

جسـتن از دشـمنان قرآن و پیامبر!
نشـان دادن ایـن مبـارزه، راهـی بـرای شناسـاندن 
اسـتکبار بـه عالـم اسـت. اعـام بیـزاری از اسـتکبار 
بـرای ایجـاد اتحـاد در بیـن صفـوف مـردم سـتمدیده 
و قـوت قلبـی بـرای آنـان اسـت. امـام خمینـی به 
عنـوان یـک اسام شـناس آگاه، برائـت را نقطۀ عطف 

را حقیـر بشـمارد و بر آنـان برتری نمایـد.4 بدترین نوع 
استکبار، تکبر ورزیدن در مقابل خدا از پذیرش حق و 
اعتـراف به عبودیت حق اسـت. اینان همان مشـرکان 
و کافرانـی هسـتند کـه در برابر حق خاضع نیسـتند و 
دسـت به جرم و جنایت روی زمین می زنند؛5 چنانکه 
شیطان اولین کسـی است که در مقابل حق استکبار 
ورزیـد.6 در نتیجـه می تـوان اسـتکبار را یـک خـوی و 

رفتار شـیطانی توصیف کرد.
از آنجا که اسـتکبار، جنبۀ سیاسـی داشـته و رفتار 
ملت هـا و دولت ها با آن پیوند خورده، توجه به مسـئلۀ 
استکبار از دیدگاه اجتماعی-سیاسی، جایگاه مهمی 
در فرهنـگ اسـامی دارد. واژۀ اسـتکبار بیشـتر بـه 
سـلطه جویی و اسـتعمار دیگـران معنا می شـود و این 
صفـت و رفتـار در افـراد یـا دولت هایـی کـه از لحـاظ 
امکانـات مـادی، بهـرۀ علمـی و اقتصـادی، موقعیت 
اجتماعـی و سیاسـی نسـبت به دیگـر افـراد و ملت ها 
باالتـر و بـه لحـاظ شـاخصه های اخاقـی و انسـانی 

پایین تـر هسـتند، بـروز می کند. 
نوعـی  اسـام،  سیاسـی  فرهنـگ  در  اسـتکبار 
سیاسـی  فرهنگـی،  بهره کشـی  و  سـلطه جویی 
و  زورگـو  محـدودی  اقلیـت  توسـط  اقتصـادی  و 
محـروم  توده هـای  عظیـم  خیـل  بـر  منفعت طلـب 
بـه  باشـد  داخلـی  می توانـد  عمـل  ایـن  می باشـد. 
طریقـی کـه یـک عـده دیکتاتور بـر ملت هـای محروم 
تحـت سـلطۀ خـود حاکمیـت داشـته و بـه آنهـا ظلـم 
کننـد و همچنیـن می توانـد بین المللی باشـد، بدین 
معنـا کـه دولت و یا کشـوری سـایر جوامـع و ملت ها را 
اسـتثمار کند و به استضعاف بکشاند که نمونۀ بارز آن 
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از آنجا که استکبار، 
جنبۀ سیاسی 
داشته و رفتار 
ملت ها و دولت ها 
با آن پیوند خورده، 
توجه به مسئلۀ 
استکبار از دیدگاه 
اجتماعی-
سیاسی، جایگاه 
مهمی در فرهنگ 
اسالمی دارد

“

صحنه نظاره گر اسـت. شـاید برخی از ناظـران که گاه 
با دیدۀ شـک نگاه می کنند، منتظر هستند تا ببینند 
کـه آیا این مبارزه و اسـتقامت به ثمر می نشـیند که در 
ایـن صورت، بیدارشـدن همۀ مظلومان عالـم را درپی 
خواهـد داشـت و بـا طوفانی که به پا می شـود، بسـاط 
ظلم مسـتکبران در عالم را برخواهدچید. این، همان 

وعـدۀ الهـی به رهبری پیشـوای الهی اسـت15

پی نوشت ها:

1 . غافر)40(: 47و48 ، ابراهیم)14(: 21.

2. مفردات راغب: مادۀ »کبر«.

3. مفردات راغب و نراقی، احمد: »معراج السعادة«، قم: 

هجرت، 1378، ص265؛ تفاوت کبر با ُعجب در این است 

که کبر نسبت به دیگران بوده و در عجب، پای دیگری در میان 

نیست.

4. نراقی، پیشین: ص265.

5. جاثیه)45(: 31.

6. بقره)2(: 34.

7. محمدی، منوچهر: »سیاست خارجی جمهوری اسامی 

ایران«، تهران: نشر دادگستر، ص33.

8. اعراف)7(: 88.

9. اعراف)7(: 75و76.
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حـج ابراهیمـی معرفـی نمـود و حـج را کانـون توجـه 
جهانیـان قـرار داد. نبایـد کسـی گمان کند کـه اعام 
برائـت فایـده ای نـدارد؛ وقتـی مسـلمانان این مبـارزه 
را کـه اسـتکبار بـا دشـمنی شـروع کـرده، بـه صـورت 
یک پارچه اعام کنند، دیگر مسـتکبران نمی توانند با 
رخنه در میان مسـلمانان از اتحاد آنان کاسـته و راهی 
بـرای نفـوذ و ضربه زدن بـه آنان پیدا کنند. اگر اسـام 
و قرآن به این میزان به مسـئلۀ اسـتکبار اهمیـت داده 
اسـت، پس مقابله با آن را نیز مهم می شـمارد و نشـان 
دادن نفـرت و بیـزاری از سیاسـت های اسـتکبار را نیز 
از شـعائر الهـی می دانـد. راه کارهـای مقابلـه می تواند 
در هـر زمـان متفـاوت باشـد؛ امـا اصـل مبـارزۀ عملی 
همـواره باقـی اسـت. از ایـن رو اسـت کـه دشـمنان 
اهمیـت ایـن موضـوع را فهمیـده و بـا فریب تبلیغاتی 
بـه دنبال بی انگیزه کردن مسـلمانان و دور کـردن آنان 
از صحنه هـای برائـت و مبـارزه هسـتند. مردمـی کـه 
صحنۀ مبارزه را خالی کنند، شکست خواهند خورد؛ 
امـا ملتـی که با اسـتقامت بـه راه مقابله با ظلم و سـتم 
ادامـه دهـد، سـرانجام وعـدۀ نصـرت الهـی شـامل او 
خواهد شـد و طعـم آزادی و زندگی بدون زور اسـتکبار 

را خواهد چشـید.
اکنـون انقـاب اسـامی و ملت مسـلمان ایـران با 
تجربۀ چهل سـالۀ خـود تحت پیشـوایی امام خمینی 
و مقـام معظـم رهبـری، پیـش گام این مبـارزه اسـت و 
همواره صحنۀ این مبارزه را با حضور و استقامت خود، 
باصابت حفـظ کرده اسـت. حضـور در راه پیمایی ها 
ازجمله سـیزدهم آبان، نقشـۀ راه این مبارزه را ترسـیم 
می کنـد. اکنـون چشـم مسـتضعفان عالـم بـه ایـن 
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جوانک می شـد؛ آیا می توانسـت آن جوان را به اسـام 
و اخـاق اسـامی هدایـت کند؟! 

آزار  و  بدخواهـی  عـداوت،  بی مهـری، دشـمنی، 
کسـی را در دل پوشـیده داشـتن، کینـه اسـت. ایـن 
دشـمنی نهفتـه در دل، قلب انسـان  را فاسـد می کند 
و آرامـش روحـی او را از بیـن می بـرد. روایـات اسـامی 
بیـان می کنـد که خصومت و کینـه، آدمی را نـزد مردم 

منفـی جلـوه می دهد. 
کینـه، یکـی از رذایـل اخاقـی اسـت و هرچنـد 
حالتـی قلبی اسـت، اما نمـودش در ظاهر، دشـمنی 
عـذاب  در  همیشـه  کینه جـو  انسـان های  اسـت. 
هسـتند، زیـرا دائم بـه این فکر می کنند کـه چگونه از 

طـرف مقابـل انتقـام بگیرند!
مشـکل اساسـی تر بـرای کینـه ورزان، ایـن اسـت 
کـه آنها چـون همیشـه دغدغـۀ فکـری عـداوت دارند، 
بردارنـد. احادیـث  نمی تواننـد در جهـت کمـال گام 
معصومیـن هـم بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه افراد 
کینه تـوز، از ایمـان بهرۀ کافـی نبرده انـد. افراد کینه جو 
به جـای اینکـه ایمـان را در دل بکارنـد و خانـۀ دل را بـا 
آن آبـاد کننـد، کینـه را در دل جـای می دهنـد و فضای 
پـاک دل را ُپـر از ناپاکـی و نحسـی بدخواهـی و عداوت 

می کنند، حال آنکه خانۀ دل جای این اغیار نیسـت!

اتوکشـیده، خوش بـو، خنـدان، خون گـرم و مهربـان 
پـی  در  خسـتگی  نه تنهـا  هم نشـینی اش  بـود. 
نداشـت، کـه لـذت  می آفریـد. اهـل عفـو و گذشـت، 
و از بی مهـری، عـداوت و کینـه بـه دور بـود. یک شـب 
هنـگام شـام در مسـجد، جوانـک بی ادبـی، غذایـش 
را عمـدًا روی عمامـۀ او ریخـت. چیـزی کـه دیـد تنهـا 
لبخنـد بـود و عطوفت! فـردا و فرداهای دیگـر نیز روی 
خـوش و مهـر حاج آقـا فـراوان، سرشـار و بی منـت او را 
در بـر گرفـت. چندی که گذشـت، او هم هماننـد ما از 

مریـدان حاج آقـا شـده بـود. 
داستان  باال نمونه ا ی مناسب از عمل امام جماعت 
و روحانـی مسـجد اسـت که با وظیفـۀ رهبـری اش در 
مسجد، کامًا سـازگار است. روحانی مسجد، رهبری 
اسـت که وظیفه اش هدایت مردمان اسـت. دستیابی 

بـه این مهم نیز تنها بـا تأثیرگذاری امکان پذیر اسـت.
تأثیرگـذاری و توانایـی نفـوذ -مخصوصـًا در مـورد 
نوجوانـان و جوانـان- هدفـی اسـت کـه امام مسـجد، 
دائمـًا بایـد بـه آن توجه کنـد. این تأثیر و نفوذ، بسـتر و 
زمینـه ای الزم دارد که امام جماعت داسـتان بـاال از آن 
برخـوردار اسـت؛ عفـو و گذشـت و سـعۀ صـدر. تصور 
کنیـد امـام جماعـت مذکـور از عفو و گذشـت بهره ای 
نداشـت و دچـار بی مهـری، عـداوت و کینـه بـه آن 

خانۀ دل جای این اغیار نیست
بررسی خلق سوء کینه ورزی

محمد گلستانی
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هدف از برپایی 
یک کتابخانه در 
مسجد، بالبردن 
سطح مطالعۀ 
مسجدی ها است. 
پس برای رسیدن 
به این هدف باید 
یک بار دیگر با دید  
خالقانه به مسئله 
نگاه کرد

“
وقتـی حـرف از کتابخانـه و کتاب خوانـی بـه میـان 
می آیـد، یـاد کتابخانه هـای خاک گرفتـه و کتاب هـای 
پـاره و کهنـه ای می افتیـم کـه سـال تـا سـال خوانـده 
نمی شـود. کتاب هایـی کـه فقـط کنجـی از مسـجد 

وجـود دارد تـا مثـًا کار فرهنگـی در جریـان باشـد.
هـدف از برپایی یک کتابخانه در مسـجد، باالبردن 
سـطح مطالعۀ مسـجدی ها اسـت. پس برای رسیدن 
بـه ایـن هـدف بایـد یک بـار دیگـر بـا دیـد  خاقانـه به 

مسـئله نگاه کرد.
سـرانۀ مطالعه در کشور ما بسـیار پایین است؛ این 
جملـه ای اسـت کـه بارهـا آن  را شـنیده ایم. حـال اگـر 

مسـجد قصـد دارد کتاب خوانـی را ترویـج دهـد، بایـد 
علت پایین بودن سـرانۀ مطالعه در کشـور را شناسایی 

کند.

عدم آشنایی با محتوا
وقتـی مخاطـب کتابـی را نمی شناسـد، میلـی به 
خوانـدن آن نـدارد. مسـجدی ها یـا دانش آموزنـد، یـا 
بـازاری و کارمنـد یـا کارگـر و بازنشـته و خانـه دار و... 
یعنـی مـدام اخبار کتاب هـا را پیگیری نمی کننـد و از 
کتاب هـای تازه چاپ شـده یا پرمخاطـب، بی خبرند. 
پس قدم اول برای ترویج کتابخوانی، »معرفی« است. 

بفرمایید چای با کتاب
نقش مسجد در رونق فرهنگ کتاب خوانی 

فاطمه دولتی
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برپایی نمایشگاه 
دائمی کتاب، 

به نظر کاری 
سخت و نشدنی 
ا ست. اما منظور 

ما از نمایشگاه، 
نمایشگاهی تنها 

با ده عنوان کتاب 
است

“

جلـد کنـد و آنهـا را بـه مسـجدی ها امانـت بدهـد.
امانـت یا وقـف در گـردش، کاری  اسـت که موجب 
ترویـج کتاب خوانـی می شـود. امـا بـرای اینکـه از گـم 
شـدن یا آسـیب دیـدن کتـاب جلوگیـری شـود، بهتر 
اسـت هئیت امنـا از جوانان مسـجدی کمـک بگیرد. 
بهتر است کسـی مسـئول امانت دادن کتاب ها باشد 

و تاریـخ بازگشـت هـر کتاب را مشـخص کند.

مسابقه
مسـابقه در بسـیاری از مواقع شـور و شـوق افـراد را 
بـاال می بـرد. از آنجایی که یکـی از اهـداف مهم ترویج 
کتاب خوانـی، جـذب جوانـان و نوجوانان اسـت، پس 
مسـابقه می توانـد کارسـاز باشـد. تهیـۀ چند سـؤال از 
متـن کتـاب و دادن فرصـت بـرای مطالعـۀ آن، شـوق 
خوانـدن را بـاال می بـرد. البته هئیـت امنا بایـد در ایام 
خـاص، مثًا در اعیاد یا آخرین پنجشـنبۀ هر ماه بین 
افـرادی کـه بـه سـؤاالت پاسـخ داده انـد، قرعه کشـی 
کنـد. هدیـه به هیچ وجـه الزم نیسـت حتمـًا خـاص و 

باشـد. گران قیمت 

نکتۀ طالیی 
در  کتاب خوانـی  ترویـج  در  مخاطـب  شناسـایی 
مسـاجد، بسـیار مهـم اسـت. بـه جـای اینکه بـه فکر 
یـک کتابخانۀ چوبی بزرگ باشـید، مخاطبین خـود را 
بر اسـاس جنسـیت، سـن، تحصیات و... شناسایی 
کنیـد. سـپس با جسـت وجوی اینترنتی یـا پرس وجو 
از دیگـران، مجـات خـوب مناسـب هـر ردۀ سـنی را 
پیدا کنید و اشـتراک یک سـالۀ آنها را خریداری کنید. 
مجـات بـه علـت در بـر داشـتن مطالـب کوتـاه و نـو، 

همیشـه مـورد توجـه مخاطـب قـرار می گیرند

بـرای ایـن کار بایـد از جوانـان مسـجدی کمـک 
بگیریـد. بـه این معنا کـه از آنهـا بخواهیـد کتابی که 
مـورد تأییـد امـام جماعـت اسـت و در بـازار نشـر هـم 
پـر فـروش بـوده، انتخـاب کننـد و بخواننـد. نکاتـی 
از کتـاب را بنویسـند و هـر هفتـه یا در مناسـبت های 
خـاص، یـک نفـر در ده دقیقـه بـا اجرایـی جـذاب، 
کتـاب را معرفی کنـد. اگر مسـجدی ها بدانند کتاِب 
حاضـر زندگینامـۀ چـه کسـی اسـت، چـه موضوعی 
دارد و جـذاب هسـت یـا نـه؟ مشـتاق خوانـدن آن 

می شـوند.

برپایی نمایشگاه دائمی
برپایـی نمایشـگاه دائمـی کتـاب، بـه نظـر کاری 
سـخت و نشـدنی ا سـت. امـا منظور مـا از نمایشـگاه، 
نمایشـگاهی تنهـا بـا ده عنـوان کتـاب اسـت. هئیت 
امنـا می توانند بعد از اسـتخراج یک لیسـت معـدود از 
کتاب های مناسـب کـه جذاب، انقابی و مردم پسـند 
اسـت، بـا ناشـر آنهـا تمـاس بگیـرد. ایـن روزهـا اکثـر 
ناشـران کتاب هـای خـود را بـا تخفیف هـای خوبی به 
فـروش می رسـانند. اگـر آنهـا بداننـد کـه شـما کتاب 
را بـرای مسـجد می خواهیـد، ممکـن اسـت تخفیـف 
بیشـتری هـم لحـاظ کننـد. بـا ایـن کار، شـما بعـد از 
معرفـی کتـاب، می توانید کتاب را با تخفیف مناسـب 

بـه مسـجدی ها عرضـه کنید.

کتابخانۀ همیشه خالی
هئیـت امنـا بـا نظـارت امـام جماعـت، عـاوه بـر 
کتاب هـای فروشـی، یـک یـا دو جلـد از کتاب هـای 
معرفـی شـده یـا محبـوب را در کتابخانـۀ مسـجد قرار 
دهـد. روی کتاب هـا، مهـر مسـجد را بزنـد، کتاب ها را 



مدیریت

حلقـه در را بـا ضرب آهنـگ خاصی کوبیـد. از نردبان  
بـا خـودم  رسـیدیم،  کـه  پشـت بام  بـه  رفتیـم.  بـاال 
گفتـم: »به خیر گذشـت! قرار اسـت حـاال همین جا 
بنشـینیم.« ناگهـان دیـدم صاحب خانـه نردبـان را از 
حیـاط خودشـان بـاال کشـید و در حیـاط همسـایه 
گذاشـت. بـا مـا خداحافظـی کـرد و التمـاس دعایی 
هـم بـه پدرم گفـت. به حیـاط خانـه دوم که رسـیدیم 
دوبـاره صاحب خانـه حاضـر شـد و بعـد از سـام و 
عـرض ادب، مـا را بـه پشـت بام هدایـت کـرد. دوبـاره 
همان داسـتان تکـرار شـد. وارد حیاط سـوم و چهارم 
و... تـا خانـه هفتم شـدیم. سـید بزرگـواری با شـالی 
سـبزرنگ روی پیراهـن بلنـدش کـه تا سـر زانوهایش 

اززیرزمین  خانه ها 
تاخیابان های وسیع

محرم، مانعی که داشت؛
مانعی که دارد

مجتبی حاجیلو

رامینقربانينژاد

محمدهاشمي

فاطمهدولتي

اعتماد به جوانان، ایجاد پشتوانه برای مسجد

معجزۀ شفافیت

بهره مندی از توانمندی بانوان مسجدی

صفحۀ27

صفحۀ۳0

صفحۀ۳7
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قدر روزگارتان را 
بدانید. گریه بر 

 امام حسین
جرم بود و اهل 

هیئت و گریه 
را به زندان 

می انداختند. 
آن هم فقط به جرم 

برپایی علم عزا

“

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست

هرکجا می نگرم نور رخش جلوه گر است

هرکجا می گذرم جلوه مستانه اوست

هنـوز که هنوز اسـت بعد از هفتاد سـال نوکـری بر در 
خانـه اهل بیـت آن پرچـم و آن سـید و آن خانـه از 
یـادم نرفتـه و بهتریـن و خالص تریـن عـزاداری طـول 

عمـرم بوده اسـت.
مـا  بـه  می کـرد،  نقـل  کـه  را  خاطـره  ایـن  پـدرم 
می گفـت: »قـدر روزگارتـان را بدانیـد. گریـه بـر امـام 
حسـین جرم بود و اهل هیئت و گریه را به زندان 
می انداختنـد. آن هـم فقط به جرم برپایـی علم عزا.«
اول  دهـه  تعطیـات  کاهـش  دسـتور  رضاخـان 
محـرم از 4 روز بـه 3 روز را در سـال 1311 شمسـی 
صـادر کـرد.1 سـال بعـد شـرط گذاشـت اگـر قـرار 
اسـت زن هـا در مراسـم حاضـر باشـند، بایـد در کنار 
مردهـا روی صندلـی و نیمکـت بنشـینند.2 محـرم 
بعدی بخشـنامه ای به سراسـر کشـور، توسـط وزارت 

می رسـید، بـه اسـتقبالمان آمـد و پـدرم را در آغـوش 
گرفت.

- خوش آمدی کربایی.
هـم  شـما  دل تنـگ  هـم  سـید.  بودیـم  دل تنـگ   -

آقـا. دل تنـگ 
سـید صاحب خانـه نگاه پـر از محبتش را سـمت من 
چرخاند و الحول و ال قوه اال بالله گویان، برایم چنین 
دعا کرد: »ان شـاءالله جای بابا بشـینی جوون.« ما را 
بـه زیرزمیـن منزلش هدایت کرد. تشـت پـر از زغالی 
کـه وسـط اتـاق بـود، هـم گرمـای مجلـس بـود و هم 
نور آن. زمسـتان آن سـال در شـهر ما برف سـنگینی 
باریـده و هـوا به شـدت سـرد بـود. وقتـی وارد شـدیم، 
همه کسـانی که دورتادور اتاق کوچک نشسـته بودند 
از جـا برخاسـتند. یـازده نفـر در زیرزمیـن بودنـد و بـا 
ورود مـا سـه نفـر، مراسـم رسـمی شـد. پرچـم سـیاه 
عـزای سیدالشـهدا روی دیـوار نصب شـده بـود و بـر 
روی آن بارنـگ سـبز روشـنی این چنیـن حک شـده 

بود:
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رهبر معظم 
انقالب با تأکید 
بر اصل برگزاری 
مراسم، از مردم 
خواستند تا به 
دستورالعمل هایی 
که از طرف ستاد 
ملی مقابله با کرونا 
برای برگزاری دهۀ 
اول محرم ابالغ 
می شود، عمل 
نمایند

“

مقابله با کرونا هسـتند؛ تا به بهتریـن وجه و کمترین 
بـه  را  خـود  دلدادگـی  کشـور،  به سـامت  آسـیب 
اهل بیـت و جامعیـت دیـن داری در همـه ابعـاد را بـه 

دیگـران بـه نمایـش بگذارنـد.
تـوان  بـا چکمـه و شـکنجه و حبـس،  رضاخان هـا 
را نداشـتند،  متوقـف کـردن موتـور محـرک شـیعه 
حـاال هـم ایـن ویـروس منحـوس و حقیـر بـا درایت و 
هوشـمندی مـردم یـارای اخـال در رونـد رو به رشـد 

جامعـه را نخواهـد داشـت

پی نوشت ها:

1. مریت هاکس، ایران: افسانه و واقعیت، مشهد، معاونت 

فرهنگی آستان قدس رضوی  ، 1368، ص 191 و 192. به 

نقل از سایت مشرق.   

2 . خ ش ون ت  و ف ره ن گ : اس ن اد م ح رم ان ه  ک ش ف  ح ج اب  )1313 

- 1322(، ب ه  ک وش ش  م دی ری ت  پ ژوه ش ، ان ت ش ارات  و آم وزش ، 

ت ه ران ، س ازم ان  اس ن اد م ل ی  ای ران ، 1371، ص 144. به نقل از 

سایت مشرق نیوز.

3 . مجله پاسدار اسام، اردیبهشت 1385، شماره 293.

4 . پهلویسم یا شبه مدرنیسم در ایران، تحقیق و تدوین: 

مجتبی زارعی، رضا مختاری، خانه کتاب، چاپ اول، 1388، 

ص 481.

5 . برگرفته از آیه 17 سوره رعد.

6 . »توصیۀ من و تأکید من به همۀ کسانی که می خواهند 

عزاداری کنند -هیئات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان 

است:  این  دیگران-  و  نوحه خوان ها  مّداح ها،  مجالس، 

هر کاری می کنید، ]اّول[ ببینید آنها چه می گویند؛ یعنی 

ستاد مّلی کرونا. اگر چنانچه یک ضابطه ای را معّین کرد 

برای عزاداری، همۀ ما موّظفیم آن را عمل کنیم.« بیانات در 

سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان. 1399/5/10.

داخلـه اباغ شـده بـود کـه روضه خوانـی در منـازل، 
در  حتـی  عجیب تـر  همـه  از  و  علمیـه  حوزه هـای 
مراسـم ترحیـم ممنـوع اسـت.3 به این ترتیـب اقامـه 
عزا بر مصیبت اهل بیت به واسـطه حضـور فردی 
حکومـت،  رأس  در  دیـن داری  مخالـف  و  سـنگدل 
تـا  سـخت ترین کار مؤمنـان روزگار رضاخـان شـد؛ 
جایـی کـه حکومـت در برخـی مـوارد، ریـش افـراد را 
می تراشـید و آن ها را شـکنجه می کرد و گاهی ماه ها 
افـراد خاطـی و ناقـض قوانیـن را زندانـی می کـرد.4
مـردم کوتـاه نیامدند. بـر حق پافشـاری کردند و حق 
ماننـد رودی جـاری، کف هـا را از بیـن بـرد و خـودش 
و  رضاخـان  می رسـاند.5  منفعـت  مـردم  بـه  هنـوز 
سلسـله اش رفتنـد و عـزای امـام حسـین پابرجا 
مانـد. در طـول تاریـخ هـم همیـن بـوده و هیچ چیـز 
مانـع برگـزاری مراسـم محـرم نشـده اسـت. همـواره 
راهکارهایـی  مختلـف،  مشـکات  بـا  متناسـب 
ارائه شـده و مؤمنین به بهترین شـکل به ابراز عشـق و 

عاقـه خـود بـه فرزنـد رسـول خـدا پرداخته انـد.
امسـال بـا شـیوع ویـروس کرونـا، زمزمه هایـی مبنی 
بـر عـدم برگـزاری مراسـم در دهه اول محـرم به گوش 
رسـید. برخی از روی عناد و بعضی از سر دلسوزی بر 
آن دامـن زدند و هرکـدام دلیل های گوناگونی مطرح 
کردنـد. رهبر معظم انقـاب با تأکید بر اصل برگزاری 
مراسـم از مردم خواسـتند تا به دستورالعمل هایی که 
از طـرف سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـرای برگـزاری 

دهـه اول محـرم اباغ می شـود، عمـل نمایند.6
اعضـای هیئت امنای مسـاجد و مسـئوالن برگـزاری 
هیئت هـا، در راسـتای حفـظ سـامت تمـام افـراد 
جامعـه و همین طـور اقامـه پرشـور عـزای حضـرت 
برنامـه جامـع سـتاد  ابـاغ  اباعبداللـه منتظـر 



پیش شامرۀ1
تابستان1399

27

امام جماعتی که 
نتواند با جوانان 

ارتباط برقرار کند 
و نیازهای آنها از 

دین را نشناسد، در 
مسجد موفقیت 

چشمگیری 
نخواهد داشت

“

نمـاز نبـوده اسـت، بلکـه تمـام کارهـای مهـم جامعۀ 
اسـامی در ایـن مـکان انجـام می شـد. در روایـات 
هـم آمده اسـت که وقتـی حضرت حجـت ظهور 
می کننـد، محل اقامت و نیز محـل حکمرانی خود را 
مسـجد قرار خواهند داد کـه این خود به اهمیت این 
مـکان مقـدس اشـاره دارد. در کشـور مـا -مخصوصًا 
پـس از انقـاب و در دوران دفـاع مقـدس- مسـجد 

فرهنگـی  پایـگاه  اصلی تریـن  به عنـوان  مسـجد 
اسـامی می توانـد نقـش مهمـی در تربیـت و ایجـاد 
وحـدت و همدلی در میان مسـلمانان داشـته باشـد. 
اهمیـت ایـن مـکان مقـدس به قـدری اسـت کـه در 
صدر اسـام، تقریبًا تمـام برنامه ریزی ها، اجتماعات 
و جلسـات نبـی مکـرم اسـام در مسـجد برگـزار 
اقامـۀ  بـرای  فقـط  مسـجد  حقیقـت،  در  می شـد. 

جوانان نیز می توانند سنگر را 
حفظ کنند

اعتماد به جوانان، ایجاد پشتوانه برای مسجد
رامین قربانی نژاد



پیش شامرۀ1
تابستان1399

28

خادم یاران با 
کسب تجربه از 
امام جماعت، 
امنا و خادمان 
و تلفیق آن با 
ایده ها و افکار نو، 
می توانند پس از 
مدتی امور مسجد 
را برعهده گرفته 
و خادم مسجد 
شوند

“

خدمت سـرانی به سـبک سـنتی، آسـوده شـوند. اگر 
ایـن زمینـه در میان مسـجدی ها فراهم نشـود و رشـد 
نکنـد، جـوان در زمانه ای کـه از تمام جهـات بر هویت 
دینـی و فرهنگـی اش هجمـه وارد می شـود و او را بـه 
پوچی و انحراف می خوانند، نمی تواند جذب مسـجد 
شـود و امـور آن را بـر عهـده گیرد. در نتیجـه نمی توان 
مدیریـت قسـمت های مختلـف مسـجد را بـه فکـر نو 
و جـوان داد تـا بـا راه حل هـای مناسـب، موانـع جذب 
جوانـان بـه مسـجد را بشناسـد و آنهـا را بـه ایـن مکان 
مقـدس جذب کند. در ادامه به دنبـال ارائۀ راه کارهای 

عملـی بـرای پر کـردن این خـأ خواهیـم بود.

امام جماعت جوان و مستعد
جوانـی و آگاه بـودن امـام جماعت از مسـائل روز، 
می توانـد عامـل مهمـی بـرای جـذب جوانـان تلقـی 
گـردد. امـام جماعتـی کـه نتوانـد بـا جوانـان ارتباط 
برقـرار کنـد و نیازهـای آنهـا از دیـن را نشناسـد، در 
مسـجد موفقیت چشـمگیری نخواهـد داشـت. اگر 
امـام جماعـت بـا تحصیـات و مسـائل و فنـاوری روز 
آشـنا باشـد، بهتر می تواند دغدغۀ جامعه را بشناسد 

و در جـذب افـراد و جوانـان موفـق عمـل کنـد.

خادم یاران نوجوان و جوان
طـرح خادم یـاران نوجـوان بـه ایـن شـکل اسـت 
کـه نوجوانـان و جوانانی که در مسـجد حضـور فعال 
دارنـد و می تواننـد در امور مسـجد بـه خادمان کمک 
کننـد، انتخـاب شـوند و هـر یـک یـا چنـد نفـر از آنها 
بـه خادمان مسـجد در امور مختلف ماننـد چایخانه، 
کمـک  و...  تزئینـات  فرهنگـی،  امـور  آشـپزخانه، 
کننـد. بـا ایـن طـرح هم بـه خادمـان مسـجد کمک 

تقریبـًا جایـگاه اصلی خـود را دوبـاره به دسـت آورد و 
مکانـی بـرای بسـیج نیروهای مردمـی و آمـوزش آنها 
بـود. همچنیـن سـازمان دهی و پشـتیبانی نیروهـا و 
جمـع آوری کمک های مردمی برای جبهه هـا در این 
مـکان صورت می گرفـت. حتی در دهـۀ اول انقاب، 
از  را  خـود  کارهـای  انقابـی  و  ارزشـی  هنرمنـدان 
همین مکان شـروع کرده اند و بسـیاری از سرودهای 
انقابـی و نمایش هـای ارزشـی در مسـاجد تمرین و 
برگـزار می شـده اسـت؛ امـا متأسـفانه پـس از جنگ 
تحمیلـی و مخصوصـًا سـال های گذشـته، بـه علـت 
سـهل انگاری ها و نبود برنامه ریزی صحیح، مسـاجد 

در جـذب جوانـان ضعیـف عمـل کرده انـد.
اولیـن اشـکالی کـه در سـال های اخیـر گریبـان 
مسـجد را گرفتـه، نحـوۀ مدیریـت آن اسـت. مدیریت 
مسـاجد به گونـه ای شـده که کمتـر به جوانـان میدان 
داده می شـود. مسـاجد کمی هسـتند که بـه جوانان 
اعتمـاد کـرده و کارهایـی را بـه آنهـا می سـپارند، امـا 
بیشتر مساجد اگر هم کاری بر عهدۀ آنها می گذارند، 
بـا دخالت هـای دسـت وپاگیر، میل و اشـتیاق جوانان 
برای همکاری با مسجد را از بین می برند. گردانندگان 
مسـاجد و به ویـژه هیئت امنا، با تکیه بر نیـروی خاق 
و انـرژی مضاعف جوانان، می توانند روش های نوینی 
بـرای ادارۀ مسـجد در نظـر بگیرنـد و از سـختی های 
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باید فردی امور 
فرهنگی مسجد 

را بر عهده بگیرد 
که هم جوان باشد 
و هم با افرادی که 

با این شبهه ها و 
اخبار سر و کار 

دارند، ارتباط 
داشته باشد

“

و مسـجد دور کنـد. پـس بایـد فـردی امـور فرهنگـی 
مسـجد را بـر عهـده بگیـرد که هم جـوان باشـد و هم 
بـا افـرادی که با این شـبهه ها و اخبار سـر و کار دارند، 
ارتبـاط داشـته باشـد تـا بتوانـد بـه قـول مقـام معظم 
رهبـری جـواب کار فرهنگی باطل را بـا کار فرهنگی 
حـق بدهـد. فکر و خاقیـت جـوان در امور فرهنگی 
می توانـد راه کار مناسـبی بـرای جـذب جوانـان بـه 

مسـجد باشد.

تیم هنری و رسانه ای
می تـوان بـا مشـورت هیئـت امنـا و امـام جماعت 
مسـجد، یـک گروه هنـری و رسـانه ای از چنـد جوان 
و  گرافیـک  رشـتۀ  در  کـه  هنـری  امـور  در  مسـتعد 
و  دارنـد  تخصـص  داخلـی  دکوراسـیون  و  طراحـی 
در  متخصـص  و  رسـانه ای  کارشناسـان  همچنیـن 
فضـای مجـازی تشـکیل داد. با این کار هـم می توان 
فضـای مسـجد را بـه خوبی تزئیـن و سـیاه پوش کرد 
و هـم اطاعیه هـا و تابلـوی اعانـات مسـجد را بـا 
گرافیک مناسـب طراحی کرد تا حاضرین در مسجد 
بتواننـد از مطالـب تابلـوی اعانـات اسـتفاده کنند. 
همچنیـن فعـاالن فضـای مجـازی نیـز می تواننـد 
فعالیت هـای مسـجد را بـه همـراه مطالـب مفیـد و 
مؤثـر فرهنگـی مذهبـی در شـبکه های اجتماعی به 
اشـتراک بگذارنـد و تا حـدودی این فضـا را در اختیار 

بگیرند.
حضـور جوانان متعهـد و متخصص در هـر برهه و 
هـر فضایـی دغدغـۀ بزرگان کشـور و مخصوصـًا مقام 
معظم رهبری بوده اسـت و ضروری اسـت مسئولین 
در هـر بخشـی بتواننـد ایـن حضـور را درک کـرده و 

مغتنم شـمارند

می کننـد و هـم از ایـن طریق می توانند امور مسـجد 
از مدتـی کسـب تجربـه،  را خـوب فراگرفتـه، پـس 
جایگزیـن خادمـان شـوند. خادمان هـم می توانند از 
نظـرات خادم یـاران اسـتفاده کننـد و امـور مسـجد را 
بـا ایده هـای نویـن و قابل اجـرای ایـن جوانـان انجام 
دهنـد تـا هـم از دغدغـۀ جوانـان آگاه شـوند و هـم 
مسـجدی پویـا را مدیریـت کننـد. ایـن خادم یـاران با 
کسب تجربه از امام جماعت، امنا و خادمان و تلفیق 
آن بـا ایده هـا و افکار نو، می توانند پـس از مدتی امور 

مسـجد را برعهده گرفتـه و خـادم مسـجد شـوند.

هیئت امنای جوان
پیشـنهاد می شـود بـرای انتخـاب هیئـت امنـای 
مسـجد، از افـراد فعـال و ترکیبـی از افـراد مسـن و 
باتجربـه و چنـد جـوان خوش فکـر اسـتفاده شـود. 
می تـوان طی یـک روال انتخاباتـی از اعضـای فعال و 
کسـانی که حضور مستمر در مسجد دارند، خواست 
کـه کاندیـد هیئـت امنـا شـده و سـپس از حاضریـن 
رأی گیری شـود و اعضای هیئت امنا انتخاب شـوند. 
ایـن ترکیب جـوان و باتجربـه می تواند در بسـیاری از 
امور مسـجد مفید باشـد و با حضور جوانان در هیئت 
امنا، از ایده های آنان در ادارۀ مسـجد استفاده شود.

امور فرهنگی مساجد و جوانان
شـاید امـور فرهنگـی مسـاجد در ایـن برهـه کـه 
بـا تهاجـم فرهنگـی دشـمن روبـه رو هسـتیم، یکـی 
از مهم تریـن فعالیت هـای مسـجد باشـد. دشـمن با 
تکیـه بـر تـوان رسـانه ای خـود در این عصر فّنـاوری و 
اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی، سـعی می کنـد 
جوانـان را بـا شـبهه پراکنی و خبرهـای کـذب از دین 
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معجزۀ
شفــافیت

راهی مطمئن برای جذب و حفظ نمازگزاران در مسجد
محمد هاشمی
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اصل شفافیت، 
موضوعی نیست 

که به جوامع مدرن 
امروزی اختصاص 
داشته باشد؛ بلکه 

در رویکرد دینی 
نیز به مفهوم و 

محتوای شفافیت 
در عملکرد نهادی 

و تشکیالتی 
اشاره شده است

“

یـک سـازمان، بایـد به صـورت کامـل روشـن باشـد. 
تقویـت  جهـت  در  کـه  اسـت  مقولـه ای  شـفافیت، 
و  بنیـادی  محـور  حرکـت،  یـک  سـازمانی  روابـط 
اساسـی به شـمار می رود. این گـردش آزاد اطاعات 
می تواند زمینه سـاز و تقویت کننـدۀ دیگر مؤلفه های 
اثربخشـی یـک مجموعـه باشـد. اصـل شـفافیت، 
امـروزی  بـه جوامـع مـدرن  موضوعـی نیسـت کـه 
اختصاص داشـته باشـد؛ بلکـه در رویکـرد دینی نیز 
بـه مفهـوم و محتـوای شـفافیت در عملکـرد نهـادی 
سـنت  و  سـیره  اسـت.  اشاره شـده  تشـکیاتی  و 
پیشـوایان، مؤید اصل شـفافیت و عـدم مخفی کاری 
در امـور و کارهـا اسـت. امـا امـروزه تنهـا تعریفـی که 
از شـفافیت ارائـه می شـود، در کارکـرد مالـی و ریالی 
سـازمان ها است؛ اصل شـفافیت، عاوه بر عملکرد 
مالـی، ناظر به شفاف سـازی در حـوزۀ تصمیم گیری 

هسـت. نیز 
رویکـرد  بـا  بایـد  امنـا،  و هیئـت   امـام جماعـت 
شفاف سـازی بـرای مسـاجد تصمیم سـازی کنند. با 
توجـه به اینکه امـروزه مسـجد در حوزه های متنوع و 
متفـاوت کارکرد دارد، اصل شفاف سـازی در مسـائل 
مالی، فرهنگی، چشـم انداز مسجد، رویکرد مساجد 
در مسـائل سیاسی و اجتماعی و تربیتی و تبلیغاتی 
و... بایـد مد نظـر قرار بگیرد. مجموعـۀ فعالیت های 
امـام و هیئـت امنـا بایـد بـا وضـوح کامـل در برابـر 
چشـمان نمازگزاران و مردم باشد و نمازگزاران، تاش 
و تغییـر در راسـتای پیشـرفت را بـا تمـام وجود لمس 
کننـد. شـفافیت، بـرای امـام جماعـت و هیئـت امنا 
یـک نـوع خودکنترلی و دقـت در نـوع تصمیم گیری 

مسـجد، از مهم تریـن نهادهـای جامعۀ اسـامی 
بـا کارکـردی جامـع و چندمنظـوره بـه شـمار می آید 
در  محـوری  و  بنیادیـن  نقـش  تاریـخ،  طـول  در  و 
شـکل گیری تمـدن اسـامی و پیشـرفت جامعه ایفا 
نمـوده اسـت. مسـجد، نه فقـط در زمان مـا و نه فقط 
در کشـور ایران، بلکه در نقاط مختلف عالم در طول 
تاریـخ منشـأ آثـار بـزرگ و نهضت هـا و حرکت هـای 

عظیـم بوده اسـت.
حـال بـا توجه به اهمیت ذکرشـده و نـگاه آرمانی 
و جهانـی بـه مسـاجد، بایـد تاش کـرد تـا گام به گام 
سـازمان  یـک  به عنـوان  را  مسـاجد  تشـکیات 
جهت دهنـده و مؤثـر با اصول اولیـه و بدیهی موجود 
در عرصـۀ مدیریـت تطبیـق داد و این اصـول را پیاده 
کـرد تـا بر عملکـرد و تأثیـر آن افـزوده شـود. در حال 
حاضـر، ایـن وظیفـۀ سـنگین و خطیـر بـر عهـدۀ 
متولیـان اداره کننـدۀ مسـجد اسـت کـه خـط مقدم 
ایـن عرصـه، امـام جماعـت و هیئت هـای 
محتـرم امنا می باشـند. اعضـای هیئت 
امنـا در ذیـل تمهیـدات و هماهنگـی بـا 
امـام جماعت و با نگاه تشـکیاتی و سـازمانی 
بـه آینـدۀ مسـاجد، بایـد در تـاش باشـند تـا ایـن 
نهـاد اثرگـذار را با  اصـول و اسـتانداردهای مدیریتی 
از  یکـی  کننـد.  اداره  شـده  پذیرفتـه 
مهم تریـن و شـاخص تریِن ایـن اصـول، 
گـردش آزاد اطاعـات اسـت کـه از آن با 

می شـود. یـاد  »شفاف سـازی«  عنـوان 
کـه  اسـت  معنـا  بدیـن  شفاف سـازی  اصـل 
مبانـی تصمیم گیـری و سـاز و کارهـای موجـود در 
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شفافیت، برای 
هیئت امنا یک 
نوع خودکنترلی 
و دقت در نوع 
تصمیم گیری و به 
نوعی زمینه ساز 
اصل پاسخگویی 
است

“

در رأس تمـام آفت هایـی که در عـدم اجرای اصل 
شـفافیت ایجـاد خواهـد شـد، رویکرد منفی نسـبت 
بـه یـک پایـگاه دینـی اسـت کـه در اعتقـادات مـردم 
اثرگذار اسـت. مهم ترین خللی که پنهـان کاری برای 
مسجد به دنبال دارد، خالی شدن مسجد از نمازگزار 
-به ویـژه جوانـان- اسـت. پـس بـا توجـه بـه وضعیت 
کنونـی و هجمۀ همه جانبه نسـبت به مسـاجد، باید 
بـا تمـام قـوا و برنامه ریـزی کامـل و درسـت در مقابل 
دشـمن برنامه ریزی کرد. اصل شـفافیت، مخصوصًا 
بـرای جوانـان، مانند معجزه عمل می کنـد و آنها را با 

مسـجد همراه و هـم دل می نماید.
از جملـه فعالیت هایـی که می تـوان بـا آن وضوح 

فعالیت های مسـجد را نشـان داد:
1. ارائـۀ گزارش هـای دوره ای و منظـم در مسـجد و 
در بیـن جوانـان و نمازگزاران، توسـط یکی از اعضای 

هیئـت امنا.
2. اعـام فصلـی و تبلیغـات زودهنـگام برنامه هـای 

مسـجد در بیـن مـردم و گروه هـای مختلـف.
3. دعوت از نشریات و رسانه های محلی و منطقه ای 
و  گزارش هـا  درج  و  برنامه هـا  اطاع رسـانی  بـرای 

پوشـش خبـری فعالیت های مسـجد.
مسـجد  چشـم انداز  از  بروشـور  توزیـع  و  تهیـه   .5
ایـن  تحقـق  راسـتای  در  صورت گرفتـه  اقدامـات  و 

چشـم انداز.
6. ارائـۀ گـزارش مالی و عمرانی به صورت سـاالنه به 

نمازگزاران محترم.
امیـد اسـت تـا بـا اجرایـی کـردن اصـول درسـت 
مدیریتـی در مسـاجد در جهـت پیشـبرد اهـداف و 
تعلیمـات اسـامی گام مؤثری در تبلیغ دیـن داری و 

ترویـج حضـور در مسـجد برداریـم

و بـه نوعـی زمینه سـاز اصـل پاسـخگویی، و بـرای 
نمازگـزاران، سـبب اعتمـاد هـر چـه بیشـتر نسـبت 
بـه نهـاد مسـجد و متصدیان اسـت و مشـارکت مردم 
مسـجدی  می دهـد.  افزایـش  مسـجد  امـور  در  را 
کـه اصـل شفاف سـازی را رعایـت می کنـد، در نـوع 
تصمیم گیری خـود پویاتر و فعال تـر عمل می نماید؛ 
همـۀ مخاطبیـن و مراجعه کننـدگان به مسـجد را در 
نظر می گیرد. در سـاخت و سـازها، مسـائل عمرانی 
و هزینه هـای مالـی، در برنامه ریزی ها و مناسـبت ها، 
در انجـام فعالیت هـای فرهنگی آموزشـی، تربیتی و 
ورزشـی، بـا تدبیر و دقت بیشـتری رفتـار خواهد کرد 
و ایـن نـکات، خـود زمینه سـاز مسـجد تراز اسـامی 
اسـت. متولیان مسـاجد باید توجه داشـته باشند به 
میزانی که از شفافیت در امور مسجد فاصله بگیرند، 
به همـان میزان مسـجد را در معـرض آفت هایی قرار 

می دهنـد کـه بـه برخـی از آنها اشـاره می شـود:
1. احسـاس بی اعتمـادی نمازگـزاران بـه متولیـان و 

مسـئولین مسجد.
2. منفعـل شـدن نمازگـزاران و عدم شـرکت آنـان در 

برنامه هـای مسـجد.
3. بسته شدن زمینۀ خیرات و وقف.

مجموعه هـای  دیگـر  شـدن  بی اعتبـار  و  بدنـام   .4
فرهنگـی و دینـی.
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سـر ایشـان نبـود، به نظرم یـک فاجعـه می آمد.
راسـتش نـه فقط به اشـتباه مصطفی، کـه به تمام 
شـخصیت و زندگـی حاج آقـا کاظمی هم شـک کرده 
بودم. به صف نماز رسـیدم و خواسـتم قامت ببندم که 
از تردید چندبار دچار اشـتباه شـدم و باألخره توانستم 
بـه جماعـت برسـم و نمـاز را فـرادا نخوانـم. یـک هفته 
از ماجـرا گذشـت و مصطفـی نمـاز را فـرادا می خوانـد 
و بافاصلـه پـس از نماز از مسـجد می رفـت، اما کاش 
فاجعـۀ از میان رفتـن مشـروعیت حاج آقـا کاظمـی، 
فقـط برای مصطفی باقی می مانـد؛ بعد از یک هفته، 
چندنفـری به گوشـه کنار مسـجد اضافه شـده بودند 

سـال ها پیش، وقتی نوجوان بودم و حضور در مسجد 
کار همیشـگی ام بـود، یک شـب هنگام نماز مغـرب و 
عشـا، مصطفی زنـد را دیدم که بـه صف نماز جماعت 
ملحـق نشـد و نمـاز را بـه صـورت فـرادا چسـبیده بـه 
دیـوار مسـجد و دور از صفـوف نمـاز، می خوانـد. برایم 
عجیـب بـود. همیشـه از زبـان پـدر و حاج آقـا کاظمی 
می شـنیدم که نماز فـرادا خواندن در مسـجد، نشـانۀ 
یـک رابطۀ سـخت و بی اعتمـادی میان امـام جماعت 
و مأمومین است. مصطفی هم همیشـه از دوستداران 
حاج آقـا کاظمـی بـود و اینکـه او از چشـم مصطفی تا 
ایـن حـد افتاده بـود که حاضـر به نمازخواندن پشـت 

همه چیز از یک شوخی آغاز شد
پایۀ اعتماد را محکم کنید

صدرا حسین زاده
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اینجا عناوین، سن، 
کسب وکار، تمکن 
مالی یا منصب 
اداری و سیاسی 
افراد تعیین کننده 
نیست. بلکه 
همگرایی و وقف 
در انجام فعالیت 
گروهی می تواند به 
اعتماد بینجامد 

“

مصطفـی را صـدا کنـم تـا بـا کمـک او، ایشـان را بـه 
مسـجد ببریـم. عجیـب بـود، اما بـاز حـرف آقاجـان را 
گوش کردم و به مصطفی زنگ زدم و خواسـتۀ آقاجان 
را گفتـم. او هـم آرام و زیـر لب گفت: مهـدی باز تو گند 

زدی!
فـردا عصـر مصطفـی بـه خانۀ مـا آمـد و آقاجـان را 
به مسـجد بردیـم. مصطفی از تـرس آقاجـان در صف 
ایسـتاد امـا من را میان خـود و آقاجان حائل گذاشـت 
و نمـازش را طـوری فـرادا خوانـد کـه فقـط مـن و خدا 

فهمیدیم.
بعـد از نمـاز، مصطفی قصـد خداحافظی داشـت 
کـه آقاجـان دسـتش را گرفت. تـا پایان نمـاز صبر کرد 
و حاج آقـا کاظمـی را هـم فراخوانـد و هـر دو را بـه اتاق 
حاج آقـا در مسـجد بـرد و مـن هـم که طبعـًا در انـدازۀ 
حضـور در آن جلسـه نبودم، به خانه بازگشـتم. شـب، 
آقاجـان بـه خانـه بازگشـت. مـن کـه جرئت پرسـیدن 
محتـوای آن جلسـه را نداشـتم، داشـتم از فضولـی 
می ترکیـدم کـه آقاجـان گفـت: »مهـدی آن موضـوع 

حـل شـد« و دیگـر هیـچ نگفت!
فردا عصر زودتر به مسـجد رفتم و مصطفی را شـاد 
در حال پهن کردن جانماز مسـجد دیدم. از او پرسیدم 
»چی شـد مصطفـی؟« و او هـم ماجـرا را مفصل برایم 

تعریف کرد.
آقـای سـهرابی از اعضـای هیئـت امنای مسـجد، 
یک روز در جلسـۀ ماهیانۀ مسـجد به حاج آقا کاظمی 
پیشنهاد خرید تعدادی صندلی مخصوص سالمندان 
را می دهـد و حاجـی با او شـوخی می کند کـه: »آقای 
سـهرابی! از این خرید چیزی گیر شـما نمیادا!« آقای 
سـهرابی گمـان مـی برد کـه منظـور حاج آقـا کاظمی 
پورسـانت و پـول داللی اسـت. پـس از جلسـه به خانه 

و مسـجد در حـال دو تکه شـدن بود. فضایی مسـموم 
که داشـت معنویت مسـجد و حال خـوب آن را خنثی 

می کـرد.
تردیدهای من و شـاید خیلی های دیگر در مسجد 
روزبـه روز بیشـتر می شـد. مصطفـی در مسـجد آدم 
کمـی نبـود؛ او هـم مکبر بود و هم مسـئول بسـیج! از 
اخـاق و ادب و اخـاص چیـزی کـم نداشـت. همین 
شـخصیت او بـود که مـدام ذهن مـا را به این مشـغول 
می کـرد کـه نکند آقـای کاظمـی مشـکلی دارد که ما 

بی خبریم! 
در سـکوت و انفعـال مصطفـی و هیئـت امنـا و 
حاج آقـا کاظمـی، زمزمه های درون مسـجد بـه قدری 
باال رفت که تعدادی از نمازگزاران ثابت را از مسجد دور 
کرد و رونق مسـجد محله تا حدی کم شـد. عده ای به 
فکـر امام جماعت جایگزین بودند و عـده ای برای این 
تغییر به تمام اعضای هیئت امنا نامه زدند که استعفا 

بدهند. بلبشویی شـده بود!
آقاجـان  را گفتـم.  آقاجـان ماجـرا  بـرای  روز  یـک 
ریش سـفید محلـه بـود و بـه خاطـر درد پـا دیگـر بـه 
مسـجد نمی آمد. به توصیۀ مادر، هوای روح و روانش را 
داشـتیم تا آقاجان که بسـیار هم حسـاس و اهل عمل 
بـود، ناراحـت نشـود. سـال ها بـود که دیگر مشـکات 
زن و شـوهرهای جـوان فامیـل و بیـکاری و این طـور 
مسائل خانواده را به او نمی گفتیم تا عصایش را نگیرد 
و راه نیفتـد؛ چـرا کـه نـه او حـاال توانـش را داشـت و نـه 
جوان هـا و آدم هـا کاً حرمـت ریش سـفید را داشـتند. 

نمی خواسـتیم آقاجـان از تغییـر زمانـه آزار ببیند.
امـا ماجرای مسـجد فرق داشـت. آقاجـان حداقل 
چهـل سـال در ایـن مسـجد نمـاز خوانـده بـود. پـدرم 
بـا دقـت مسـئله را گـوش داد و از مـن خواسـت فـردا 



پیش شامرۀ1
تابستان1399

35

کشـاند که فتنه های عجیبی در حال شکل گیری بود 
و بـا حضـور آقاجـان رفع ورجـوع شـد.

حـاال مـن چهل سـاله ام و عضـو هیئت امنـای یک 
مسـجد کوچـک؛ درسـی کـه از آن ماجـرا گرفتـه ام، 
بـه مـن می گویـد کـه رابطـۀ مبتنـی بـر اعتمـاد میان 
امـام جماعـت و هیئت امنـا، هم کار مسـجد و امورات 
نمازگـزاران را پیـش می بـرد، هـم از پیش آمـد نفـاق و 
دودسـتگی در مسـجد جلوگیـری می کنـد؛ امـا ایـن 

اعتمـاد چگونـه شـکل می گیـرد؟

شفاف سازی برنامه ها و اهداف1 
تمامـی  و  فرزندانـش  بـه   امیـر حضـرت 
کسـانی کـه وصیت نامـۀ ایشـان بـه آنـان می رسـد، 
این گونـه وصیت کـرد: »اوصیکما...بتقـوی الّله و نظم 
امرکـم«؛1 شـما را بـه تقـوای الهی و نظـم و برنامه ریزی 

در کارهـا سـفارش می کنـم. در مسـجد و خانـۀ خـدا 

مـی رود و چنـد روزی بـه مسـجد نمی آید امـا از طریق 
خادم مسـجد متوجه می شـود که صندلی ها توسـط 
خـود حاج آقـا خریداری شـده اند. آقای سـهرابی از آن 
شـوخی برداشـت دیگری می کند و بـه داللی حاج آقا 
از خریدهای مسـجد شـک می کند و یک کاغ چهل 
کاغ حرف ها، حاج آقا کاظمی و زندگی و شـخصیت 
و حتـی پرایـد هاچ بـک فرزنـد او را وارد ماجرا می کند و 
مصطفی هـم کـه از آن اشـراف گریزهای افراطی بود، 
ایـن ماجـرا را بـاور می کنـد و در برابـر حاج آقـا جبهـه 

می گیرد. 
در آن جلسـه، حاج آقـا بـه اصـل ماجرا پـی می برد 
و منظـور خـود از آن شـوخی را تشـریح می کنـد کـه 
منظـورش از بـه کار نیامـدن آن صندلی هـا، اشـاره به 

جـوان بـودن آقـای سـهرابی بـوده و... .
خاصـۀ کام، بی اعتمـادی میـان آقای سـهرابی 
عضـو هیئـت امنـای مسـجد و امـام جماعـت، کار را 
باریکـی  به جاهـای 
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لزم است برای 
کار در مسجد 
گاهی سکوت 
کرد و با سکوت، 
اعتماد ترک خورده 
را ترمیم کرد یا 
حداقل از گسترش 
آن بر حذر بود

“

در 4  فعالیت  با  متناسب  اخالق مداری 
مسجد

اعضـای هیئـت امنا و حتی امام جماعت نبایـد از این 
کام امیرالمؤمنیـن غافل شـوند کـه »الغیبـُة آیُة 
الُمناِفـِق«؛2 غیبـت کـردن، عامت آدم منافق اسـت. 

نفاق افکنی در مسـجد، جدای از آثار و پیش آمدهایی 
کـه ذکر شـد، در زندگی فردی انسـان نیز آثار سـختی 

در پـی خواهد داشـت.

مدیریت زبان، رفتار و کردار در هنگام 5 
بحران

گهگاه زمزمه هایی از اشتباه میان اعضای هیئت امنا 
و امـام جماعـت به گوش می رسـد کـه هرگونه واکنش 
بـه آن، بـه ریختـن هیـزم بـر آتشـی مهیـب می مانـد. 
الزم اسـت برای کار در مسـجد گاهی سـکوت کرد و با 
سـکوت، اعتماد ترک خورده را ترمیم کـرد یا حداقل از 
گسـترش آن بـر حذر بـود. هر یـک از اعضـای هیئت 
امنـا در مواقعـی کـه ظـن بـه بی اعتمـادی مـی رود، 
می تواننـد بـا مدیریـت صحیـح رفتـار و واکنش هـا، 
مسـئله را بـه نحـوی صحیـح مدیریـت نماینـد. نباید 
فرامـوش کـرد کـه بیـان یـک سـخن روای نابه جـا یـا 
نـاروای معصیت وار، می تواند منجر به واکنشـی شـود 
 کـه اعتمـاد میـان افـراد را از میان ببـرد. امـام باقر
فرمودنـد: بهتریـن چیـزی را که دوسـت داریـد دربارۀ 

شـما بگویند، دربـارۀ مـردم بگویید3

پی نوشت ها:

1 . نهج الباغه: نامه 47.

2. میزان الحکمه: ج ٣٣٣/٧.

3. بحاراألنوار: ج 152/65.

هـم هیئت امنـا و امام جماعـت باید بـرای برنامه های 
در  یک سـاله،  بلندمـدت  و  شـش ماهه  کوتاه مـدت 
ابتـدای هـر سـال به یک برنامۀ شـفاف مالـی و عملی 
دسـت یابنـد و حرکـت اعضـا و امـام جماعت منحصر 
آسـیب های  بـر  عـاوه  کـه  باشـد، چـرا  ریـل  آن  در 
بی نظمـی، حرکت انفرادی و غیر منضبـط، راه را برای 
فردگرایـی و آسـیب های احتمالـی آن ازجملـه همین 

بی اعتمـادی میـان اعضـا بـاز می کنـد.

برقراری جلسات مشترک2 
هیئـت امنـا و امـام جماعـت بایـد همـواره بـا 
هـم در حـال صحبـت باشـند. قطـع گفت وگـو میـان 
این دو، مسـاوی اسـت با آغـاز ظن و گمـان؛ بنابراین، 
برقراری جلسـات مشـترک، راه را بر این عوامل مخرب 
می بنـدد. اینها نیاز به گفت وگوی مسـتقیم بـرای رفع 
هرگونـه ابهام دارند تـا از افتادن در ورطۀ شـایعه و... در 

بمانند. امان 

پرهیز از شخصی گرایی3 
امـام  سرپرسـتی  بـه  مسـجد  امـورات  ادارۀ 
جماعـت و همـکاری هیئـت امنـا، تنهـا در قالبـی 
و  شـخصی  منویـات  کـه  بـود  خواهـد  پیش رونـده 
اعمال نظرهـای فردگرایانـه حـذف شـود. اینجـا یـک 
تیـم و گـروه اسـت که معنـا دارد و تمـام برنامه هـا روی 
اصـول کار گروهـی پیـش مـی رود. اینجـا عناویـن، 
سـن، کسـب وکار، تمکـن مالـی یـا منصـب اداری و 
سیاسـی افـراد تعیین کننده نیسـت. بلکـه همگرایی 
و وقـف در انجـام فعالیـت گروهی می توانـد به اعتماد 
بینجامـد و اعتمـاد هم موتور محرک مسـجد عـاری از 

اسـت. شـخص گرایی 
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اسالم در انجام 
احکام عبادی 

و حضور و 
نقش آفرینی 

در فعالیت های 
اجتماعی و 

سیاسی، میان 
زنان و مردان 

تفاوتی قائل نشده 
است

“
خانم ها، هیئت امنای مسـاجد می توانند بـا واگذاری 
مسـئولیت های مختلف، از حضور بانوان در مسـاجد 

بهـره ببرند.

مدیریت قسمت بانوان با خانم ها باشد
بـا کمـی بررسـی و پرس وجو بـه راحتـی می توانید 
چندنفر از بانوان مسـجدی که روحیۀ انقابـی دارند و 
از توان مدیریتی باالیی برخوردارند را شناسایی کنید. 
طـی جلسـه ای از این خانم ها بخواهید تا مسـئولیت 
قسمت زنانۀ مسجد را برعهده بگیرند؛ به این معنا که 
بانـوان مسـجدی با آنهـا در ارتباط باشـند. با ایـن کار، 

کتـاب آسـمانی مـا و روایات ائمـه را کـه ورق بزنید، 
می بینـد کـه اسـام در انجـام احکام عبـادی و حضور 
و نقـش آفرینی در فعالیت های اجتماعی و سیاسـی، 
میـان زنـان و مـردان تفاوتـی قائـل نشـده اسـت. بـر 
اسـاس مبانـی دینـی، تنهـا معیـار بـرای رسـیدن بـه 
سـعادت و کمـال، ایمـان و عمـل صالـح معرفی شـده 

است.
زنـان  گرایـش  کـه  اسـت  داده  نشـان  بررسـی ها 
بـه معنویـت، بیشـتر و میـل بـه عبـادت در آنـان باالتر 
اسـت. حـال بـا توجـه بـه ایـن ویژگـی  و بـا در نظـر 
گرفتـن جزئی نگـر بـودن، دقـت و قـدرت نفـوذ کام 

نشانی از مریم
بهره مندی از توانمندی های بانوان مسجدی در مدیریت مسجد

فاطمه دولتی
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ظرافـت، دقـت، میـل بـه صرفه جویـی، توجـه بـه 
سـامت غـذا و خاقیت  بانوان در طبـخ، می تواند آثار 
مثبتی ماننـد کاهش هزینه هـا، افزایش کیفیت غذا، 
ایجاد تنوع در برنامۀ غذایی و پویایی بانوان در مسجد 

را به دنبال داشـته باشـد.
بانـوان  بـه  را  آشـپزخانه  تمامـی مسـئولیت  اگـر 
بسپارید، امکان اینکه ظروف یک بارمصرف از مسجد 
جمـع شـود و ظـروف مامیـن یـا اسـتیل جایگزیـن 

شـود، کم نیسـت. 
البته وجود یک آشـپزخانۀ مسـتقل کـه در معرض 
دیـد نامحـرم نباشـد و وجـود امکانات کافـی، ضروری 

است.

زنان باسـلیقه، ُرفت وروب مسـجد را برعهده 
می گیرند

زنـان همیشـه میل به پویایـی دارند؛ میـل به اینکه 
مفید باشند و گره از کار دیگران باز کنند. در کنار این، 

سـایر خانم هایی که به مسـجد می آیند، پیشـنهادات 
و انتقـادات خـود را بـرای بهتـر شـدن فعالیت هـای 
مسـجد بـا آنهـا در میـان می گذارنـد و از ایـن طریـق، 
شـما می توانیـد بهتـر و بیشـتر از نظـرات بانـوان آگاه 
شـوید و دغدغه هـای ایشـان را بشناسـید. تخصیـص 
یـک اتاق بـه بانوانی که در جایـگاه نایب هئیت امنای 
مسجد هسـتند، به رسمی تر شـدن این اقدام، کمک 

می کند.

آشپزخانۀ مسجد را به خانم ها بسپارید
بسیاری از زنان ایرانی، هر ظهر و شام در آشپزخانۀ 
منزلشـان بـا عشـق و محّبـت بـرای اهـل خانـه غـذا 
می پزنـد. حـال اگـر هیئـت امنـا توسـط نایبـان خود، 
بانوانـی که دسـتپخت قابل قبـول و عاقه به آشـپزی 
دارنـد را شناسـایی کنـد، می توانـد برای پخت غـذا در 
ایـام محرم یا طبخ افطاری سـاده در ماه رمضان از آنها 

بگیرد.  کمک 
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با دادن مسئولیت 
به بانوان در خانۀ 

خدا، می توانیم 
هم به تربیت 

اسالمی نسل 
بعد و جهت دهی 

خانواده ها به 
مسجد کمک 
کنیم، هم در 

مقابل آسیب های 
اجتماعی زنانه 

بایستیم

“

تغذیـه و نظافـت در بلـوغ را بداننـد، از نقـش مـادری و 
همسـری و حقـوق خـود در خانـواده و اجتمـاع آگاه 
شـوند و... . اگر شـما مدیریت این برنامه ها را به بانوان 
بسـپارید، بـا توجه به نیـاز خـود، حلقه های آموزشـی 
و فرهنگـی تشـکیل خواهنـد داد و بـدون شـک از 
ظرفیـت بانـوان مسـجد اسـتفاده خواهـد شـد. مثًا 
بـرای جزء خوانـی مـاه رمضـان، بانوانـی کـه مسـلط 
هسـتند کار را دست می گیرند، یا برای آموزش احکام 
و موضوعـات دیگـر، خود زنـان وارد میدان می شـوند؛ 
همیشـه تعدادی بانـوی تحصیل کرده یا با مهـارت در 

محله پیـدا می شـود.

نکتۀ طالیی
کار،  و  دارنـد  تریبتـی  نقـش  همـواره  زنـان 
اسـتراحت، پوشـش و نـوع گفتارشـان در چگونگـی 
رفتـار و گفتار نسـل دیگر تأثیـر خواهد گذاشـت. در 
کنـار ایـن، آسـیب های اجتماعـی و انحرافاتی نظیر 
بدحجابی، اشـتغال در محیط های کاری نامناسـب 
مسـئولیت  دادن  بـا  اسـت.  بانـوان  کمیـن  در  و... 
بـه بانـوان در خانـۀ خـدا، می توانیـم هـم بـه تربیـت 
بـه  و جهت دهـی خانواده هـا  بعـد  اسـامی نسـل 
مسـجد کمـک کنیـم، هـم در مقابـل آسـیب های 

اجتماعـی زنانـه بایسـتیم

خانم هـا همـواره از به هم ریختگـی در مسـاجد، وجود 
گـرد و غبار یا شـلختگی ها رنـج می برند. 

حال اگر شـما مسـئولیت رفـت وروب مسـجد را در 
ایـام خـاص بـه خانم هـا بسـپارید، مطمئـن خواهیـد 
بـود کـه آنها بـا کمال میـل و با تمـام تاش خانـۀ خدا 

را نظافـت می کننـد. 
خوش سـلیقگی خانم هـا در ایـن موضـوع بسـیار 
اهمیت دارد. آنها با نگاه ظریف خود به سـراغ تزئین و 
آراسـتن مسـجد هم خواهند رفت؛ دوختن پرده  برای 
مسـجد، شسـتن فرش هـا و موکت هایی کـه مدت ها 
اسـت در انتظـار شست وشـو هسـتند، رسـیدگی بـه 
گلدان  های مسـجد، نظافت سـرویس های بهداشتی 
بـه بهترین نحو و... مطمئنـًا جزء برنامه هـای خانم ها 

خواهـد بود.

برگـزاری برنامه هـای قرآنـی و فرهنگـی با 
بانوان مدیریـت 

زنـان نیازهـا و محدودیت هایـی دارنـد کـه شـاید 
آقایـان هئیـت امنـا از آن باخبـر نباشـند.اگرمدیریت 
برنامه هـای قرآنـی و فرهنگـی مسـجد به زنان سـپرده 
شـود، بسـیاری از مسـائل حـل خواهـد شـد. بـه طور 
مثـال، دختران در سـنی نیاز بـه آمـوزش دارند، یعنی 
بایـد بـا سـبک زندگـی اسـامی آشـنا شـوند، اصـول 



پروندۀ ویژه
مسجد و 

پالن یکمجامعۀ پیشرو
بررسـی آخریـن گـزارش مالـی شـبکۀ مـن و تـو 
نشـان می دهـد که هزینه هـای این شـرکت در سـال 
مالـی اخیـر، تقریبًا 20برابر و در سـال قبـل، 19برابر 
درآمـد آن بـوده اسـت. مجمـوع هزینه های عملیاتی 
شـرکت در طـی سـه سـال مالـی از مـرز 53میلیـون 
پوند گذشـته اسـت؛ حـال آنکـه مجمـوع درآمد های 
سـه سـال گذشـتۀ آن به زحمت به 2.5میلیـون پوند 

می رسـد!1
چنین گزارش هایی از هزینه کرد بسـیاِر جادوگران 
رسـانه ای بـرای جـذب مخاطب بدون نـگاه اقتصادی 
و بازگشـت اصـل سـرمایه، بسـیارند! ایـن هزینه های 
هنگفـت، تنهـا یـک علـت می توانـد داشـته باشـد: 
سـیطرۀ گفتمانـی بر جهـان! با توجـه با اینکه امـروزه 
رسـانه های دیجیتـال و مـدرن، مؤثرتریـن ابـزار انتقال 
مفاهیـم شـده و از سـویی بـا توجه بـه قـدرت جادویی 
رسـانه و هنـر، شـکی در انجـام ایـن هزینه ها بـا هدف 

سـیطرۀ گفتمانی باقـی نمی ماند.

تبیین گفتمان اســــــــــــــــالمیـ  انقالبی
بـه عهدۀ کـدام رســـــــــــــــانه است؟

هادی عجمی

حسامالدینحائریزاده

میثملطیفي

مهدیرزاقيطالقاني

مسجد تراز در گام دوم انقالب

گریز از نمازخانه با مرکب سیاست

نمازخانه یا مسجد؟

صفحۀ44

صفحۀ48

صفحۀ54
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ابزار انتقال و 
تبیین کننده، 

باید با مفاهیمی 
که انتقال داده 

می شود، تناسب 
داشته باشد

“

دیـده شـود، بلکه تصویـری دروغین به جـای واقعیت 
باید سـاخته و منتقل شـود. اسـتاد این طرح دسـتی، 
فیلـم و چنـد رسـانه ای ها هسـتند و جایـی بهتـر از 

فضـای مجـازی بـرای القـای دروغ هـا نیسـت.
امـا اگـر محـور گفتمانـی بندگـی خداونـد، تقـوا و 
عمل صالح اسـت، بسـتر و انتقال دهندۀ متناسب با 

ایـن محتوا، چیسـت؟
اولیـن اقـدام پیامبـر بعـد از هجرت بـه مدینه 
و شـکل گیری حاکمیـت ظاهـری ایشـان، اقامۀ نماز 
بوده اسـت. آن حضرت پس از خواندن نماز جمعه در 
 روز ورود بـه مدینـه، در ُقبا ماندند تا حضرت علی
و همراهانشـان بیایند و از روز شنبه به ساخت مسجد 
مشـغول شـدند و در چند روز مسجد قبا را بنا کردند.2 
هنگامـی کـه بـه مدینـه وارد شـدند نیـز اولیـن اقـدام 

مسـجد مدینه بود.اجتماعی ایشـان، ساخت 

پالن دوم
 مرکـز تبییـن نظـام گفتمانـی اسـام کجا اسـت؟ 
رسانه های دیجیتال امروزی محیطی مناسب است؟ 

و مهم تـر اینکه آیا اسـام راهـکار رسـانه ای دارد؟ 
پرسشـی دیگر؛ حال که رسـانه های دیجیتال 

مهم تریـن ابـزار ارتباطی شـده اند، آیا اگـر امروز 
پیامبری از سـوی خداوند می آمد، اهل رسـانه 
بود، در رسـانه ظهور می کرد و معجزۀ رسانه ای 

داشت؟

فلش بک
ابـزار انتقـال و تبییـن کننـده، باید با 
مفاهیمـی کـه انتقـال داده می شـود، 
تناسـب داشـته باشـد. اگـر قرار اسـت 
قدرت هـای  و  خشـونت  شـهوات، 
دروغیـن نشـان داده شـود، راهـی جز 
فیلم و بسـتری بهتر از رسـانه و فضای 
مجـازی نیسـت؛ قرار نیسـت واقعیتی 

تبیین گفتمان اســــــــــــــــالمیـ  انقالبی
بـه عهدۀ کـدام رســـــــــــــــانه است؟
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رسانه وارۀ 
تصویری پیامبر، 
نماز)رفتاری 
مناسکی( و 
مکان رسانه ای 
او مسجد است. 
کم کم صدای اذان 
برای مردم رمزی 
رسانه ای برای 
اجتماع می شود و 
بعد از مدتی، حج، 
رسانۀ اجتماع ساز 
او می گردد

“

شـده و تمرکز بر اسـتفاده از رسـانه هایی قرار گرفته که 
حضورشـان خالی از آسـیب هم نبوده اسـت.

امـام رضـا در تبییـن جایـگاه نمـاز جماعـت 
اسـام  گفتمـان  و  مبانـی  انتقـال  در  مسـجد،  و 

می فرماینـد:
»اگر پرسیده شود دلیل تشریع جماعت چیست؟ 
در پاسـخ بایـد گفـت کـه نمـاز جماعت بـه ایـن دلیل 
تشـریع شـده اسـت کـه اخـاص، توحیـد، اسـام 
و عبـادت خداونـد آشـکار شـود؛ زیـرا آشـکار کـردن 
عبادت، حجت و دلیل برای اهل شـرق و غرب اسـت. 
منافقیـن و کسـانی کـه آیین هـای اسـامی را سـبک 
می شـمارند، بـا برگـزاری جماعـت، بـه ظاهـر اسـام 
اعتـراف خواهنـد کـرد و مراقـب خودشـان خواهنـد 

بـود«.3
و  تبییـن گفتمانـی،  را  ایشـان کارکـرد جماعـت 
پیـام  تبییـن و ارسـال  را  هـدف و مطلـوب خداونـد 
 توحیـد و بندگـی بـه دیگـران می داننـد. حضرت
دو گـروه مهم را مخاطـب این پیام تصویری می دانند: 
کفار)اهل شـرق و غرب است( و منافقین و کسانی که 
آیین هـای اسـامی را سـبک می شـمارند. پیام هـای 

پیامبـر آمـده تـا پیـام دهـد؛ پـس اولیـن کار 
او در جایـی کـه آمـده اسـت تـا گفتمان سـازی کنـد، 
سـاخت پیام رسـان و محلـی مناسـب بـرای انتقـال 
پیام های گفتمانی خویش است. رسـانه وارۀ تصویری 
او نماز)رفتاری مناسـکی( و مکان رسـانه ای او مسجد 
اسـت. کم کم صـدای اذان برای مردم رمزی رسـانه ای 
بـرای اجتمـاع می شـود و بعـد از مدتـی، حـج، رسـانۀ 
اجتماع سـاز او می گـردد. معجـزۀ او هـم رسـاننده ای 
چنـد قالبـی در قالب هـای نثـر و داسـتان و بیـان، 
رسـانندۀ سـخن خـدا به مـردم اسـت. این گونه اسـت 
کـه در تناسـبی زیبـا، محتـوای توحیـد را در فضایـی 
می دهـد.  انتقـال  توحیـدی  ابـزاری  بـا  توحیـدی، 
بنابراین، مسجد پایگاه رسـانه ای برای انتقال و تبیین 

نظـام گفتمانی اسـت.
هـدف ایـن نوشـته، بی اهمیـت دانسـتن حضـور 
گفتمانی در رسـانه های مدرن –که خود رسـالتی دیگر 
اسـت- نیست؛ بلکه سخن از رسانۀ برگزیدۀ  خداوند و 
پیامبر است. مسجد و رسانه های بومی-اسامی 
بیـان شـده، همـان گمشـدۀ دسـتگاه های فرهنگی 
ما هسـتند. متأسـفانه امروزه بهترین یار رسـانه ای رها 
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گفتمانی که از 
مساجد بلند 

می گردد، باید به 
گونه ای باشد که 

برای کفاِر اهل 
شرق و غرب 
تبیین کننده 

باشد. در نتیجه، 
لزم است گفتمان 

به آنها برسد

“

اقامـه می کننـد. مرکـز قضاوت ایشـان مسـجد کوفه، 
مرکـز بیـت المـال و محـل تقسـیم غنایم مسـلمانان، 
مسـجد سـهله و محل خلـوت و مناجات های ایشـان 

نیـز تپه هـای سـپید و نورانـی نجف اشـرف اسـت.5
هرچنـد انقاب اسـامی ایـران در ابتـدا از جایگاه 
مسـجد و جماعت برای تبیین گفتمـان خود بهترین 
بهـره را بـرد، امـا –بـا توجـه بـه اینکـه هم عرض هایـی 
نیـز بـرای کارکردهـای اجتماعی و گفتمانی مسـاجد 
به وجـود آمدنـد- می توانسـت موفقیـت بیشـتری در 
ادامـۀ ایـن وظیفـۀ رسـانه ای داشـته باشـد. از سـویی 
رسـانه های غرب سـاخته چنـان از برخـی مسـئوالن 
دل ربایـی کـرده اسـت کـه محـور و قـرارگاه تبییـن 
گفتمانی و فرهنگی-اجتماعی را آنجا تصور کرده اند؛ 
درحالـی کـه محوریـت بایـد بـا مسـاجد و اجتمـاع 
حزب الله باشـد و رسـانه های مدرن، کمک کنندۀ این 

محـور و خیمه هسـتند6
پی نوشت ها:

1 . سایت خبری تحلیلی بولتن: »هزینه های ماهانۀ شبکۀ 

من و تو چقدر است؟«

2. »درسنامۀ عمومی معارف نماز«، ستاد اقامۀ نماز، ص 21.

ِلَم 
َ
ف »َقاَل   :رضا امام   :262/1 ج  علل الشرایع:   .3

ْوِحیُد  ُص َو التَّ
َ

ْخال ِ
ْ

ْن َل یُکوَن ال
َ
ُجِعَلِت  اْلَجَماَعُة ِقیَل ِل

[ َظاِهرًا َمْکُشوفًا َمْشُهودًا  ِه ل ]ِإلَّ ُم َو اْلِعَباَدُة ِللَّ
َ

ْسال ِ
ْ

َو ال

ِه َعزَّ َو  ْرِق َو اْلَغْرِب ِللَّ ْهِل الشَّ
َ
ًة َعَلی أ نَّ ِفی ِإْظَهاِرِه ُحجَّ

َ
ِل

َقرَّ ِبِه 
َ
یًا ِلَما أ َجلَّ َوْحَدُه َو ِلیُکوَن اْلُمَناِفُق َو اْلُمْسَتِخفُّ ُمَؤدِّ

ِم َو اْلُمَراَقَبِة«.
َ

ْسال ِ
ْ

ِبَظاِهِر ال

4. توبه)9(:18.

5. بحاراألنوار: ج 11/53.

6. ر.ک. فروهر، سخاوتیان: »عجمی، نماز، رسانه و فضای 

مجازی«، انتشارات ستاد اقامۀ نماز، 1396.

محـوری ایـن جماعت را نیـز اخاص، توحید، اسـام 
و عبـادت خداونـد بیـان می کننـد و هـدف از برگزاری 
چنین اجتماعی را سـه مهِم آشـکار و مشهود ساختن 
گفتمـان اسـام، اتمـام حجـت بـا کافـران و اعتـراف 

گرفتـن و سـاکت کـردن منافقـان می دانند.

پالن آخر
باید میان رسانه و مرکز تبیین کنندۀ هر گفتمان با 
محتوای آن گفتمان، تناسب باشد. مسجد و اجتماع 
مـردم حـول ارتباط بـا خداوند، بایـد مقر اصلی تبیین 

گفتمان اسامی باشد. 
گفتمانـی کـه از مسـاجد بلنـد می گـردد، بایـد بـه 
گونه ای باشـد که بـرای کفاِر اهل شـرق و غرب تبیین 
کننـده باشـد. در نتیجـه، الزم اسـت گفتمـان بـه آنها 
برسـد. وظیفۀ رسـاندن ایـن پیام ها و تصاویـر بر عهدۀ 
دیگر رسـانه ها است. اجتماع مؤمنین و گفتمان بیان 
شـده بایـد به گونـه ای باشـد کـه بازدارندۀ منافقـان از 

اعمال خرابکارانه باشـد.
رسـالت رسـاندن مسـاجد بـه ایـن تـراز، بـر عهـدۀ 
مؤمنانـی اسـت کـه مجاهدانـه بـه آبادانـی رسـانه ای 
ِه  َما َیْعُمـُر َمَسـاِجَد الَلّ مسـاجد همت گماشـته اند؛ »ِإَنّ
َکاَة  َة َو آَتی الـَزّ

َ
ـال َقاَم الَصّ

َ
ـِه َو اْلَیـْوِم اآلِخـِر َو أ َمـْن آَمـَن ِبالَلّ

َه«؛4 فقط کسـانی که عاوه بر ایمان  َو َلـْم َیْخـَش ِإَلّ الَلّ

بـه خدا و قیامـت و برپایی نماز و زکات، نترس باشـند، 
مسـاجد خـدا را آبـاد می کنند.

بـروز کامـل ایـن مرکزیـت مسـجد و نمـاز در تبیین 
 مهـدی حضـرت  قیـام  در  اسـامی،  گفتمـان 
نمایان می گردد. ایشـان نه تنها حرکت خـود را از خانۀ 
خـدا )مسـجدالحرام( آغـاز و جهانـی می کننـد، بلکه 
حکومت جهانـی خویش را به محوریت مسـجد کوفه 
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ابعاد اساسی مسجد تراز
در گام دوم انقالب

بر پایۀ دیدگاه امامین انقالب و تجربۀ انقالب اسالمی
حسام الدین حائری زاده

عضو هیئت علمی مرکز بررسی های دکترینال - اندیشکدۀ یقین

جمهوری اسالمی ایران، اکنون به عنوان جامعه ای الگو در سطح جهان و به ویژه جهان اسالم مطرح شده است. 

یکی از نهادهای اصلی اجتماعی جامعۀ اسالمی، مسجد است. الگوی مسجد تراز انقالب اسالمی در گام دوم 

انقالب یکی از اجزای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است که تبیین و معرفی آن ضروری است. تجربۀ انقالب 

اسالمی در این زمینه بسیار مهم و قابل توجه است. از سوی دیگر، نظرات گران بها و دقیق و حکمی امامین انقالب 

در نسبت با تجربۀ انقالب اسالمی،  می تواند ابعاد اساسی مسجد تراز در گام دوم انقالب را شناسایی کند.

دولت سـازی و ملت سـازی، پروژۀ کلی تر جامعه سـازی 
را رقـم می زنـد. در تمـدن غـرب، ایـن سـاختاربندی به 
مـدل نهایـی »جامعـۀ مدنـی« رسـیده اسـت. در ایـن 
الگـو، توسـعۀ جامعـه در گـرو توسـعۀ هرچـه بیشـتر 
بخش خصوصی و بخش عمومی اسـت. در این راسـتا 
سـازمان های غیردولتی متولی پیشبرد اهداف توسعۀ 
اجتماعـی مزبـور هسـتند. خاسـتگاه طـرح موضـوع 
سـازمان های غیردولتی، ضرورت محـدود کردن نقش 

جامعۀ مدنی یا جامعۀ هجری
انقاب اسـامی ایران وارد گام دوم خود شده است. 
گام نخست، فرصتی برای سعی، خطا و تجربه اندوزی 
بـود، امـا گام دوم را باید با بهره گیری از تجارب گذشـته 
و مبتنـی بـر طرح ریزی هـای آگاهانه جلو برد. یکـی از 
اهداف طرح جامع انقاب اسامی در گام دوم، تکامل 
پـروژۀ »نظام سـازی« اسـت کـه بارهـا مـورد تأکید رهبر 
معظـم انقاب بـوده اسـت. نظام سـازی در هم وندی با 
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 رسول اکرم
کانون ادارۀ جامعه 

را در مسجد 
تعریف کرد؛ چرا 
که مسجد محل 

گردهم آیی مؤمنین 
در جامعه تعریف 

شده است

“

ضمـن بـروز و ظهـور خصلت هـای درونـی مومنـان، از 
چهره کل جامعه اسـامی محرومیت زدایی نموده و به 

گسـترش عدالـت اجتماعی کمـک می کند.

مسجد؛ کانون ایمان
مسـجد، »مرکـز اشـاعۀ ایمـان« در حکومت دینی 
اسـت. ایمان هفت متعلق دارد: ایمـان به خدا، ایمان 
بـه غیـب، ایمـان به مائکـه، ایمان بـه انبیا، ایمـان به 
کتـاب، ایمـان بـه آخـرت، ایمـان بـه آیه هـای الهـی. 
مسـجد در کارکـرد معرفتـی خـود باید کانـون تعمیق 
و گسـترش متعلقـات ایمـان در محیط پیرامـون خود 
باشـد. روح حاکـم بـر ایمـان الهـی، توحیـد اسـت. 
توحید یعنی نفی شرک و برتافتن عبودیت الله: ال إله 
إال اللـه.4 مسـجد، کانـون توحید و ترویـج و تعمیق آن 
اسـت. بنابرایـن، مبـارزه با شـرک و نفـاق و تبیین حق 
و اقامـۀ قسـط، کارکـرد ذاتی مسـجد اسـت. این گونه 
بـه تعبیـر امـام خمینـی، مسـجد سـنگر می شـود. 
مسـجد محـل حـرب بـا شـرک و نفـاق اسـت. در گام 
دوم انقـاب، مسـجد بـه عنـوان مرکز اشـاعۀ ایمـان و 
تعمیق توحید، سـنگر مبارزه با شـرک و نفاق و تبیین 
حـق و اقامـۀ قسـط بایـد باشـد. گسـترش و تعمیـق 
مبـارزۀ سیاسـی و طرح هـای بصیرتـی، روشـنگری و 
مدیریـت فتنه ها در بهینه سـازی کارکردهای مسـجد 
تـراز در گام دوم انقـاب، مطلوب نظر اسـت هم چنان 
کـه در تجربۀ انقاب اسـامی ایـن امر خـود را نمایان 
کرد؛ مطهری هـا، خامنه ای هـا، طالقانی ها، اشـرفی 
در همیـن مسـاجد  و...  اصفهانی هـا، صدوقی هـا، 
تهـران و شهرسـتان ها، مسـجد هدایت هـا، مسـجد 
سـید عزیزالله ها، مسـجد فخرها، مسـجد حظیره ها 
و... پایـگاه بصیرت بخشـی و روشـنگری و فعالیـت 

دولـت و تخصصی سـازی نهادهای بخش عمومـی در 
رونـد تمدن سـازی مـدرن بـوده اسـت. در چنـد دهـۀ 
اخیـر، رونـد دموکراسی سـازی در ایـران ایـن نـوع از 

سـازمان ها را هـر چه بیشـتر ترویـج داده اسـت.
در مقابـل، یکـی از ابعـاد الگـوی اسـامی ایرانـی 
پیشـرفت، »پیشـرفت اجتماعـی« اسـت. اگـر در مدل 
مدنـی،  جامعـۀ  چارچـوب  در  اجتماعـی«  »توسـعۀ 
تکثیـر و ترویـج ان جی اوهـا پیشـنهاد شـده اسـت، در 
چارچـوب جامعۀ هجـری برای »پیشـرفت اجتماعی« 
چه نهادی پیشـنهاد می شـود؟ با بررسـی تاریخی این 
مسـئله در الگـوی جامعه سـازی نبـوی، نهـاد مسـجد 
خـود را معرفی می کند.1 رسـول اکـرم کانـون ادارۀ 
جامعه را در مسـجد تعریف کرد؛ چرا که مسـجد محل 
گردهم آیی مؤمنین در جامعه تعریف شـده اسـت. اگر 
غایت جامعـۀ دینی در تحقق جامعۀ هجـری، هجرت 
دادن مردم از سـیئات و محرمات به حیات طیبه اسـت 
و ایـن امـر بـر پایۀ ایمان شـکل می گیـرد و الزمـۀ آن هم 
جهـاد به صـورت عمومی اسـت، این همـه با محوریت 
مسـجد قابل تحقق اسـت. امـام خمینـی فرمود: 
مسجد سنگر است.2 اگر مسجد در جهاد اصغر کانون 
سامان دهی نیروهای دفاعی و امنیتی در طول انقاب 
و دفـاع مقـدس بوده اسـت، در جهـاد اکبر، »محـراب« 
مبـارزه بـا شـیطان و هـوای نفـس اسـت. قـرآن کریـم 
فرموده است کسـانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند 
و جهـاد انجـام داده انـد، ایشـان فائـز بـوده و بـه فـوز و 
هـدف نهایی رسـیده اند.3 مسـجد، نهادی اسـت برای 
گردهم آیـی عینی و جمعی سـه مؤلفۀ ایمـان، هجرت 
و جهـاد. »مسـجد تـراز« در گام دوم انقاب، باید بتواند 
ایـن سـه مؤلفـه را در خود جمع کند. این سـه مؤلفه در 
وجود هر فرد شکل می گیرد؛ و در بستر خدمت رسانی 
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در گام دوم 
انقالب، مسجد به 
عنوان مرکز اشاعۀ 
ایمان و تعمیق 
توحید، سنگر 
مبارزه با شرک و 
نفاق و تبیین حق 
و اقامۀ قسط باید 
باشد

“

در گام دوم، مـورد انتظـار اسـت. برگـزاری اردوهـای 
مسـجد،  در  عمومـی  خدمـات  انجـام  و  جهـادی 
و  کنـده  خـود  متعـارف  نقش هـای  از  را  مؤمنیـن 
هماوردی هایـی  می زنـد.  محـک  را  آنهـا  اخـاص 
این چنیـن، گسـترش دهنـدۀ هر چه بیشـتر مؤلفۀ 

هجـرت اسـت.

مسجد؛ کانون جهاد
مسجد بر محوریت فرع نخسـت دین اسام یعنی 
نماز شـکل گرفته و عـزاداری و روضه خوانی بـرای امام 
حسـین نیـز بـر محـور دو فـرع دیگـر دین اسـام 
یعنـی تولـی و تبـری اسـت. منطـق توحیـدِی حاکـم 
بـر ایـن دو در نفی باطل، شـرک، ظلـم، ذلـت و... و در 
مقابـل، اقامـۀ حـق، توحیـد، قسـط، عـزت، و...، این 
دو نهـاد را بـر هم منطبق می کنـد. در عمل نیز تجربۀ 
انقاب اسـامی نشـان داد که هیئت و مسـجد با هم 
قابل جمع هسـتند. به ویـژه پس از انقاب اسـامی، 
دو نهـاد هیئـت و مسـجد در طـول دفـاع مقـدس و 
تحـوالت انقاب، غنی سـازی شـده و از دل آنها پدیدۀ 
بسیج بیرون آمد و سرمایۀ اجتماعی انقاب را تعمیق 
بخشـید. بسـیجی ها عمدتـًا همـان مسـجدی ها و 
هیئتی هایـی بودنـد که پایـگاه اجتماعی آنـان در این 

مبارزاتـی داشـتند. عـاوه بـر ایـن، مبـارزۀ علمـی و 
معرفتی در قالب شـکل گیری هیئت های اندیشـه ورز 
-بـه تعبیـر امـام خامنـه ای5- نیـز بـرای عمق بخشـی 
معرفـت توحیدی و استشـاره به دسـتگاه های محلی 
و ملـی از کارکردهـای اصولـی مسـجد تـراز در گام دوم 

انقـاب باید باشـد.

مسجد؛ کانون هجرت
اگـر ایمـان به هجـرت نیانجامد، مسـتقر نشـده 
و زائـل می شـود. ایمـان در وهلـۀ نخسـِت ورود بـه 
بـا هجـرت  اگـر  قلـب، »ایمـان مسـتودع« اسـت، 
تثبیـت نشـود، نـور آن از قلـب مـی رود و بـه »ایمـان 
مسـتقر« تبدیـل نمی شـود. چـه بسـا افـرادی کـه 
نتوانسـتند  امـا  آوردنـد،  ایمـان  اسـام،  تاریـخ  در 
از تعلقـات خـود بگذرنـد و در دنیـا گرفتـار ماندنـد و 
همـان ایمـان اولیـه هـم از دسـت رفـت. مسـجد، 
اسـت.  تعلقـات  از  و کنـده شـدن  کانـون هجـرت 
خانـۀ خـدا خوانـده شـدن مسـجد و تأکیـد ویـژه بر 
مناسـکی چـون اعتـکاف در مسـجد، از ایـن جهت 
ارزیابی می شـود. احیای سـنت اعتکاف و بازتعریف 
آن در تجربـۀ انقـاب اسـامی در قالـب معنویـت 
جمعـی صـورت گرفتـه اسـت و امتـداد و تعمیق آن 
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احیای سنت 
اعتکاف و بازتعریف 

آن در تجربۀ 
انقالب اسالمی 

در قالب معنویت 
جمعی صورت 
گرفته است و 

امتداد و تعمیق آن 
در گام دوم، مورد 

انتظار است

“

کمتـر برخـوردار، همه و همه در مسـجد رخ می دهد و 
به گسـترش بنیادی ترین اصل انقـاب یعنی عدالت 

اجتماعـی کمـک می کند.
مثلـث مسجد-هیئت-بسـیج، اگـر حـول محـور 
چارچـوب  می تواننـد  باشـند،  اندیشـه ورز  هیئـت 
پخته تـری را در نهادسـازی سـه مؤلفۀ ایمـان، هجرت 
و جهـاد پیـش بگیرنـد و بـا کسـب اعتمـاد حداکثری 
جامعـۀ  نظام سـازی  صادقانـه،  خدمـت  به وسـیله 

اسـامی را در گام دوم انقـاب پیـش براننـد

پی نوشت ها:

1. ر.ک. جایگاه مسجد از منظر امام خمینی، پرتال امام 

خمینی، 1398/5/30.

از مسجد  امام خمینی: ج 393/12: »اینها  2. صحیفۀ 

می ترسند، من تکلیفم را باید ادا کنم به شما بگویم، شما 

دانشگاهی ها شما دانشجوها، همه تان مساجد را بروید پر 

کنید، سنگر هست اینجا، سنگرها را باید پر کرد.«

3. توبه)9(:20.

4. خامنه ای، سیدعلی: »مجموعه مقاالت دیدگاه توحیدی؛ 

فرهنگ  نشر  دفتر  غیرخدا«،  عبودیت  نفی  توحید  روح 

اسامی.

5. بیانات در جمع بسیجیان: 1395/09/03.

دو نهـاد پرسـابقه بـود و اکنـون بـا کارویژۀ جدیـدی در 
حـوزۀ دفاعـی و نظامـی مواجه شـده بودنـد. در واقع، 
اگـر مسـجد بـر اسـاس فـرع نخسـت اسـام و هیئت 
بـر اسـاس فـرع تولی و تبری اسـتوار اسـت، بسـیج با 
خاسـتگاه اصلـی دفـاع مقدس، بر اسـاس فـرع دیگر 

اسـام یعنی جهاد اسـتوار شـده اسـت. 

مسجد؛ کانون خدمت
پـس از دفـاع مقـدس هر چه مسـیر انقـاب پیش 
رفـت، مسـجد کارویژه¬هـای دیگـری را هم بـر عهده 
گرفـت. در حوزه¬های مختلف فرهنگـی، اقتصادی، 
علمـی و... متولـی فروعـات دیگـر دیـن داری یعنـی 
امربه معـروف و نهی از منکر همچنین دریافت و توزیع 

خمـس و زکات هم شـد.
در سـال های اخیـر و به واسـطه اتفاقـات گوناگـون 
طبیعی و بعضًا مشـکات ساخته شده توسط انسان، 
عرصه هـای گوناگونـی بـرای خدمت رسـانی بـه مردم 

شـکل گرفت.
حـاال دیگـر از تأسـیس مؤسسـات قرض الحسـنه 
و اعطـای وام بـدون بهـره بـه نیازمنـدان هـر محلـه تـا 
مشـارکت در سـاخت مناطـق آسـیب دیده از بایـای 
طبیعـی و همدلـی در تأمین مـواد غذایی برای اقشـار 
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مسجدی تراز 
است که مبتنی بر 
 سیرۀ اهل بیت
و به طور خاص 
در سیرۀ پیامبر و 
حضرت علی باشد

“

تـراز اسـت کـه مبتنـی بـر سـیرۀ اهل بیـت و بـه 
طـور خـاص در سـیرۀ پیامبـر و حضرت علی باشـد.
 مسـجد تـراز مختصـات و کارکردهایـی دارد کـه 
اولیِن آن، دایر بودن اسـت. مسـجدی تراز اسـت که 
در عرصه هـای متعـدد ورود دارد و فقـط خود را وقف 
یـک عرصه نکرده اسـت. گاهی ما مسـجد را به یک 

و   است  مسجدی  چه  پیشرو  مسجد 

فعالیت های سیاسی و اجتماعی در آن 

چگونه انجام می شود؟

بـه نظـر مـن در ایـن زمینـه بایـد از واژۀ »تـراز« 
اسـتفاده کنیـم نـه »پیشـرو«؛ مسـجد تـراز بعـد از 
سـال ها در جامعۀ ما تعریف شـده اسـت؛ مسجدی 

گریز از نمازخانه
با مرکب سیاست

گفت وگو با دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، بخش اول
کیا فخر

مساجد پیشرو یا مساجد تراز؟ فرقی نمی کند! آنچه برای جامعۀ اسالمی مهم است، حضور مسجد در بطن 

مدیریت وقایع اجتماعی است. برای چنین ایفای نقشی تمام ارکان مسجد از امام جماعت و هیئت امنا و حتی 

آنها که اهل حضور منظم در مسجد نیستند هم باید پای کار بیایند. شاید خیلی ها ندانند که از برکت مسجد 

پیشرو، همه سود می برند؛ همۀ افراد جامعه! 

دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و رئیس دانشکدۀ »معارف اسالمی و مدیریت« است 

که دربارۀ مسائل مدیریتی مساجد نیز تجربۀ قابل توجهی دارد. با او دربارۀ مسجد تراز به گفت وگو نشسته ایم.
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سیاست، یعنی 
تدبیر امور؛ چه 

امر اجتماعی، چه 
امر فرهنگی، چه 

امر اقتصادی، چه 
امر امنیتی، چه 

امر نظامی، چه امر 
تعلیم و تربیت. و 

همۀ اینها نیازمند 
سیاست به معنای 

تدبیر کردن 
هستند

“

نیازمنـد سیاسـت بـه معنـای تدبیر کردن هسـتند. 
وقتی مسـجدی سیاسـی اسـت، یعنی فراتر از امور 
دینـی و معنـوی هم حرف، تدبیـر، دغدغه و موضع 
نظـارت هـم  و   و سـازماندهی  برنامه ریـزی  و  دارد 
می توانـد داشـته باشـد. بنابراین مداخلـه می کند. 
پیـش  پیغمبـر  امـت  در  مسـئله ای  کـه  زمانـی 
می آمـد، منـادی حتـی در خـارج از وقت نمـاز صدا 
مـی زد »الصـالة بالجماعـة«. همـه در مرکزی شـبیه 
مجلـس شـورای اسـامی یـا یـک مجلـس شـورای 
– موضـوع  آن  حـول  و  می شـدند  جمـع  معمولـی 
جنـگ، معضـل محلـی و...- طـرح بحث می شـد، 
بـه یـک جمع بنـدی می رسـیدند و بـر اسـاس آن 
ایـن  می کردنـد.  اقـدام  و  می رفتنـد  جمع بنـدی، 
بـه  راجـع  وقتـی  اسـت.  کـردن  سیاسـت  همـان 
مسـجد تـراز صحبـت می کنیـم، چنیـن چیـزی را 

می گوییـم.
ایـن اتفـاق در دهـۀ پنجـاه بـرای مسـاجد 
زیـادی در کشـور رخ داد و خوشـبختانه در 
انقـاب  شـورای  -کـه  مسـاجد  خاطـرات 
کار کـرده اسـت و کار خوبـی هـم هسـت- 
می توانیـم آن را دنبـال کنیـم. مثـًا مسـجد 
جلیلـی نسـبت بـه امـر بهداشـت و درمان 
نیازمنـدان  و  فقـرا  محـل،  اهـل 
حساسـیت  هـم  مسـاکین  و 
بـه  ورود  ایـن  مـا  داشـت. 
مسـائل مختلف را بـه عنوان 
سیاسـت امور در مسجد 

می شناسیم. 

نمازخانـه تقلیل می دهیم و از آن به سـان یک معبد 
بهـره می بریـم! مثـل اتفاقاتی کـه برای ادیـان دیگر 
افتـاده اسـت؛ مسـاجد تبدیـل بـه معبـد شـده اند 
و کار همـان معبـد هـم بـه جایی رسـیده کـه از یک 
فعالیـت دائمـی به فعالیـت هفته ای یک بار رسـیده 
و افـراد آن هـم نه بـا یکدیگر در تعامل انـد و نه حتی 

بـا یکدیگر ارتبـاط دارند.
پـا  نقطـه  همیـن  از  سکوالریسـم  ریشـه های 
گرفته انـد؛ نقطـه ای کـه جدایـی دیـن از سیاسـت 
نمـود عینـی گرفتـه و نهـادی کـه بایـد متولـی امـر 
سیاسـت در جامعه باشـد، نسـبت بـه آن بی توجه و 

اسـت. بی تفـاوت 

تعریفی   چه  شما  نظر  مورد  سیاست 

دارد؟

تدبیـر  یعنـی  سیاسـت، 
امـور؛ چـه امـر اجتماعـی، 

چـه  فرهنگـی،  امـر  چـه 
چـه  اقتصـادی،  امـر 
امـر  چـه  امنیتـی،  امـر 
نظامـی، چه امـر تعلیم 

همـۀ  و  تربیـت.  و 
اینها 
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جامعـه بـا هـر سـن، تفکـر و جنسـیت اسـت. تنهـا 
جایـی اسـت کـه همۀ آحـاد جامعـۀ اسـامی بدون 
از  سـاعتی  هـر  در  می تواننـد  محدودیتـی  هیـچ 
شـبانه روز جمـع شـوند و در آن مشـارکت اجتماعی 
رقـم بخـورد؛ بشـنوند، خبـردار شـوند، ببیننـد و بـا 
هم تعامل داشـته باشـند. چنین قابلیتی در انتقال 
مفاهیم حتی در شـبکه های اجتماعی هم نیست؛ 
هسـتند  یک طرفـه  عمومـًا  اجتماعـی  رسـانه های 
و در جایـی هـم کـه بـه صـورت شـبکه ای اسـت، 
ارتبـاط افـراد بـا یکدیگـر ارتباطـی مجـازی اسـت و 
مثـل فضای حقیقی نیسـت کـه یکدیگـر را بینند و 
بحـث کننـد و حوزۀ عمل و نظر یکی نیسـت. از این 
جهـت مـا یـک عنصـر بی بدیـل در اختیـار داریـم.

چه اتفاقی رخ داد که جامعۀ اسالمی از  

مسجد تراز عدول کرد و به 

همـان جملـه ای کـه دربـارۀ اهل بیـت در زیارت 
العبـاد«؛  ساسـة  »و  اسـت:  آمـده  کبیـره  جامعـۀ 
همـان کسـانی کـه بـرای بنـدگان سیاسـت گذاری 
تدبیـر  می کننـد.  تعییـن  مشـی  خـط  می کننـد. 

می کننـد. تعییـن  رفتـار  می کننـد. 
اگـر ما اسـام را دین کاملی می دانیـم، پس باید 
همان طـور که در ابعاد فردی زندگـی ما برنامه دارد، 
بایـد دربـارۀ ابعـاد اجتماعـی زندگـی مـا هـم برنامه 
داشـته باشـد. ایـن اتفـاق در مسـجد رخ می دهـد؛ 
مسـجد ذاتـًا ارتبـاط تنگاتنـگ و مسـتقیمی بـا 
افـراد دارد، یعنی مکانی برای 
تمامی  حضور 

افراد 
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امـروز بایـد بـه آن توجـه کـرد، ایـن اسـت کـه امـروز 
هم کسـی از مسـجد چنین مطالبه ای نـدارد که در 
ابعاد کان وارد مسـائل تخصصی اجتماعی شـود. 
امـا صـورت مسـئله را هـم نبایـد پـاک کـرد. نبایـد 
ایـن تفکـر را داشـت کـه سـری کـه درد نمی کنـد را 

نباید دستمال بسـت و کًا از موضوعات مدیریت 
اجتماعـی خـارج شـد. این تفکر مسـجد را 

بـه نمازخانـه تقلیـل می دهـد.
ایـن را هـم اضافـه کنـم کـه دسـتگاه 
نمازخانـه  ایـن  از  هـم  خلفـا  حاکمـۀ 
اسـتقبال می کـرده و بـه مـرور زمـان در 

دورۀ خافت اموی و عباسـی، سیاست به 
کاخ هـای خلفـا منتقل می شـود و مسـجد 

بـه نمازخانـه تنـزل پیـدا می کنـد.

نمازخانه رسید؟ 

 بـرای ایـن قابلیت هایـی کـه گفتیـم، پیامبر
بـه هرجـا وارد می شـود، مسـجد می سـازد. قبـل 
از ورود بـه مدینـه در قبـا و در سـه روزی کـه منتظـر 
هسـتند،  خـود  خانـوادۀ  و   علـی حضـرت 
همیـن  بـه  هـم  مدینـه  در  می سـازند.  مسـجد 
شـکل! بـه ایـن ترتیـب هسـتۀ مرکـزی ادارۀ امـور 
زمـان،  مـرور  بـه  امـا  می دهنـد.  شـکل  را  جامعـه 
بـه علـت پیچیدگی هـای موضـوع و عـدم اهتمـام 
دسـت اندرکاران ادارۀ مسـجد نسـبت بـه مواجهـۀ 
پیچیـده بـا امـر سیاسـت، حضـور ایـن امـور کم کم 
در مسـجد بـه همیـن بحث نیایـش تنزل پیـدا کرد. 
تخصصـی شـدن امـور باعـث شـد که مسـجدی که 
در  متناسـب  سـازماندهی  و  برنامه ریـزی  بودجـه، 
خیلـی از مسـائل اجتماعی را نداشـت، دسـت از 
بسـیاری از فعالیت های اجتماعی 
برداشـت. امـا نکتـۀ مهمـی کـه 

مسجد جلیلی، کرمانشاه
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دستگاه حاکمۀ 
خلفا هم از این 
نمازخانه استقبال 
می کرده و به مرور 
زمان در دورۀ 
خالفت اموی و 
عباسی، سیاست 
به کاخ های خلفا 
منتقل می شود و 
مسجد به نمازخانه 
تنزل پیدا می کند

“

ورود بـه مسـائل اجتماعـی داشـته باشـد؛ اول نفی 
ورود اجتماعـی، دوم تـاش و خواسـت جایگزینـی 
و  تکمیـل  سـوم  و  موجـود،  اجتماعـی  نهادهـای 
همـکاری بـا نهادهـای اجتماعـی موجـود. بـه نظر 
مـن اسـتراتژی دوم و سـوم در ادبیات دینـی برای ما 

مطلوبیـت مـی آورد.
مسـجد  در  و  کنیـم  تعطیـل  را  مدرسـه  اینکـه 
مـا  مسـاجد  همـۀ  بضاعـت  اواًل  ببینیـم،  آمـوزش 
نیسـت، ثانیـًا یـک سـازماندهی پیچیده و گسـترده 
می خواهـد. ولـی آیا مسـجد می توانـد نقش مکمل 
را داشـته باشـد؟ بلـه؛ مسـجد می توانـد بـرای افراد 
برگـزار کنـد، می توانـد  بی بضاعـت کاس کنکـور 
در فضـای خـود محلـی بـرای فعالیـت و کاس های 
ورزشـی داشـته باشـد و... کمـا اینکـه الن در محله 
باشـگاه هسـت، امـا مسـجد هم یـک باشـگاه برای 

ورزش کـودک و نوجـوان دایـر کـرده اسـت.
شـاید مهـد کـودک در محله باشـد، ولی مسـجد 
هـم می توانـد در کنـار خـودش یـک مهـد کـودک 
مسـجدی دائـر کنـد. کاس های آمـوزش خطاطی 
بـا وجـود هـزاران  را هـم  اینهـا  امثـال  و  نقاشـی  و 
آموزشـگاه و کانـون و...، مسـجد می توانـد انجـام 
دهـد. ایـن هم به نوعی تکمیل کار اسـت و به نوعی 

حتـی می توانـد همـکاری هـم باشـد. 
فعالیـت دیگـر می توانـد ایجـاد مسجد-مدرسـه 
مدرسـه  در  روز  در  سـاعتی  جماعـت  امـام  باشـد. 
حضـور داشـته باشـد. یـا بـرای مسـجدی کـه کنـار 
مدرسـه هسـت، یـک ورودی ویـژه باز کنند و مسـیر 
ویـژه ای درسـت کنند کـه بچه های مدرسـه به جای 

اگر بخواهیم جریانی برای بازگشت به  

مساجد تراز یا پیشرو ایجاد کنیم، مبانی 

این جریان چه مباحثی است؟

مـا یـک »مدیریـت بـر مسـجد« داریم که توسـط 
نهادهایـی مثـل مجموعـۀ امـور مسـاجد، شـورای 
تبلیغـات،  سـازمان  جمعـه،  ائمـۀ  سیاسـتگذاری 
اوقـاف و اینهـا انجـام می شـود، و یـک »مدیریـت 
در مسـجد« داریـم کـه توسـط هیئـت امنـا، امـام 
انجـام  مسـجد  درون  در  و...  بسـیج  جماعـت، 
می شـود. اگر ما بخواهیم جریانی برای بازگشـت به 
مسـاجد تراز یا پیشـرو ایجاد کنیم، چند پیش فرض 
ذهنـی در دسـت اندرکاران مسـجد –چـه مدیـران بـر 
مسـجد و چه مدیران در مسـجد- باید اصاح شـود. 
متأسـفانه پیش فرض هایی در ذهن ها شـکل گرفته 
کـه سـازنده نیسـت و بایـد اصـاح شـود. در حـوزۀ 
مدیریـت بر مسـجد، وضعیت تا حدودی بهتر شـده 
ولـی اینکـه ایـن تغییـر ذهنیت هـا چقـدر در حـوزۀ 
مدیریـت در مسـجد و هیئـت امنـا و فعالین مسـجد 

تسـری پیـدا کـرده اسـت، بحـث دیگری اسـت.
بایـد پذیرفتـه شـود کـه ذات مسـجد اجتماعـی 
اسـت و بایـد متولـی امـور اجتماعی باشـد. البته نه 
بـه ایـن معنـا کـه بایـد همـۀ کارهـا را خـودش انجام 
دهـد؛ نـه! بلکـه بایـد در کنـار سـایر نهادهـا در امور 
مشـارکت کنـد. برخـی فکـر می کنند »مسـجد باید 
بـه مسـائل اجتماعـی ورود پیـدا کند«، بـه این معنا 
اسـت که آمـوزش و پـرورش یا نیـروی انتظامی باید 

تعطیل شـود. 
امـر  برابـر  مسـجد می توانـد سـه اسـتراتژی در 
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نباید این تفکر 
را داشت که 

سری که درد 
نمی کند را نباید 

دستمال بست و 
کاًل از موضوعات 

مدیریت اجتماعی 
خارج شد. این 

تفکر مسجد را به 
نمازخانه تقلیل 

می دهد

“ فرهنگی مسـجد- حضور داشته باشـند. ما این کار 
را در محلـۀ خودمـان بـه خوبی انجـام داده ایم؛ مثًا 
مـا دو نفـر داروسـاز در محـل داریم کـه داروخانه هم 
دارند. گاهی در مسـجد اعام می شـود که کسـانی 
کـه در منـزل دارو دارنـد بـه مسـجد بیاورنـد تـا ایـن 
دوسـتان بـه لحاظ تاریـخ مصرف و سامت سـنجی 
آنهـا را تأیید کنند و به دسـت بیمـاران نیازمند محل 

برسانند.

ایجاد   مبانی  اصلی ترین  از  یکی  پس  

تعامل  همین  پیشرو،  مسجد  جریان 

است؟

بلـه؛ اصًا مبنای کار اجتماعی در اسـام، تعامل 
َمـا اْلُمْؤِمُنوَن  « و »ِإنَّ و اخوت اسـت؛ »َتَعاَوُنـوْا َعلَی اْلبِرّ

ِإْخـَوٌة« و مـا بایـد این دو را مبنا قـرار دهیم 

اینکـه در نمازخانه نمـاز بخوانند، بـا برنامه ریزی ای 
کـه حفـظ امنیـت دانش آمـوزان را بـه نحـوی تأمین 

کنـد، در مسـجد نمـاز بخوانند.
امـام جماعت مسـجد یا یکـی از اعضـای هیئت 
و  اولیـا  انجمـن  در  حقوقـی  عضـو  به عنـوان  امنـا 
مربیان مدرسـه عضو شـوند یـا مدیر مدرسـه و معلم 
پرورشـی یـا یکـی از معاونیـن عضـو هیئـت امنـای 
این دسـت  از  راه کارهایـی  بشـوند.  محـل  مسـجد 
می تواند همکاری مسـجد بـا امری اجتماعی تلقی 

شود.
اصنـاف مختلفـی در محلـه فعالیـت می کننـد. 
ایجـاد  الگـوی همـکاری، مکانیزمـی  در  می تـوان 
کـرد کـه در مسـجد جایـگاه تعریـف شـده داشـته 
باشـند و به عنـوان شـخصیت حقیقـی یـا حقوقـی 
-نـه لزومـًا در جایـگاه هیئـت امنـا، بلکه در شـورای 

مسجد حاج آقا صابر، اراک
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شـاهرخ، چهارمیـن پسـر تیمـور گورکانـی- سـاخته 
 . شد

واقعـه: بـه گلولـه بسـته شـدن مـردم توسـط رژیـم 

پهلـوی در 21 تیـر 1314.

مسجد گوهرشاد، مشهد
مسـجد گوهرشـاد، شـلوغ ترین مسـجد ایـران و 
دارای معمـاری شـگفت انگیـزی اسـت کـه در سـال 
-همسـر  گوهرشـادبیگم  دسـتور  بـه  ه.ش   797

نمازخانه یا مسجد؟
مهدی رزاقی طالقانی

مساجد بسیاری در طول تاریخ یک نمازخانۀ ساده بودند که چند نفر در آنها تنها به نماز و نیایش می پرداختند. 

مساجد بسیاری هم به واقع مسجد بودند و در هماهنگی با ذات و فلسفۀ وجودی خود، یک نهاد تأثیرگذار 

اجتماعی محسوب می شدند؛ تفاوت، در انفعال و فعالیت است. در این یادداشت، سری به تاریخ زده و چند مسجد 

تأثیرگذار را از دل آن بیرون می کشیم؛ مساجدی که الاقل در یک قضیۀ اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی، نقش 

خود را به گونه ای ایفا کردند که همیشه نقش آنها به بر لوح تاریخ حک شده خواهند ماند.
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پاسی از نیمه های 
شب دوازدهم 

ربیع الثانی 
گذشته بود که 

صدای غرش 
مسلسل های 

قزاقان، آسمان 
مقدس خراسان را 

به لرزه انداخت

“

مطهر امام رضـا در محاصرۀ نیرو های نظامی بود، 
هـزاران نفـر از مـردم که علیـه حبس زعیـم دینی خود 
و سیاسـت های فرهنگـی رژیـم اعتـراض داشـتند، در 
صحن و شبسـتان های حرم خوابیده بودند. سرهنگ 
قـادری، معـاون ایـرج مطبوعـی، فرمانـده نیروهـای 
اطراف مسـجد که تمام مبادی ورودی را محصور کرده 
بـود، دقایقـی پـس از نیمـه شـب، فرمـان قتـل عـام را 
صادر کرد. مرحوم حسین مکی، در جلد ششم کتاب 
»تاریـخ بیسـت سـالۀ ایـران« می نویسـد: »توپ هـای 
فعلـی(،  رضـای  )امـام  تهـران  خیابـان  در  سـنگین 
روبـه روی مسـجد گوهرشـاد اسـتقرار یافتـه و در ذهـن 
مردم مشـهد، هجوم روسیه را در سـال1330 قمری به 
سـرکردگی ژنـرال ردکو دوبـاره زنده کرده اسـت. اما این 
بار روس ها دیگر نیسـتند که می خواهند حمله کنند؛ 

بلکـه قزاقان رضاخان هسـتند.
پاسـی از نیمه هـای شـب دوازدهـم ربیـع الثانـی 
گذشـته بـود که صدای غـرش مسلسـل های قزاقان، 
آسـمان مقـدس خراسـان را به لـرزه انداخت و قشـون 
شـرق بـه فرماندهـی سرلشـکر ایـرج مطبوعـی و... 
برای فتح مسـجد گوهرشـاد به حرکت درآمد و صدای 
شـیپور آغاز جنگ، از همه طرف بلند شـد. عده ای از 
مأموریـن مخفی رژیم، قبًا وارد مسـجد شـده بودند و 
قـرار بـود آنهـا از داخـل وارد عمل شـده و راه هـا را برای 
ورود نیروهـای رضاخـان بـه داخـل مسـجد همـوار 
سـازند و چنیـن شـد. دژخیمـان اسـلحه بـه دسـت، 
پـای بـه درون خانۀ خـدا گذاردند و همۀ مسـجدیان را 
از دم تیـغ گذراندنـد و بـه هیچ کـس رحـم نکردنـد و به 
قـول خودشـان کاری کردند که روس ها نکـرده بودند. 
هنگامـی کـه سـپیده سـر مـی زد، دیگـر نـه صـدای 
گلولـه ای بـود و نـه صـدای »یاعلـی یاعلـی« و قزاقـان 

مشام اسب ها گیج از هجوم عود و باروت است

صدای شیهه و سمکوبه های تلخ می آید

هوای چسبناک »تیر« و تشویشی عرق کرده
به ذهن زائر خورشید هشتم مرگ می  زاید*

از سـال 1307 و بـه دنبـال ضـرب و شـتم آیـت الله 
شـیخ محمدتقی بافقی توسـط شـخص رضاخـان در 
حـرم حضـرت معصومه بـه دلیل اعتـراض به نحوۀ 
پوشـش زنـان دربـاری، سیاسـت های رژیـم چرخـش 
آشـکاری بـه سـوی ضدیـت بـا دیـن و حـذف مظاهـر 

دینـی در جامعه پیـدا کـرده بود.
واقعـۀ خونیـن مسـجد گوهرشـاد، دو دلیـل مهـم 
داشـت؛ نخسـت سیاسـت های ضددینی پهلوی اول 
کـه در پـی سـفر او بـه ترکیـه در سـال 1313ه.ش وارد 
مرحلـۀ جدیـدی شـده بـود و دوم، حبـس و آزار زعیـم 
دینی مردم مشهد، یعنی آیت الله سیدحسین قمی. 
اوایل خرداد سـال 1314، برخی از این مخالفت ها 
بـه صـورت محـدود در تعـدادی از شـهر های کشـور 
ماننـد تبریـز، در قالب تجمعات و سـخنرانی ها، بروز و 
ظهور پیدا کرد، اما به سـرعت سـرکوب شـد و علمایی 
ماننـد آیـت الله انگجی کـه رهبـری این اعتراضـات را 
برعهده داشـتند، تبعید شـدند. رسـیدن این اخبار به 
مشـهد، باعث نگرانی علمای این شـهر شد و آیت الله 
سیدحسـین قمی تصمیـم گرفت به تهـران بـرود و به 
رضاخـان اعتـراض کنـد؛ اما شـاه نـه تنها بـه اعتراض 
این عالم مبارز توجهی نکرد، بلکه دسـتور بازداشـت و 
زندانـی کـردن او را هم صادر کرد. رسـیدن این خبر به 
مشـهد باعث تجمع مردم در مسـجد گوهرشـاد شد و 
یکی از صفحـات دردناک و در عین حال پرافتخار را در 

تاریـخ معاصر ایـران رقم زد.
شـب 21 تیرمـاه سـال 1314، در حالـی کـه حـرم 
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مسجد امام، از 
ابتدای مبارزات 
مشروطیت خواهی 
مردم اصفهان، 
محلی برای 
آگاه سازی و تنویر 
افکار عمومی در 
اصفهان بود و 
عمده جلسات 
انجمن ها در آن 
برگزار می شد

“

مبـارزۀ مجاهدیـن شـهر اصفهـان تبدیـل شـد و در 
نهایـت، به رهبری حاج آقا نورالله نجفی جنگـی در آن 
در گرفـت که منجر به سـقوط اصفهان شـد. در ادامه، 
مجاهدیـن اصفهانی به سـمت تهـران حرکـت کردند 
و به همراه مجاهدین سـایر شـهرها، محمدعلی شـاه 
را از اریکـۀ قـدرت بـه زیر کشـیده و به اسـتبداد صغیر 
پایـان دادنـد. البتـه مسـجد امام نـه از زمان مشـروطه 
کـه در طـول قرن هـا، چیـزی بیـش از یـک نمازخانـه 
بود؛ روی سـردر ورودی مسجد، اثر سه گلوله به چشم 
می خـورد کـه آن را بـه زمـان جنـگ با اشـرف افغـان یا 

حملـۀ روس هـا نسـبت می دهند.
داستان نقش آفرینی مسـجد در دورۀ مشروطه هم 
از ایـن قرار بود که همان طور که بیان شـد، مسـجد در 
سال های استبداد صغیر یعنی اواخر قاجار، پایگاهی 
بـرای مبـارزه بـوده اسـت. بنـا بـه گفتـۀ عبدالمهـدی 
رجایی -نویسـندۀ تاریخ مشـروطیت اصفهان- ماجرا 
از آنجا آغاز شـد که صارم الدوله، پسـر ظل السـلطان و 
نـوۀ ناصرالدیـن شـاه، مادر خـود را که به منـزل نورالله 
نجفـی اصفهانی پنـاه برده بـود، با گلوله کشـت. این 
رویداد و رویدادهایی از همین نوع، مردم اصفهان را به 
خشم آورد و آنان در سال 1286ه.ش یعنی 110 سال 

فاتـح، در پنـاه مسلسـل کـور و نابینـای خویـش، پای 
بـر روی کشته شـدگاِن بر زمین افتاده می گذاشـتند و 
بـه دنبال زندگانی بودند که در پناهگاهی از دسـترس 

گلولـه بـه دور مانـده بودند«.

مسجد امام خمینی، اصفهان
مسـجد امام شاید خاطره انگیزترین مسـجد ایران 
و قطعـًا مهم ترین مسـجد تاریخی اصفهـان در میدان 
نقـش جهان اسـت کـه در دوران صفوی سـاخته شـد 
و از بناهـای مهـم معمـاری اسـامی ایـران به شـمار 

می رود.
واقعـه: سقوط اصفهان توسط مجاهدین مشروطه 

بـه رهبـری حاج آقا نوراللـه اصفهانی و پایان اسـتبداد 
صغیر

مسجد امام، از ابتدای مبارزات مشروطیت خواهی 
مـردم اصفهـان، محلی بـرای آگاه سـازی و تنویر افکار 
عمومـی در اصفهـان بـود و عمده جلسـات انجمن ها 
در آن برگـزار می شـد. از ایـن رو در موقعیتـی خـاص 
قـرار داشـت و بـه همین دلیـل، دولتی هـای حکومت 
محمدعلی شـاه سـعی در کنتـرل آن داشـتند. امـا 
نه تنهـا ایـن اتفـاق نیفتاد، بلکه این مسـجد بـه کانون 
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دستگاه های 
امنیتی و نظامی 

برای مهار و 
سرکوب مخالفان 

و جلوگیری از 
بروز حوادث 

مشابه، به اجرای 
ترفندی پرداختند 

که به نمایش 
»کولی بازی« 
شهرت یافت

“

مهرماه 1357.
24 مهر ماه 1357، شـهر کرمان شـاهد تظاهرات 
باشـکوهی بود. تظاهـرات این روز، نشـان از عزم مردم 
بـرای مبـارزۀ  گسـترده و همه جانبـه بـا رژیـم داشـت. 
در ایـن تظاهـرات، بـرای نخسـتین بار بیـن مـردم و 
مأمـوران حکومتـی درگیری هایی گسـترده پیش آمد 
کـه خیابان هـای اصلی را به صحنۀ برخـورد و درگیری 
تبدیـل کـرد. دسـتگاه های امنیتـی و نظامـی بـرای 
مهـار و سـرکوب مخالفان و جلوگیـری از بـروز حوادث 
مشـابه، بـه اجـرای ترفنـدی پرداختنـد که بـه نمایش 

»کولی بـازی« شـهرت یافـت.
بـر اسـاس ایـن طـرح، رژیـم بـا بـه خیابـان آوردن 
عـده ای از محروم تریـن اقشـار اجتماعـی، اقتصـادی 
و فرهنگـی کـه بـا انـدک مواجبـی حاضر به انجـام هر 
عملـی می شـدند، بـه اجرای ایـن ترفند در شـهرهای 

مختلـف کشـور پرداخت.
در ایـن حادثـه عّمـال رژیـم بـدون در نظـر گرفتـن 
عواقـب و پیامدهـای احتمالی بـه یکـی از مکان های 
مقـدس حمله بردنـد. طراحـان واقعه، مسـجد جامع 
کرمـان را از آن جهـت بـرای اجـرای منظور شـوم خود 
برگزیدند که این مسجد کانون مبارزات اسامی مردم 

پیـش در مسـجد تحصـن کردنـد. بـا فـرود گلوله های 
جنگـی  شـاه،  مسـجد  پیرامـون  در  دولتیـان  تـوپ 
سرنوشت سـاز در  گرفـت. پـس از آن، نوراللـه نجفـی 
و آقانجفـی کـه از مجاهـدان مشـروطه بودنـد، کنترل 
مسجد را به دست گرفتند و با ورود مجاهدان بختیاری 
بـه رهبـری ضرغام السـلطنه، حاکمیـت اسـتبدادی 
ظل السـلطان قاجار بر اصفهان پایان یافت. شـاید بد 
نباشـد بدانید مسـعودمیرزا ظل السلطان، پسـر بزرگ 
ناصرالدین شـاه، همان کسـی اسـت که در حاکمیت 
34 سـالۀ خود بر اصفهان برای اثبات قدرتش بیش از 

50 اثـر تاریخـی، بنـا و باغ صفـوی را ویـران کرد.

مسجد جامع مظفری، کرمان 
مسـجد جامـع کرمـان یا مسـجد جامـع مظفری، 
در دوران حکومـت امیـر مبارزالدیـن محمـد مظفـر 
-سرسلسـلۀ آل مظفـر- بنـا گردیـده و تاریـخ بنـای آن 
در کتیبـۀ سـردر اصلـی، سـال 750ه.ق ذکـر شـده 
اسـت. بنای مسـجد از جمله سردر رو به مشـرق آن که 
از شـلیک توپ های آغامحمدخان قاجار خراب شـد، 

بارهـا مرمت شـده اسـت.
واقعه: به آتش کشـیده شـدن مردم و نمازگذاران در 
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تفاوت مسجد با 
نمازخانه، این است 
که این نهاد مقدس 
با تمام اجزاء خود 
از دیوار تا مناره، 
گنبد و قرآن درون 
کتیبه هایش به 
دنبال ایفای نقش 
اجتماعی است

“

نهـاد مقـدس بـا تمـام اجـزای خـود از دیـوار تا منـاره، 
گنبـد و قرآن درون کتیبه هایش بـه دنبال ایفای نقش 
اجتماعـی اسـت. مسـاجد تـراز اسـامی در تاریـخ 
بسـیارند و این سـه مورد، نمونه ای از آن سلسـلۀ انبوه 
اسـت کـه روایـت کوتـاه از یکـی از نقش آفرینی هـای 
آنهـا می تواند بـه جلوگیـری از فرایند نمازخانه سـازی 

مسـاجد کمـک کند

پی نوشت:

* حامد عسگری

منابع:

عاقلی، باقر: »شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران«، 

تهران: علم، 1380.

مطالعات  مجلۀ  گوهرشاد«،  حسن:»قیام  شمس آبادی، 

تاریخی، تابستان 1389، ش 29.

جم،  جام  روزنامه  چراغ«،  با  »دزد  سهیا:  عین الله زاده، 

1387/08/09، خبر شمارٔه  100953045007.

رجایی، عبدالمهدی: »تاریخ مشروطیت اصفهان«، اصفهان: 

مرکز اصفهان شناسی و خانۀ ملل، 1385.

»مجموعه مقاالت همایش تبیین آرا و بزرگداشت هشتادمین 

سالگرد نهضت آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی«، اصفهان: 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1384.

نجفی، موسی: »اندیشۀ سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا 

ایران،  معاصر  تاریخ  مطالعات  تهران:  اصفهانی«،  نورالله 

چهارم: 1391.

»آتش سوزی مسجد جامع کرمان«،  یاد ایام، مهر 1388، 

صص1-50.

»فاجعه آتش سوزی مسجد جامع کرمان به دست مزدوران 

رژیم شاه«، پایگاه اطاع رسانی مرکز اسناد انقاب اسامی، 

24 مهر 1387.

کرمان محسوب می شـد. کارگزاران حکومت طاغوت 
در صـورت سـرکوب و حملـه بـه آن گمـان می بردنـد 

اعتراضـات در شـهر خاموش می شـود.
روز دوشـنبه 24 مهرماه به دعوت جامعۀ روحانیت 
و انقابیـون شـهر کرمـان، مجلـس بزرگداشـتی بـه 
مناسـبت چهلم شهدای 17 شـهریور تهران و سالگرد 
درگذشـت مرحـوم آیت اللـه سـیدمصطفی خمینـی 
منعقـد شـد. بـازار کرمـان در آن روز بـه کلـی تعطیـل 
شـد و در سـطح شـهر تعداد محدودی مغازه کـه ارزاق 
عمومـی را عرضـه می کردنـد، بـاز بودنـد. کولی هـای 
گسـیل شـده به مسـجد هـم خـود را بـه تجمـع مردم 
رسانیدند و جاویدشـاه گویان، چوب و چماغ به دست 
ابتـدا وسـایل مـردم را آتـش زدنـد. در همیـن هنـگام 
تیرانـدازی پلیـس بـه سـوی مـردم آغاز شـد. عـده ای 
از مهاجمـان کـه شـعارهایی بـه نفـع رژیم پهلوی سـر 
می دادند، به پشـت بام مسـجد جامع رفتـه و با کندن 
آجرهـای مسـجد بـه مـردم حملـه ور شـدند. مـردم در 
ایـن حـال درهای مسـجد را بسـتند امـا گازهای خفه 
کننـده فضارا مسـموم کـرد و کولی نماها با شکسـتن 
دِر مسـجد، با چوب به مردم حمله ور شـدند. همزمان 
با این حمله، عده ای از مردم مجروح شـدند و شماری 
از وسـایل مسـجد ازجملـه قـرآن کریـم و کتاب هـای 
مذهبـی نیـز آتـش گرفـت. اینکـه چـه تعـداد در ایـن 
آتش سـوزی به شـهادت رسـیدند، مشـخص نیسـت. 
مسـجد جامع کرمـان، بـا فعالیت های سیاسـی-
اجتماعـی خـود، همـواره اسـباب زحمـت نظام های 

جـور از آغامحمدخـان تـا رژیـم پهلـوی بود.

پایان
تفـاوت مسـجد بـا نمازخانـه، ایـن اسـت کـه ایـن 
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مسجد در 
جهت کمک 

به دانش آموزان 
و دانشجویان 

کمتر برخوردار، 
کتاب های 

کمک آموزشی 
بسیاری را تهیه 

کرده و در اختیار 
آنان گذاشته است

“
مشـترک ضد خرابکاری شـود.

پیشـروی این مسـجد و همراهی با حوادث جامعه 
از همیـن دو اتفـاق به خوبی نمایان اسـت؛ اما توقف، 
در کار این مسجد نیست! حجت االسام رضا مطلبی 
-امـام جماعـت مسـجد- معتقد اسـت که آیۀ شـریفۀ 
»َیـا َبِنـي آَدَم ُخـُذوا ِزیَنَتُکـْم ِعْنـَد ُکِلّ َمْسـِجٍد«1 ضمن 
دسـتور بـه فردفرد مکلفیـن، بـرای جامعه هـم پیامی 
دارد و آن نمایان کردن زینت های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگـی در مسـجد اسـت. از جملـه تاش هایـی 
هـم کـه در ایـن راسـتا انجـام می دهنـد، می تـوان بـه 

فعالیت هـای مختلف این مسـجد اشـاره کرد.

مسـجد جامع ابـوذر -کـه قدیمی هـا آن را با نـام فاح 
می شناسـند- یـادآور حادثۀ 6 تیـر 1360 یعنی اولین 
تعرضی اسـت کـه گروهک منافقین به سـران انقاب 
انجـام دادنـد و در پی به شـهادت رسـاندن مقام معظم 
رهبری در مسـجد ابوذر بودند. این تنها حادثۀ مرتبط 
بـا انقـاب در مسـجد نیسـت. قبـل از آن، اتفاق مهم 
دیگـری را امـام جماعـت مسـجد رقـم زده و باعـث بـر 
سـر زبـان افتـادن نام آن مسـجد شـده بـود؛ برگـزاری 
مراسـم ترحیم بـرای فرزند حضـرت امام یعنی مرحوم 
سـید مصطفی خمینی. همین ماجرا موجب شـد تا 
امـام جماعـت جوان مسـجد دسـتگیر و راهی کمیتۀ 

مسجدی پیشرو از منطقه ای محروم
گزارشی از فعالیت های مسجد جامع ابوذر

مجتبی حاجیلو
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پی نوشت:

1.  اعراف)7(: 31.

فرهنگـی دینـی رشـد می دهد.
مسـجد پیشـرو به فکر تعظیم شـعائر دینی و نمود 
بیرونـی آن هـم هسـت؛ در ایام جشـن های مختلف و 
اعیاد اسـامی، طـاق نصرت زیبایی محله را باشـکوه 
می کنـد. حاج آقـا مطلبـی این طـور نقـل می کنـد که 
وقتـی مشـاهده کردیم کـه در اطراف میدان خراسـان 
 بـا چـه شـکوهی مراسـم های میـاد ائمـۀ اطهـار
را برگـزار می کننـد، بـه فکـر رونـق ایـن کار در مسـجد 
افتادیـم. همچنیـن دسـته های عـزاداری  خودمـان 
سـینه زنی و زنجیرزنی هم در مسجد با حضور جوانان 

رونق خاصـی دارد.
امام جماعت مسجد، راز موفقیت و تجربۀ ارزشمند 
مسجد را در برپایی مداوم و همیشگی نمازهای روزانه 
بـرای مـردم می داند و توصیـه اش برای دیگر مسـاجد 
نیـز همین اسـت؛ توجه بـه برپایی نماز جماعـت اول 
وقـت. وی با اشـاره به خاطره ای بیان کـرد: »مدتی در 
سازمان تبلیغات حضور داشتم و برپایی نماز جماعت 
ظهـر بر عهـدۀ من بـود. یـک روز رئیس وقت سـازمان 
-کـه بـه نمـاز اول وقـت مقیـد بـود- به مـن پیغـام داد 
کـه امـروز ده دقیقه نمـاز را دیرتر شـروع کـن تا من هم 
پس از جلسـۀ کاری به نماز برسـم. در پاسـخ به ایشان 
نوشـتم لطفًا شما ده دقیقه جلسـه را زودتر تمام کنید 

و به نماز برسـید.«
مسـجد جامع ابوذر شـاید قدمت تاریخی زیادی 
نداشـته باشـد، امـا در همیـن مـدت که از تأسـیس 
آن می گـذرد، اثـرات مثبـت و قابل توجهـی -نه تنها 
بـر خیابـان و محلـۀ خـود، بلکـه بـر کل منطقـۀ 17 
تهـران- داشـته اسـت. تعـداد شـهدای ایـن منطقه 
کـه بالغ بـر 4000 نفـر اسـت، گـواه خوبـی بـر ایـن 

مدعاست

برنامه هـای فرهنگـی، سـه کار عمـده  در حـوزۀ 
توسـط هیئـت امنـای محتـرم تحـت نظـارت امـام 

اسـت: داده  رخ  جماعـت 

و گسترده که در 1  کتابخانه ای مجهز  تأسیس 
بعضی اوقات، موفق به فعالیت 24ساعته نیز 
شده است. از کتاب های دینی و عمومی که بگذریم، 
مسجد در جهت کمک به دانش آموزان و دانشجویان 
نیستند-  هم  کمی  جمعیت  -که  برخوردار  کمتر 
کتاب های کمک آموزشی بسیاری را تهیه کرده و در 
اختیار آنان گذاشته است. اخیرًا از طرف مقام معظم 
رهبری 115جلد کتاب در 43 عنوان به این کتابخانه 

اهدا شده است.

برنامۀ منظم سخنرانی؛ در مدت زمان طوالنی 2 
حضور حجت االسام مطلبی، ایشان موفق به 
بیان یک دورۀ کامل تفسیر قرآن در مسجد شده اند. 
همچنین مسجد از اساتید به نام و مطرح کشوری نیز در 
تبیین فرهنگ اسامی بهره می برد. برنامۀ  نظام تربیت 
قرآنی -که به صورت منظم توسط استاد خدام حسینی 
در حال اجرا است- یکی از شاخص ترین این برنامه ها 

است.

تأسیس مدرسۀ علمیۀ ابوذر در کنار ساختمان 3 
مسجد که به تربیت طاب علوم دینی مشغول 

است.
از جملـه فعالیت هـای مسـجد در عرصـۀ اجتماع، 
می تـوان به قربانـی در ایام عید قربان و توزیع گوشـت 
میـان نیازمنـدان منطقه اشـاره کـرد کـه کار با حضور 

خیریـن اتفاق می افتـد و جلوۀ  زیبایـی دارد.
در کنـار نـگاه و اهمیـت به بزرگسـاالن، مسـجد به 
فکـر تربیت نیکوی نسـل آیندۀ کشـور نیز هسـت و با 
تأسـیس مهـد کـودک و پیش دبسـتانی، فرزنـدان را با 
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مهری را برآن داشـت تا دربارۀ این مسـاجد پژوهشـی 
در قالـب تاریـخ شـفاهی انجـام دهـد و آن را در قالب 
کتـاب »نقـش مسـاجد بـازار تهـران در نهضـت امـام 
خمینـی« ارائـه کنـد. ویژگـی برجسـتۀ ایـن اثـر، 
این اسـت که مؤلف در کنار مراجعه به اسـناد و منابع 
مکتـوب، با دسـت اندرکاران، مبـارزان و هیئت امنای 

ایـن مسـاجد بـه گفت وگو نشسـته اسـت.
کتـاب حاضـر کـه در سـه فصـل نگاشـته شـده 
در بـر دارنـدۀ بخش هایـی چـون پیشـینۀ تاریخـی و 
فعالیت هـای اجتماعـی، تاریخچـۀ مسـاجد از دورۀ 
مشـروطه تـا آغـاز انقـاب اسـامی و نقـش مسـاجد 
در نهضت اسـامی اسـت. آنجا که سـخن از پیشـنیۀ 
تاریخـی مسـاجد به میـان می آیـد، مـواردی همچون 
بنای مسـاجد، جلوه های معماری، موقوفات، امامان 

جماعـت و مراسـم ها مطـرح می گردنـد.
استفاده از تصاویر مساجد در کتاب می توانست به 
مخاطـب در به دسـت آوردن حسـی ملموس تر کمک 
کند که متأسـفانه این امر اتفاق نیفتاده اسـت. این اثر 
به همت مرکز اسـناد انقاب اسـامی در سـال 1383 

منتشر شده است

»در صـدر اسـام از همیـن مسـجدها، جیش هـا و 
اجتمـاع  مرکـز  مسـجد،  می افتـاده...  راه  ارتش هـا 
سیاسـی اسـت. اجتماعـات خـود را هرچه بیشـتر در 
مساجد و محافل و فضاهای باز عمومی برپا نمایید.«
ایـن جمله، گوشـه ای از اندیشـۀ بزرگ مرد انقاب 
اسـامی ایران اسـت. در اندیشـۀ ایشـان، مسجد در 
جایگاهـی قـرار دارد کـه حتی ارتـِش محافظ جامعه 
نیز باید از دل آن بیرون آید؛ اندیشـه ای که در انقاب 
خـود ایشـان نیز بسـیار چشـمگیر بـود و اگـر اندکی 
بـه تاریـخ مسـاجد بنگریـم، می بینیـم کـه مسـاجد 
بسـیاری در طـول نهضت ایشـان فعال شـدند. البته 
مسـاجدی –همچون مسـاجد بازار تهـران- هم بودند 
بی شـماری  خدمـات  و  فعالیت هـا  گذشـته  از  کـه 
داشـتند و تاریـخ ایـن فعالیت هـا بـه دوران مشـروطه 
هم می رسـید. مسـاجدی چون مسـجد شـاه سابق، 
مسـجد سـید عزیزالله و مسـجد شیخ عبدالحسین، 
حـوادث  کـه  هسـتند  تهـران  بـازار  در  مسـاجدی 
بی شـماری را رقـم زده انـد. نقـش ایـن مسـاجد در 
حوادث مختلف نهضت اسـامی را نمی توان نادیده 
انگاشـت. همین نقش غیـر قابل انکار آقای فرشـید 

معرفی کتاب
نقش مساجد بازار تهران
در نهضت امام خمینی

الهه پورسالری
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سکولریزم، در پی 
آن است که اسالم 
را تنها در امور 
عبادی محصور 
کند. این تفکر، این 
را ترویج می کند 
که باید سیاست 
را به اهلش واگذار 
کرد و اهل آن هم 
مذهبی ها نیستند

“

می نویسـد: در رمضان سـال نهم هجرت، نمایندگان 
قبیلـۀ ثقیـف بـرای مذاکـره بـا پیامبـر بـه مدینـه 
آمدند و در مسـجد با او دیدار کردند.1 همچنین سران 
و نمایندگان بنی تمیم و اسـقف های نجـران در همین 

مسـجد بـه محضـر رسـول الله رسـیدند.
امـام علـی هـم هنگامـی کـه حکومـت را بـه 
دسـت گرفتند، بسـیاری از امور از جمله قضاوت را در 
مسـجد کوفه انجام می دادند که محل قضاوت ایشان 
در مسـجد، به »دکة القضاء« مشـهور اسـت. از برخی 
از روایـات بـر می آیـد کـه امـام زمـان بعـد از ظهور، 
مسـجد سـهله را اقامتگاه خود قرار می دهند و در این 

مسـجد، غنائم را بیـن مردم تقسـیم می کنند.2
سیاسـی  کارکردهـای  دربـارۀ   خمینـی امـام 
فرمودنـد:  اسـام  صـدر  در  مسـجد  اجتماعـی  و 
 مسـجدالحرام و مسـاجد در زمـان رسـول اکـرم«
امـور  مرکـز  و  سیاسـت ها  مرکـز  و  جنگ هـا  مرکـز 
اجتماعـی و سیاسـی بـوده. این طـور نبوده اسـت که 
در مسـجد پیغمبـر همان مسـائل عبادی نمـاز و 
روزه باشـد؛ مسـائل  سیاسـی اش بیشـتربوده اسـت. 
هروقت می خواستند به جنگ بفرسـتند اشخاص را، 

امـروزه ایـن تلقی در بیـن برخی از مؤمنـان وجـود دارد 
کـه مسـجد، جایی اسـت که بایـد در آن فقط مشـغول 
عبادت و دعا بود و کشاندن برخی از مسائل به مسجد، 
شایسـته نیسـت! امـا واقعـًا این گونه اسـت؟ آیـا کارکرد 
مسجد منحصر در امور عبادی است؟ آیا نباید مساجد 

به مسـائل سیاسـی و اجتماعی ورود پیدا کنند؟
ایـن نـوع نگاه به مسـجد، عـاوه بر اینکه با سـیرۀ 
پیامبـر، اهل بیـت و عالمـان دیـن سـازگاری 
نـدارد، در برخی مواقع پیامدهای جبران ناپذیری را به 
همراه دارد. رسـول خدا بعد از مهاجرت از مکه به 
مدینـه، در اولیـن اقدام مسـجدی بنـا کردند که نقش 
محـوری در امور داشـت. در این مسـجد مؤمنـان گرد 
هـم می آمدنـد و بـه عبـادت و آمـوزش مسـائل دینـی 

مشـغول می شدند.
بـرای  پایگاهـی   پیامبـر زمـان  در  مسـجد 
بـود.  اجتماعـی  و  سیاسـی  چاره جویی هـای 
جامعـۀ  تصمیمـات  حیاتی تریـن  و  حسـاس ترین 
اسـامی مانند تدارک و بسـیج مسلمانان برای جنگ 
و جهـاد، بیعـت، قضـاوت و دیدار هـای سیاسـی بـا 
بزرگان قبائل و... در مسـجد برگزار می شـد. »واقدی« 

مسجد خنثی
مجتبی عادل پور
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دشمن از 
مساجدی که اهل 

آن فقط به امور 
عبادی مشغول 

هستند و از آنچه 
در اطرافشان 

می گذرد غافل 
می شوند، احساس 

امنیت می کند

“

ماننـد آن را در سـال های دور و نزدیـک نمی بینیـم. 
مسـجدی کـه خـود را در یک ُبعد منحصـر می کند، 
پـا  پشـت  ظرفیت هـا  ایـن  تمـام  بـه  حقیقـت  در 

می زنـد.

تقویت تفکر جدایی دین از سیاست2 
یکـی از سیاسـت هایی کـه همواره دشـمنان 
اسـام آن را دنبـال می کننـد، ترویـج سـکوالریزم یـا 
جدایی دین از سیاسـت اسـت. سـکوالریزم، در پی آن 
اسـت که اسـام را تنهـا در امور عبـادی محصور کند. 
ایـن تفکر، ایـن را ترویج می کند که باید سیاسـت را به 
اهلـش واگذار کـرد و اهل آن هم مذهبی ها نیسـتند. 
البتـه علمای بزرگی مانند شـهید مدرس ایـن خطر را 
به خوبی حس کردند و در مقابل آن، شـعار »سیاسـت 

مـا عیـن دیانت ما اسـت« سـر دادند.
امـام خمینـی هـم اقدامـات این گـروه را بـه خوبی 
رصـد می کـرد. ایشـان در یـک سـخنرانی بـه ماهیـت 
سیاسـی اسـام اشـاره کرده و فرمودند: »کتاب هایی 
که اسام در سیاست دارد، بیشتر از کتاب هایی است 

بسـیج کنند،   مردم را برای جنگ ها، از مسـجد شـروع 
می کردنـد ایـن امـور را.«3

بی شـک محدودکـردن مسـجد بـه امـور عبـادی 
و محـروم کـردن آن از امـور سیاسـی و اجتماعـی، 
پیامدهایـی دارد که به برخی از آنها اشـاره می شـود:

فرصت سوزی1 
شـاید بتـوان گفـت یکـی از خسـارت بارترین 
پیامد های مسـجد خنثی، فرصت سـوزی آن باشد. 
بـا نگاهـی بـه صفحـات تاریخ بـه روشـنی می بینیم 
کـه هیچ گاه دوسـتداران اهـل بیت ماننـد امروز 
صاحـب فرصـت نبوده انـد؛ از صـدر اسـام تـا عصر 
حاضـر، حکومت هـا چنـان در قبضـۀ نااهـان بـود 
کـه مجالـی بـرای نفـس کشـیدن اسـام حقیقـی 
باقی نگذاشـته بود. بسـیاری از امامان و علما حتی 
از داشـتن یـک تریبون رسـمِی بیاِن معـارف محروم 
بودنـد تا چه برسـد به انجام فعالیت های سیاسـی و 
اجتماعـی! اما اکنون و به برکت زحمـات امام راحل 
و خـون هـزاران شـهید، بسـتری فراهـم شـده کـه 
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پی نوشت ها:

1. واقدی: »المغازی«، 

ج 885/3.

2. مستدرک الوسائل: 

ج 413/3.

3. صحیفۀ امام 

خمینی: ج 51/18.

نمی نشـینند.  آرام 
دشـمن از مسـاجدی کـه اهـل آن فقـط بـه امـور 
اطرافشـان  در  آنچـه  از  و  عبـادی مشـغول هسـتند 
می گـذرد غافل می شـوند، احسـاس امنیت می کند. 
ایـن احسـاس امنیت آنهـا را بـرای برداشـتن گام های 

بعـدی جسـور می کنـد. 

کاهش شور و هیجان مسجد4 
مسـجد بـه مثابـۀ کالبـدی اسـت کـه حیات 
دارد. حیـات مسـجد هـم در عملکرد هـای آن بـروز 
عائـم  دیگـر،  عبـارت  بـه  می کنـد.  پیـدا  ظهـور  و 
حیاتـی مسـجد را بایـد در آنچـه در آن روی می دهـد 
جسـت وجو کـرد. مسـجد زنـده، بیـدار اسـت، نفس 
می کشـد، فریـاد می زنـد و شـور و هیجـان دارد. در 
مقابـل، مسـجدی که خنثی عمـل می کند، از شـور 

و هیجـان تهـی اسـت.
قطعـًا یکی از علت هـای جذب بسـیاری از جوانان 
به مسـجد در دوران هشت سـالۀ دفاع مقدس، همین 
عامل بود. در خاطرات بسـیاری از شهدا می بینیم که 
به مسـجد آمد و شـد داشته و در فعالیت های سیاسی 

و اجتماعی مسـجد حضور فعال داشته اند

کـه در عبـادت دارد. ایـن غلـط را در ذهـن ما جای گیر 
کرده انـد و حتـی حـال باورشـان آمـده اسـت آقایان به 
اینکـه اسـام بـا سیاسـت جداسـت، این یـک احکام 
عبـادی اسـت مابیـن خـودش و خـدا، برویـد تـوی 
مسـجدتان و هرچـه می خواهیـد دعـا کنیـد، هرچـه 
می خواهیـد قـرآن بخوانیـد، حکومت هـا هم به شـما 

کار ندارنـد؛ امـا این اسـام نیسـت!«
مسـاجدی که خثنی عمل می کنند و یا در مسائل 
اجتماعی سیاسـی ورود پیدا نمی کنند، ناخواسته در 

میـدان این تفکر نقش آفرینی می کنند. 

القای حس امنیت به دشمن3 
ایـن  امـروز  دنیـای  واقعیت هـای  از  یکـی 
اسـت کـه دشـمن از مسـاجد بیـم دارد. گاه وبـی گاه 
در کشـور های غربـی بـه مسـاجد حملـه می کننـد و 
یـا دسـتور بـه تخریـب مسـاجد می دهنـد. دلیـل این 
امـر آن اسـت کـه این گونه مسـاجد به امـور اجتماعی 
و سیاسـی روی می آورنـد و خـود را در ُبعـد عبـادی 
مسـجد محـدود نمی کننـد. از همیـن رو می بینیـم 
مسـجدی که از کارکرد اصلی خود دور نیفتاده باشـد، 
انسـان هایی تربیت می کند که در مقابل ظلم و سـتم 








