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دیباچه««
در طلیعه چهل ســـالگی انقالب شکوهمند اســـالمی و بعد از چهار دهه تالش و مجاهدت در 
عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رســـا و راسخ امام راحل به گوش 
می رسد که: »مسجد محلی است که از آن باید امور اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را 
برای ملت ما درست کرد. این مراکز حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور 
نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی ما 

برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این سال ها، فعالیت های شایان توجهی در بسیاری از نهادها و سازمان های متولی در حوزه 
مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی مدیریت مسجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط 
با آن، در این دوره، امری مغفول و فراموش شده بود که در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و 
عطف به فرمایش امام عزیز که پیروزی ما برای اداره مســـجد است، بر آن شدیم، داشته های 
خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد که به تعبیر مقام معظم رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع 
مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد2« محسوب می شود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای 

59/4/20 :  1

2  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
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و عملیاتی تجمیع و تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دست اندرکاران و کارگزاران عرصه 
مسجد تقدیم نماییم. 

امید است ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، در تکمیل 
هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت مسجد، سهیم باشید. فراموش نکنیم »چنانچه 
مساجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و 

مسئوالن برداشته خواهد شد1«. 
مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : رهبرمعظم انقالب –1390/7/19
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مدل«مفهومی«مسجد«تراز«اسالمی««
عبادت، امام عادل و هدایت، مهم ترین مولفه های هویتی مســـجد تراز اسالمی است، به گونه ای 
که مســـجد بدون آن ها، فلسفه وجودی خود را از دست می دهد و به طور اساسی نمی توان آن را 
مسجد نامید.  حول این هویت، مأموریت های مسجد، مانند تربیت، معرفت افزایی و روشنگری 
شکل می گیرد. حفظ هویت مسجد و اجرای مأموریت های آن وظیفه نقش آفرینان درونی است. 
مهم تریِن آن ها روحانی و امام جماعت است که نقش محور و مدیریت محتوایی معنوی مسجد را 
بر عهده دارد. نقش آفرینان بیرونی نیز با انجام وظایفی، عملیات مسجد را پشتیبانی می کنند. هر 
چند نبود عوامل زمینه ساز و تسهیل گر نقص محسوب می شود و انجام مأموریت ها و تحقق آثار را 
مختل، کند، کم اثر و گاه ناممکن می سازد. این مجموعه آثار و برکاتی را برای فرد و جامعه به ارمغان 
می آورد و آنان را به تراز اسالمی می رساند و نهایتاً با تحقق همه این مؤلفه ها، مسجد ویژگی های 

جدیدی پیدا می کند که توصیف گر مسجد تراز اسالمی هستند.



13 هویت

هویت««
پدید آوردن هویتی به نام مسجد، در شمار زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسالم در آغاز تشکیل 
جامعه اسالمی است.1 هویتی که با معابد مسیحی، یهودی،  زرتشتی، بودایی و غیره متفاوت است. 
مسجد  پایگاهی مبتنی بر ذکر الهی2 و با محوریت امام عالم و عادل است که در آن تنها به عبادت و 
امور اخروی بسنده نمی شود، بلکه امور سیاسی و اجتماعی مسلمین مورد اهتمام قرار می گیرد.3 
با این وصف، مسجد مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در اندیشه ی اسالمی 

است.4
مولفه های هویتی، جزء ذات مسجد هستند و از آن جدایی ناپذیرند. به عبارت دیگر، بدون وجود 
این مولفه ها دیگر مسجد را نمی توان مسجد نامید. در واقع این مولفه ها  فلسفه وجودی مسجد 
هستند و مسجد بودِن مسجد، قائم به آن هاست. بنابراین بدون وجود آن ها، مسجد از مسجد بودن 

ساقط می شود و فقط کالبدی از آن باقی خواهد ماند. این مولفه های هویتی عبارتند از:

1. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. صحیفه امام، ج 17، ص:40، 1361/7/22
4. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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خانه«خدا«و«خانه«مردم««
همان گونه که کعبه هم خانه خدا و هم خانه مردم است، مساجد نیز که فروع1 و میوه های شجره 
طوبای کعبه در سراسر گیتی هســـتند2، خانه های خدا در زمین3 و خانه های مّتقین4 هستند. 
همانند ستارگان که برای اهل زمین می درخشند،  مســـاجد مایه نورافشانی برای اهل آسمان 
هستند.5 مســـجد به عنوان خانه خدا، جایگاه ارتباط و خلوت انس با خداوند6 و مرکز اتصال بنده 
به منبع الیزال فیض و قدرت الهی7 و به عنوان خانه مردم، محل ارتباط و حشـــر مردم با یکدیگر 
است.8 مومنان با حضور در مسجد، به زیارت خداوند مشّرف و از تکریم الهی برخوردار می شوند.9 
همان گونه که کعبه خانه آزادی و آزادگی است، مساجد نیز تحت تملک و سلطه احدی نیست و از 
اختصاص به هر شخص، گروه یا قوم و نژاد یا دولت و حکومت آزاد و مظهر مساوات مردمی هستند. 
همه مؤمنان در بهره مندی از مساجد، هم ســـان و هم تای یکدیگرند و باید هرگونه امتیازطلبی 

فردی، نژادی، موقعیتی و مانند آن را از خود بزدایند.10

پایگاه«دین«و«هدایت«الهی،«کانون«اصلی«اسالم«ناب««
اسالم بزرگ ترین ودیعه الهی در میان بشر است.11 مساجد پایگاه های دین12 ،  سنگرهای اسالم13 
و ظرف حرکت مردم در جهت دین هستند؛14 بنابراین اسالم و جریان دین داری مردم، به مساجد 
وابسته است.15 اگر مساجد تضعیف شود، اسالم و جریان دین داری در جامعه آسیب پذیر می شود. 

1. تفسیر تسنیم، ج6، 
2. تفسیر تسنیم، ج6، ص: 556

3. قّمی، 1386 ه  ق، ج 2، ص: 318
4. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص:362 

5. ابوجعفر  برقی، 1371 ه  ق، ج 1، ص: 47 
6. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18 

7. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19 
8. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18  

9. ابوجعفر  برقی، 1371 ه  ق، ج 1، ص: 47 
10. تفسیر تسنیم، ج6

11. صحیفه امام، ج 15، ص:15-14، 1360/4/10
12. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14

13. صحیفه امام، ج 15، ص:15-14، 1360/4/10
14. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14

15. صحیفه امام، ج 13، ص: 21-20، 1359/4/20
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از گونه های مختلف مساجد مستقر در اماکن مسکونی، تجاری، فرهنگی، آموزشی، اداری و نظامی1 
باید جریان دین داری در سطوح مختلف محله ای، شهری، منطقه ای، ملی و بین المللی توسعه و 
تعمیق یابد، زیرا مساجد تجلی گاه و مراکز بسط حقیقت اسالم2 هستند. اگر این کانون های اصلی  

تقویت شوند و به تراز مطلوب برسند، نظام اسالمی در کل قدرتمند می شود.3

روحانی«عالم«و«عادل«)امام(««
هیچگاه عالم خلقت  از آئین بلیغ هدایت الهی خالی نبوده است و خداوند متعال همواره سلسله 
انبیاء و اوصیاء را از پاك ترین و شریف ترین انسان ها برای هدایت بشر به عـبــــادت برگزیده و 
مسؤلیت گران نبوت و امامت را بر عهده ایشان نهاده است. مساجد، مجالس انبیاء هستند4 به این 
معنا که ظرف رساندن جریان هدایت الهی به بندگان هستند. روحانیون عالم و عادل هم که وارثان 
انبیاء هستند، به عنوان امام مسجد، رکن اصلی و مایه حیات و قوام مسجد5 محسوب می شوند و 
ابالغ دین الهی6 و هدایت مردمان و رهبری اجتماعی متناسب با سطح مسجد و حوزه نفوذ آن و 
انجام سایر مأموریت های مسجد تراز اسالمی بر عهده آنان است. از این رو ،  دشمن همواره در پی 
تضعیف روحانیت و بیرون راندن آنان از مساجد7 برآمده است تا از این طریق مساجد را به کالبدی 

بی روح و بی اثر تبدیل کند.

جایگاه«عبادت،«ذکر«و«معنویت««
هرچند سراسر زمین عبادتگاه است، اما مسجد مهمترین مرکز عبادی است.8 مساجد از آن خدا 
و مراکز توحید هستند. بنابراین مساجد محل توجه خالصانه مردان الهی به معبود، عدم توجه به 
غیرخدا حتی به خود عبادت9 ،  و جایگاه ذکر کثیر الهی10 هستند. به همین دلیل خداوند به مساجد 

1. گونه بندی و سطحبندی مساجد. مرکز رسیدگی به امور مساجد. 1395
2. صحیفه امام، ج 13، ص:15، 1359/4/20

3. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
4. نوری،1408 ه  ق، ج 3، ص: 363

5. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
6. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

7. صحیفه امام، ج 13، ص: 361، 1359/8/26
8. تسنیم، جلد6، صص 242- 244
9. تسنیم، ج28، صص: 419-417

10. سوره حج، آیه: 40
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اذن تکوینی رفعت داده است به گونه ای که  هیچکس نمی تواند از عظمت آن ها بکاهد.1 مومنان 
در مسجد با انواع عبادت مانند نماز، که باالترین فریضه الهی، کارخانه انسان سازی2، خیرالعمل 
و فالح به حساب می آید، هم چنین  دعا، قرائت قرآن، تفکر و... به احیای نام و یاد خدا می پردازند 
و بدین ترتیب مسجد، کانون ذکر3 و معنویت4 می شـــود. از آنجا که مسجد فقط جایگاه عبادت 
خداســـت، باید در حدوث و بقاء، نیز  مبتنی بر تقوا،  انگیزه های الهی و اخالص، باشد تا از سوی 

تبه کاران نفاق مدار، مورد ضرار، کفر، تفرقه و ارصاد محاربان قرار نگیرد.5

جایگاه«پرداختن«به«امور«سیاسی«و«اجتماعی««
از همان روز نخست، پیامبر اکرم مســـجد را به عنوان یک مرکز عبادی، سیاسی، اجتماعی 
و حکومتی بنا کرد،6 از این رو مسجد در عهد رســـول اهلل و پس از ایشان تا مدت ها مرکز اجتماع 
سیاسی بود.7 در صدر اسالم، مسجد فقط برای نماز و عبادت نبود، بلکه کارهای سیاسی مربوط به 
اداره جامعه و دفاع از سرزمین های اسالمی همچون مشورت با مردم، اطالع رسانی به مردم، بسیج 
امکانات و همکاری در امور مهم اجتماعی در مســـجد انجام می شد. وجه تمایز و تفاوت مسجد 
اسالمی با عبادتگاه های سایر ادیان این است که مسجد عالوه بر اینکه جایگاه عبادت است، پایگاه 
سیاست و اهتمام به امور سیاسی و اجتماعی مسلمین8 و مجرای ارتباط مسؤالن و مردم است و 
بدین ترتیب تجلی بخش آمیختگی دیانت و سیاست اسالم با یکدیگر است. نماز جماعت نیز یک 

سنت سیاسی اسالم است که همگان موظف به احیاء و حفظ آن هستند.9

محل«تجمع«مردم«بر«محور«نماز«و«ذکر«الهی««
اولین اقدامی که پیامبر اکرم در بدو ورود به مدینه انجام داد، ساختن مسجد  به عنوان مرکزی 

1. بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ir.esra.portal، تاریخ بازدید: 1397/4/29
2. صحیفه امام، ج 12، ص: 392، 1359/3/14

3. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
4. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23

5. تسنیم، ج35، ص: 294
6. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1380/2/28

7. صحیفه امام، ج 8، ص:60، 1358/3/15
8. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

9. صحیفه امام، ج 13، ص: 21-20، 1359/4/20
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برای تجمع مردم بود.1 این ابتکار اســـالم بود که اجتماعات مردم که حاوی گفت و شـــنود ها، 
ارتباطـــات و تبادالت فکری آنان و تصمیم گیری های جمعی آنان بود، را به جای باشـــگاه های 
اشرافی، قهوه خانه ها، حمام ها و جاهای دیگر مرسوم دنیا، در مسجد که محور آن ذکر الهی و اقامه 
نماز اســـت، صورت گیرد تا جهت گیری ها در همه شوونات زندگی اجتماعی، الهی شود2 و امور 
دنیوی و اخروی هم راستا و به هم پیوسته گردند.3 بنابر دو آیه کریمه ی » َوأَنَّ الَْمَساِجَد هللِ َفاَل تَْدُعوا 
َمَع اهللِ أََحًدا«4 و » أَقِیُموا ُوُجوَهُکْم ِعنَد ُکِلّ َمْســـِجٍد«5، اگر در مسجد فعالیت اجتماعی یا هر کار 
نیکی صورت گیرد،  همه بر محور توجه به خداوند6 و با نگاه الهی است تا هویت توحیدی و عبادی 
مسجد حفظ شـــود. با این وصف، اگر مساجد به تراز مطلوب خود برسند، در همه مراکز انسانی از 
جمله مدارس و دانشگاه ها که وظیفه پرورش نسل نوجوان و جوانان آینده ساز را بر عهده دارند، 

جذاب ترین مرکز تجمع و گردهمایی، خواهد بود.7

1. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1380/2/28
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
4. سوره جن، آیه: 18

5. سوره اعراف، آیه: 29
6. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران 1395/5/31

7. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1381/6/16
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ماموریت«ها««
مســـجد تراز اسالمی که مبتنی بر مؤلفه های هویتی خود اســـت، این ظرفیت را دارد که پایگاه 
همه کارهای نیک باشد. تربیت،  انسان سازی، تعلیم و معرفت افزایی، روشنگری و بصیرت افزایی، 
ظلم ســـتیزی و مقابله با دشـــمن، مقاومت فرهنگی، فعالیت های اجتماعی و جذب جوانان 
مأموریت هایی هستند که اگر با محوریت روحانیت شایسته به خوبی در مسجد انجام گیرد، فرد 
و جامعه را به تراز اسالمی می رساند و زمینه ساز ایجاد تمدن اسالمی می شود. مأموریت ها همان 

کارهایی هستند که باید در یک مسجد مطلوب انجام شود. در واقع اینها از جنس اقدام هستند.
این مولفه های مأموریتی عبارتند از:

تربیت«و«انسان«سازی««
مسجد تراز اســـالمی، پایگاه انسان سازی و آبادکردن دل هاست1. یکی از مصادیق عمران باطنی 
مسجد، تربیت عالمان و پرورش مؤمنان است.2 امام جماعت شایسته در نقش طبیب معنوی3، 

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران 1395/5/31
2. تسنیم، جلد6، صص 237-236

3. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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می تواند مسجد را به مرکز تربیت اسالمی انسان ها به ویژه جوانان به تمام معنا و در همه ی ابعاد 
تبدیل کند.1 آنچنان که حضرت  امام ســـجاد ، هر جمعه در مسجد پیامبراکرم مستمراً 
مردم را به تقوا و زهد توصیه و یاد آخرت را در آن ها زنده می کرد و با بر حذر داشتن از غفلت، به عمل 
صالح ترغیب می فرمود.2 موعظه بر مدار خوف و رجاء، موجب پرورش اخالق نمازگزاران و تربیت 

جوانان مؤمن، متقی و دارای روحیه شهادت طلبی می شود. 

تعلیم«و««««معرفت«افزایی««
ااز آنجا که مسجد پایگاه دین3، هدایت، مرکز تبلیغ4 و بسط حقیقت اسالم5 است، تعلیم آموزه های 
اسالمی و ارتقای معرفت دینی مؤمنان6، یکی از مهمترین مأموریت های مسجد است. این امر از 
چنان اهمیتی برخوردارست که پیامبر اکرم هنگام مواجهه با دو مجلس، مجلس فهم و تعلیم 
دین را به گروهی که مشـــغول ذکر و دعا بودند، ترجیح دادند و نزد اهل علم نشستند.7 آموزش 
معارف دین در قالب تدریس تفســـیر قرآن و احادیث نورانی اهل بیت پیامبر8 در مسجد تراز 
اسالمی، تســـهیل گر فهم عمیق پیام الهی، درك حقایق عالم هستی، زمینه ساز عمل صالح و 

دستیابی به سعادت خواهد بود.
از آنجا که مسجد پایگاه امور سیاسی و اجتماعی9 نیز هســـت، بعد دیگر معرفت افزایی، ارتقای 
معرفت اجتماعی )در حوزه نظام تعامالت و روابط اجتماعی مردم با یکدیگر( و آگاهی های سیاسی 
مردم است. فهم عمیق و توان تحلیل مسائل اجتماعی و رخدادهای سیاسی داخلی و بین المللی 
به یافتن راه حل ها و راه کارهای برونرفت از تنگناها و مشکالت کمک می کند و امکان تدبیر بهتر 
در امور زندگی و نقش آفرینی به موقع، صحیح و هوشـــمندانه در عرصه های الزم و موقعیت های 

حساس اجتماعی و سیاسی را برای مؤمنان فراهم می کند. 
اگر مساجد به این مأموریت، به خوبی عمل کنند، دستیابی مؤمنان به زندگی پاك، خردمندانه و 

1. صحیفه امام، ج 12، ص: 501-500، 1359/4/10
2. کلینی، 1407 ه  ق، ج 8، ص: 72

3. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
4. صحیفه امام، ج 7، ص:65، 1358/1/31

5. صحیفه امام، ج 13، ص:15، 1359/4/20
6. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
7. نجفی، کاشف الغطاء، 1411 ه  ق، ص: 8

8. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
9. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1380/2/28
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سالم1  تضمین می شود. بدیهی است که امام جماعت شایسته در انتقال این معارف، نقش اصلی و 
کلیدی بر عهده دارد.

روشنگری«و«بصیرت«افزایی««
مسجد پایگاه بصیرت افزایی2 و روشـــنگری افکار و اذهان3 است. همان گونه که در زمان پهلوی، 
علمای اعالم از نهاد مسجد به افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت4 پرداختند 
و زمینه ساز پیروزی انقالب اسالمی شدند، امروز نیز الزم است، روحانیون آگاه در مساجد با مردم و 
جوانان به صورت رو در رو سخن بگویند5 و به سؤاالت و شبهات موجود در اذهان بیدار آن ها، پاسخ 
بدهند6؛ آنان باید  با توجه به جریان شناسی7 حق و باطل8، مسائل گوناگون9 سیاسی و اجتماعی 
مردم را تبیین و آنان را نســـبت به مکر، خدعه و نقشه های دشـــمنان داخلی و خارجی هوشیار 
سازند10 و جریان باطِل نفاق، افســـاد و اغوا11 را که به دنبال نفوذ به ارکان نظام و انحراف انقالب از 
اهداف و ارزش های اسالمی است، افشا کنند. از آنجا که جریان نفاق با موج سواری روی توده های 
بی بصیرت در پی بحران آفرینی برای جامعه اسالمی و ایجاد اخالل در دستیابی به اهداف است، 
بصیرت افزایی12 راهبردی مناسب برای خلع سالح این جریان، خنثی سازی تبلیغات13 دروغین 

بیگانگان و بی اثر نمودن عملیات روانی رسانه های معاند است.

ایستادگی«در«برابر«ظلم«و«پایگاه«جهاد«و«مقابله«با«دشمن««
محراب به معنای محل جنگ است؛ از این رو محراب مسجد الهام بخش مبارزه با شیطان و مبارزه با 

1. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
4. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19

5. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17

6. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
7. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

8. صحیفه امام، ج9، ص:480-479، 1358/6/18
9. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

10. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23
11. صحیفه امام، ج 6، ص:252-251، 1357/12/7

12. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
13. صحیفه امام، ج 17، ص:44-42، 1361/7/22
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طاغوت است.1 مسجد تراز اسالمی پایگاه نهضت و قیام بر ضد ظلم2 و جهاد علیه طاغوت و استکبار3 
و قطع ایادی شرك و کفر است.4 مسجد ها به مثابه ستاد اسالم5 با تقویت بصیرت، دشمن شناسی 
مردم و ارتقای روحیه شجاعت و فداکاری6 ایشان، هم چنین بسیج، سازماندهی،  آموزش و تجهیز 
آنان  )همانند صدر اســـالم و دوران دفاع مقدس( پرچمدار مقابله با دشمن و ایستادگی در برابر 
ستمگران، مستکبران و غاصبان سرزمین  های اسالمی7 و یاری گر مستضعفان و مظلومان عالم به 

ویژه مسلمان تحت ستم هستند.

مقاومت«««««فرهنگی««
 هسته اصلی پیروزی انقالب،  ایجاد نظام اســـالمی و تزلزل در نظام سلطه، ایمان دینی است.8 
دشمن با انواع ابزارهای تبلیغاتی و فناوری های جدید ارتباطی، فکر نوجوان و جوان ما را آماج افکار 
غلط و شـــبهات گوناگون ساخته9 تا با  نفوذ و فروریختن پایه های ایمان مردم و جوانان، نظام را به 
زانو در آورده و آن را  اســـتحاله کند. مسجد تراز اسالمی به مثابه حصار، خاکریز فرهنگی و هسته 
مقاومت10 جامعه اسالمی، با ایستادگی در مقابل این تهاجم فرهنگی،  این ایمان را حفظ می کند و 
این گونه ایستادگی خیل عظیم جوانان مؤمن و انقالبی در مقابل دشمنان را که از معجزات انقالب 
است11، تداوم و استحکام می بخشـــد. برای این منظور مسجد باید پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی 
جوانان و حرکت ها و فعالیت های فرهنگی و محلی برای آموزش شیوه کار فرهنگی آنان باشد.12 
روحانی انقالبی و فرهیخته می تواند آموزنده، حمایت گر و زمینه ســـاز این فعالیت ها باشد و با 
هدایت فرهنگی13 مؤمنان، موجب بصیرت فرهنگی و مصونیت ایشـــان در برابر تبلیغات منفی 

1. صحیفه امام، ج 8، ص:60، 1358/3/15
2. صحیفه امام، ج 13، ص: 362، 1359/8/26

3. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
4. صحیفه امام، ج 7، ص: 65، 1358/1/31

5. صحیفه امام، ج 12، ص: 391، 1359/3/14
6. صحیفه امام، ج 17، ص:45-44، 1361/7/22

7. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون در تاریخ 1370/12/14
8. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

9. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17
10. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

11. همان
12. همان
13. همان
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بیگانگان شود.1

فعالیت«های«اجتماعی««
مسجد تراز اسالمی، پایگاه انواع و اقسام فعالیت های اجتماعی است.2 مسجد همانگونه که به امر 
آخرت می پردازد، جایگاه تدبیر امور دنیوی3 و آباد سازی دنیا4 نیز هست. در جامعه اسالمی همه 
آحاد نسبت به پیشرفت جامعه و امت اسالم، وظیفه و مسؤلیت دارند. هنگامی که مردم در مسجد 
بر محور ذکر الهی و نماز جمع می شوند،5 با باور به این مسؤلیت و شناخت این وظیفه، برای خدمت 
به جامعه و تعاون در امور خیر6 و حل مشکالت اجتماعی در سطح و حوزه نفوذ مسجد خود مهیا 
می شـــوند.7 افزایش آگاهی مردم از نیازها و اولویت های محلی و شهری و منطقه ای و یادآوری 
تکلیف همگان در راستای آبادانی و پیشرفت کشور، ارائه فکر و ایده، تقسیم وظایف در میان افراد، 
ترغیب ایشـــان به کارهای گوناگون8 و هماهنگ سازی آنان در مسجد، با محوریت امام جماعت 
شایسته انجام می شـــود.9 با این وصف، مسجد تراز اسالمی نهادی برای مردمی سازی امور است 
که با برخورداری از شبکه گسترده مردمی در سراسر کشور، می تواند در حل بسیاری از مسائل و 
مشکالت محله ها و شهرها، مانند فقر مطلق، بیکاری و انواع آسیب های اجتماعی نقش آفرینی 

مؤثر کند.

جذب«جوانان««
مسجد جایگاه همه اقشار مؤمنان اســـت اما از آنجا که جوانان پیش ران حرکت های اجتماعی 
هستند و کار و تالش در جامعه بر دوش آنان است10، باید جذب جوانان به مسجد در اولویت قرار 
گیرد و برای آن برنامه ریزی شود11. باید در رویکرد امام جماعت و هیئت امناء و نیز در برنامه ها و 

1. همان
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
4. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

5. همان
6. همان

7. صحیفه امام، ج 12، ص: 393-392، 1359/3/14
8. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

9. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
10. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

11. همان
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فعالیت های مسجد، جایگاه ویژه ای برای جوانان درنظر گرفته شود؛ به نحوی که جوانان با مسجد 
انس پیدا کنند و با رفت و آمد مســـتمر در مسجد آن جا را خانه خود بدانند، اگر چنین شود،  این 
امر برکات زیادی در پی خواهد داشت.1 اگر نوجوانان و جوانان مشتاقانه در مساجد حضور یابند و 
دل های پاك آنان2 با چشمه زالل معارف حق و نور ایمان و معنویت سیراب و روشن شود، مسجد 
پایگاه تربیت جوانان خدا جوی بســـیجی و تضمین کننده آینده انقالب اسالمی خواهد بود. اگر 
چنین نشود  این نسل در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن مصون نخواهد ماند و با گرایش به باطل، 

ظلمت و نفسانیت، به نقطه آسیب پذیری جامعه اسالمی در بلند مدت تبدیل خواهد شد.
گرایش جوان به معنویت، حقیقت پذیری، نزدیک بودن او به فطرت الهی و کشش به سمت نصایح 
معنوی و مطالب عرفانی و انس ســـریع با آن ها و تأثیر پذیری از آن ها بیانگر این حقیقت است که 
راه جذب جوانان، تصرف دل آنان است.3 زمزمه محبت متولیان،  مدیران و امنای مساجد4 و تجلی 
معنویت و عرفان واقعی در سخن و اقدام روحانی مسجد5، مؤثر ترین راهکار ایجاد جذبه و اشتیاق 
در جوانان نســـبت به مسجد است. شناسایی و تشویق دانش آموزان برجسته و ممتاز هر محله از 
سوی امام جماعت مسجد و در برابر چشم مردم،6 یکی از شیوههای اجرایی برای تحقق این هدف 

است.

1. همان
2. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18

3. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
4. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18

5. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
6. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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نقش«آفرینان«درونی««
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27 نقش آفرینان درونی

روحانی««

نقش««ها««

محور«مسجد«●
از آنجا که مسجد پایگاه همه کارهای نیک است،1  تنها وظیفه امام جماعت پیش نمازی نیست.2 در 
واقع امام جماعت محور مسجد است.3 بنابراین در تحّقق تمام مأموریت های مسجد، نقش محوری 
دارد. این نقش امام جماعت باید در منظومه تالش های مقدســـی که توسط مردم، شهرداری ها 
و دستگاه های دولتی برای عمران و آبادانی و آراستگی مسجد انجام می شود، باید نقش محوری 
داشته باشـــد.4 این محوریت، همان وحدت فرماندهی در امور تعمیر، بازسازی، توسعه مسجد و 
طراحی و اجرای آرایه های ظاهری و معنوی آن اســـت تا اقدامات به صورت هماهنگ و منسجم 
انجام گیرد. در غیر این صورت بیم آن می رود که هر کس یا هر دستگاه و نهادی که منابع مالی یا 
امکانات در اختیار مسجد می گذارد، الگو و تصویر ذهنی خود را برای عمران و آراستگی مسجد به 
کار گیرد که در این صورت تشّتت و پراکندگی فعالیت ها و ناموزونی تصویر ساخته شده از مسجد 

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
2. همان
3. همان

4. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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و از هم گسیختگی هویت بنای مسجد را شاهد خواهیم بود. 
روحانی دانا، مسؤلیت پذیر و پرهیزگار1 که از کســـی غیر از خدا نمی ترسد، در تعامل با دیگران 
با حّریت و شـــجاعت2 برخورد می کند، به همین دلیل مورد اعتماد دولت، مردم و خّیرین است. 
او با استقرار در مسجد و پیگیری مستمر امور، اســـتفاده بهینه و بهره ور از منابع و جلوگیری از 
منفعت طلبی های شخصی و اســـراف را تضمین می کند، هم چنین  با شناخت ماهیت مسجد و 
اقتضائات محلی و حدود شرعی، عمران و آراستگی مسجد را به نحوی تضمین می کند که ضمن 

حفظ هویت عبادی مسجد، زمینه برای انجام بهتر مأموریت های مسجد فراهم شود..

طبیب«معنوی«●
طبابت معنوی، امر درمان بیماری های روحی با روش های خاص خود است. امام جماعت، طبیبی 
است که با روح و ساحت معنوی افراد سر و کار دارد و الزم است با برخورداری از دو ویژگی آگاهی و 
دلسوزی3 با نمازگزاران ارتباطی صمیمانه برقرار و بیماری های روحی آن ها را کشف و ریشه یابی 
کند و با روش های مناســـب به درمان ایشان بپردازد. گاه این درمان در قالب یک موعظه فردی یا 
برخوردی محبت آمیز یا عتابی معنا دار و عبرت آموز یا امر و نهی صریح یا ارائه نظر مشـــورتی یا 
معرفی یک الگو یا مراقبت و دستگیری بلند مدت از یک فرد است و گاه در قالب موعظه جمعی و 
راهنمایی های عمومی است. قطعاً نوجوانان و جوانان به علت بحران های دوران بلوغ، احساسات 
دوران جوانی، ضعف معرفت دینی و آگاهی های اجتماعی آسیب پذیرترند، چرا  که آنان آماج انواع 
تهاجم فرهنگی،  فکری و عقیدتی قرار می گیرند، و بیشتر از دیگران به این طبابت معنوی نیازمند 

هستند.
امام جماعت مســـجد تراز اسالمی خود را برای طبابت معنوی آماده می کند و این آماده سازی را 
وظیفه حتمی خود می داند.4 این آماده ســـازی هم امری دائمی و مستمر است نه مقطعی؛ چون 
نیازمند شناخت زمانه و نســـل های نو و برخورداری از قدرت روحی و معنوی است. این وظیفه 
هرچند بر عهده خود امامان جماعت اســـت، اما گویا چنان سنگین و طاقت فرساست که دو نهاد 

1. همان
2. تسنیم، ج33، صص: 386-384

3. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
4. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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موظف به پشتیبانی از امامان جماعت در انجام این وظیفه شده اند. یکی حوزه های علمیه به عنوان 
نهاد آموزش و پرورش روحانی تراز انقالب اســـالمی و دیگری مراکز رسیدگی به امور مساجد1 به 

عنوان نهاد سیاست گذار، برنامه ریز و هماهنگ کننده امور مربوط به مساجد است.

مدیر«محتوایی«و«معنوی«مسجد«●

مدیریت محتوایی و معنوی مســـجد، برنامه هایی همچون جلسات سخنرانی، دوره ها و کالس 
های آموزشـــی، حلقه های معرفت، اعتکاف، جلسات موعظه، دعا، عزاداری، جشن و مراسماتی 
به منظور تعظیم شعائر الهی در ایام اهلل و مناســـبت های دینی و انقالبی و مانند این ها را شامل 
می شود. این فعالیت ها در راستای ســـه مأموریت مسجد یعنی تعلیم، روشنگری و تربیت2 قرار 
می گیرد که به افزایش معرفت دینی3، بصیرت4، ارتقای معنویت5، پرورش اخالق6 و انس با خدا7 در 
میان نماز گزاران به ویژه جوانان می انجامد. مدیریت بر دو حوزه محتوایی و معنوی8 مسجد شامل 
وظایف برنامه ریزی9، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری، نظارت10 و کنترل و ارزیابی و اصالح 

می گردد و باید از سه وصف خردمندانه، مسؤالنه و عاشقانه11 برخوردار باشد.
خردمندانه بودن مدیریت، از اقدامات احساســـی زودگذر، بی مبنا، ســـبک، بی ثمر یا کم بازده 
جلوگیری و بر کار محکم، دقیق، تمیز، با برنامه و مبتنی بر یک نظام فکری صحیح و متقن اسالمی 

تأکید می کند. 
مسؤالنه بودن مدیریت به معنای اهتمام و صرف وقت الزم، به کارگیری همه توان و ظرفیت خود 
با جّدیت، تأمین امکانات مورد نیاز، استفاده از کمک افراد شایسته و عالقه مند و مانند این هاست. 
زیرا همان گونه که موفقیت ها، پیشرفت ها و قوت های محتوایی و معنوی مسجد محصول تالش 
روحانی آن تلقی می شود، مسؤلیت شکست ها، عقب ماندگی و نارسایی  ها در این حوزه نیز بیش از 

1. همان
2. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19

3. دیدار با مسئولین اجرایی استان کرمانشاه 1390/7/28
4. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

5. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23
6. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18

7. همان
8. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19

9. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
10. صحیفه امام، ج 17، ص:41-40، 1361/7/22

11. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
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همه بر عهده روحانی مسجد است که محور و مدیر مسجد است. از این رو ایشان باید در این زمینه 
به مردم، نهاد های نظارتی مانند مرکز رسیدگی به امور مساجد و مجموعه نظام اسالمی و از همه 

مهم تر  در پیشگاه الهی پاسخگو باشد.
هنگامی مدیریت، عاشقانه خواهد شـــد که روحانی نسبت به مسجد و کار مهم امامت جماعت، 
عشق بورزد و تمام وجود خود، داشته ها،  امکانات و آبرویش را صرف انجام امور مربوط به آن کند 
و برای انجام کارها به نحو احسن و رسیدن به اهداف، فداکاری و ایثار کند. عشق نافی عقل نیست، 

بلکه وقتی کسی عاشقانه کار کند، از عقل بیشتر استمداد می طلبد و فراتر از آن می رود.

پدری«مهربان«و«تکیه«گاه«روحی«جوانان«●
روحانی مسجد تراز اســـالمی، با جوانان همانند پدری مهربان برخورد می کند و با روی خوش و 
همراه با مدارا پذیرای ایشان اســـت؛ و در هیجانات و تالطمات ناشی از احساسات دوران جوانی، 
همچون یک تکیه گاه روحی مستحکم برای آن ها نقش آفرینی می کند و به رفع مشکالت شان 

می پردازد.1

ویژگی«ها«●
روحانی مسجد تراز اسالمی، برای انجام وظایف خود و اجرای احسن مأموریت های مسجد و تحقق 
نتایج مورد انتظار، نیازمند ویژگی هایی است که بدون هریک از آن ها نمی تواند مسجد را به سطح 

تراز خود برساند. این ویژگی ها عبارتند از:

پرهیزگار2 ■
پرهیزگاری یا صیانت نفـــس از ورود در محرمات الهی، مهم ترین ویژگی امام جماعت و 
شرط الزم برای ایفای نقش طبابت معنوی است. اثر پرهیزگاری روحانی، تعمیق ایمان 

دینی مردم خواهد بود. 

1. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8
2 . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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زاهد )بی اعتنا به دنیا و غیروابسته به زخارف دنیوی( ■
روحانی مسجد با بی اعتنایی به دنیا و عدم وابستگی به زخارف دنیوی ،ایمان دینی مردم 

را تعمیق می کند.

خردمند1 ■
خردمندی و عقالنیت هم در مدیریت مســـجد و هم در پاســـخگویی به سواالت و حل 

مشکالت مردم مورد نیاز است.

دارای سعه صدر، متانت و بلندنظری2 ■

مسؤولیت پذیر3 ■
مسؤلیت پذیری در گروی نگاه صحیح و جامع به ماهیت مسجد و درك جایگاه و اهمیت 
آن است. چون روحانی، محور مســـجد و مدیر آن است، باید مسؤلیت پذیر باشد و برای 

مسجد وقت بگذارد، چرا که در غیر این صورت کارها به درستی پیش نمی رود.

کارشناس )دانا/ آگاه(4 ■
کارشناســـی و دانایی روحانی، به معنای شناخت همه جانبه نسبت به مسجد، چگونگی 
مسجد داری،  تعامل با مردم و دستگاه های دولتی و عمومی، شناخت نسل جوان امروز و 

آگاهی به اقتضائات دوره جوانی و کار کردن با جوانان است.

1. همان
2. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8

3. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
4. همان
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عالم دین )فقیه(1 ■
روحانی مسجد باید عالم و اسالم شناس باشد تا بتواند جریان هدایت الهی و معارف ناب 
دین را به مردم منتقل کند و با سخنان خود که مبتنی بر علم و فهم عمیق دینی است، مردم 
و به ویژه جوانان را به فکر وادارد و به سواالت و شبهات ایشان پاسخ دهد و بتواند در میدان 
چالش های فکری دنیا سینه سپر  و در پیکار اندیشه ها، جبهه فکری خود را که پشتوانه 

نظری نظام جمهوری اسالمی است، حفظ کند.

دلسوز2، مشتاق و عاشق مسجد و کار امامت3 ■
مواجهه با انســـان های گوناگون که هریک شـــرایط ویژه ای دارند و برقراری ارتباط با 
آنان و تالش برای حل مشکالت و ســـاختن آن ها، هم چنین اداره ی یک نهاد مردمی با 
پیچیدگی های خاص، کاری سخت و طاقت فرساست که اگر عشق به انسان و هدایت او، 
شوق به مسجد و امر امامت همراه با دلسوزی دردمندانه و دغدغه مندانه در فرد روحانی 
موج نزند، به ثمر نخواهد رســـید. روحانیون مســـاجد که مصداق علمای امت و وارثان 
پیامبرند، باید همانند آن حضرت طبیب دّوار باشـــند. دلسوزی موجب می شود، چنین 
طبیبی بر بالین بیمار حاضر شود و حتی علی رغم میل وی، درمان او را پیگیری کند تا در 

کار طبابت معنوی موفق شود.

قدردان و شاکر نعمت حکومت اسالمی4 ■
با وجود همه دشمنی ها، نظام اسالمی مانند یک شـــجره طیبه روز به روز مستحکم تر 
می شود و این تمام نعمت و تفّضل الهی است.5 نظام اسالمی امکانات عظیمی، مانند صدا 
و سیما، نمازهای جمعه، اجتماعات بزرگ دینی و مانند آن ها در اختیار مبلغان اسالم قرار 

1. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
2. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
3. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19

4. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
5. همان
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می دهد که در تاریخ روحانیت سابقه نداشته است.1 بنابراین روحانیون و ائمه جماعات باید 
قدردان آن باشند و شکر نعمت را با کار بیشتر و بهتر به جای آورند.

امید به آینده بهتر2 ■
امید به آینده ی بهتر، الزمه انجام هر کاری است، به ویژه کار در مسجد و در منصب امامت و 

مدیریت مسجد این امید، انگیزه برای حرکت و تالش را دو چندان می کند.

1. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
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شرایط««
برای انجام وظایف امامت و مأموریت های مســـجد تراز اسالمی، برخورداری از ویژگی های عام 
مذکور کافی نیست؛ هر چند که اموری الزم هستند1؛ اما شایستگی های دیگری به مثابه شرایط 
خاص یا کافی برای یک روحانی الزم هستند تا او بتواند از عهده امامت جماعت و کار در مسجد به 
نحو مطلوب برآید و در شئون روحانی، فردی مفید و مؤثر باشد. این شرایط که الزم است روحانی 
آن ها را در بینش و نگرش، دانســـته هاو مهارت ها، عمل عبادی، نقش آفرینی اجتماعی و سبک 

زندگی خانواده خویش محقق کند، عبارتند از:

احتساب«مسجد«به«عنوان«خانه«و«محل«کار«و«امامت«جماعت«به«عنوان«کاری«اساسی«و«شغلی«مهم««●
و«مؤثر،«نه«کاری«حاشیه«ای

امام جماعت باید مســـجد را واقعاً محل کار خود بداند2 و در هر نوبت نماز، ساعتی از وقت خود را 
در مسجد و در ارتباط با نمازگزاران و ســـخن گفتن با آنان و رسیدگی به احوال و پاسخگویی به 
مراجعاتشـــان صرف کند3 تا بتواند فرد مفید و مؤثری4 باشد. بنابراین پیشنماز مسجد نباید در 
اداره ای مشغول کار باشد که او را از رفتن به مسجد حتی در برخی از نوبت های نماز باز دارد.5 امام 
جماعت هنگامی که وارد مسجد شد باید همانند ماهی در آب، احساس کند که اینجا خانه و جایگاه 

اوست و عجله ای برای بیرون رفتن از مسجد نداشته باشد.6
امامت جماعت در مساجد یکی از کارهای اساســـی، مهم،7 پرفّعالیت و مؤثر8 است که می تواند 
نقش به سزایی در رشـــد ایمانی، معنوی، اجتماعی و سیاسی نماز گزاران داشته باشد. بنابراین 
روحانی مسجد باید آن را وظیفه ای بزرگ،  شغلی مهم و منصبی محترم به حساب آورد، نه کاری 

حاشیه ای.9

1  . بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8
2. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17

3. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8
4. همان

5. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
6. همان

7. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
8. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8

9. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
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کیفیت«بخشی«به«نماز«خویش«●
الزم است خود ائمه جماعات، به نماز با نگاه دیگری نگاه کنند1 و اهمیت و قدر نماز را آن چنان که 
بایسته و شایسته است، بدانند2 و نمازی با کیفیت و با خصوصیات مطلوب بخوانند و آن را ترویج 
کند.3 نمازی که همراه با ذکر الهی و توجه بـــه خداوند به عنوان مخاطب نماز و توجه به مفاهیم 
عمیق نماز باشـــد و از آفات غفلت و ریا مصون باشد و ناهی از فحشا و منکر و نگهدارنده پیکره ی 
عظیم دین باشد و مایه تقّرب شـــود. البته این امر نیازمند تمرین است و تحصیل آن در جوانی 
ساده تر است4. اگر امام جماعت این کیفیت را به نماز خود ببخشد، اثر آن ارتقای تدریجی کیفیت 

نماز اهل مسجد خواهد بود5. 

حفظ«قداست«روحانی«و«زّی«طلبگی«●
لبیک گفتن مردم به نهضت امام و جان فشانی آنان در این راه محصول آبروی هزار ساله روحانیت 
شیعه است6. امام جماعت  باید این آبرو و قداست را با یک زندگی متوسط و نسبتاً ساده با پرهیز از 
اشرافی گری و زخارف دنیوی و همراه با قناعت و سالمت مالی و نیز سالمت اخالقی حفظ کند7 تا 
بتواند همچنان در جایگاه مرجعیت و رهبری جامعه نقش آفرینی کند و مردم چونان گذشته به 

آن ها مراجعه و از ایشان تبعیت کنند.

کسب«و«تقویت«مهارت«های«دینی«●
مواجهه با غرب و ایستادگی در مقابل چالش ها و تعارض های فکری امروز و نیز ایستادگی در مقابل 
تهاجم فرهنگی دشمن، نیازمند تقویت پایه های فکری، شناخت افکار باطل و شبهات، شناخت 
ابزارها و شیوه های جدید تهاجم فرهنگی، شناخت نسل جوان امروز8 و نیازهای فکری و فرهنگی 
او9 و نیز استفاده از روش های جدید و نوآورانه10 است. کسب و ارتقای این مهارت های دینی نیازمند 

1. همان
2. همان
3. همان
4. همان
5. همان

6. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
7. همان

8. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
9. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19

10. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
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درس خواندن و آشنایی با قرآن، سنت، فقه، فلسفه و نیز مطالعه و کار جّدی و مستمر است1.

ارتباط«با«سیاست،«داشتن«آگاهی«سیاسی«و«قدرت«تحلیل«سیاسی«●
پیش نمازی محض و عدم ورود به سیاست، همان سکوالریزم است2. روحانی باید سیاسی باشد؛ 
یعنی آگاهی سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد ) که الزمه آن ممارست در کسب اخبار و 
اطالعات درباره حوادث کشور و دنیاست( تا در حوادث اجتماعی و بحرآن ها مانند قطب نما جهت 
را درست نشان بدهد و مردم را هدایت کند. روحانیت مرجع مردم است و اگر جهت غلط را نشان 
بدهد یا چیزی که مطلوب دشمن است، بگوید، خسارت به بار می آورد.3 امام جماعت باید در عرصه 
سیاسِت کشور حضور و به مسائل سیاسی توجه داشته باشد4 او باید از اوضاع کشور مراقبت کند که 

رخدادی بر خالف مصالح اسالم و منافع ملت به وقوع نپیوندد5. 

پیشتازی«در«میدان«های«کار«و«تالش«و«خطر«و«تحوالت«اجتماعی«و«سیاسی«●
همان گونه که روحانیت شـــیعه در رخدادها و تحوالت اجتماعی و سیاســـی یکصدسال اخیر، 
همچون ماجرای تنباکو، قرارداد های رژی و رویتر، مشروطیت6، ملی شدن صنعت نفت و انقالب 
اسالمی،  همواره در مقابل دست اندازی های اقتصادی و سیاسی استعمارگران خارجی و استبداد 
قاجار و پهلوی ایستاده است، روحانی مســـجد تراز اسالمی، باید در میدان های کار و تالش و به 
خصوص خطر پیشاپیش مردم باشد7 و در جایگاه امامت حقیقی جامعه قرار گیرد و مردم به او اقتدا 

و از او تبعیت کنند تا هنگامی که روحانی حرکت کرد، مردم با اعتماد پشت سر او حرکت کنند.

استقامت«در«راه«حق«و«حفظ«نظام«اسالمی«●
پیامبر اکرم فرمود، ســـوره هود به دلیل خطاِب »فاستقم کما امرت و من تاب معک« آن، مرا 
پیر کرد. و این سخن به این معناست که استقامت امت هم به عهده پیامبر بود. اکنون نیز که 
قریب به چهل سال از پیروزی نهضت حق مدار اسالمی مردم ایران در برابر نظام باطل و طاغوتی 

1. همان
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
4. صحیفه امام، ج 13، ص: 12، 1359/4/20

5. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
6. صحیفه امام، ج 13، ص: 360-359، 1359/8/26
7. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
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شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسالمی می گذرد، رسیدن به پیروزی نهایی1 و تحقق کامل 
اسالم نیازمند استقامت است2. استقامت ملت بر عهده امام جامعه، یعنی نایب االمام، )ولی فقیه(، 
ائمه جمعه و جماعات است و استقامت اهل هر مسجدی بر عهده امام جماعت آن مسجد است3. 
برای این منظور الزم اســـت در این راه حق و در مسیر دفاع از نظام اسالمی و حفظ آن، استقامت 

داشته باشند.

بیان«سخنان«سنجیده،«منطقی«و«مبتنی«بر«فکر«که«موجب«تفکر«اهل«مسجد«گردد«●
امام جماعت مسجد تراز اسالمی با برخورداری از عقل،  معرفت و منطق4، به تفکر می پردازد و بر 
این اســـاس، سخنانی سنجیده5 تنظیم و در مسجد بیان می کند که این گونه زمینه را برای تفکر 
صحیح اهل مسجد  به عنوان یک عبادت ارزشمند فراهم می سازد6 و بدین ترتیب ایمان مردم را 

تعمیق می بخشد.

استقالل«و«مردمی«بودن/«عدم«وابستگی«به«دولت«و«سایر«مراکز«قدرت«●
استقالل و مردمی بودن، خصوصیت منحصر به فرد روحانیت شیعه است. مجامع روحانی سایر 
ادیان، مانند کشـــیش های مسیحی کاتولیک، پروتستان و غیره، هر کدام به دولت یا تشکیالتی 
از ملحقات دولت یا سایر مراکز قدرت وابسته اند و از سوی آنان نصب و عزل می شوند؛ اما روحانی 
شیعه فقط متصل به مردم، برای مردم و در شئون روحانی، در خدمت مردم است7. بنابراین روحانی 
مسجد تراز اسالمی، به دولت و سایر مراکز قدرت وابسته نیست، بلکه با پشتیبانی مردم و به صورت 

مستقل به وظایف امامت مسجد عمل می کند.

آماده«سازی«خود«برای«مواجهه«««و««ارتباط«با«قشرهای«مختلف«مردم«و«طبابت«معنوی«●
از آنجا که مسجد مظهر مســـاوات8 و محل حضور همه اقشار مردم است، روحانی مسجد با همه 

1. صحیفه امام، ج9، ص:480-479، 1358/6/18
2. صحیفه امام، ج 13، ص: 360-359، 1359/8/26

3. همان
4. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8

5. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
6. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19

7. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17
8. تفسیر تسنیم، ج6، ص 561
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اقشار، اعم از عامی،  تحصیل کرده، جوان، پیر، مرد، زن، فقیر، غنی، وابستگان به جناح های مختلف 
سیاسی و... مواجه می شود1 که هر قشر اقتضائاتی دارد.  امام جماعت مسجد تراز اسالمی باید خود 
را برای ارتباط با همه  ی این اقشـــار آماده کند2 و شرایط الزم را در خود به وجود آورد. به ویژه امام 
جماعت مســـجد، در نقش یک طبیب معنوی، باید خود را برای مواجهه با بیماری ها  و مشکالت 
روحی مردم و درمان آن ها نیز آماده کند. ارتقای معنویت، کسب  قدرت روحی، کسب دانش انسان 
شناسی دینی، روان شناسی اجتماعی، تقویت مهارت های ارتباطی و اقناعی را می توان بخشی از 

این آماده سازی دانست.

1. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17
2. همان
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وظایف««
با توجه به نقش های چهارگانه،  ویژگی ها و شـــرایط مذکور امام جماعت مسجد تراز اسالمی، 
وظایفی بر عهده دارد که به نظر می رسد بدون بهره مندی از آن ویژگی ها و شرایط، نخواهد توانست 
به نحو احسن از عهده آن ها برآید. از آنجا که مسجد پایگاه همه کارهای نیک است و روحانی محور 
آن  وظیفه امام جماعت بســـی فراتر از پیش نمازی است. اقامه حق و عدل و اقامه دین، مسؤلیتی 
سنگین است که به عنوان اهداف عالی و مقاصد غایی از روحانی مسجد تراز اسالمی مورد انتظار 

است1. در این راستا برخی از وظایف وی عبارتند از: 

پیش«نمازی«)اقامه«نماز(«●

رسیدگی●به●مردم●●

رابطه و انس با نمازگزاران ■

محبت به نمازگزاران ■

خود را در معرض مراجعه مردم قرار دادن ■

همدلی با مردم و غمگساری ■

گره گشایی و حل مشکالت مردم ■

راهنمایی و ارائه مشورت فکری ■

حل و فصل خصومت ها و اختالفات ■

نصیحت ■
روحانی مسجد باید به مردم رسیدگی کند؛ یعنی تا جایی که می تواند با یک یِک مومنانی که به 
مسجد می آیند، تماس بگیرد،  ارتباط برقرار کند،  از آن ها احوال پرسی و به آن ها محبت کند. او 
باید در مسجد بنشـــیند، خود را در معرض مراجعات مردم قرار دهد، با مردم همدلی کند، به درد 
دل آن ها گوش دهد، با آن ها حرف بزند، گالیه ها و مشکالت آن ها را بشنود و در حدی که برایش 

1  . بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
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میسور است،  بدون اینکه پادوی کارهای خدماتی مردم بشود، مشکل مردم را برطرف و از آن ها 
گره گشایی کند. هم چنین باید به مردم مشـــورت فکری بدهد، آن ها را راهنمایی کند، دعواها، 
دشمنی ها و اختالفات آنان با یکدیگر را حل و فصل و ایشـــان را نصیحت کند و آنچه مایه خیِر 

آن هاست، بگوید.

اهتمام«به«امور«سیاسی«جامعه«و«مسلمین«●
روحانی مسجد تراز اسالمی بر اساس سفارش پیامبر اسالم مبنی بر اهتمام به امور مسلمین، 
فقط به نماز و امور عبادی بسنده نمی کند و به امر سیاست و حکومت و گرفتاری های آنان نیز توجه 

دارد1 و مسائل سیاسی را در مسجد بیان میکند2. 

نظارت بر مسؤوالن و دستگاه های حکومتی، ارشاد مستمر تا اصالح ■
در راستای اهتمام به امر سیاست و کیفیت حکومت3، ائمه جماعات با حضور در صحنه سیاست 
و رصد رخدادها، بر دولت و مجلس و سایر دســـتگاه های حکومتی نظارت دارند4 و سیاست ها، 
تصمیمات و اقدامات آن ها را بررسی می کنند و اگر امری بر خالف منافع ملّت5 واقع شود یا مسؤلی 
دچار تخلّف و انحراف شود، با اعتراض جمعی از آن جلوگیری می کنند. همچنین اگر مطلع شوند 
که فرد ناصالحی به مأموریتی منصوب شـــده، به نهادهای مسؤل و دستگاههای نظارتی اطالع 
می دهد و با ارشاد، آن ها را وادار به اصالح می کنند6. پیامد این نظارت و ارشاد مستمر که مصداق 

امر به معروف و نهی از منکر است، جهت دهی همه امور توسط روحانیت مساجد7 خواهد بود.

تبلیغ«و«ترویج«معارف«اسالم«ناب«●
روحانی مســـجد، با تبیین معارف دین در قالب و روش های گوناگون8، مردم را با اسالم واقعی به 
عنوان یک دین جامع آشـــنا می سازد9 و بر وجه اجتماعی دین که موافق با پیشرفت و ترقی است 

1. صحیفه امام، ج 17، ص:40، 1361/7/22
2. صحیفه امام، ج 17، ص:41، 1361/7/22
3. صحیفه امام، ج 4، ص:17، 1357/7/23

4. صحیفه امام، ج 13، ص: 12، 1359/4/20
5. صحیفه امام، ج 13، ص: 14-13، 1359/4/20
6. صحیفه امام، ج 13، ص: 15-14، 1359/4/20
7. صحیفه امام، ج 17، ص:41-40، 1361/7/22

8. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
9. صحیفه امام، ج 7، ص: 65، 1357/12/7
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و کامال در جامعه قابل پیاده شدن اســـت1، تأکید می کند؛ او ضمن ابالغ احکام دین2، اخالق و 
سیاست دینی را به مردم آموزش می دهد3 و با بیان حقایق دین و مناقب ائمه دل های مردم 

را روشن میکند4.

تبیین«چالش«های«انقالب«و«حکومت«اسالمی«و«ارشاد«مردم«به«استقامت«●

جریانی پس از پیروزی انقالب اســـالمی همواره سعی داشته است با برجسته سازی مشکالت و 
پخش اکاذیب از طریق عملیات روانی و تبلیغات دامنه دار، انقالب را بی ثمر و اســـالم را غیرقابل 
پیاده ســـازی جلوه دهد5 تا از این طریق مردم را نا امید و به عقب گرد وادار کند. روحانی مسجد 
تراز اســـالمی، با تبیین6 و تفهیم دستاوردهای مثبت انقالب در مقایسه با پیش از انقالب7 و سایر 
انقالب های دنیا و یادآوری مشکالت پیامبر اکرم و امیرمومنان در صدر اسالم8 و نیز تحلیل 
مشکالت پیشرو به عنوان چالش های طبیعی یک حرکت دشوار به سمت قله های عزت و سعادت، 
به سواالت و شبهات مردم پاسخ می دهد9 و آن ها را نسبت به فتنه های معاندان و اغواگران بیدار 
و هوشـــیار10 ، به نظام دلگرم و به آینده امیدوار می سازد و بدین ترتیب تبلیغات سوء دشمنان را 
خنثی می کند11. امام جماعت مسجد با تأکید بر حقانیت انقالب12 و لزوم فداکاری برای برچیدن 
بساط ظلم و کفر، مانند قیام حضرت سیدالشهدا13 مردم را به تقوا، توکل، مجاهدت14، تحمل 

مشکالت، صبر15 و استقامت16 توصیه می کند. 

1. صحیفه امام، ج 6، ص:253-252، 1357/12/7
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
4. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19

5. صحیفه امام، ج 6، ص:252-251، 1357/12/7
6. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

7. صحیفه امام، ج 17، ص:47-46، 1361/7/22
8. صحیفه امام، ج 17، ص:44-42، 1361/7/22

9. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
10. صحیفه امام، ج 17، ص:48-47، 1361/7/22
11. صحیفه امام، ج 17، ص:44-42، 1361/7/22

12. صحیفه امام، ج9، ص:480-479، 1358/6/18
13. صحیفه امام، ج 17، ص:45-44، 1361/7/22

14. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23
15. صحیفه امام، ج 6، ص:250، 1357/12/7

16. صحیفه امام، ج9، ص:480-479، 1358/6/18
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تبیین«اهمیت«نماز«و«آموزش«و«ترویج«نماز«با«تاکید«بر«روح«نماز«●
روحانی مسجد تراز اســـالمی، اهمیت نماز را به عنوان ستون دین، برای مردم تبیین می کند تا 
ایشان قدر نماز را بدانند. این امر موجب افزایش کیفیت نماز آنان خواهد شد1. آموزش ترجمه و 
مفهوم نماز به شکل نوین و جذاب2 و نیز توجه به روح نماز که همان ذکر خداوند و حضور قلب است، 
همچنین تعلیم و ترویج نماز به ویژه در میان جوانان و یادآوری این امر که نماز مایه روشنی دل، 

امید و شادابی و به جت روحی آنان است3، در برنامه های امام جماعت مسجد قرار دارد.

مبارزه«ی«شجاعانه«و«بدون«محافظه«کاری«با«خرافات«●
خرافات شـــامل اموری خارج دین می شـــود که با یکی از اصول دینی در تعارض است و مدرك 
معتبری ندارد، این امور غالبا آفت دینداری هستند و برخی به طور روزانه خرافات جدیدی وارد 
جامعه می کنند. امام جماعت مسجد تراز اسالمی همانند علمای صالح سلف خویش در راستای 
عمل به وظیفه تبلیغ رســـاالت الهی، با خرافات به طور جدی و شجاعانه، بدون محافظه کاری و 

مراعات واکنش دیگران، مبارزه می کند4. 

ارتباط«با«دانشجویان«و«دانشگاهیان«●
یکی از عوامل پیروزی انقالب ائتالف دو قشـــر دانشجو و روحانی یا همان مغزهای متفکر جامعه 
است5. این ائتالف مایه واهمه دشمنان اســـت و به همین دلیل آنان همواره در پی شکستن آن 
هستند، از این رو باید هر دو دسته نسبت به این نقشه هوشیار باشند6. روحانی مسجد تراز اسالمی 
با دانشجویان که غالباً مشتاق مفاهیم و معارف اسالمی هستند7، باید ارتباط چهره به چهره برقرار 
کند و با توجه به نیازهای فکری و فرهنگی آن ها با ایشان صحبت کند و آن ها راآگاه سازد8. چرا که 
دانشجویان امروز، کارکنان و مسؤالن اجرایی فردای کشور هستند و آشنایی آن ها با معارف اسالم 
و تقویت اعتقاد و عمل دینی آنان، موجب دینی شدن روزافزون نظام اجرایی کشور و استقرار بیش 

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
2. پیام به هفتمین اجالس سراسری نماز 1376/7/7

3. بیانات در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/8/29
4. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17

5. صحیفه امام، ج 13، ص: 17-16، 1359/4/20
6. صحیفه امام، ج 12، ص: 394، 1359/3/14

7. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19
8. همان
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از پیش ارزشهای اسالم در جامعه خواهد شد. 

برنامه«ریزی«در«جهت«تحول«و«پیشرفت«کّمی«و«کیفی«مساجد«●
مســـجد در دوره بعد از انقالب که عصر حاکمیت اسالم و ارزش های اسالمی است، باید نسبت به 
قبل از انقالب پیشرفتی چشم گیر داشته باشد و این اقتضای حق و مصلحت نیست که به همان 
شکل و در مواردی با افت کیفی و کمی اداره شود، بلکه این امر مایه خسران است. تحول مساجد 
و رساندن آن ها به ســـطح مطلوب، نیازمند برنامه ریزی و اقدام است1. از آنجا که روحانی رکن و 
محور مسجد2 است و نقش مدیریت محتوایی و معنوی مسجد را بر عهده دارد3، این برنامه ریزی 
برای پیشرفت مستمر کّمی و کیفی4 مســـاجد بیش از همه بر عهده روحانیون و ائمه جماعات 
است5. البته امام جماعت می تواند از توان و ظرفّیت طالب و فضالی جوان و سایر افراد شایسته و 

عالقه مند برای انجام مأموریت های مسجد تراز اسالمی، تحت نظارت خویش استفاده کند.

ارشاد«و«هدایت«مردم«به«تکالیف«و«مصالح«اجتماعی«●
مسجد، محل ارشاد ملت و تذکر اموری است که به نفع مؤمنان است. روحانی مسجد تراز اسالمی 
که مورد اعتماد و اطاعت مردم6 و عالم و آگاه به امور اجتماعی اســـت، آنچه به مصلحت مسلمین 
است به ایشان توصیه و تکالیف اجتماعی آنان را برای حفظ و تقویت نظام اسالمی و نیل به آبادانی، 

خودکفایی7 و پیشرفت بیان میکند.

تذکر مستمر وظیفه اسالمی و انقالبی مردم در دفاع از نظام جمهوری اسالمی ■
نظام جمهوری اسالمی از اراده ملّت نشأت گرفته است8. ائمه جماعات با نفوذ کلمه خود در اقشار 
مختلف مردم، همواره دفاع از جمهوری اســـالمی را به عنوان وظیفه ای اسالمی و انقالبی در یاد 
آنان زنده نگه می دارند9 و به عنوان یکی از الزامات دفاع از نظام، مردم را به تأیید و تقویت مسؤالن و 

1. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
2. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31

3. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
4. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23

5. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
6. صحیفه امام، ج 6، ص:250، 1357/12/7
7. صحیفه امام، ج 6، ص: 249، 1357/12/7
8. صحیفه امام، ج 6، ص:251، 1357/12/7

9. بیانات در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 68/4/23
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منصوبان شایسته و صالح و همکاری با آنان در جهت آبادانی و پیشرفت کشور و پرهیز از کارشکنی 
و تضعیف، ارشاد می کنند1.

بیان نیازها و اولویت های کشور و تکالیف اجتماعی مردم جهت پیشرفت ■
امام جماعت مسجد تراز اســـالمی، مردم را از نیازها و اولویت های کشور آگاه و آن ها را با تکالیف 
اجتماعی خود در راستای پیشرفت و آبادانی کشور آشنا می سازد و به همت جمعی و یاری دولت 

در سازندگی کشور توصیه می کند2.

1. صحیفه امام، ج 6، ص:251، 1357/12/7
2. صحیفه امام، ج 6، ص: 250-249، 1357/12/7
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ابزارها«و«لوازم««
امام جماعت برای انجام وظایف خود و مأموریت های مسجد تراز اسالمی از ابزارها و شیوه هایی 

استفاده میکند که در یک نوع شناسی کلی به دو دسته سنتی و جدید قابل تقسیم است.

سخن«گفتن«با«مردم«●

منبر و سخنرانی ●
ایستاده سخن گفتن بین دو نماز یا بعد نماز ●
تشکیل حلقه معرفت با جوانان ●

با وجود همه وسایل ارتباط جمعی جدید، سخن گفتن روحانی به صورت رودررو و نَفس به نَفس، با 
مردم نقشی بی بدیل دارد و از یک نطق تلویزیونی، کارآمدتر و مؤثرتر است. ذکر حقایق دین و مناقب 
ائمه، موجب بازشدن افکار و روشن شدن دل ها می شود1؛ چرا که مردم به روحانیت دلبستگی 
و اعتماد دارنـــد2. از این رو مجالس روضه خوانی، وعظ و خطابه و مانند آن، از فضای مجازی و صدا و 
سیما نیز مؤثرتر است3. امام جماعت مسجد تراز اسالمی، سعی میکند  هر روز حداقل در یک وعده 
نماز سر جای خود، بایستد یا باالی منبر برود و با مردم حرف بزند4 یا با جوانان مسجد، حلقه معرفتی 
تشکیل دهد و با تبیین معارف دینی و بحث از مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی کشور و پاسخ گویی  
به سؤاالت آن ها5، معرفت و بصیرت ایشان را رشد دهد،  ایمان آن ها را عمق دهد و در مقابل تبلیغات 

روانی و تهاجم فرهنگی دشمن، آن ها را مصونیت بخشد.

استفاده«از«وسایل«تبلیغاتی«و«فناوری«های«جدید«ارتباطی«●
فناوری های جدید ارتباطی، مانند اینترنت، فضای مجازی و ســـایبری، ابزارهای تسهیل کننده 
ارتباطات بر بستر رایانه ها و گوشی های هوشمند هستند که فرصت فوق العاده ارتباط با هزاران 
نفر و ترویج معارف اسالمی در میان این همه جوان مایل و شائق به دانستن را فراهم کرده است6. 

روحانیون باید از همه این وسایل ارتباط جمعی برای تبلیغ دین استفاده کنند.7

1. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19
2. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17

3. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
4. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19

5. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
6. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19

7. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان در تاریخ 85/8/17
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خصوصیات««
اگر روحانِی حائز ویژگی های مذکور، شرایط الزم را در خود محقق و به وظایف خود به نحو مطلوب 
عمل کند، خصوصیاتی پیدا می کند کـــه او را در جایگاه رهبری اجتماعی قرار می دهد. با توجه 
به تغییرات ســـریع اجتماعی و تحوالت فکری و فرهنگی و پیدایش نسل هایی با نیازهای جدید، 
هرچه تحقق آن شرایط و عمل به آن وظایف مستمراً به لحاظ کّمی و کیفی بیشتر و بهتر شود، این 
خصوصیات )که مفاهیمی مشّکک هستند( و روحانی در جایگاه امامت و رهبری اجتماعی تثبت 

می شود و حوزه نفوذ او هم توسعه می یابد و هم عمیق تر می گردد. این خصوصیات عبارتند از:

مفید و بابرکت ■

جلب کننده عواطف ■

تاثیرگذار و دارای نفوذ معنوی بر قلب ها ■
اگر امام جماعت مسجد برای مردم وقت بگذارد، با تک تک آن ها ارتباط برقرار کند، به آن ها محبت 
کند، مشکل آن ها را برطرف کند، درد دل آن ها را بشنود، به سواالتشان پاسخ دهد و معارف دین 
را برای ایشان تبیین کند، فردی مفید و با برکت خواهد شد، به گونه ای که عواطف مردم به سمت 
او جلب خواهد شـــد. بدین ترتیب همراه با نفوذ معنوی  و مالک قلب ها و دل های مردم می شود. 
آنگاه به اشاره او حتی بدون بودجه و قدرت قانونی و بخشنامه، کاری که مد نظر اوست از سوی اهل 

مسجد و حتی سایر اهالی محل )که از دور با ایشان آشنایی دارند( انجام خواهد شد1.

1. بیانات در دیدار اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1369/7/8
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طالب)فضالی(«جوان«و«پرنشاط««
در صورتی که امام جماعت مسجد از عهده وظیفه ی رابطه، انس و راهنمایی برای نمازگزاران به 
ویژه جوانان برنیاید، می تواند از فضالی جوان و پرنشاط به عنوان دستیار و همکار خویش در این 
امور استفاده کند1. همچنین طالب جوان می توانند از ظرفّیت کانون های فرهنگی هنری مساجد 
برای ارتباط با جوانان و اثرگذاری فکری و عقیدتی روی آنان بهره ببرند. برای این منظور ایشان باید 
خود را با تحقیق، مطالعه و تفکر به سالح معرفت و استدالل مجّهز و سخنانی متناسب با نیازهای 
جوانان فراهم کنند و با حضوردر این کانون ها، و با جوانان به ویژه قشر دانشجو ارتباط برقرار کنند 

و با روی خوش و همراه با مدارا پذیرای آن ها باشند2.

1. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1381/6/16
2. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 1391/7/19
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بسیجیان««
نیروی مقاومت بسیج نهاد دیگری اســـت که به درستی در بهترین مکان، یعنی مساجد مستقر 
است. بسیجیان باید با حفظ و تقویت ارتباط برادرانه و صمیمانه با امام جماعت و اهالی مسجد، نماز 
جماعِت اول وقت را پشت سر پیش نماز مسجد خودشان اقامه و در مراسم دینی )دعا، قرآن و...( 
مسجد شرکت کنند. انجام این سه وظیفه، زمینه را برای نقش آفرینی ایشان در دو حوزه ی کمک 
بدون قید و شرط به امام جماعت در جهت حفظ مسجد و نیز ایجاد جاذبه برای مسجد به منظور 

جذب اهالی محل به ویژه بچه ها و جوانان فراهم می کند1.

1. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج 1371/8/27
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اهالی«مسجد««
اهالی مسجد تراز اســـالمی، عالوه بر ویژگی های عام و وظایف عام همه نقش آفرینان درونی و 

بیرونی، ویژگی ها و وظایف خاصی بر عهده دارند که عبارتند از:

دوستدار«طهارت««
نمازگزاران مسجد تراز اسالمی )که تأسیس و ســـاختن آن بر اساس تقوا بوده است( دوست دار 
طهارت 1 و محبوب ذات اقدس الهی هستند2. آنان طهارت باطنی را با چشمه طهور نماز3 می  جویند 
تا شایستگی مس معارف قرآن را پیدا کنند4. وجود چنین مردانی مقدمه تشکیل حکومت الهی 
است5. با این وصف، وظیفه اهل مسجد ، یعنی تالش دوست دارانه برای پاکی و تحصیل طهارت، 
روشن می شود. پاکی و طهارت، انسان را محبوب خدا می کند و محبوب خدا، مسیر و مجرای فیض 

حق می شود و خدای سبحان در مقام فعل، کارهای خود را به وسیله او اجرا می کند6. 

ِریَن. )سوره توبه، آیه: 108( ِهّ ُروا َواهلَلّ یُِحُبّ الُْمَطّ ْقَوی ِمْن أََوِّل یَْوٍم أََحُقّ أَْن تَُقوَم فِیِه  فِیِه رَِجاٌل یُِحُبّوَن أَْن یََتَطَهّ َس َعلَی الَتّ 1. اَل تَُقْم فِیِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُِسّ
2. تسنیم، ج35، ص: 296

3. امیرالمومنین علیهالسالم فرمود: »انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطالق الربق«؛ یعنی همان گونه که برگ ها در فصل پاییز با اندك تکانی به شاخه ها 
فرو می ریزند، گناهان با نماز می ریزند. در ادامه فرمود: »و شبهها رسول اهلل بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات؛ فما 
عسی ان یبقی علیه من الدرن«؛ پیامبر اکرم نماز را به چشمه آب گرمی مانند کرد که جلوی در خانه باشد؛ اگر کسی روزانه پنج بار- در زمان مقرر، به ویژه اوقات 

فضیلت نمازهای یومیه – خود را درون این آب شست و شو دهد، امکان ندارد چرکی در بدن او بماند! )تسنیم، ج35،صص: 317-316(
ُروَن. )تسنیم، ج35، ص:310( ُه إاَِلّ الُْمَطَهّ 4. اَل یََمُسّ

5. بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ir.esra.portal، تاریخ بازدید:1397/4/30
6. تفسیر تسنیم، ج6، ص: 549
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پرهیز«از«دنیاطلبی«و«باطل«گرایی««

پرهیز از مجادالت لفظی و هیاهوی و ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران ■
مسجد جای راز و نیاز و مناجات با خداوند اســـت؛ بلند کردن صدا در مسجد، به آرامش دیگران 
آسیب می زند و فرصت مناجات و عبادت را از آنان می گیرد و باعث مزاحمت برای برادران و خواهران 
ایمانی می شود. این کار اگر نتیجۀ مخاصمه و کشمکش  های لفظِی برخاسته از خودگرایی و اثبات 
نفسانیت باشد، بسیار زشت و از موجبات حلوِل بال بر اّمت محمد شمرده شده است1. بنابراین 
اهالی مسجد تراز اسالمی، از مجادالت لفظی و ایجاد سر و صداهای دنیا طلبانه و باطل گرایانه در 

مسجد پرهیز می کنند.

پرهیز از سخنان لغو و امور باطل و حرام در مسجد ■
اهالی مسجد تراز اسالمی، از سخنان لغو و ورود در امور باطل و حرام در مسجد می پرهیزند2؛ چرا 
که یک قسم تخریب مسجد، یاد کرد.  مسائل حرام، مانند غیبت، تهمت، افتراء، اِفک، توطئه بر ضد 

نظام دینی، امت اسالمی، افراد مظلوم و... است3. 

پرهیز از خرید و فروش یا معامله در مسجد ■
یکی از نمودهای سخن و کار دنیایی در مسجد، تجارت و خرید و فروش است. مسجد جایگاه ذکر 

الهی است؛ از این رو مؤمنان در مسجد، مشغول خرید و فروش کاالی خود نمی شوند4.

ُروَها فِي ُکلِّ َسْبَعِۀ أَیَّاٍم َو َضُعوا فِیَها الَْمَطاِهَر)مغربی، 1385 ه  ق، ج 1، ص: 149(. 1. َو َعْنُه ع َقاَل َجنُِّبوا َمَساِجَدُکْم َرْفَع أَْصَواتُِکْم َو بَْیَعُکْم َو ِشَراَءُکْم َو ِساَلَحُکْم َو َجمِّ
ُروَها فِي ُکلِّ َسْبَعِۀ أَیَّاٍم َو  َقاَل َرُسوُل اهللِ ص َجنُِّبوا َمَساِجَدُکْم َمَجانِیَنُکْم َو ِصْبَیانَُکْم- َو َرْفَع أَْصَواتُِکْم إاِلَّ بِِذْکِر اهللِ تََعالَی- َو بَْیَعُکْم َو ِشَراَءُکْم َو ِساَلَحُکْم- َو َجمِّ

َضُعوا الَْمَطاِهَر َعلَی أَبَْوابَِها)اصفهانی، 1404 ه  ق، ج 80، ص: 349( 
االمام علی)علیهالسالم(: قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم(: اذا عملت امتی خمس عشره خصله حل بها البالء، قیل: یا رسول اهلل و ما هی؟ قال: اذا ... ارتفعت االصوات فی 
المســـاجد؛ »هرگاه اّمت من به پانزده ویژگی عمل کند، بال بر او فرود می آید.« گفته شد: ای پیامبر خدا! آن ها چیست؟ فرمود: »هنگامی که...  صداها در مساجد، بلند شوند.« 

)مسجد در آیینه حدیث، مسعودی، ص250-249(
رَّةِ َو َطَرَدُه. )کلینی، 1407 ه  ق، ج 7، ص: 263( 2. إِنَّ أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن ع َرأَی َقاّصاً فِي الَْمْسِجِد َفَضَربَُه بِالدِّ

ْعُر«ِفي« اَلُم«أَْن«یُْنَشَد«الشِّ ََّما نُِصَبِت الَْمَساِجُد لِلُْقْرآِن. َو نََهی«َعَلْیِه«السَّ اَلُم: َمْن َسِمْعُتُموُه یُْنِشُد ِشـــْعراً فِي الَْمْسِجِد َفُقولُوا لَُه: َفضَّ اهللُ َفاَك إِن َقاَل َعلَْیِه السَّ
الَْمْسِجِد. )عاملی، 1412 ه  ق، ج-2، ص: 187(

ْیُف فِي الَْمْسِجِد. )قّمی، 1413 ه  ق، ج 4، ص: 8( َُّة فِي الَْمْسِجِد َو نََهی أَْن یَُسلَّ السَّ ال ْعُر«أَْو«یُْنَشَد«الضَّ نََهی َعْن أَْن یُْنَشَد«الشِّ
یا أباذر من أجاب داعي اهلّل و احسن عمارة مســـاجد اهلّل کان ثوابه من اهلّل الجنۀ، فقلت: بأبي أنت و أمي یا رسول اهلّل کیف یعمر مساجد اهلّل قال: ال یرفع فیها 
األصوات و ال یخاض«فیها«بالباطل و ال یشتري فیها و ال یباع، و اترك«اللغو ما دمت فیها، فإن لم تفعل فال تلومن یوم القیامۀ إال نفسک. )کاشانی، 1406 ه  ق، 

ج 26، ص: 195(
3. تسنیم، ج33، صص: 387

ُروَها فِي ُکلِّ َسْبَعِۀ أَیَّاٍم َو َضُعوا فِیَها الَْمَطاِهَر)مغربی، 1385  4. َو َعْنُه ع َقاَل َجنُِّبوا َمَساِجَدُکْم َرْفَع أَْصَواتُِکْم َو بَْیَعُکْم«َو«ِشَراَءُکْم َو ِساَلَحُکْم َو َجمِّ
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ذکر خدا )نماز، دعا، قرآن و...(و تحصیل علم ■
اهالی مسجد تراز اســـالمی همانگونه که از امور دنیایی و باطل می پرهیزند، همواره مشغول ذکر 

الهی و تحصیل علم هستند1.

هوشیاری در برابر نقشه ها و توطئه های دشمنان و حفظ مسجد ■
به دلیل نقش محوری مسجد در پیروزی انقالب و اســـتقرار نظام اسالمی و کوتاه شدن دست 
دشمنان اسالم2، آن ها همواره با تالش برای ایجاد انحراف در نهضت و تخریب روحانیت به دنبال 
سست نمودن، خالی کردن و از بین بردن مساجد هستند3 تا از این طریق بتوانند به تدریج انقالب 
را منحرف کنند و به این نظام لطمه بزنند. اهالی مســـجد تراز اسالمی همواره در برابر این نقشه و 

توطئه ها هوشیار هستند4 و این مراکز روحانیت و سنگرهای اسالم را حفظ می کنند5.

 تنظیف و تطهیر و غبارروبی و عطرافشانی مساجد ■
اهالی مسجد تراز اسالمی با تأسی به حضرت ابراهیم و اسماعیل به غبارروبی6، جاروکشی7، 

پاکیزه نمودن، تطهیر و عطرافشانی8 مسجد اهتمام می ورزند.

ه  ق، ج 1، ص: 149(
ُروَها فِي  َقاَل َرُسوُل اهللِ ص َجنُِّبوا َمَساِجَدُکْم َمَجانِیَنُکْم َو ِصْبَیانَُکْم- َو َرْفَع أَْصَواتُِکْم إاِلَّ بِِذْکِر اهللِ تََعالَی- َو بَْیَعُکْم«َو«ِشَراَءُکْم َو ِساَلَحُکْم- َو َجمِّ

ُکلِّ َسْبَعِۀ أَیَّاٍم َو َضُعوا الَْمَطاِهَر َعلَی أَبَْوابَِها)اصفهانی، 1404 ه  ق، ج 80، ص: 349( 
ان رسول اهلل نهی«عن«الشراء«و«البیع فی المسجد و ان تنشذ فیه ضاله و ان ینشد فیه شعر؛ پیامبر خدا )صل( از خرید و فروش در مسجد و 

اینکه در آن، گمشده ای جست وجو گردد و یا شعری خوانده شود، نهی فرمود. 
عن رسول اهلل اذا رایتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، فقولوا: الاربح اهلل تجارتک؛ هرگاه کسی را در مسجد، در حال خرید و فروش دیدید، 

بگویید: خداوند، تجارتت را سودبخش قرار ندهد! )مسجد در آیینه حدیث، مسعودی، صص239-238(
1. قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: یا اَباَذرِّ ُکّل ُجُلوٍس فِی الَْمْسِجِد لغٌو ااِّل ثالثًۀ: َقراءٌة«ُمَصٍل«أْو«ذاِکُر«اهلل«تَعالی«اَْو«سائٌل«عْن«ِعْلم. )بحار االنوار، جلد 83، 

ص: 370(
2. صحیفه امام، ج 13، ص: 20-19، 1359/4/20
3. صحیفه امام، ج 13، ص: 16-15، 1359/4/20

4. صحیفه امام، ج 12، ص: 393، 1359/3/14
5. صحیفه امام، ج 15، ص:15-14، 1360/4/10

6. پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه نماز در شهر زنجان 1375/6/31
7. َمْن َقمَّ َمْسِجداً َکَتَب اهللُ لَُه ِعْتَق َرَقَبٍۀ َو َمْن أَْخَرَج«ِمْنُه«َما«یَُقذِّي َعْیناً َکَتَب اهللُ لَُه ِکْفلَْیِن ِمْن َرْحَمِتِه)برقی، 1371 ه  ق، ج 1، ص: 57(

«َسْبَعِة«أَیَّاٍم«َو«َضُعوا«ِفیَها«الَْمَطاِهَر.«)مغربی، 1385 ه  ق، ج 1،  َو َعْنُه ع َقاَل َجنُِّبوا َمَساِجَدُکْم َرْفَع أَْصَواتُِکْم َو بَْیَعُکْم َو ِشَراَءُکْم َو ِساَلَحُکْم َو«َجمُِّروَها«ِفي«ُکلِّ
ص: 149(

«َسْبَعِة«أَیَّاٍم«َو« َقاَل َرُسوُل اهللِ ص َجنُِّبوا َمَساِجَدُکْم َمَجانِیَنُکْم َو ِصْبَیانَُکْم- َو َرْفَع أَْصَواتُِکْم إاِلَّ بِِذْکِر اهللِ تََعالَی- َو بَْیَعُکْم َو ِشَراَءُکْم َو ِساَلَحُکْم- َو«َجمُِّروَها«ِفي«ُکلِّ
َضُعوا«الَْمَطاِهَر«َعَلی«أَبَْوابَِها. )اصفهانی، 1404 ه  ق، ج 80، ص: 349(

8. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
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متولیان،«مدیران«و«امناء««
متولیان اماکن مذهبی، جز تقواپیشـــگان نیســـتند1. هیئت های امنـــاء، متولیان، واقفان و 
دست اندرکاران مساجد، باید مردان مومن و متقی باشند2؛ چرا که تولیت مراکز دینی، امری الهی 
و ملکوتی است3. پیامبر اکرم وقتی می خواستند برای مسجد، مؤّذن انتخاب کنند، فقط اسالم 
و ایمان، مجاهدت در راه خدا و نشـــان دادن فداکاری در این راه را مالك قرار دادند4. بنابراین در 
انتخاب اعضای هیئت امناء، مسؤالن و خادمان، همین معیارها باید لحاظ شود. یکی از مهمترین 
نقش هایی که این افراد بر عهده دارند، ایجاد جذبه و اشـــتیاق در دل های پاك جوانان با محبت 

کردن به آنان است5.

ُقوَن )تسنیم، ج33، صص: 373-372( وَن َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَما َکانُوا أَْولَِیاَءُه إِْن أَْولَِیاُؤُه إاَِلّ الُْمَتّ بَُهُم اهلَلّ َوُهْم یَُصُدّ 1. َوَما لَُهْم أاََلّ یَُعِذّ
2. تسنیم، ج35، صص: 296-295
3. تسنیم، ج32، صص: 411-410

4. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1380/2/28
5. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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نقش آفرینان بیرونی، اقشـــار، گروه ها، سازمان ها و نهاد هایی هستند که خارج از فضای مسجد 
به پشتیبانی از عملیات عبادی، سیاسی، اجتماعی مسجد می پردازند. حوزه های علمیه و مراکز 
رسیدگی به امور مساجد از یک سو پشتیبانان تخصصی مساجد هستند که به آماده سازی روحانی 
تراز و یاری وی در ایفای نقش ها و وظایفش می پردازند، از سوی دیگر عموم مردم، دستگاه های 
حاکمیتی، دولتی و نهاد های عمومی، مانند شهرداری ها، پشتیبانان عمومی هستند که به امور 
ساختن، تعمیر و آبادسازی مسجد و پرداختن به آرایه های ظاهری و معنوی آن و کارهای تبلیغاتی 
و رســـانه ای1 برای رونق روز افزون این کانون های معنویت و صفا2 اهتمام می ورزند. در جامعه 
اسالمی، همگان خود را ملتزم و متعهد به پشتیبانی از نهاد مقدس مسجد و خدمت به آن، ترویج 
نماز3 و حضور گرم در نمازهـــای جماعت می دانند و به قدر توان و همت در این حرکت بزرگ که 

شایسته است جهاد نامیده شود، مشارکت می کنند4.

1. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14
2. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23

3. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز 1381/6/16
4. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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مجاهدان«و«رزمندگان««
اگر دفاع نباشد، مراکز دینی و عبادی آسیب می بینند و ویران می شوند1؛ هم چنین به دلیل آنکه با 
آبادی مراکز دینی، زمین آباد می شود؛ اگر مبارزان و مجاهداِن راه حق نباشند، ستم و فساد زمین 
را فرا می  گیرد و ســـرزمین  ها ویران، فاسد و زمینه زندگی مردم خراب می شود2. این خطر، همه 
موحدان عالم را تهدید می کند. اگر جنگ، دفاع و سنگرنشینی رزمندگان نبود، نه تنها مساجد، 
که از معبدهای یهود، ترسا و صومعه های راهبان منزوی نیز اثری نبود و جبهه استکبار هیچ معبد 
و عابدی را باقی نمی گذاشت و سراسر جهان را کفر فرا می گرفت؛ بنابراین وظیفه عابدان است که 
برای سنگرنشـــینان دعا کنند3. گروهی که خداوند به آنان اذن جهاد داده و نصرت شان را وعده 
است، کسانی هستند که اگر مبارزه کنند و سپس تمّکن یابند، نه تنها مسجد، بلکه نماِز مسجد را 

نیز حفظ و عبادت را احیا می کنند4.

َِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن ِدیَارِِهم بَِغْیِر َحقٍّ إاِلَّ أَن یَُقولُوا َربَّنا اهللُ َولَْوالَ َدْفُع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهم بَِبْعٍض  َُّهْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللَ َعلَي نَْصِرِهْم لََقِدیٌر * ال 1. أُِذَن لِلَِّذیَن یَُقاتَُلوَن بِأَن
َمْت َصَواِمُع َوبَِیٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یُْذَکُر فِیَها اْسُم اهللِ َکِثیراً َولََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصُرُه إِنَّ اهللَ لََقِوٌي َعِزیٌز )سوره حج، آیات: 40-39( َُّهدِّ ل

ََّفَسَدِت األْْرُض 2. َولَْواَل َدْفُع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهم بَِبْعٍض ل
3. تسنیم، جلد6، صص 235-234

4. بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ir.esra.portal، تاریخ بازدید: 1397/4/31



57 نقش آفرینان بیرونی

حوزه«های«علمیه««
حوزه های علمیه در پرورش و آماده ســـازی روحانیونی که از عهده مدیریت محتوایی و معنوی 
مساجد به نحو خردمندانه، مسؤالنه و عاشقانه برآیند، وظیفه ای ذاتی و طبیعی1 دارند این مراکز 
هم چنین در یاری رســـاندن روحانی به منظور آماده شدن برای طبابت معنوی2 نقشی بی بدیل 

دارند. 

1. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
2. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18



58

مراکز«رسیدگی«به«امور«مساجد««
مراکز رسیدگی به امور مساجد در کنار وظایف مختلفی که در راستای سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و پشتیبانی از مســـاجد بر عهده دارند، در یاری رساندن روحانی جهت آماده شدن برای طبابت 

معنوی،1 مانند حوزه های علمیه، نقش دارند.

1. همان



59 نقش آفرینان بیرونی

دستگاه«های«حاکمیتی،«دولتی«و«عمومی««
قرآن کریم هنگام توصیف قدرتمندانِ مؤمن، اقامه ی نماز را در صدر وظایف آنان نام برده است1. 
این وظیفه، در عمل شخصی، کیفیت بخشیدن به نماز و در تالش اجتماعی، ترویج نماز و همگانی 
کردن آن است2. بر پا داشـــتن نماز در میان مردم، نقشی بنیادی دارد و همچون پایه ی استواری 
برای پیشبرد هدف های بزرگ نظام اسالمی به شمار می آید3. تحقق این مهم، عالمت یک حکومت 
الهی برخوردار از حرکت و جهت گیری صحیح است که باید جّدی گرفته و تقویت شود4.از این رو  
ترویج نماز و پرداختن به مساجد باید به مثابه جهاد، مورد توجه و اهتمام همه مسؤالن بخش های 
حکومت قرار گیرد5. وزارتخانه  ها به ویژه آموزش و پرورش، علوم و فن آوری، ارشاد، سازمان صدا 
و سیما، سازمان  تبلیغات اســـالمی، مراکز تولید سینمایی، دانشگاه  ها و مدارس، پژوهشگاه  ها، 
کارگاه  ها، ، نیروهای مسلّح، مدیریت های امور شهری و حمل و نقل و غیره هر یک به گونه ای باید 
خود را ُملتزم و متعهد بدانند که در این حرکت همگانی ســـهیم شوند و نقش ویژه ی خود را ایفا 
کنند6 و دولت نیز برای رفع کمبود مسجد و نمازخانه در مراکز پرجمعیت، باید تدبیر و اقدام کند7.

َکاَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَکِر الََة َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم«ِفي«اْلَْرِض«أََقاُموا«الصَّ َِّذیَن إِن«َمکَّ 1. ال
2. پیام به بیست و دومین اجالس سراسری نماز 1392/6/13

3. پیام به هفتمین اجالس سراسری نماز 1376/7/7
4. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19

5. دیدار با مسئولین اجرایی استان کرمانشاه 1390/7/28
6. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز 1381/6/16

7. بیانات در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/8/29
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علمای«دین،«روشنفکران،«هنرمندان«و«نویسندگان««
گروه های مرجع که مردم از آن ها الگو میگیرند، هم چنین صاحبان  تریبون های مذهبی)منبر( 
و رسانه ای)رایو، تلویزیون، ســـینما، مطبوعات، کتاب، اینترنت، فضای مجازی و مانند این ها(1 
با انتقال انواع پیام ها، می توانند نقش بســـیار مهم و تأثیرگذاری در جهت دهی افکار عمومی و 
فرهنگ سازی بر عهده گیرند. اینان باید نقش ویژه ای در ترویج مهمترین نیاز معنوی جامعه که 
همان رابطه با خداوند و معنویت اســـت، ایفا کنند و از آنجا که مسجد مایه به ثمر رسیدن نهضت 
مردم مسلمان ایران و نجات کشور از دست استبداد داخلی و استعمار خارجی بود، باید در حفظ 
مسجد و استحکام آن بکوشند2. تالش های عالمانه، مدبرانه و نازك اندیشانه، با استفاده از برترین 
شـــیوه  ها، فنی ترین و هنری ترین ابزارها، می تواند چهره  ی زیبا و ترغیب کننده ی این فریضه ی 
نجات بخش را به همه نشان دهد3 و موجب گرایش بیشتر مردم به نماز و اقبال آنان به مساجد شود.

1. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز 1381/6/16
2. صحیفه امام، ج 8، ص:60، 1358/3/15

3. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز 1381/6/16



61 نقش آفرینان بیرونی

دانشگاهیان«و«دانشجویان««
دانشجویان، دانشگاهیان، علما و روحانیون، مغز متفکر جامعه هستند1 که با نفوذشان میان مردم، 
می توانند جریان سازی اجتماعی کنند. ائتالف و اتحاد این دو قشر،  منجر به اتحاد همه ملت خواهد 
شد2، همان گونه که در زمان انقالب این اتفاق رخ داد و پیروزی مردم را به ارمغان آورد3. هدف غایی 
از این ائتالف، پیاده سازی اسالم در تمامی نهادها و نظامات اجتماعی و تحقق جامعه اسالمی به 
تمام معناست. از آنجا که مساجد پایگاه های دین4 و سنگرهای اسالم5 هستند، بهترین محل برای 
شکل گیری و عملیاتی شدن این ائتالف، مسجد است. از این رو دانشگاهیان و دانشجویان عالوه بر 
دانشگاه، این سنگر را نیز حفظ6 و مساجد را با رفتن خودشان، آباد می کنند7. این قشر فرهیخته 

می تواند یاری گر امام جماعت در انجام مأموریت های مسجد تراز اسالمی باشد.

1. صحیفه امام، ج 12، ص: 394، 1359/3/14
2. صحیفه امام، ج 12، ص: 389، 1359/3/14

3. صحیفه امام، ج 13، ص: 17-16، 1359/4/20
4. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/14

5. صحیفه امام، ج 15، ص:15-14، 1360/4/10
6. صحیفه امام، ج 12، ص: 393، 1359/3/14
7. صحیفه امام، ج 12، ص: 501، 1359/4/10
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مردم«)جوانان،«پدران«و«مادران«و«همسران(««
مردم پشتیبان اصلی مساجد هستند، چرا که مسجد خانه آنان و بیوت متقین است. بنابراین در 
جامعه اسالمی، خدمت به مسجد، کاری مردمی شمرده می شود1 و همگان در بُعد عمران ظاهری 
در ساختن، تعمیر و آراستن مساجد به اندازه ی توان خویش مشارکت می کنند2. در بُعد عمران 
باطنی نیز پدران و مادران با همراه نمودن فرزندان و نوجوانان خود و تشویق آنان به حضور و فعالیت 
در مسجد و همسران با توصیه به یکدیگر برای استمداد معنوی از مسجد و آموختن سبک زندگی 
دینی از این پایگاه های اسالمی، مسجد را یاری می کنند. نوجوانان و جوانان3 هم در جستجوی 
نقش آفرینی اجتماعی، استقالل شخصیتی، دوست یابی و فراگیری دین، همگی با حضور خود 

در نماز جماعت و توصیه و تذکر به کسانی که از آن ها تأثیرپذیر هستند، مساجد را آباد می کنند.

1. پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه نماز در شهر زنجان 1375/6/31
2. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
3. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز 1381/6/16
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عوامل«زمینه«ساز«و«تسهیل«گر«««
)الزامات(
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65 عوامل زمینه ساز و تسهیل گر )الزامات(

این مقوله مشتمل بر مضامینی است که مقدمه و الزمه انجام مأموریت های مسجد تراز اسالمی 
هستند. وجود این عوامل در یک مسجد، آن را به مسجد تراز تبدیل نمی کند، اما نبود آن ها نقص 
محسوب می شـــود و انجام مأموریت ها و تحقق آثار را می تواند مختل، کند، کم اثر و گاه ناممکن 
سازد. عوامل زمینه ســـاز با عوامل تسهیلگر متفاوتند. اگر عوامل زمینه ساز محقق نشود، اساسا 
فرصتی برای انجام مأموریت ها فراهم نمی شود. بنابراین این عوامل، انجام مأموریت ها را ممکن 
می کند. اما عوامل تسهیل گر، اجرای مأموریت ها را تقویت و یا تسریع، هم چنین دایره مخاطبان 
آن را گسترده تر و احتمال تأثیر را بیشتر می کند. بنابراین همه این عوامل، شرط الزم برای تحقق 

مسجد تراز اسالمی هستند، اما کافی نیستند.

عوامل«زمینه«ساز«و«تسهیل«گر«تحقق«مسجد«تراز«اسالمی«در«ذیل«آمده«است:««

مسجد«باید«برقرار«باشد1«●
 یعنی در هر ســـه وقت صبح2، ظهر و شب نماز جماعت در آن اقامه شود3 و درب مسجد از پیش از 

1 . بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران 1395/5/31
2. پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه نماز در شهر زنجان 1375/6/31

3. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/17
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ظهر تا پس از نماز عشا باز باشد1 تا مردم بتوانند در اوقات شرعی نماز، از مسجد استفاده کنند.

««نغمه«اذان«که«عالمت«مسلمانی2 و«یکی«از«نشانه«های«توجه«به«نماز«و«اقامه«نماز«در«شهر«اسالمی««●
است3،«باید«با«صوت«خوش«و«دلنواز«در«همه«شهرها«و«محله«ها«پخش«شود4.«

«مسجد«نباید«وسیله«ی«زحمت«و«آزار«مجاوران«شود؛«بنابراین«تنها«صدایی«که«باید«از«مسجد«در«فضا«
طنین«بیفکند،«بانگ«اذان«است«و«پخش«صداهای«آزاردهنده،«به«ویژه«در«شب«و«هنگام«آسایش«مردم،«

کاری«ناروا«و«در«مواردی«خالف«شرع«است5.«

مسجد«باید«پاکیزه،««بهداشـــتی6،«تمیز،«معّطر7،«زیبا8 و«آراسته«به«آرایه«های«معنوی«و«ظاهری9 «●
باشد.«از«نظر«مکانی«مسجد«باید«در«جایی«بنا«شود«که«قطب،«محور«و«کانون«اصلی«شهر،«روستا،«مدرسه،«
دانشگاه«و«همه«مراکز«جمعیتی«باشـــد10 تا«مؤمنان،«به«ویژه«جوانان«و«نوجوانان«به«آسانی«به«مسجد«

دسترسی«داشته«باشند11.

برقراری«رابطه«مستحکم«با«همه«اقشار«جامعه«أعم«از«جوانانی«که«ازدواج«می«کنند،«کسانی«که«به««●
موفقیت«های«علمی،«اجتماعی،«هنری«و«ورزشی«دست«می«یابند،«صاحب«هّمتانی«که«کمک«به«دیگران«
را«وجهه«ی«همت«خود«می«ســـازند،«غمدیدگانی«که«غمگساری«می«جویند«و«حتی«نوزادانی«که«متولد«
می«شوند12 و«همکاری«و«پیوند«تعریف«شده«و«شایسته«««با«مراکز«آموزشی«محل13 زمینه«را«برای«گرایش«
بیشتر«مردم«و«جذب«نوجوانان«و«جوانان«به«مسجد«مساعدتر«و«دایره«نفوذ«مسجد«را«گسترده«تر«می«کند«

و«این«امکان«را«فراهم«می«کند«که«افراد«بیشتری«از«آثار«و«برکات«مسجد«تراز«اسالمی«بهره«مند«شوند.

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران 1395/5/31
2. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1370/12/17

3. بیانات در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/8/29
4. پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه نماز در شهر زنجان 1375/6/31

5. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
6. پیام به بیست و دومین اجالس سراسری نماز 1392/6/13

7. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
8. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19

9. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
10. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19

11. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
12. همان
13. همان
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آثار«و«برکات««
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69 آثار و برکات

فردی که در اثر رفت و آمد به یک مسجد تراز اسالمی، در معرض مأموریت های مسجد قرار گیرد 
و از روحانی شایسته و سایر نقش آفرینان آن بهره مند شود، از آثار و برکات ذیل برخوردار خواهد 
شد. بدیهی است که همه این آثار، در همه افراد به یک اندازه محقق نخواهد شد؛ شدت و ضعف در 
معیارِ تراز بودن مسجد، کّمیت و کیفیت ارتباط فرد با مسجد، زمینه ها و قابلیت های فردی و سایر 

مؤلفه های محیطی مداخله گر، از عوامل تعیین کننده در این خصوص هستند.
در مسجد تراز اسالمی، مومنان با اقامه نماز به جماعت، موجبات بارش انبوه تر و دلنشین تر رحمت1 
و هدایت الهی2 را فراهم می کنند. آنان به واســـطه عمران مساجد با نماز، از عذاب الهی3 و بالهای 

1. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19 - َمن أدَمَن االِخِتالَف إلَی الَمســـاِجِد أصاَب إحَدی الثَّماِن: أخا ُمسَتفاداً فِي اهلّل ِ َعزَّوَجلَّ ، أو ِعلما 
نِب َحیاًء ، أو َخشَیًۀ . )کنز العّمال، ج 7، ص: 570( ُمسَتظَرفا ، أو َکِلَمًة«تَُدلُُّه«َعلی«ُهدًی ، أو اُخری تَصِرُفُه َعِن الرَّدی ، أو َرحَمًة«ُمنَتَظَرًة ، أو تَرَك الذَّ

2. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1381/6/16 - خدا یک نور ویژه دارد فرمود: یَْهِدي«اهللُ«لُِنوِرِه. این در مسجد و حرم هست فقط، این 
.esra.portal ،فِي بُُیوٍت أَِذَن اهللُ أَن تُْرَفَع( است... خب چه کسي با او آشناست؟ مرداني که شب و روز به یاد او هستند. )بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء(

ir، تاریخ بازدید: 1397/4/31(
َسْت أَْسَماُؤُه یَا أَْهَل  3. أَنَّ َرُســـوَل اهللِ ص َقاَل إِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ إَِذا َرأَی أَْهَل َقْریٍَۀ َقْد أَْسَرُفوا فِي الَْمَعاِصي َو فِیَها ثاََلُث نََفٍر ِمَن الُْمْؤِمِنیَن نَاَداُهْم َجلَّ َجاَللُُه َو تََقدَّ
ِّیَن بَِجاَللِي الَْعاِمِریَن«بَِصاَلتِِهْم«أَْرِضي«َو«َمَساِجِدي َو الُْمْسَتْغِفِریَن بِاألْْسحارِ َخْوفاً ِمنِّي أَلَنَْزلُْت بُِکْم َعَذابِي ثُمَّ اَل  َمْعِصَیِتي لَْو اَل فِیُکْم ِمَن الُْمْؤِمِنیَن الُْمَتَحاب

أُبَالِي. )قّمی، صدوق، 1386 ه  ق، ج 2، ص: 522(
َِّذیَن یََتَحابّوَن بَِجاَللِي َو یَْعُمُروَن«َمَساِجِدي َو یَْسَتْغِفُروَن بِاألْْسَحارِ أَلَنَْزلُْت َعَذابِي   َعلِـــيٍّ ع َقاَل إِنَّ اهللَ تََعالَی إَِذا أََراَد أَْن یُِصیَب أَْهَل األْْرِض بَِعَذاٍب َقاَل لَْو اَل ال

)قّمی، صدوق، 1386 ه  ق، ج 2، ص: 522(
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دنیوی در امان هستند1 و خداوند آن ها را به نوری ساطع در روز قیامت بشارت داده2 و در آن نشئه 
هولناك، شادمانی و جواز عبور از صراط را برایشـــان تضمین نموده است3. مادامی که نمازگزار 
در مسجد نشسته باشد، خداوند به ازای هر نََفســـی، درجه ای در بهشت به وی عطا می فرماید، 
فرشتگان بر او صلوات می فرستند، ده حسنه برای او نوشته و ده گناه از نامه عملش محو می شود4. 
عالوه بر این آثار معنوی و اخروی، بیان سخن حق، آموزش دین، اخالق و سیاست، در مسجد بیش 
از هر جای دیگری دلنشین است و به زندگی فرد و جامعه سمت و سویی خدایی می دهد5 و فرد و 

جامعه را به تراز اسالمی نزدیک می کند6.
آثار و برکات دنیوی مســـجد را می توان به دو دسته فردی و اجتماعی دسته بندی کرد. »بارش 
رحمت الهی« که اثری معنوی اســـت، بر تمامی آثار فردی و اجتماعی سایه می افکند. به عبارت 
دیگر تمامی آثار مذکور را میتوان مصادیق رحمت الهی دانست؛ چرا که اوالً: هیچ اثری نیست که 
از ناحیه خداوند نباشد )المؤثّر فی الوجود ااّل اهلل( ثانیاً: رحمت، عامترین صفت خداوند است که 
همه عنایات الهی به بندگان از آن نشأت می گیرد )یا من وسعت رحمته کل شیء(. بنابراین رحمت 
که خود ناشی از اجتماع خالصانه مؤمنان بر محور ذکر و نماز است، مقدمه سایر آثار است و انجام 

مأموریت ها و تحقق آثار را ممکن، تسهیل و تسریع می کند.

اِدُق: یَا َفْضُل اَل یَأْتِی الَْمْسِجَد ِمْن ُکلِّ َقِبیلَه إاِلَّ َوافُِدَها َو ِمْن ُکلِّ أَْهِل بَْیٍت إاِلَّ نَِجیُبَها یَا َفْضُل اَل یَْرِجُع َصاِحُب الَْمْسِجِد بِأََقلَّ ِمْن إِْحَدی ثاََلِث ِخَصاٍل  1. َقاَل الصَّ
ا أٍَخ یَْسَتِفیُدُه فِی اهللِ )وسائل الشیعه، ج، 5،ص: 193( نَْیا َو إِمَّ ا ُدَعاءٍ یَْدُعو بِِه َفَیْصِرُف«اهللُ«بِِه«َعْنُه«باََلَء«الدُّ ا ُدَعاءٍ یَْدُعو بِِه یُْدِخُلُه اهللُ بِِه الَْجنَّه َو إِمَّ إِمَّ

َماءِ َکَما تُِضي ُء الّنُجوُم أِلَْهِل األْْرِض أاََل ُطوبَی لَِمْن َکانَِت الَْمَساِجُد  2. َقاَل َرُسوُل اهللِ ص َقاَل اهللُ تََباَرَك َو تََعالَی إِنَّ بُُیوتِي فِي األْْرِض الَْمَساِجُد تُِضي ُء أِلَْهِل السَّ
اِطِع«یَْوَم«الِْقَیاَمِة.  وِر«السَّ اءِیَن فِي الّظُلَماِت إِلَی الَْمَساِجِد بِالنُّ ِر الَْمشَّ ائِِر أاََل بَشِّ أَ فِي بَْیِتِه ثُمَّ َزاَرنِي فِي بَْیِتي أاََل إِنَّ َعلَی الَْمُزورِ َکَراَمَۀ الزَّ بُُیوتَُه أاََل ُطوبَی لَِعْبٍد تََوضَّ

)ابو جعفر  برقی، 1371 ه  ق، ج 1، ص: 47(
َراِط.  اَحِة«َو«الَْجَواِز«َعَلی«الصِّ ْوِح«َو«الرَّ اَونِْدّي فِي لُبِّ اللَّباِب، َعِن النَِّبيِّ ص َقاَل: الَْمَساِجُد بُُیوُت الُْمتَِّقیَن َو َمْن َکانَِت الَْمَساِجُد بَْیَتُه َضِمَن«اهللُ«لَُه«بِالرَّ 3. الُْقْطُب الرَّ

)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص: 362(
4. یا أبا ذر إن اهلّل تعالی یعطیک ما دمت جالسا في المسجد بکل نفس تتنفس فیه درجة«في«الجنة، و تصلي علیک المالئکۀ و یکتب لک بکل نفس تنفست 

فیه عشـر«حسنات«و«یمحی«عنک«عشـر«سیئات. )کاشانی، 1406 ه  ق، ج 26، ص: 195(
5. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
6. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
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فرد«تراز«اسالمی««
اقبال به مسجد، رفت و آمد مستمر و انس با مسجد ●
یافتن دوستان الهی ●
شناخت قدر نماز و اقامه نماز به عنوان عملی محبوب، شوق انگیز و جذاب ●
ترك گناه، دوری از فساد، فحشا و منکر ●
معنویت، انس با خدا، تصفیه روح و نیل به خلوص ●
اندیشه و تفکر ●
علم و معرفت ●
آراستگی به ایمان و پاکی از آلودگی های ظاهری و باطنی  ●
حفظ و تعمیق ایمان دینی ●
بصیرت و روشن بینی ●
مصونیت در برابر تهاجم فرهنگی و تبلیغات روانی دشمن ●
زندگی پاك، خردمندانه، سالم، پرنشاط و پرانگیزه ●
روحیه شهادت طلبی و آمادگی فداکاری و جان فشانی در راه خدا ●
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مسجد تراز اســـالمی، خانه و جایگاه جوانان، محل انس و رفت و آمد آنان1 و محلی برای یافتن 
دوستان الهی2 است. اهالی مسجد تراز اســـالمی، قدر نماز را می دانند و نماز را به عنوان یک کار 
محبوب و مطلوب و شوق انگیز و جذاب به جا می آورند، نه تکلیفی از سرباز کردنی3؛ چنین نمازی 
موجب ترك گناه4 و دور شدن انســـان ها از فساد5 ، فحشا، منکر6 می شود. مسجد تراز اسالمی به 
مردم معنویت می بخشد7 و محل انس با خدا8، تصفیه روح و نیل به خلوص است9. سخنان روحانی 
مســـجد و عالم دین موجب تفکر اهل مسجد می شود و مســـجد را به محل تفکر و تأمل تبدیل 
می کند10. در مسجد تراز اسالمی، جوانان پاك نهاد تحت تربیت روحانیون و معلمان آگاه و دلسوز 

قرار می گیرند و در نتیجه، مسجد کانون ذکر، عبادت، اندیشه و معرفت می شود11.
ره آورد عمل به دســـتور قرآنِی زینت کردن به هنگام حضور در مسجد )خذوا زینتکم عند کل 
مسجد(، مزیّن شدن افراد به زینت ایمان و پاکی از آلودگی های ظاهری و باطنی12 همچون غرور 
و برتری طلبی13، خودخواهی و خودکامگی، آزمندی، تجاوزگری، حسادت، بددلی و بدخواهی14  
است. مسجد تراز اســـالمی، همانند حصاری فرهنگی، حافظ ایمان دینی مردم و جوانان است15 
و امام جماعت تراز با قول و عمل خود این ایمان را عمیق تر و پُررونق می گرداند16. مســـجد تراز 
اسالمی پایگاه بصیرت است و بصیرت فرهنگی و سیاسی مردم را ارتقاء میدهد و به آن ها می آموزد 

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
َُّه اَل یَْرِجُع َصاِحُب الَْمْسِجِد  2. َقالَ  َرُسوُل اهللِ )َصلَّی اهللُ َعلَْیِه َو آلِِه(... یَا َفْضُل، اَل یَأْتِي الَْمْسِجَد ِمْن ُکلِّ َقِبیلٍَۀ إاِلَّ َوافُِدَها، َو ِمْن ُکلِّ أَْهِل بَْیٍت إاِلَّ نَِجیُبَها. یَا َفْضُل، إِن
(.َقاَل: ثُمَّ َقاَل  ا أٍَخ«یَْسَتِفیُدُه«ِفي«اهللِ )َعزَّ َو َجلَّ ا ُدَعاءٍ یَْدُعو بِِه لَِیْصِرَف اهللُ بِِه َعْنُه باََلَء الّدنَْیا، َو إِمَّ ا ُدَعاءٍ یَْدُعو بِِه یُْدِخُلُه اهللُ بِِه الَْجنََّۀ، َو إِمَّ بِأََقلَّ ِمْن إِْحَدی ثاََلٍث: إِمَّ

( )طوسی، 1414 ه  ق، ص: 47 ( َرُسوُل اهللِ )َصلَّی اهللُ َعلَْیِه َو آلِِه(: َما اْسَتَفاَد اْمُرٌؤ ُمْسلٌِم َفائَِدًة بَْعَد َفائَِدةِ اْلِْساَلِم ِمْثَل أٍَخ«یَْسَتِفیُدُه«ِفي«اهللِ )َعزَّ َو َجلَّ
َمن أدَمَن االِخِتالَف إلَی الَمساِجِد أصاَب إحَدی الثَّماِن: أخا«ُمسَتفاداً فِي اهلّل ِ َعزَّوَجلَّ ، أو ِعلما ُمسَتظَرفا ، أو َکلَِمًۀ تَُدلُّه َعلی ُهدًی ، أو اُخری تَصِرُفُه َعِن الرَّدی ، 

نِب َحیاًء ، أو َخشَیًۀ. )کنزالعّمال، ج 7، ص: 570( أو َرحَمًۀ ُمنَتَظَرًة، أو تَرَك الذَّ
3. همان

4. َمن أدَمَن االِخِتالَف إلَی الَمساِجِد أصاَب إحَدی الثَّماِن: أخا ُمسَتفاداً فِي اهلّل ِ َعزَّوَجلَّ ، أو ِعلما ُمسَتظَرفا ، أو َکلَِمًۀ تَُدلُّه َعلی ُهدًی ، أو اُخری تَصِرُفُه َعِن الرَّدی 
نِب«َحیاًء«،«أو«َخشَیًة . )کنز العّمال، ج 7، ص: 570( ، أو َرحَمًۀ ُمنَتَظَرًة ، أو تَرَك«الذَّ

5. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19
6. صحیفه امام، ج 12، ص: 392، 1359/3/14

7. دیدار با مسئولین اجرایی استان کرمانشاه 1390/7/28
8. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19

9. همان
10. همان

11. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
12. تسنیم، ج28، صص: 460-458

13. بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ir.esra.portal، تاریخ بازدید: 1397/4/31
14. پیام به هشتمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1377/6/18

15. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
16. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون در تاریخ 1370/12/14
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که به جای اشخاص، گروه ها و احزاب، به حرکت عمومی جامعه و نسبت آن با اهداف نظام )عدالت 
اجتماعی، استقالل واقعی، ایجاد تمدن اسالمی، تدیّن روزافزون جامعه( توجه کنند و با چنین 
نگاه سیاسی ای به حوادث جامعه بنگرند1. امام جماعت مسجد تراز اسالمی، با مأمومین، به ویژه 
جوانان ارتباط چهره به چهره برقرار می کند و از این طریق به خنثی ســـازی آثار منفی تبلیغات 
بیگانه2 به نحو موثرتر و کارآمدتر از فضای مجازی و صدا و سیما می پردازد و به مخاطبان، به ویژه 
جوانان، در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مصونیت می بخشد3. مسجد تراز اسالمی، به علت فضای 
نورانی و عطرآگین خود که ناشی از برکت نماز و عبادت خالصانه است، کالبد زندگی انسان ها را 
لطیف، نورانی، معطر4، پرنشاط و پرانگیزه می سازد5 و زندگی پاك، خردمندانه و سالم6 را برای اهل 
خود به ارمغان می آورد. با این اوصاف در مسجد تراز اسالمی، افرادی پرورش می یابند که روحیه 

شهادت طلبی دارند و آماده جان فشانی و فداکاری در راه خدا هستند7.

1. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
2. صحیفه امام، ج 17، ص:44-42، 1361/7/22

3. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
4. پیام به هشتمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1377/6/18

5. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
6. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18

7. صحیفه امام، ج9، ص:89، 1358/4/24 - بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19 - بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
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جامعه«تراز«اسالمی««
اتحاد و انسجام و هماهنگی همه اقشار مردم  ●
دفع و رفع ظلم و ستم ●
استقالل کشور و ملت ●
استقامت ملّی ●
کاهش هزینه های مادی و معنوی جامعه ●
پیشرفت نظام ●
زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسالمی ●

اگر همه قشرهای مردم با هم متحد باشند، دشمن نمی تواند آسیبی به کشور بزند1، مسجد تراز 
اسالمی، کانون اتحاد، انسجام2 ، هماهنگی همه اقشـــار مردم و کنار گذاشتن اختالفات است3. 

1. صحیفه امام، ج 13، ص: 363-362، 1359/8/26
َُّهْم لَکاِذبُوَن.  2. َو الَّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجداً ِضراراً َو ُکْفراً َو تَْفریقاً بَْیَن الُْمْؤِمنیَن َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اهللَ َو َرُسولَُه ِمْن َقْبُل َو لََیْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنا إاِلَّ الُْحْسني  َو اهللُ یَْشَهُد إِن

)سوره توبه، آیه: 107(
3. صحیفه امام، ج 13، ص: 19-21، 1359/4/20 - تسنیم، ج35، صص 285و286



75 آثار و برکات

مسجد تراز اسالمی و نماز، ملّت را به قیام هلل وا می دارد1 و منشأ حرکت ها و نهضت های اسالمی 
بزرگ2 علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی می شود.3 این مسجد موجب دفع و رفع ظلم و ستم 
از جامعه می شود4 و بر اساس سنت جهاد در برابر ظلم و امر به معروف و نهی از منکر به نمازگزاران 
می آموزد که در برابر ظلم قدرتهای بزرگ علیه ملت ها سکوت نکنند و تسلیم فشارهای قلدرمابانه 
آنان نشوند5. قدرت های شیطانی می خواهند همه نهادهای مهم و اثرگذار کشور شامل دانشگاه، 
مجلس، دولت و... ، تحت ســـلطه و در خدمت آنان باشد6؛ اما مسجد تراز اسالمی با روشنگری و 
تبیین اهداف نظام ســـلطه و تقویت ایمان مردم، ضامن استقالل ملت هاست7. حفظ استقالل و 
دستیابی به اهداف نهایی نهضت ها نیازمند استقامت است. ائمه جماعات با استقامت خویش8 و 

تالش برای تعمیق ایمان مردم9، مسجد را به پایگاه استقامت ملّی10 تبدیل می کنند.
مسجد تراز اسالمی، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از جمله هزینه های ناشی از اختالفات و 
درگیری ها، انحرافات و آسیب های اجتماعی، جرائم و جنایات، فتنه ها و آشوب های خیابانی و... 
را از دوش جامعه، مردم و مســـؤالن برمیدارد11 و با ترویج معنویت و معرفت دینی در میان مردم، 
به ویژه جوانان، پیشرفت نظام را تســـریع میکند12 و زمینه را برای ایجاد تمّدن اسالمی فراهم 

می کند13.

1. َجَعَل اهللُ الَْکْعَبَۀ الَْبْیَت الَْحراَم قِیاماً لِلنَّاِس. )تفسیر تسنیم، ج6، ص 550(
2. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23 - صحیفه امام، ج 8، ص:60، 1358/3/15

3. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19 - صحیفه امام، ج 13، ص: 20-19، 1359/4/20
4. تسنیم، جلد6، ص: 225 و 231

5. بیانات در جمعی از روحانیون 1370/12/14
6. صحیفه امام، ج 13، ص: 362، 1359/8/26

7. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19 - تسنیم، جلد6، ص: 233 - صحیفه امام، ج 13، ص: 361-359، 1359/8/26
8. صحیفه امام، ج9، ص:480-479، 1358/6/18

9. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون در تاریخ 1370/12/14
10. بیانات در دیدار مردم قم 1375/10/19

11. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
12. دیدار با مسئولین اجرایی استان کرمانشاه 1390/7/28

13. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران 1395/5/31
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ویژگی«ها««
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79 ویژگی ها

این مقوله شامل ویژگی های انحصاری و متمایزکننده مسجد تراز اسالمی است که عمدتاً پس از 
انجام مأموریت ها و حتی تحقق برخی آثار، نمایان می شوند. این ویژگی ها عبارتند از:

آباد و آراسته ●
دارای معماری ساده و نشانگر هویت اسالمی ●
معنویت و نورانیت ●
مأمن و آرامش بخش ●
پایگاه خودسازی و تقوا ●
روح، مرکز و قطب شهر، روستا و همه مراکز جمعیتی ●
مرکز ارتباط روحانیت و ملّت ●
جایگاه و خانه جوانان ●
زنده و پرنشاط، آینده پو و لبریز از امید ●
برخورداری از ظرفیت و توان سازماندهی و هماهنگ سازی مردم در مواقع ضروری و  ●

بحرانی
مایه ترس دشمنان ●
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مسجد تراز اسالمی در اثر عمل نقش آفرینان به وظیفه ی خود، یعنی عمران ظاهری و باطنی، 
مسجدی1، آباد است. در بُعد مادی از ساختمانی سالم، مستحکم، ایمن و آراسته به آرایه های 
ظاهری برخوردار اســـت.  پخش اذان دلنواز، برقراری نماز جماعت در ســـه وقت، وجود امام 
جماعت عادلی که مأمومیـــن با نگاه کردن به او، یاد خدا می افتنـــد2 و حضور گرم و اجتماع 
پرجمعیت همه اقشار مردم و جوانان و عبادت موحدانه3 آنان، نشانه آبادی و آراستگی معنوی4 

مسجد است.
معماری مسجد تراز اسالمی، ســـاده5 و دارای آرایه ها و نشانه های آشکار اسالمی6 است که در 
مقایســـه با دیگر بناهای شهری و معابد ســـایر ادیان7، هویتی منحصر به فرد و متمایز8 به آن 
می بخشـــد. به برکت نماز و عبادت جمعی مؤمنان و کالم و عمل روحانی شایسته، مسجد تراز 
اسالمی از فضایی نورانی9 و معنوی10 برخوردار است و مأمن11 و پناهگاه معنوی و مایه آرامش12 
مؤمنان است. نمازگزاران در مسجد تراز اســـالمی با کسب علم و معرفت، در ساحت اعتقادی 
رشد می کنند و با تقویت ایمان، در ســـاحت عمل صالح، تعالی می یابند؛ بر این اساس، مسجد 

پایگاه تقوا13 و خودسازی14 و جایگاه رشد و سلوك معنوی برای مؤمنان می شود.
نتیجه عمل نقش آفرینان به وظیفه ی ساختن مسجد با معیار مرکزیت و دسترس پذیری آسان 
و نیز برقرار بودن مســـجد و برخورداری از روحانی شایسته، این است که مسجد هنگام نماز در 

1. تسنیم، جلد6، صص 237-236
2. تسنیم، ج28، صص 469-467
3. تسنیم، ج33، صص: 380-379

4. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
5. تسنیم، جلد6، صص 242تا 244 - یا ابن مسعود ما یغني من یتنعم في الدنیا إذا أخلد في النار یَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن الَْحیاةِ الّدنْیا َو ُهْم َعِن اْلِخَرةِ ُهْم غافُِلوَن 
یبنون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد لیست همتهم إال الدنیا، عاکفون علیها، معتمدون فیها، آلهتهم بطونهم)کاشانی، 1406 ه  ق، ج 26، ص: 

)208
6. بیانات در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/8/29

ِۀ الَْوَداِع- إِنَّ ِمْن أَْشَراِط الِْقَیاَمِۀ ...  إِنَّ ِعْنَدَها تَُزْخَرُف الَْمَساِجُد- َکَما تَُزْخَرُف الِْبَیُع َو الَْکَنائُِس... )عاملی، 1409 ه  ق، ج 15، ص: 348( َُّه َقاَل فِي َحجَّ 7. النَِّبيِّ ص أَن
َُّه بِیَعٌۀ َو َقاَل إِنَّ الَْمَساِجَد تُْبَنی ُجّماً اَل تَُشرَُّف )طوسی، 1407 ه  ق، ج 3، ص: 253( 8. أَنَّ َعلِّیاً ع َرأَی َمْسِجداً بِالُْکوَفِۀ َقْد ُشرَِّف َفَقاَل َکأَن

ََّها َمَذابُِح الَْیُهوِد)قّمی، 1386 ه  ق، ج 2، ص: 320( ٍد َعْن أَبِیِه ع أَنَّ َعلِّیاً ع َکاَن یَْکِسُر الَْمَحارِیَب إَِذا َرآَها فِي الَْمَساِجِد َو یَُقوُل َکأَن جْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
اَلُم: إَِذا َقاَم الَْقائُِم لَْم یَْبَق َمْسِجٌد َعلَی َوْجِه األْْرِض لَُه ُشَرٌف إاِلَّ َهَدَمَها َو َجَعلََها ُجّماً)عاملی، 1412 ه  ق، ج-2، ص: 185( َقاَل الَْباقُِر َعلَْیِه السَّ

9. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
10. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی 1368/4/23

11. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز 1381/6/16
12. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19

13. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1381/6/16
14. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران 1395/5/31
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همه مراکز تجمع انسانی مملو از جمعیت مؤمنان می شود و به کالبد زندگی اجتماعی، روحی 
الهی1 و چهره ای ایمانی و معنوی می بخشـــد و به مثابه بارزترین نشانه شهر اسالمی2 و آیین 
مســـلمانی، جلوه گری میکند. تأمین عوامل زمنیه ساز و تســـهیل گر که موانِع رفتن مردم به 
مسجد را برطرف و مقتضی آن را موجود می گرداند از یک سو، و حضور روحانی واجد ویژگی ها 
و شرایط مطلوب در مســـجد که به احوال و امور مردم رسیدگی می کند از سوی دیگر، مسجد 
را مرکز ارتباط روحانیت و ملّت3 می ســـازد و زمینه را برای هدایت و ارشاد مردم و حرکت های 

اجتماعی فراهم میکند.
وقتی راهبرد جذب جوانان با اولویت، در دستور کار امام جماعت و اعضای هیئت امناء، مدیران 
و مســـؤالن بخش های مختلف مسجد، مانند پایگاه مقاومت بســـیج و کانون فرهنگی هنری 
مسجد قرار گرفت و به نحو احسن اجرا شد، اُنس جوانان با مسجد و رفت و آمد و فعالیت آن ها در 
مسجد روزافزون می شود و بدین ترتیب جوانان، مسجد را خانه و جایگاه خود4 می شمرند. موج 
حضور جوانان در مسجد و تشکیل صف های جماعت پرشور5، فضای مسجد را جوانانه، زنده و 
پرنشاط می سازد؛ این امر نوید بخش پرورش انسان های مؤمن، انقالبی، مقاوم و خدمت گزار 
برای نسل های آینده، مدیران و کارگزاران کشور می شود و چهره ای آینده پو و لبریز از امید6 از 

مسجد به نمایش می گذارد.
مساجد ستاد اسالم هستند7. همانگونه که در صدر اسالم، برای مقابله با دشمنان اسالم مردم 
و طوایف از مسجد بسیج می شدند8 و در ایّام انقالب نیز، مسجد مرکز تشّکل مردم بود و سپس 
یک سازماندهی عظیم مسجدی به نام کمیته های انقالب تا مدت ها همه ی کارهای انقالب را 
به عهده گرفت و آشفتگی های آن دوران را به سامان رساند9، مسجد تراز اسالمی هم از ظرفیت 
و توان ســـازماندهی و هماهنگ سازی مردم به منظور مقابله با انواع دشمنی ها و انجام کارهای 

1. پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز 1390/7/19
2. بیانات در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/8/29

3.  صحیفه امام، ج 13، ص:15، 1359/4/20
4. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31
5. پیام به دوازدهمین اجالس سراسری نماز در تاریخ 1381/6/16

6. پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/7/18
7. صحیفه امام، ج 13، ص: 21-20، 1359/4/20

8. صحیفه امام، ج 12، ص: 391، 1359/3/14
9. بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/5/31



82

بر زمین مانده کشور در مواقع ضروری و بحرانی برخوردار است. بنابراین تا زمانی که این مراکز 
ستاد اسالم قوی و واجد مؤلفه های مندرج در این سند باشند، مایه ترس شیاطین و دشمنان 

اسالم1، و امنیت خاطر مؤمنان هستند.

1. صحیفه امام، ج 12، ص: 394، 1359/3/14


