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دیباچه «
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

20/4/59 :  1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقالب 19/7/1390



11

فروغ مسجد  
برگزیده مقاالت کتاب های فروغ مسجد شماره 7-1، 

جلد یک ، بخش اول
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مقدمه «
نلگاه تمدنلی مقلام معظلم رهبلری در طلول دو دهله گذشلته نشلان از اهمیلت ایلن 
موضلوع در منظومله فکلری ایشلان دارد. چنانچله معظلم لله در نظلر و عملل تأکیلد 
فراوانلی بلر جهت گیلری تملام فعالیت هلای دوللت و مللت، بله سلمت دسلتیابی بله 
تملدن نویلن اسلالمی داشلته و دارنلد. چنانچله می فرمایند:»آرملان نظلام جمهلوری 
اسلالمی را می شلود در جملله کوتلاه ایجاد تمدن اسلالمی خالصه کلرد.« )92/6/14(
پیشلرفت های علملی کله در طلول چند دهلۀ اخیر در فضلای علمی و صنعتی کشلور 
بله دسلت آملده و تبدیل شلدن ایلران بله قطلب اول اقتصلادی منطقلۀ خاورمیانه به 
طلور واضلح گویلای ایلن مطللب اسلت که بله فرملودۀ معظلم له بُعلد سلخت افزاری 
تملدن حاصلل شلده اسلت. )91/7/23( و نشلان دهنلده جهت گیری دقیق و درسلت 
مسلئوالن کشلور بله سلمت ایلن بعلد از تملدن می باشلد. چنانچه بلا مشلاهده تاریخ 
نیلز می بینیلم کله بعد سلخت افزاری یعنلی پیشلرفت-های علمی در تمدن اسلالمی 
و کل جهلان بسلیار چشلم گیر بلوده و یکلی از پایه هلای اساسلی آن تمدن درخشلان 

در فرهنلگ اسلالمی بوده اسلت. 
لیکلن ایلن همله، آن آرملان بلند نیسلت، چنانچله رهبری عظیلم الشلأن می فرمایند: 
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»املا بخلش حقیقلی، آن چیزهایلی اسلت که متلن زندگی ملا را تشلکیل می دهد که 
هملان سلبک زندگلی اسلت کله علرض کردیلم. ایلن بخلش حقیقلی و اصللی تمدن 

است...«)91/7/23( 
توجله بله بعلد فرهنگلی تملدن یلا بعلد نرم افلزاری آن طبلق فرملوده ایشلان مهم تر 
از بخلش سلخت افزار اسلت و در صلورت دسلتیابی بله آن، تملدن حقیقلی تشلکیل 
می شلود. املا ملع األسلف ایلن مهلم هنلوز محقلق نشلده اسلت. بله طلور واضح تلر 
پیشلرفت های علملی اصلاًل قابلل قیاس با پیشلرفت های فرهنگی نیسلت که نشلان از 
ضعلف و علدم توجله مسلئوالن و نهادهلای متوللی به مقولله فرهنگ و سلبک زندگی 

ست. ا
در سلبک زندگلی اسلالمی )بله عنلوان پایله و اسلاس و نلرم افلزار تملدن اسلالمی( 
مسلجد، محلور و هسلته فعالیت هلای فلردی و اجتماعلی اسلت و بله شلهادت تاریخ، 
پیامبلر اعظلم و ائمله معصومیلن تملام شلوؤن مدیریلت جامعله از جملله 
فرهنگلی، اقتصلادی، اجتماعلی، نظامی، سیاسلی و ... را در مسلجد سلامان می دادند.

املروز نیلز در مسلیر نیلل بله قلله رفیلع تملدن نویلن اسلالمی، مهم تریلن تکیله گاه 
و نقطله عزیملت، مسلجد اسلت و آن هلم نله هلر مسلجدی. بلکله ایلن مسلجد تلراز 
اسلالمی اسلت کله می توانلد از عهلده این رسلالت خطیلر برآیلد و پرچملدار ترویج و 
تبییلن سلبک زندگلی اسلالمی و چلراغ راه حرکلت بله سلمت تملدن واال و بی بدیل 

ملورد نظلر رهبلری عظیم الشلأن باشلد.
»خانله خلدا و خانله ملردم، خللوت اُنس بلا خدا و جلوت حشلر بلا مردم، کانلون ذکر 
و معلراج معنلوی و عرصله عللم و جهلاد و تدبیلر دنیلوی، جایلگاه عبلادت و پایلگاه 
سیاسلت، دوگانه های به هم پیوسلته ای اسلت که تصویر مسلجد اسلالمی و فاصله آن 

بلا عبادتگاه هلای رایلج ادیلان را نمایان می سلازد.
در مسلجد اسلالمی، شلور و بهجت عبادت خالص با نشلاط زندگی پاك و خردمندانه 
و سلالم درهلم می آمیلزد و فلرد و جامعله را بله تلراز اسلالمی آن نزدیلک می کنلد، 
مسلجد مظهلر آمیختگلی دنیا و آخرت و پیوسلتگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشله 
مکتلب اسلالم اسلت ... .تلا ایلن وظیفله به تملام و کملال گزارده نشلود، هیلچ یک از 
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ملا نبایلد و نمی توانیلم خطلری را کله از کمبود مسلجد یا ضعف و نارسلایی مسلاجد، 
جامعله و جوانلان و خانواده هلا و نسلل های آینلده را تهدیلد می کنلد، غافلل بمانیلم و 
خلود را از بلرکات عظیملی کله مسلجد تراز اسلالمی بله کشلور و نظام و ملردم هدیه 
می کنلد، محلروم سلازیم.« )پیلام مقلام معّظلم رهبلری بله اجلالس سراسلری نملاز، 

مهر1389.(
مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد، تبییلن مالك ها و شلاخصه هلا و همچنیلن تحقق 
مسلاجد تلراز اسلالمی را بله عنوان یکلی از راهبردهای ویلژه خود در دسلتور کار قرار 
داده و بلرآن اسلت تلا بسلترها و زمینه هلای مناسلب بلرای رقلم خلوردن ایلن اتفلاق 

مبلارك را فراهلم نماید.
مجموعله مقلاالت حاضلر کله در قاللب کتلاب سلال مرکلز و بلا عنلوان فروغ مسلجد 
تدویلن گردیلده اند، گزیده ای اسلت از بهتریلن مقاالت گردآوری شلده در کتاب های 
فلروغ مسلجد)از شلماره 1 تلا 7( و تالشلی اسلت در جهلت تبییلن نقلش و جایلگاه 
مسلجد در بعلد نلرم افلزاری تملدن نویلن اسلالمی. امیلد اسلت در نظلر فرهیختگان 

ارجمنلد بله ویلژه ائمله محترم جمعله و جماعلات مقبلول افتد.
الزم اسلت از زحملات خالصانله نویسلندگان گرانقلدر و هملکاران عزیلز در دفتلر 

مطالعلات و پژوهش هلا نهایلت تقدیلر و تشلکر را داشلته باشلیم.
مشتاقانه در انتظار راهنمایی ها و پیشنهادات سازنده شما سروران گرامی هستیم.
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19 فصل یک، مقاله برتر 

مسجد تراز نظام اسالمی 

حمیدرضا مهدوی ارفع

چکیده «
مسلجد، اّولیلن و فراگیر تریلن پایلگاه تجلّلی باورهلا، ارزش ها، اصلول و احلکام نورانی 
اسلالم اسلت که بلا ارائه خدملات متنّوع، در عرصه هلای گوناگون فرهنگلی، اجتماعی، 
سیاسلی، حقوقلی و اقتصلادی بله عملوم ملردم، بله نوعلی نمایندگلی تملام و کملال 
شلئون گسلترده نظلام و مکتلب اسلالم را در سلطح محیلط پیراملون خلود بلر عهده 
دارد. انقلالب اسلالمی  ل کله تحّوللی بنیادیلن را در ارزش هلا، سلاختار ها و رفتار هلا در 
راسلتای احیای اسلالم ناب محّمدی ایجاد و ایجاب نموده اسلت ل ضمن بازگشلت 
دادِن ارکان و اجلزاء جامعله بله الگلوی جامعله مدینه الّنبی، با لحلاظ مقتضّیات زمان، 
عناصلر و کارکرد هلای جدیلدی را بلرای همله یلا اکثلر سلاختار ها و از جملله بلرای 
مسلجد تعریلف نموده اسلت. شلناخت و پیاده سلازی عمللی این کارکرد هلا و عناصر و 
توزیلع منطقلی ایلن نقش  هلا در میلان ارکان و اجلزاء مسلجد، اعّم از اجلزای داخلی و 
بیرونلی، مهمّ  ترین گام راهبردی برای رسلیدن به مسلجد تراز نظلام مقّدس جمهوری 
اسلالمی اسلت. ایلن مقاله بلا بررسلی جایگاه مسلجد در طرح کلّی اسلالم، بله تبیین 

اجماللی شلاخص  های مسلجد تراز و شایسلته نظام اسلالمی می پلردازد.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، نظام اسالمی، تراز، والیت فقیه، کارکرد، اسالم.
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مقّدمه «
»مسلجد تلراز نظلام اسلالمی«، ترکیبلی حکیمانله و دقیلق اسلت کله نخسلتین بلار 
توّسلط رهبلر معّظلم انقالب اسلالمی در پیام ارسلالی به نوزدهمین اجالس سراسلری 
نملاز مطلرح گردید.1بلرای درك درسلِت مختّصلات ایلن عنوان با مسلّمی، ابتلدا باید 

تعریفلی مبتنلی بلر منابلع علملی از واژگان ایلن ترکیب ارائله نمود.
1. مسـجد: مسلجد، در اصل اسلم مکان از فعل »َسلَجَد، یَسلُجُد« و در زبان فارسلی 
بله معنلای محلّل و جایلگاه عبلادت بله کار رفتله اسلت. راغلب اصفهانلی می نویسلد: 
»الَمسلِجُد موِضلُع الّصلالِه اعتبلاراً بالّسلجود؛ یعنلی مسلجد، جایلگاه نملاز اسلت و به 
اعتبلار اینکله در آن سلجده وجود دارد«.2سلجده، شلریف ترین رکن نملاز و مظهر تاّم 
بندگلی و ُکرنِلش عبلد، در برابلر پلروردگار متعال اسلت. از این رو، اسلم آن را مسلِجد 

گذاشلته اند.3
در اصطلالح شلرعی »مسلجد، مکانلی اسلت کله بلرای برپایی نملاز عموم مسللمانان 
وقف شلده باشلد«. مرحوم شلیح محّمدحسلن نجفلی، در »جواهرالکالم« می نویسلد: 

»و الُملراُد بالَمسلجد شلرعاً الملکاُن الَموقلوُف علی کافله الُمسللمین للّصاله«.4
2. تـراز: در اصلل کلمله ای پارسلی ) تراز( بوده و سلپس معّرب شلده اسلت. به لباس 
ویلژه ای کله بلرای سللطان بافتله می شلود، تلراز گفتله می شلده اسلت و از همانجا بر 
هلر چیلزی که خلوب و عالی بوده اسلت، ایلن واژه اطلالق گردیده اسلت و در نهایت، 
بله تقدیلر مسلتوی؛ یعنلی چیلزی کله در انلدازه و قلواره ملورد پسلند باشلد، تلراز 

می گوینلد.
لرُز: ما یُنَسلُج ِمن الّثیاِب للّسللطان،  ابن منظلور در »لسلان العلرب« می نویسلد: »و الطِّ

1 . خانلله خللدا و خانلله مللردم، خلللوت اُنللس بللا خللدا و جلللوه حشللر بللا مللردم، کانللون ذکللر و معللراج معنللوی و عرصلله علللم و جهللاد و 

تدبیللر دنیللوی، جایللگاه عبللادت و پایللگاه سیاسللت، دوگانه هللای به هللم پیوسللته ای اسللت کلله تصویللر مسللجد اسللالمی و فاصللله آن 
بللا عبادتگاه هللای رایللج ادیللان را نمایللان می سللازد. در مسللجد اسللالمی، شللور و بهجللت عبللادت خالللص بللا نشللاط زندگللی پللاك و 
خردمندانلله و سللالم درهللم می آمیللزد و فللرد و جامعلله را بلله تللراز اسللالمی آن نزدیللک می کنللد... .تللا ایللن وظیفلله بلله تمللام و کمللال 
گللزارده نشللود، هیللچ یللک از مللا نبایللد و نمی توانیللم خطللری را کلله از کمبللود مسللجد یللا ضعللف و نارسللایی مسللاجد، جامعلله و 
جوانللان و خانواده هللا و نسللل های آینللده را تهدیللد می کنللد، غافللل بمانیللم و خللود را از بللرکات عظیمللی کلله مسللجد تللراز اسللالمی 

بلله کشللور و نظللام و مللردم هدیلله می کنللد، محللروم سللازیم؛ پیللام مقللام معّظللم رهبللری بلله اجللالس سراسللری نمللاز، مهللر1389.
2 . مفردات الفاظ القرآن، ص271.

3 . ر.ك: فرهنگ مسجد.

4 . جواهرالکالم، ج14، ص61.
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لرُز و التلراز: َجیِّلُد ُکلِّ شلیٍء و قیلل: هلو ُمَعلّرٌب و اصُلله التقدیلُر  فارسلٌی أیضلاً و الطِّ
بالفارسیه«.1 الُمسلتوی 

از کتلب لغلت فارسلی این گونه اسلتفاده می شلود که واژه »تلراز« یا »تلراز« به معنای 
قاعلده، قانلون، روش، رتبه، قِسلم، نوع، هم شلأن، هم پایه و هم سلطح اسلت.2

3. نظـام اسـالمی: مقصلود از نظلام اسلالمی، نظاملی اسلت کله اجلرای شلریعت 
اسلالمی در همله عرصه هلا را وجهله هّملت خویش قلرار داده باشلد. رهبلری، در این 
نظلام بلر عهلده مجتهلد جامع الشلرایطی اسلت کله افزون بلر برخلورداری از شلرایط 
افتلاء، دارای قلدرت رهبلری و اداره جامعله اسلالمی نیلز باشلد. رهبلری در این نظام 
بلا تکیله بلر برخلورداری از دو اصل »مشلروعّیت الهلی« و »مقبولّیت مردملی« دارای 
اختیاراتلی اسلت کله می توانلد بله طور مسلتقیم یلا از طریق نصلب افراد شایسلته در 

شلئون جامعله دخاللت کند.
4. کارکـرد: بله معنلای نقلش یا اثری اسلت کله هلر پدیلده در زنجیلره  پدیده هایی 

کله با آنهلا مرتبلط اسلت، باقی می گلذارد. 

پارادایم های »مسجد تراز نظام اسالمی« «
اگرچله در خصلوص تعریلف و مختصلات »مسلجد تلراز نظلام اسلالمی« غیلر از چند 
پژوهلش ملوردِی محلدود و یلک کتلاب کوچلک مسلتقّل ل کله آن هلم عصلاره یلک 
رسلاله دکتلرا بوده اسلت ل 3تحقیقات شایسلته و بایسلته ای صلورت نگرفته اسلت؛ اّما 
از بررسلی مجموع دیدگاه های منتشلره در خصوص مسلجد و انتظلارات کارکردی آن 

می تلوان سله تلّقلی از مفهلوم »مسلجد تراز اسلالمی« احصلاء نمود:

1. دیدگاه تاریخیـ  سّنتی
عّده ای مقصودشلان از »مسلجد تراز اسلالمی« یا »مسلجد تراز نظام اسلالمی« همانا 

1 . لسان العرب، ج8،ص143.

2 . عباسللی، رسللول، مسللجد تللراز اسللالمی، سللتاد عالللی هماهنگللی و نظللارت عالللی بللر کانون هللای فرهنگللی و هنللری مسللاجد، 

تهللران، 1390.
3 . همان.
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مسلجدی اسلت کله به طلور کاملل منطبلق بلر ویژگی هلا و کارکردهلای مسلجد در 
صلدر اسلالم و بله خصلوص در زملان حکومت نبلوی در مدینه الّرسلول باشلد.1

ایلن تلّقلی اگرچله از لحلاظ ابتنلاء بر روش و سلیره پیامبلر اعظم بسلیار صواب و 
قابلل تقدیلر اسلت و حّتی گاهلی در ظاهر منطبق با فرمایشلی از امام راحل اسلت 
کله فرمودنلد: »امیلدوارم موّفلق بله ایلن املر بشلوید و مسلاجدمان برگلردد بله حال 

مسلاجد صلدر اّول«،2اّملا نگرشلی جامع و پویا نیسلت.
 ،بله عبلارت دیگلر، احیلای تملام کارکردهلا و نقش هلای مسلجد در عصلر نبلوی
 املری بسلیار ضلروری و متیلن اسلت؛ اّملا چنانچله از فرمایش حضرت املام راحل
و نظایلر آن چنیلن برداشلت شلود کله سلقف و نهایلت نقش آفرینی و کارکرد مسلجد 
هملان اسلت کله در صدر اسلالم ظهور و بلروز پیدا کرد و کسلی حّق نلدارد کارکردی 
فراتلر از آن را بلرای مسلاجد تعریلف نمایلد، چنین برداشلتی به طور قطعلی ناصواب و 

عاملل رکلود و ایسلتایی خواهد بود. 
 بله نظلر نگارنلده، سلخن حکیمانله املام راحلل کله به طلور قطعلی نمی توانلد به 
تنهایلی و بلدون توّجله به سلایر مبانی و دیدگاه های دیگر ایشلان مورد اسلتناد قطعی 
قلرار گیلرد، ناظلر بر مقایسله دوران پیش و اوایلل دوران پس از انقالب بلا دوران صدر 
اسلالم اسلت. در واقلع، املام در مقلام اعلالم عدم رضایلت از وضلع موجود مسلاجد در 
ابتلدای انقلالب و فاصلله بسلیار زیلاد آن از جایلگاه و کارکردهلا شایسلته آن اسلت و 
بلا ارجلاع اذهلان بله اوضلاع مسلاجد در صلدر اسلالم و عصلر حکوملت اسلالمی نبّی 
اکلرم، قصلد داشلته اند ایلن حقیقلت را یلادآوری و القاء کننلد که بایلد کارگزاران 
نظلام اسلالمی تلالش کننلد تلا مسلاجد بله عنلوان کانون هلای اصللی شلکل گیری 

انقلالب به تلراز الیلق خلود برگردند.
از طلرف دیگلر، در زمان شلخص امام راحل  هم مسلاجد به پایلگاه خدماتی تبدیل 
شلده بودند که شلاید هرگز در طول تاریخ سلابقه نداشلته اسلت؛ نظیر تمرکز بسلیج 
اقتصادی در مسلاجد، مراکز برگزاری انتخابات، محّل اسلکان مسلافران نوروزی و ... .

1 . ماهنامه مسجد،1391، شماره162، ص13.

2 . صحیفه نور، ج17، ص41.
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2. دیدگاه حّداقلی
گروهلی از صاحب نظلران و محّققلان بلر ایلن باورند کله کارکردها و نقش های مسلجد 

در عهلد نبلوی، بر دوگونه بوده اسلت:
اللف( کارکردهایلی کله مربلوط بله مسلجد، بملا هلو مسلجد می شلود، فلارغ از اینکه 
حکوملت و حاکمّیلت اسلالمی  باشلد یا نله و صرف نظلر از اینکه در حکومت اسلالمی، 

حاکلم پیامبلر یلا املام معصوم یلا ولی فقیله غیرمعصوم باشلد.
 ب( کارکردهایلی کله ناشلی از اختیارات انحصلاری حاکم معصوم ل اعلّم از پیامبر

و ائّمله ل اسلت و به طلور مسلتقیم به شلئون و اختیارات ایشلان بلاز می گردد.
ایلن گلروه ل کله اغللب دارای مبانلی اسالم شلناختی غیرپویلا و کم بهلره از تأثیلرات 
زملان و ملکان هسلتندل در سلایه دسلته بندی مذکلور، چنیلن نتیجله می گیرنلد کله 
مهم  تریلن وظیفله مسلاجد، برپایلی نملاز جماعلت، مجاللس ذکلر و دعلا و موعظله و 
حداکثلر    در بُعلد اجتماعلی  ل هملکاری مؤمنلان بلرای رفلع نیازهلای ملاّدی و ماللی 

نیازمنلدان محلّل و تسلکین آالم آنهاسلت.
متأّسلفانه بایلد گفلت این دیدگاه ل دانسلته و ندانسلته  ل حاشلیه ای از تئوری دشلمن 
سلاخته »سکوالریسلم« و جدایلی دیلن از دنیلا و سیاسلت اسلت کله گاه آگاهانله 
از تریبون هلای روشلنفکران دینلی مطلرح می شلود و گاه ناآگاهانله بلر زبلان و قللم 

متدیّنیلن سلّنتی جلاری می گلردد.
 

3. دیدگاه فقه پویا )حّداکثری(
ملا بلا تکیله بلر دو مبنلای اصوللی و عملده در فقه شلیعه، معتقدیلم کله کارکردهای 
مسلجد در دوران نظلام اسلالمی، علالوه بر شلمول کلّیله کارکردهای مسلجد در نظام 
اسلالمی نبلوی، می توانلد و بایلد بتوانلد ل ضملن رعایت اصلول و ارزش هلای بنیادین 
تفّکلر اسلالمی  ل شلامل کارکردهلا و نقش هلای نوینی متناسلب با نیازهلا و مقتضّیات 

جدیلد باشلد. دو مبنلای اصولی یلاد شلده عبارت اند از:
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الف( اطالق و عمومّیت شئون و اختیارات ولّی فقیه به عنوان حاکم اسالمی
شلّکی نیسلت کله پیامبلر مکلّرم اسلالم در دوران خلود از اختیارات تلاّم، مطلق و 
عاّملی  در حلوزه تدبیلر و مدیریلت املور اّملت اسلالمی برخلوردار بوده انلد. از طرفلی، 
هلر تجویلز اختیلاری از سلوی خداونلد متعلال، مبتنی بر حکملت و مصلحتلی واقعی 
اسلت. حکملت و مصلحلت مطلقه بلودن والیلت رسلول اهلل، همانا برداشلتن تمام 
موانلع از سلر راه پیشلرفت و تعاللی اّمت اسلالم و فراگیر شلدن ارزش های اسلالم ناب 

محّملدی بوده اسلت.
اکنلون در دوران غیبلت و در عصلر تشلکیل تنهلا حکوملت اسلالمی بلا رهبلری فقیه 
علادل و جامع الشلرایط، ایلن سلؤال پیلش می آیلد کله فلارغ از والیلت تکوینلی ل که 
فقلط در اختیلار معصوملان اسلت  ل در حلوزه والیت شلرعی و تشلریعی، ولّی فقیه 

چله میلزان از اختیلارات و شلئون پیامبلر را در عرصله اداره املور اّمت واجد اسلت؟
اگلر بگوییلم تنهلا بخشلی از آنهلا را کله مصلداق یلا مصادیقلی از آن در عصلر حیات 
پیامبلر، موضوعّیلت یافتله و حضلرت نسلبت بله آن اعملال نظلر و اقلدام فرموده اند و 
موضوعلات و احلکام جدیلد و مقتضّیلات نویلن، از حلوزه اختیار حاکم اسلالمی خارج 
و ممنلوع اسلت، در ایلن صلورت اصل حکملت و مصلحلت تفویض و تجویلز اختیار به 
اولیلاء زیلر سلؤال ملی رود؛ زیرا هملان وظیفه ای کله از پیامبر در زمان خلودش انتظار 
ملی رود ل یعنلی اداره تملام امور اّمت اسلالم و توسلعه آرمان های اسلالم  ل از ولّی فقیه 
هلم انتظلار ملی رود؛ در حاللی کله للوازم آن در اختیار وی قلرار داده نمی شلود و این 
علالوه بلر اینکله تکلیلف بماالیُطلاق اسلت و از نظلر عقلی قبیلح و محال اسلت، نقض 

غلرض نیز محسلوب می شلود.
بنابرایلن، چلاره ای نیسلت جلز اینکله بگوییلم وللّی فقیله در عرصله اداره املور اّملت 
اسلالم، از تملام اختیلارات و شلئون پیامبلر و املام معصلوم برخلوردار اسلت، 

طابَلق الّنعلِل بالنَّعل! 

امام خمینی؛ احیاگر والیت مطّلقه فقیه

حضلرت املام خمینی احیاگلر تئلوری مترّقلی والیت مطلّقله فقیله در عصر جدید 
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 در ایلن بلاره می فرماینلد: »حکوملت، کله شلعبه ای از والیلت مطلّقله رسلول اهلل
اسلت، یکلی از احلکام اّولّیله اسلالم اسلت و مقلّدم بر تملام احلکام فرعیه، حّتلی نماز 
و روزه و حلّج اسلت. حاکلم می توانلد مسلجد یلا منزلی را که در مسلیر خیابان اسلت، 
خلراب کنلد و پلول منزل را به صاحبلش رّد کند. حاکلم می تواند مسلاجد را در موقع 
للزوم تعطیلل کنلد و مسلجدی کله ِضلرار باشلد، در صورتلی که رفلع بلدون تخریب 
نشلود، خلراب کنلد. حکوملت می توانلد قلراردادی شلرعی را که خلود با مردم بسلته 
اسلت، در موقعلی که آن قرارداد مخالف مصالح کشلور و اسلالم باشلد، یلک جانبه لغو 
کنلد و می توانلد هلر امری را چله عبادی و یا غیرعبادی اسلت ل که جریلان آن مخالف 
مصاللح اسلالم اسلت ل از آن، تلا زمانلی که کله چنین اسلت جلوگیری کنلد. حکومت 
می توانلد از حلّج، کله از فرایلض مهّم الهلی اسلت در مواقعی که مخالف صالح کشلور 

اسلالمی دانسلت، به طلور موّقت جلوگیلری کند«.1

ب( تأثیر مقتضّیات زمان در توسعه و ضیق موضوعات احکام فقهی
 بحلث از چگونگلی انطبلاق دیلن بلا نیازهلای زملان، دامنله ای بله درازای عملر ادیان 
دارد. مهم تریلن چالش هلای هلر عصلر و نسللی در طلول تاریلخ، همین مسلئله اسلت 
کله آیلا املکان انطباق یلک دین بلر نیازهلا و مقتضّیات همله زمان ها و همله مکان ها 

وجلود دارد یلا نله؟ اگر پاسلخ مثبت اسلت، چگونه؟
در پاسلخ بله ایلن پرسلش بنیادیلن سله دیلدگاه متفلاوت در میلان روشلنفکران و 

صاحب نظلران پدیلد آملده اسلت:
1. دیـدگاه افراطـی: کله به طلور اساسلی مقتضّیات زملان و ملکان را نادیلده گرفته 
و موضوعلات احلکام را هماننلد احلکام اّولّیله و ثابلت دیلن، غیرقابلل تغییلر و تحلّول 
می دانلد. شلاید تعبیلر انسلدادی یلا متحّجرانه بر ایلن دیلدگاه، تعبیر ناروایی نباشلد.

2. دیـدگاه تفریطـی: کله در مقابلل دیلدگاه افراطلی، تغییلرات و مقتضّیلات زمان 
را اصلل گرفتله و دیلن و احلکام آن را فلرع و تابلع محلض مقتضّیلات زملان می دانلد. 

1 . صحیفه نور، ج20، ص451-452.
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صاحبلان ایلن اندیشله ل که اغلب روشلنفکران غرب زده هسلتند  ل در عملل، دین را از 
عرصه هلای اساسلی زندگلی اجتماعلی، اقتصادی، سیاسلی و بین المللی حلذف نموده 

و آن را در چارچلوب فلردی و عبلادی محصلور نموده انلد. 
3. دیـدگاه فقـه جواهـری: عقلل و منطلق حکلم می کنلد کله اجتهلاد دینلی بلا 
مقتضّیلات زملان و ملکان هم خوانلی داشلته باشلد؛ به گونله ای کله نله ارزش هلا و 
آموزه هلای دینلی نفلی گلردد و نله عنصلر زمان و ملکان و شلرایطی که دیلن باید در 
آن متجلّلی گلردد، نادیلده گرفتله شلود. بنابرایلن، فقه اسلالم در عین سلّنتی بودن و 
اجتهلاد آن در عیلن جواهلری بلودن، منطبق با شلرایط زملان و مکان نیلز خواهد بود 

و پویایلی آن نیلز حفلظ خواهد شلد. 
بیشلتر فقهلای ملا دارای ایلن دیلدگاه بلوده و بر للزوم انطباق فقله با مقتضّیلات زمان 
و ملکان تأکیلد دارند.1نمونه هلای بلارز آن در تاریلخ معاصلر بسلیار اسلت. از فتلوای 

1 . دربللاره بحللث از »تأثیللر مقتضّیللات زمللان و مللکان در موضللوع احللکام فقهللی«، تحقیقللات و تألیفللات بسللیاری توّسللط محّققیللن 

و دانشللمندان اسللالمی، اعللّم از شللیعه و سللّنی و در برخللی مللوارد از مستشللرقین صللورت گرفتلله اسللت کلله بلله برخللی از آنهللا اشللاره 
و انللدك توضیحللی در خصللوص برخللی از آنهللا ارائلله می شللود )اقتبللاس از: نللوری، محّمللد، گزیللده مأخذ شناسللی نقللش زمللان و 

مللکان در فقلله، آیینلله پژوهللش، 1374، شللماره 36(: 

1. ابللن خلللدون، عبدالرحمللن بللن محّمللد: »در میللان افللراد بشللر، فقیهللان از هملله کللس از امللور سیاسللت دورترنللد«؛ )مقّدملله 
ابن خلللدون، جلللد دّوم، ترجملله محّمدپرویللن گنابللادی، تهللران، ترجملله و نشللر کتللاب، 1359، ص1146 – 1148( دوری فقیهللان 
از مقتضّیللات زمللان و مللکان توّجلله ابن خلللدون را جلللب کللرده و طللی یللک فصللل، بلله بررسللی آن پرداختلله اسللت. چکیللده ایللن 
کاوش از ایللن قللرار اسللت: غللور در مسللائل نظللری و قیاس هللا و اسللتدالل های فقهللی و دوری از جزئیللات و امللور خارجللی، موجللب 
گسسللتگی از واقعّیللات اجتماعللی شللده و اگللر بلله سیاسللت کلله یللک فللّن واقع گراسللت، وارد شللوند دچللار اشللتباه خواهنللد شللد.

2. البوطللی، محّمللد سللعید رمضللان: »مجمللل الشللبهات التللی تثللار حللول تطبیق الشللریعه االسللالمیه فللی العصللر الحدیللث« )عربی(، 
العللوده الللی االسللالم، دمشللق، الرسللاله، 1413 ق. ص 89 – 938.

3. تفاحلله، احمللد زکللی: »صالحیلله التشللریع، االسللالمی لتطبیللق لللکل زمللان و مللکان« )عربللی(، االسللالم و الحکللم، بیللروت، 
دارالتعللارف للمطبوعللات، بی تللا، ص227 – 297؛ احللکام اسللالم نلله به طللور مطلللق متغّیللر و نلله به طللور مطلللق ثابتنللد، بلکلله برخللی 
از آنهللا ثابللت و برخللی دیگللر تغییرپذیرنللد. تغّیللر و تطللّور احللکام، بلله دلیللل تطللّور زمللان و پیللش آمللدن حللوادث مختلللف اسللت. 

4. جمال، احمد محّمد: »حول تغیر االحکام بتغییر االزمان«، البعث االسالمی، جلد نوزدهم، ش5، ص61 - 64.

5. جناتللی، محّمللد ابراهیللم: »نقللش زمللان و مللکان در اجتهللاد«،  ادوار اجتهللاد از دیللدگاه مذاهللب اسللالمی، چللاپ اّول، تهللران، 
کیهللان، 1372، ص 435 – 479؛

مللوارد و نمونه هللای تأثیللر زمللان و مللکان در اجتهللاد مللورد بررسللی قللرار گرفتلله اسللت. نویسللنده قائللل بلله تأثیللر بی واسللطه زمللان 
و مللکان در ناحیلله مالك هللا و موضوعللات احللکام فقهللی و نلله در ناحیلله خللود احللکام یللا در منابللع و ادلّلله اسللت. از ایللن رو، زمللان 
و مللکان را فقللط در »اجتهللاد تفریعللی و تطبیقللی« مؤثّللر می دانللد. تغییللر موضوعللات یللا تغییللر ویژگی هللا و شللرایط آنهللا، احللکام 

جدیللدی می طلبللد کلله مجتهللد بللا تکیلله بللر مصللادر فقهللی ارائلله می نمایللد.

6. حبیللب، ه. ا. ر: »مبللادی الللروح العصریلله، الدیانلله المتجللدد، القانللون و المجتمللع« )عربللی(، االتجاهللات الحدیثلله فللی االسللالم، 
ترجملله هاشللم الحسللینی، بیللروت، دارالمکتبلله الحیللاه، 1966 م، ص 67 - 143.
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7. حسللن، حسللن عّبللاس: »التطللور و التحللّول« )عربللی(، الصیاغلله المنطقیلله للفکللر السیاسللی االسللالمی، بیللروت، الللدار العالمیلله، 
1412 ق، ص69 - 80.

8. حسللین، محّمللد الخضللر: الشللریعه االسللالمیه صالحلله لللکل زمللان و مللکان )عربللی(، قاهللره، 1391ق. چکیللده ایللن کتللاب تحللت 
عنللوان مزبللور بلله صللورت مقاللله در مجللله نللور االسللالم )قهللره(، مجلللد اّول، ش3 )ربیللع االول 1349( منتشللر شللده اسللت.

9. حنفللی، حسللن: التللراث و التجدیللد )عربللی(، چللاپ اّول، قاهللره، المرکللز العربللی للبحللث و النشللر،1980م، خللان، وحیدالدیللن. 
االسللالم و العصللر الحدیللث )عربللی(، ترجملله قطللر االسللالم خللان، بیللروت: دارالنفائللس، 1986م. ص157.

10. داویللد، رنلله: »انطبللاق حقللوق اسللالمی بللا دنیللای جدیللد«، در مجموعلله نظام هللای بللزرگ حقوقللی معاصللر، ترجملله حسللین 
صفایللی و دیگللران، تهللران، نشللر دانشللگاهی، 1364، ص 455 – 462؛ نویسللنده کلله از حقوقدانللان فرانسللوی اسللت. فصللل اّول 
از بخللش چهللارم ایللن کتللاب را بلله حقللوق اسللالمی اختصللاص داده و ذیللل سلله عنللوان »اسللاس تغییرناپذیللر حقللوق اسللالمی«، 
»انطبللاق حقللوق اسللالمی بللا دنیللای جدیللد« و »حقللوق کشللورهای اسللالمی«، به بررسللی موضللوع پرداختلله اسللت. در عنللوان دّوم به 
مکانیسللم انطبللاق فقلله اسللالم بللا دنیللای جدیللد می پللردازد. وی تأکیللد دارد کلله فقلله اسللالمی بلله گذشللته تعلّللق نللدارد و در عصللر 
حاضللر کشللورهای اسللالمی مللورد قبللول اسللت. آنللگاه شللیوه ها و ابزارهایللی کلله فقلله را در عصرهللای مختلللف فّعللال می سللازد، 
مللورد بررسللی قللرار داده و چهللار شللیوه و ابللزار را بدیللن شللرح برشللمرده اسللت: اسللتمداد از عللرف و عللادت، اسللتفاده از قللرارداد، 

حیله هللای حقوقللی و مداخللله حاکللم.

شللارع، امضاء کننللده بسللیاری از رویه هللای عللرف بللوده اسللت. عللرف متحللّول در چهارچللوب ضوابللط اسللالمی، مللورد قبللول اسللت. 
دّومیللن شللیوه بیانگللر ضیللق دامنلله احللکام ضللروری اسللت کلله بدیللن وسللیله بللا خلللّو قوانیللن، انسللان ها می تواننللد بلله وضللع 
قوانیللن و ایجللاد قللرارداد بپردازنللد. حیله هللای حقوقللی )تغییللر عنللوان( و باالخللره حاکللم بللا اختیللارات خللود، ابزارهللای خوبللی بللرای 

فّعال سللازی فقلله در عرصه هللای اجتماعللی در اختیللار دارد.

11. الدرینللی، محّمللد فتحللی: »الجمللود الفقهللی و التعصللب المذهبللی« )عربللی(، بحللوث مقارنلله فللی الفقلله االسللالمی و اصوللله، جلد 
اّول، بیللروت، الرسللاله، 1414 ق، ص71 – 108.

 از آنجللا کلله روح دیللن اسللالم بللا جمللود و تعّصللب ناسللازگار اسللت، قللادر بلله گره گشللایی از مشللکالت عصرهللای مختلللف و 
پاسللخ گویی بلله نیازهللای دوره هللای گوناگللون اسللت. نویسللنده تأکیللد دارد کلله اجتهللاد، قللرآن و تسللامح، از عناصللری اسللت کلله 

فقلله را بللا زمان هللا انطبللاق می بخشللد.

12. »سللر اسللتمراریه صالحیلله االسللالم دینللا و تشللریعاً لللکل زمللان و مللکان« )عربللی(، دراسللات و بحللوث فللی الفکللر االسللالمی 
المعاصللر، جلللد دّوم، دمشللق، دار قتیبلله، 1408 ق، ص465 – 468.

13. الدسللوقی، محّمللد و الجابللر، امینلله: »عوامللل النهضلله الفقهیلله الحدیثلله«، مقدملله فللی دراسلله الفقلله االسللالمی، الدوحلله )قطللر(، 
دارالثقافلله، 1411 ق، ص283. - 302.

بررسللی جامعه شناسللانه فرآینللد فقلله اسللالمی تحللت عناویللن زیللر بررسللی شللده اسللت. گذشللته فقلله اسللالمی و جامعه هللای 
اسللالمی، وضعّیللت بحللران کنونللی فقلله، عوامللل و موجبللات پیدایللش نهضللت فقهللی جدیللد، نمودهللای ایللن نهضللت، ابللداع 

شللیوه های جدیللد بللرای اصللالح فقلله و آینللده فقلله.

14.الرافعللی، مصطفللی: »االسللالم و مشللکالت العصللر« )عربللی(، بیللروت، الشللرکه العلمیلله للکتللاب، 1987 م، ص309. اینکلله اسللالم 
تللا چلله انللدازه در برطللرف کللردن مشللکالت عصللر توفیللق عملللی و نظللری داشللته، مللورد بررسللی قللرار گرفتلله و در ضمللن نقللش 

فقلله نیللز مللورد پژوهللش واقللع شللده اسللت.

15. الزحیلللی، وهبلله: »تغیللر االحللکام بتغیللر االزمللان او تغیللر الفتللوی بتغیللر الزمللان« )عربللی(، اصللول الفقلله اسللالمی، جلللد دّوم، 
دمشللق، دارالفکللر، 1406ق، 1116-1118.

احللکام بلله سللبب تغییللر عللرف، مصالللح اجتماعللی و مللردم یللا بلله سللبب پیدایللش ضرورت هللا و یللا ظهللور سللازمان های جدیللد، 
تغییللر می یابنللد؛ اّمللا ایللن مربللوط بلله احللکام اجتهللادی و معامللالت اسللت و احللکام عبللادی تغییرناپذیللر اسللت.

16. الزیللن، سللمیح عاطللف: »االسللالم ثابللت ال یتغیللر و ال یتطللور بتغیللر الزمللان و المللکان« )عربللی(، االسللالم و ثقافلله االنسللان، 
بیللروت، دارالکتللاب اللبنانللی،1393 ق، ص316 – 319. بللر عللدم تغییللر و ثبللات شللریعت و احللکام فقهللی تأکیللد دارد.
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17. سللروش محالتللی، محّمللد: »امللام و نقللش زمللان و مللکان در اجتهللاد«، آفتللاب تابللان )ویللژه سللّومین سللالگرد رحلللت حضللرت 
امللام خمینللی، روزناملله جمهللوری اسللالمی(، خللرداد1371، ص43 - 51. ایللن نوشللته، شللامل بررسللی دیدگاه هللای امللام در 

مبحللث تأثیللر زمللان و مللکان اسللت.

18. سللالم، رفعللت: »بحللث عللن التللراث العربللی، نظللره نقدیلله منهجیلله« )عربللی(، قاهللره، الهیئلله المصریلله العاملله للکتللاب،1990م، 
ص343. سلله بخللش ایللن کتللاب بللا عناویللن: »الثابللت و التحللّول«، »التللراث و التجدیللد« و »جللدل التللراث و الواقللع«، دربللاره 

مناسللبات تحللّوالت زمللان و تغییللر مقتضّیللات عصرهللا بللا اصللول ثابللت دیللن و فقلله اسللت.

19. شللبلی، احمللد: »موسللوعه النظللم و الحضللاره االسللالمیه )6( المجتمللع االسللالمی« )عربللی(، چللاپ ششللم، قاهره، مکتبلله النهضه 
المصریلله،1986م، ص353. اسللالم دیللن هملله زمان هللا و مکان هللا و پاسللخ گو بلله نیازهللای مللردم اسللت.

20. شللبلی، محّمللد مصطفللی: »الفقلله االسللالمی بیللن المثالیلله و الواقعیلله« )عربللی(، بیللروت، الللدار الجامعیلله،1982م، ص252. 
تعبیللر دیگللر بللرای مبحللث فقلله و زمللان، مثالیلله و واقعّیلله اسللت کلله توّسللط متفّکللران عللرب مللورد اسللتفاده قللرار گرفتلله اسللت. 
مثالیلله، یعنللی خیال پللردازی و ایده آلیسللتی فکللر کللردن، در مقابللل واقع گرایللی و توّجلله بلله واقعّیللات و حقایللق اجتماعللی و انسللانی. 
نویسللنده بللا ایللن گرایللش کلله فقلله اسللالمی انعطاف پذیللر و واقع گللرا اسللت بلله تحلیللل عناصللر و اهرم هایللی کلله فقلله را سللّیال و 
متغیللر سللاخته، می پللردازد. البتلله در خللالل ایللن تحلیل هللا، بلله مثال هللا و مصداق هللای عینللی هللم عنایللت شللده اسللت. کتللاب 
حاضللر، ابتللدا بلله تعریللف واقع گرایللی فقلله پرداختلله و شللبهات عدم انعطللاف فقلله را پاسللخ گفتلله اسللت. پللس از آن، سلله بخللش 
کتللاب آمللده اسللت: بخللش اّول عهللده دار تبییللن سلله نکتلله اسللت: تعامللل ارزش هللای اخالقللی متحللّول بللا احللکام فقهللی، تأثیللر 
عللرف در تغییللر احللکام، تأثیللر عقللل در تغییللر احللکام فقهللی. بخللش دّوم تحلیلللی از مصللادر و منابللع فقلله اسللت بللا توّجلله بلله اینکلله 
آن منابللع چلله نقشللی در انعطافپذیللری فقلله ایفللا می نمایللد. بخللش سللّوم بلله کارآمللدی و توفیللق نظللری و عملللی فقلله در زمللان 

حاضللر در عرصه هللای مختلللف حیللات انسللان، ماننللد معامللالت ربللوی، حللدود و تعزیللرات پرداختلله اسللت.

21. صادقی، محّمد: ف»قه گویا یا فقه سنتی، فقه پویا یا...؟«، قم، انتشارات جامعه علوم القرآن، بی تا، ص100.

نویسللنده معتقللد اسللت کلله توانمنللدی و کارآمللدی فقلله در پاسللخ گویی بلله نیازهللای زمللان، نلله بللا فقلله سللّنتی و نلله بللا فقلله پویللا 
امکان پذیللر اسللت. از ایللن رو، وی بللا نقللادی فقلله سللّنتی و فقلله پویللا، بلله دلیللل عدم اتّللکای آنهللا بلله قللرآن بلله عنللوان مصللدر اّول 
و عنایللت بلله منابللع دیگللر، در صللدد ارائلله جریللان سللّومی در فقلله شللیعه بلله نللام فقلله گویاسللت و معتقللد اسللت بللا فقلله گویللا 

مشللکالت برطللرف می شللود.

: »االحللکام الشللرعیه ثابلله ال تتغیللر« )عربللی(، قللم، دارالقللرآن الکریللم، 1412 ق، ص40. مؤلّللف از موضللع  22 .صافللی، لطللف اهللَّ
مخالفللت بللا تغییللر شللریعت و احللکام دیللن بلله تبییللن ثبللوت و جاودانگللی شللریعت می پللردازد. البّتلله خالصلله ایللن جللزوه در شللماره 

نخسللت مجلّلله رسللاله الثقلین آمللده اسللت.

23. صعب، حسن: »االسالم تجاه التحدیات العصریه« )عربی(، چاپ اّول، بیروت، 1985م.

24. طباطبایللی، سللّید محّمدحسللین: »اسللالم و نیازمندی هللای انسللان معاصللر«، مجموعلله مقللاالت و پرسللش ها و پاسللخ ها، بلله 
کوشللش  هللادی خسروشللاهی، جلللد اّول، تهللران ، دفتللر نشللر فرهنللگ اسللالمی،1371، ص86-47.

: تقدیللم طاعلله علللی اخللری او ترکهللا نظللراً للزمللان و المللکان و االحللوال )عربللی(، الدوحلله، دارالثقافلله، 1992م،  25. العبللادی، عبللداهللَّ
ص250.

26. عبدالحمیللد، محسللن: »منهللج التغییللر االجتماعللی فللی االسللالم« )عربللی(، بغللداد، مکتبلله القللدس،1402ق ، ص57. فراهللم آمده 
از شللش فصللل اسللت؛ شللامل: جامعه شناسللی و تحللّوالت اجتماعللی، اسللالم و تغییللر جامعلله، طللرح و زمینلله تغییللر اجتماعللی اسللالم، 

اهللداف تغییللر جامعلله در اسللالم، موجبللات عدم تحللّول اجتماعللی در جهللان اسللالم، شللیوه تحللّول اجتماعللی در اسللالم.

27. عبدالقادر، محّمد احمد: »بین االصاله و المعاصره« )عربی(، اسکندریه، دارالمعرفه الجامعیه، 1994م، ص480.

28. العشللادی، محّمللد سللعید: اصللول الشللریعه )عربللی(، بیللروت ل قاهللره، المکتبلله الثقافیلله -   سللینا للنشللر، 1412ق. بللرای انطبللاق 
و تطبیللق شللریعت، بللا مباحللث و مسللائل جللّدی بین المللللی، جنایللی، اقتصللادی و ... بلله تبییللن اصللول پرداختلله تللا بللا تمّسللک بلله 

آنهللا ایللن انطبللاق، بلله سللهولت انجللام پذیللرد.

29. العمللری، نادیلله شللریف: »تغیللر الفتللوی بتغیللر االزمنلله و االمکنلله« )عربللی(، االجتهللاد فللی االسللالم، بیللروت، الرسللاله، 1406ق، 
ص246 - 254.
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شللریعت اسللالمی صالحّیللت انعطللاف بللا هملله زمان هللا و مکان هللا را دارد؛ چللون موضوعللات را بلله عللرف احاللله می دهللد و پللس از 
اخللذ رأی عرفللی، بلله اسللتنباط فتللوا می پللردازد. از ایللن رو، جایللز نیسللت کلله مفتللی فتللوای گذشللته را در زمللان حللال تکللرار کنللد.

30. فضللل الرحمللن: »االسللالم و ضللروره التحدیللث« )عربللی(، بیللروت، دارالسللاقی، 1993م، ص243. ضللرورت توّجلله بلله مسللائل 
مسللتحدث، بلله خصللوص در دوره جدیللد توّسللط دیللن داران و فقیهللان.

31. فؤاد، نعمت: »االسالم و انسان العصر« )عربی(، قاهره ، مکتبه غریب، 1990م ، ص135.

32. القرضللاوی، یوسللف: »االجتهللاد فللی الشللریعه االسللالمیه )مللع نظللرات تحلیلیلله فللی االجتهادالمعاصللر(« )عربللی(، الطبعلله الثانیه، 
کویللت، دارالقلم للنشللر و التوزیللع،1410/ 1989، ص213.

33. قطللب، محّمللد: »اسللالم و تحللّوالت زندگللی«، ترجملله محّمدعلللی عابللدی، چللاپ اّول: تهللران، مؤلّللف، 1351، ص612. ایللن اثللر، 
ترجملله کتللاب التطللور و الثیللاب فللی الحیللاه البشللریه اسللت. نویسللنده بللا طللرح شللواهد تاریخللی و مطالللب دینللی، خواهللان بررسللی 
ایللن نکتلله اسللت کلله چیللره شللدن تفّکللر تحّول طلبللی در اروپللا، هیللچ چیللز را ثابللت ندانسللتن، حّتللی دیللن و معنویّللات اسللت. بللا 
ورود ایللن طللرز تفّکللر بلله جامعه هللای اسللالمی، امللور ثابللت کلله ارکان زندگللی بشللر هسللتند، در معللرض خطللر قللرار گرفتلله اسللت. 

از ایللن رو، بایللد از افللراط و تفریط هللا اجتنللاب کللرد و به طللور معقللول اسللالم را بللا زمللان همللگام سللاخت.

34. کاتوزیللان، ناصللر: »قلمللرو زمانللی و مکانللی حقللوق«، مقّدملله علللم حقللوق و مطالعلله در نظللام حقوقللی ایللران، تهللران، مللدّرس، 
1369، ص237 - 262. ضمللن دو مبحللث »قلمللرو حقللوق در مللکان« و »قلمللرو حقللوق در زمللان« بلله نقش آفرینللی ایللن دو  عامللل 
در حقللوق می پللردازد. گرچلله از نویسللنده حقوقللی صللرف اسللت، ولللی رهیافت هللای خوبللی بللرای فقلله و زمللان دارد. مبحللث دّوم 
در صللدد پاسللخ گویی بلله ایللن سلله سللؤال اسللت: قانللون از چلله لحظلله ای قابللل اجللرا اسللت؟ در چلله زمانللی سلللطه و اقتللدار قانللون 

پایللان می پذیللرد؟ قانللون آیللا ناظللر بلله آینللده اسللت؟ همیللن سللؤاالت در بللاب احللکام فقهللی نیللز جللاری اسللت.

35. متولللی، عبدالحمیللد: »ازملله الفکللر السیاسللی فللی العصللر الحدیللث« )عربللی(، قاهللره، الهیئلله المصریلله العاملله للکتللاب، 1985م، 
ص314. تفّکللر اسللالمی، به ویللژه در بُعللد فقهللی آن در عصللر حاضللر، بللا بحللران مواجلله اسللت. از مظاهللر ایللن بحللران عللدم توانمندی 
و کارآمللدی فقلله مقتضّیللات ایللن عصللر اسللت. از ایللن رو، کشللورهای اسللالمی، قانللون اساسللی و قوانیللن دیگللر خللود را از منابعللی غیر 
از فقلله اسللالمی اخللذ می کننللد. مطالللب ایللن کتللاب در سلله قسللمت تنظیم شللده اسللت: بررسللی ایللن بحللران و نمودهایش، بررسللی 

علللل و موجبللات آن و باالخللره راه هللای عللالج و چاره جویللی آن. در ایللن چاره جویی هللا بلله عصللری بللودن فقلله توّجلله شللده اسللت.

36. محمصانللی، صبحللی: »مالئملله الشللریعه لحاجللات العصللر االجتماعیلله« )عربللی(، الثقافلله االسللالمیه و الحیللاه المعاصللره، 
، قاهللره، مکتبلله المنهضلله المصریلله، 1962م، ص161 – 183. گردآورنللده محّمللد خلللف اهللَّ

37. مدرسللی طباطبایللی، حسللین: »ضللرورت احیللاء فقلله اسللالمی«، در کتللاب زمیللن در فقلله اسللالمی، جلللد اّول، تهللران، نشللر 
فرهنللگ اسللالمی، 1362، ص20-9. احیللای فقلله بلله نزدیکللی آن بلله حقللوق و مجّهللز شللدن بلله روش و اسلللوب جدید بسللتگی دارد. 

ایللن نوشللتار، در واقللع بیانگللر مکانیسللم و چگونگللی کارآمللدی فقلله در پاسللخ بلله نیازهللای زمللان اسللت.

38. مطّهللری، مرتضللی: »اسللالم و مقتضّیللات زمللان«، دو جلللد، تهران، صللدرا، 1362 - 1370، ص243 – 258. شللامل سللخنرانی های 
نویسللنده، پللس از1350 و از اّولیللن و متقن تریللن نوشللته هایی اسللت کلله در ایللران بلله ایللن بحللث پرداختلله اسللت. مقّدملله را چنیللن 
آغللاز کللرده اسللت: »بللرای روشللنفکر مسلللمان در عصرهللا مهمّ تریللن مسللئله اجتماعللی، بقللا و مانللدگاری دیللن را در گللرو همگامللی 
بللا ایللن تحللّوالت و پاسللخ گویی بلله آن اقتضائللات می دانللد. راه حلّللی کلله وی بللرای حیللات و فّعللال بللودن دیللن پیشللنهاد می کنللد، 
اجتهللاد مسللتمر فقیهللان در رخدادهللای جدیللد بللر مبنللای عناصللر ثابللت دیللن اسللت. مفاهیمللی همچللون خاتمّیللت، نسللخ، نسللبّیت 
و اطللالق قضایللای دینللی، عقللل، مصالللح و مفاسللد و بایللد و نبایدهللا، منللاط احللکام را بلله مللدد طلبیللده تللا نظریّلله اجتهللاد را پللر 

بارتللر عرضلله بللدارد.

جلللد دّوم کتللاب به طللور عمللدی نّقللادی دیدگاه هللای جبرگرایللی، بلله خصللوص جبر گللروی تاریخللی اسللت کلله جوهللره آن عللدم 
اعتقللاد بلله عناصللر ثابللت و حّقانّیللت نوگرایللی افراطللی اسللت. ترجملله عربللی ایللن اثللر: االسللالم و متطلبللات العصللر، علللی  هاشللم، 

مشللهد، بنیللاد پژوهش هللای اسللالمی، 1411 ق.

39. النمللر، عبللد المنعللم: »متللی تتغیللر االحللکام و لمللاذا؟ مللا السیاسلله الشللرعیه« )عربللی(، االجتهللاد، قاهللره، الهیئلله المصریلله، 
1987م، ص125 - 145.

احللکام بلله تبللع تغییللر زمللان و مللکان و تحللّول مصالللح و شللرایط تغییرپذیللر اسللت و ایللن را می تللوان مراعللات اقتضللای حللال نامیللد. 
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تحریلم اسلتعمال توتلون و تنباکلو توّسلط مرحلوم میرزای شلیرازی تلا حکم حضرت 
املام رضلوان اهلل تعاللی علیه مبنی بلر تعطیلی موّقلت حّج، همگی مبتنلی بر پذیرش 

اطلالق یلِد فقیله جامع الشلرایط در حلوزه مصالح اّمت اسلالمی اسلت.
دربلاره نقلش و تأثیلر عنصلر زملان در تعیین وضعّیلت موضوع احکام شلرعی حضرت 
املام می فرماینلد: »اّملا در ملورد روش تحصیلل و تحقیلق حوزه هلا، این جانلب 
معتقلد بله فقله سلّنتی و اجتهلاد جواهلری هسلتم و تخلّلف از آن را جایلز نمی دانلم. 
اجتهلاد بله هملان سلبک صحیح اسلت؛ وللی این بلدان معنی نیسلت که فقه اسلالم 
پویلا نیسلت؛ زملان و ملکان دو عنصلر تعیین کننلده در اجتهادنلد. مسلئله ای کله در 
قدیلم دارای حکملی بلوده اسلت، به ظاهر هملان مسلئله در روابط حاکم بر سیاسلت 
و اجتملاع و اقتصلاد یلک نظلام ممکن اسلت حکم جدیلدی پیدا کند؛ بلدان معنی که 
بلا شلناخت دقیلق روابلط اقتصلادی و اجتماعی و سیاسلی، هملان موضلوع اّول که از 
نظلر ظاهلر بلا قدیلم فرقی نکلرده اسلت، به طلور واقعی موضوع جدیدی شلده اسلت 

که بله اجبلار حکلم جدیلدی می طلبد«.1
بنابرایلن، »اسلتعمال توتلون و تنباکو« تا زمانی که فقط »اسلتعمال توتلون و تنباکو« 
اسلت، بله نظلر برخلی مراجلع جایلز اسلت؛ اّملا بله محلض اینکله در اثلر نلوع روابط 
اسلتعماری شلاه ایلران بلا انگلیس سللطه گر، تبدیل بله »زمینله ای برای تسللّط کّفار 
بلر مسللمانان و چپلاول ثلروت مسللمانان توّسلط بیگانله« می شلود، حکلم حرمت بر 

آن بلار می شلود.
همچنیلن، تلا زمانلی که انجلام حّج بیلت اهلل الحرام، فقلط »ادای یک فریضله دینی« 
اسلت و عنلوان دیگلری بلر آن بلار نشلده اسلت، به طلور قطلع، جایلز بلکه با شلرایط 

مؤیّللد ایللن، نللزول تدریجللی شللریعت طللی بیست و سلله سللال اسللت. وظیفلله رهبللران دینللی، وضللع احللکام بللا توّجلله بلله مصالللح 
مسلللمانان اسللت. ایللن وظیفلله »سیاسللت شللرعی« نامیللده می شللود.

40. یللزدی، محّمللد: »اسللالم همللگام بللا زمللان«، تهللران، مؤّسسلله ملّللی، 1354، ص9 - 51. کتللاب شللامل ایللن عناویللن اسللت: 
گذشللت زمللان و قوانیللن، مقصللود از زمللان، قوانیللن ثابللت روانللی، تأثیللر زمللان بللر قوانیللن فطللری، اسللاس ثابللت فطللرت، اسللالم 

همللراه بللا زمللان.

41. یوسف علی، علی: »االسالم و مشکالت العصر« )عربی(، بیروت، دار ابن زیدون، 1985 م، ص108.
1 . صحیفه نور، ج21، ص289.
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منلدرج در فقله، واجلب اسلت؛ اّملا بله محلض تبدیل شلدن موضلوع به »دسلتاویزی 
بلرای تحقیلر و توهیلن شلیعه و نظلام مقلّدس اسلالمی«، حکلم آن به حرملت مبّدل 

می گلردد.

انقالب اسالمی، زمینه تحّقق والیت فقیه
البّتله انقلالب اسلالمی بله ملوازات تحّولی کله در تمام عرصه هلا ایجاد کلرد، در فقه و 
اسلتنباط احلکام الهلی نیز مبانی اسلالم ناب را تبییلن، تحکیم و ترویج نملود. یکی از 
ایلن مبانلی مسلئله نقلش زملان و مکان در فهلم موضوعات احکام شلرعی بلرای فقیه 

و مجتهلد بود. 
ایلن مسلئله، به ویلژه در مورد ولّی فقیه حکومت اسلالمی از اهمّیلت باالتری برخوردار 
اسلت؛ به گونله ای کله املام خمینلی اجتهلاد مصطللح حلوزوی را بلرای اداره امور 
اّملت اسلالمی کافلی نمی داننلد و خصوصّیلات دیگلری را نیلز ضلروری می شلمارند. 
»مهلّم، شلناخت درسلت حکوملت و جامعله اسلت کله بلر اسلاس آن، نظام اسلالمی 
بتوانلد بله نفلع مسللمانان برنامه ریلزی کنلد که وحلدت رویّله و عمل، ضروری اسلت 
و همیلن جاسلت کله اجتهلاد مصطللح در حوزه هلا کافلی نیسلت، بلکه یک فلرد اگر 
اعللم در عللوم معهلود حوزه هلا هلم باشلد، ولی نتوانلد مصلحلت جامعه را تشلخیص 
دهلد و یلا نتوانلد افلراد صاللح را از افلراد ناصاللح تشلخیص دهلد و به طلور  کلّلی، در 
زمینله اجتماعلی و سیاسلی فاقلد بینلش صحیلح و قلدرت تصمیم گیلری باشلد، این 
فلرد در مسلائل اجتماعلی و حکومتلی مجتهلد نیسلت و نمی توانلد زمام جامعله را به 

دسلت گیرد«.1

عناصر والیت از نظر امام خمینی

بله نظلر حضلرت املام راحلل والیلت، مراحلل و عناصلری دارد کله یکلی ا ز آنهلا 
عنصلر »اسلتنباط« و دیگلری عنصلر »موضوع شناسلی« اسلت؛ در مرحلله اّول، حکم 

1 . صحیفه نور، ج21، ج177.
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موضوعلات کلّلی از ادلّله، اسلتنباط و در مرحلله دّوم بلر مصادیق عینلی، تطبیق داده 
می شلود. اندیشله های فقهلی حضلرت املام در مرحلله اّول، »سلّنتی« و در مرحله 
دّوم، »پویا« اسلت و در مرحله سلّوم که مهم تر از این دو اسلت مرحله موضوع سلازی 
و ایجاد حوادث نوین در مسلیر رشلد قدرت اسلالم و ایجاد بسلتر پرورشلی متناسلب 
بلرای رشلد کلمله توحیلد و تربیلت انسلان موّحد اسلت کله رسلالت اصلی وللّی الهی 

ست.  ا
مهم تریلن رکلن رهبلری، قدرت تشلخیص وظیفه در امر سرپرسلتی حلوادث عظیم و 
عهلده داری ایجلاد موضوعلات و بسلتر پرورشلی روحی ذهنی و عینی در مسلیر رشلد 
قلدرت توحیلد و اعتلالی پرچم اسلالم اسلت که تنها بلا ایجاد چنین زمینله اجتماعی 
و ایجلاد رشلد قلدرت اسلالم از طریلق سرپرسلتی تمایالت و خلوف و طمع انسلان ها 
در شلکل اجتماعلی اسلت کله زمینله تحّقلق عینلی و همه جانبله اسلالم در تماملی 
ابعلاد فراهلم می شلود.1به تعبیر املام خمینی: »حکومت، فلسلفه عمللی برخورد با 

شلرك و کفلر و معضلالت داخلی و خارجلی را تعییلن می کند«.2
»حکوملت در نظلر مجتهلد واقعلی، فلسلفه عمللی تماملی فقله در تماملی زوایلای 
زندگلی بشلریّت اسلت؛ حکوملت، نشلان دهنده جنبله عملی فقله در برخورد بلا تمام 
معضلالت اجتماعلی و سیاسلی و نظاملی و فرهنگی اسلت. فقه، تئلوری واقعی و کامل 

اداره انسلان و اجتملاع از گهلواره تلا گور اسلت.«3
»اگلر اختیلارات حکوملت در چارچوب احکام فرعّیه الهّیه اسلت، بایلد عرض حکومت 
الهّیله و والیلت مطلّقله مفوضله بله نّبلی اسلالم یلک پدیلده بی معنلی و محتلوا 
باشلد... حکوملت کله شلعبه ای از والیلت مطلّقه رسلول اهلل اسلت، یکلی از احکام 
اّولّیله اسلالم اسلت و مقلّدم بلر تمام احلکام فرعّیله حّتی نملاز و روزه و حّج اسلت.«4 

1 . اجتهاد و مقتضّیات زمان از دیدگاه امام خمینی؛ بی نام، باشگاه اندیشه.

2 . صحیفه نور، ج21، ص178.

3 . همان، ج21، ص225.

4 . همان، ج20، ص451-452.
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تعریف مجتهد از منظر امام خمینی

بلا ایلن مبنلا، مجتهلد در نظلر املام تعریفلی بسلیار کامل تلر و جامع تلر از معنلای 
سلّنتی متلداول در نظلر اهلل عللم دارد: »مجتهلد بایلد به مسلائل زمان خلود احاطه 
داشلته باشلد. بلرای ملردم و جوانلان و حّتلی علوام هلم قابل قبول نیسلت کله مرجع 
و مجتهلدش بگویلد ملن در مسلائل سیاسلی اظهارنظلر نمی کنلم. آشلنائی بله روش 
برخلورد بلا حیله هلا و تزویرهای فرهنلگ حاکم برجهان، شلناخت سیاسلت ها و حّتی 
سیاسلیون و فرمول هلای دیکتله شلده آنلان و درك موقعّیلت و نقلاط قلّوت و ضعلف 
دو قطلب سلرمایه داری و کمونیلزم کله در حقیقلت اسلتراتژی حکوملت بلر جهان را 
ترسلیم می کننلد، از ویژگی هلای یلک مجتهد جامع اسلت. یلک مجتهد بایلد زیرکی 
و هلوش و فراسلت هدایلت یلک جامعه بزرگ اسلالمی و حّتی غیراسلالمی را داشلته 
باشلد و علالوه بلر خللوص و تقلوی و زهلدی که در خلور شلأن مجتهد اسلت، به طور 

واقعلی مدیلر و مدبّر باشلد«.1 

1 . صحیفه نور، ج21، ص 289.
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حکومت ها و مسجد «
در نلگاه اّول اگلر عبلادت منحصلر در نماز باشلد و نماز نیلز منحصر در انجلام حرکات 
ملوزون و اذکار معّیلن باشلد، ضرورتلی بلرای گلرد آملدن در ملکان خاّص و یلا انجام 
عبلادت بله صلورت جمعی نیسلت و توجیه روشلنی بلرای بناء مسلاجد وجلود ندارد. 

مسجد، مرکز امتزاج دیانت و سیاست
 شلیخ طه الوللی بله نقلل از کتلاب »االزهر« بیلان ملی دارد: »اهلداف اّولّیه در اسلالم از 
بنلاء مسلجد منحصلر در مسلائل عبلادی تنهلا نبلود، بلکه اهلداف سیاسلی و اجتماعی 
در اولویّلت کار قلرار داشلت و ایلن معابلد از هنگام ظهور اسلالم برای تجّمع مسللمانان 
سلامان دهی گردیلد. همان گونله که علماء تفسلیر و حدیلث جایگاه های ویژه داشلتند و 
چون در اسلالم جدایی دین از سیاسلت معنا و مفهومی نداشلت، اّولین فلسلفه وجودی 

مسلاجد بلرای اّطالع رسلانی بلود و در مرحله دّوم مرکلزی برای تعلیلم و تربیت.«1
حلدود 28 ملورد در قلرآن مجیلد از مسلجد سلخن بله میلان آمده اسلت و بله اتّفاق 
همله تاریخ نویسلان، خشلت اّول جامعله مدنلی رسلول  اهلل با بناء مسلجد در شلهر 

یثلرب بر زمین گذاشلته شلد. 
املام صلادق می فرمایند: »در زملان پیامبر گروهی بودند که در مسلجد حاضر 
نمی شلدند. در یکلی از روزهلا پیامبلر گراملی فرمود: هلر آن املکان دارد در مورد 
آنلان کله بلرای نماز به مسلجد فلرا خوانده می شلوند، ولی شلرکت نمی کنند، دسلتور 
دهلم تلا هیزملی فراهلم سلازند و بلر دِر خانله آنهلا بگذارنلد و آن هیزم ها را شلعله ور 
سلازند تا خانه هایشلان بر سرشلان بسلوزد.«2 ابن مسلکویه از این درجه اهتمام اسلالم 
بله امر مسلجد چنیلن نتیجه گرفته اسلت: »شلاید علّت اهتمام شلریعت اسلالم برای 
حضلور در مسلاجد و انجلام نمازهلای روزانله به جماعت ایلن دلیل بوده اسلت تا انس 
طبیعلی کله ریشله همه محّبت هلا اسلت و اصلی ترین عاملل حرکت اجتماعی اسلت، 

گسلترش پیدا کند«.3

1 . شیخ طه الولی، االزهر، بیروت، 1409هل.ق؛ به نقل از: اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان.

2 . وسایل الشیعه، ج5،  ص376.

3 . المسجد فی االسالم، درالعلم للمالبین، ص150؛ به نقل از: اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان.
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روش حاکمان در کشورهای اسالمی
رابطله حکومت هلا بلا مسلاجد در سلرزمین های اسلالمی ل از دوران حکلوت اسلالمی 
نبلوی تلا دوران جمهوری اسلالمی  ل انواع و گونه های متفاوتی را شلامل می شلود. نوع 
تعاملل هلر یلک از حکومت هلا بلا مسلاجد در درجله اّول تابعلی از مبانلی جهان بینی 
و ایدئوللوژی حاکلم بلر اندیشله حاکملان بلوده اسلت. بله تعبیلر روشلن تر هلر چقدر 
ایدئوللوژی حاکملان اسلالمی موّحدانه تلر و منطبق تلر بلا ایدئوللوژی و جهان بینلی 
اسلالم نلاب محّملدی بوده اسلت، نوع بهره بلرداری و تعاملل با مسلاجد صحیح تر 
و بیشلتر در جهلت اهلداف و آرمان هلای الهلی بلوده اسلت و در مقابلل بله میزانی که 
حاکملان از جهان بینلی و ایدئوللوژی اسلالم نلاب فاصلله داشلته اند، یلا مسلاجد را به 
پایگاهلی بلرای علوام فریبی و سللطه ناحّق بر افلکار عمومی دیلن داران قلرار داده اند؛ 
نظیلر رفتلار خلفلای بنی امّیله و بنی العّباس و یا مسلجد را بله عنوان مهم تریلن پایگاه 
دشلمنی بلا حکوملت خویلش تلّقلی نملوده و از تملام قلدرت و امکانلات خلود بلرای 
بی فلروغ نملودن آنهلا اسلتفاده کرده انلد؛ نظیلر روشلی کله حکوملت پهللوی اتّخلاذ 
کلرده بلود. بلا ایلن توضیلح می تلوان تاریلخ اسلالم را از منظر نلوع تعاملل حکومت ها 

بلا مسلاجد بله چند مرحلله تقسلیم کرد:

الف( سیرۀ حاکمّیتی پیامبر اعظم در تعامل با مساجد
از مجملوع ملدارك تاریخلی و روایلی این چنیلن برداشلت می شلود که در سلیره نبّی 
مکلّرم اسلالم، مسلجد اّولیلن و مهم تریلن رکلن در همبسلتگی بین اّملت و رهبر 
و مرکلز تملام تصمیم گیری هلا و اقداماتلی اسلت کله حکوملت بلرای اجلرای آنهلا 
نیازمنلد حضلور و نقش آفرینلی آحاّد مردم اسلت. برخلی از این اقداملات عبارت اند از: 
آملوزش نیروهلای نظاملی، اّطالع رسلانی و بسلیج عمومی بلرای مبارزه بلا توطئه های 
منافقین،1تعلیلم و تربیلت، رفلع مشلکالت اقتصلادی و معیشلتی مؤمنلان و ... . عالوه 

1 . شللابد جالب تریللن نمونلله دخالللت پیامبللر اکللرم در امللور مسللجد، ماجللرای تخریللب و سللوزاندن مسللجدی اسللت کلله بلله 

مسللجد ضللرار معللروف گردید.گروهللی از منافقللان بللرای ضربلله زدن بلله اسللالم و تضعیللف موقعّیللت مسللجد پیامبللر بزرگللوار نللازل 
کردنللد؛ ولللی پللس از نللازل شللدن آیلله مبارکلله: والذیللن اتخللذوا مسللجداً ضللراراً... )توبلله، آیلله107(، پیامبللر اکللرم افللرادی را 
گسللیل داشللت تللا ایللن مسللجد را خللراب کننللد و آتللش بزننللد و مللکان آن را تبدیللل بلله محللّل زباللله نماینللد؛ عاّلملله طباطبایللی، 

تفسللیر المیللزان، ج9، ص 392.
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بلر ایلن، پیامبلر بله عنوان حاکم اسلالمی تملام وظایف و شلئون حاکمّیتی خلود را با 
محوریّلت مسلجد و در مسلجد رتلق و فتلق می فرمودند؛ در مسلجد محکمله قضاوت 
برپلا می کردنلد، بلا بلزرگان بله شلور می نشسلتند، بیت الملال را در مسلجد تقسلیم 

می فرمودنلد، دیدارهلای سیاسلی خلود را در مسلجد برگلزار می نمودنلد و... .
با توّجه مطالب قبلی می توان کارکرد حکومتی مسجد را در ابعاد زیر تقسیم بندی کرد:

بُعد اّطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی؛. 1
بُعد مشورت و تصمیم سازی برای حاکم اسالمی؛. 2
بعد تعلیم و تربیت؛. 3
بُعد نظامی و سازمان دهی و پشتیبانی رزمندگان؛. 4
بعد اجتماعی و امور حسبه؛. 5
بُعد مقّر حکومت و مرکز مدیریت جامعه بودن.. 6

پلس از ارتحلال نبلی مکلّرم اسلالم، در هلر دوره ای متناسلب بلا روحّیلات و 
سیاسلت های حاکملان بعلدی، کارکردهلای حاکمّیتی مسلاجد دسلتخوش تحّوالت و 
تغییلرات بسلیار زیلادی شلد کله به صلورت مختصر مورد اشلاره قلرار خواهلد گرفت.

ب(روش خلفای سه گانه در حاکمّیت بر مسجد
پلس از ارتحلال پیامبلر و روی کار آملدن خلفلا، مسلجد همچنلان پایلگاه حکوملت و 
دارای کارکردهلای آموزشلی، تربیتلی، سیاسلی، اجتماعی و نظامی بلود. خلفای اّول و 
دّوم و سلّوم، دارالخالفله خلود را مسلجد قرار دادند و با اسلتفاده حّداکثلری از ظرفّیت 
تجّملع و اجتملاع مسللمانان در جمعله و جماعلات، سیاسلت های خلود را اعملال و 
بله اهلداف خلود ل فلارغ از حلّق یلا ناحلقّ ل جامله عملل می پوشلاندند. بنابرایلن، از 
حیلث شلکلی و صلوری، نقلش مسلجد و بله خصلوص مسلجد الّنبی تفلاوت فاحشلی 
بلا کارکردهلای آن در دوران حکوملت نبلوی نکلرد؛ اگرچله در سلایر بالد اسلالمی به 
واسلطه نصلب افلرادی که اغللب التزامی بله اهداف و آرمان های اسلالم ناب نداشلتند 
ل نظیلر مروان هلا و معاویه هلا و غیلره ل مسلجد آرام آرام بله جلای آنکله مایله اعتلالی 
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اسلالم و وحدت مسللمانان باشلد، مرکلز توجیه خیانت هلا و ظلم و سلتم فرمانداران و 
اسلتانداران و عاملل تفرقله و اختلالف میان مسللمانان به ویژه نخبلگان جامعه گردید.

ج( مسجد در حکومت امیرالمومنین
بلا روی کارآملدن امیرالمؤمنیلن علی بن ابیطاللب و بلا توّجله بله اینکله مهم ترین 
هدف و مقصد ایشلان، احیای قرآن و سلّنت نبوی و اصالح مفاسلد و بدعت های نهاده 
شلده توّسلط خلفلای پیشلین بلود، احیلای کارکردهلای اصللی مسلجد و بازگرداندن 

شلأن و جایلگاه الیلق آن سلرلوحه برنامه هلای حضرت قلرار گرفت. 
ایشلان هماننلد پیامبلر و خلفای سله گانه، مسلجد را مقلّر خالفت و حکومت قلرار داد و 
کلّیله وظایلف و برنامه هلای حکومتی خود را در مسلجد و با محوریّت مسلجد انجام داد.
هنلوز در مسلجد مقلّدس کوفه، نشلانه های متعّددی با عنلوان »دّکه« وجلود دارد که 
هلر کلدام نمایشلگر یکلی از کاردهلای مسلجد در حکوملت امیرمؤمنان اسلت؛ مانند 

»دکله القضلاء«، »دّکه الطشلت«، »دّکه الفتلوا« و ... .
اّملا تحّوللی کله در این دوره در رابطه میان حکومت و مسلجد ایجاد شلد، شلاید وهله 
اّول احیلای کارکلرد معنلوی و تربیلت اخالقلی و منبلر وعلظ و خطابه بود که توّسلط 

شلخص حضلرت احیا و تقویّت شلد.1

د( مسجد در دوران خلفای بنی امّیه و بنی العّباس
پلس از پیامبلر اسلالم حکوملت، نظلارت بر مسلاجد جلزء وظایلف اجتناب ناپذیر 
حکومت هلا محسلوب می شلد و همله حاکملان هرچنلد کله ظاللم بوده انلد و اعتنایی 
بله سلایر احکام اسلالم نداشلته اند؛ وللی به مسلجد نیازمنلد بوده اند و همله آنها رونق 
مسلاجد و شلکوه نملاز جماعلت و جمعله را جزء شلکوه و اقتلدار خود می دانسلته اند. 
ابن خللدون می گویلد: حاکملان صدر اسلالم این وظیفله ل وظیفه اداره مسلاجد  ل را به 
کلس دیگلر محلّول نمی کردنلد و هنگامی کله درباره مسلاجد عظیمه سلخن به میان 

1 . خطبه هللای مفّصللل و مختصللر بسللیاری کلله حضللرت در منبللر ایللن مسللجد ایللراد نموده انللد و بخشللی از آن توّسللط مرحللوم 

سللّید رضللی  در نهج البالغلله گللردآوری شللده اسللت، بیللش از هللر نکتلله ای حللاوی توصّیلله بلله تقللوا و اخللالق و معنویّللت اسللت.
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ملی آورد، می گویلد: تعییلن املام ایلن مسلاجد برای خطبله و نملاز در انحصلار حاکم 
بلود و کلّیله سیاسلت گذاری های دینلی و شلرعی، ماننلد نملاز، قضاء، حسلبه و جهاد 
جلزء وظایلف اماملت کبلری کله خلیفله اسلت قلرار داشلت و چلون نماز عملود دین 
اسلت و در میلان عبادت هلا از جایلگاه بسلیار رفیعی برخوردار اسلت. بنابرایلن، امامت 

صللوه نیلز بایلد باالترین شلأن حّتی باالتلر از حکمرانی باشلد.1
ابی الحسلن علی ابلن محّملد بن حبیلب ملاوردی )متّوفلی450 هجلری( در کتلاب 
»االحلکام السللطانیه و الوالیلات الدینیه« بلاب نهم »باب والیات عللی امامه الصلوات« 
پیرامون رابطه حکومت و مسلجد، ابتدا مسلاجد را دو قسلم تقسلیم می  کند: مسلاجد 

سللطانّیه و مسلاجد عاّمه.
برای مساجد سلطانّیه ویژگی هایی را بیان می کند از جمله اینکه:

 به طلور کاملل حکومتلی و دولتلی هسلتند؛ یعنی املام جماعت آن از سلوی  ●
حاکلم تعیلن می گردد.

امام جماعت از بیت المال حقوق می گیرد. ●
املام جماعلت از سلوی حکوملت بله مقلام والیلت صللوه منصلوب می گردد.  ●

البّتله بلرای احلراز ایلن مقلام )والیلت صللوه( باید پنج شلرط را داشلته باشلد.
حکوملت در تملام املور مسلجد، به طلور مسلتقیم یلا از طریق املام جماعت  ●

منصلوب، دخاللت می کند.
اّملا خصوصّیلت مسلاجد عاّمه این اسلت کله حکومت حلّق دخالت مسلتقیم در آن را 

نلدارد؛ املام جماعت آن توّسلط خود ملردم انتخاب می شلود.

ریشه تاریخی تضعیف مساجد

 تضعیلف جایلگاه و نقلش مسلاجد در جامعه اسلالمی، ریشله در یک جریلان طوالنی 
بله  بنی امّیله  یافتلن  قلدرت  و   امیرالمؤمنیلن شلهادت  از  پلس  دارد.  تاریخلی 
سلرکردگی معاویه بن ابی سلفیان، مسلجد از سلویی برای عوام فریبی و سلوء اسلتفاده 

1 . معالم القربه فی احکام الحسبه، ص24.
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از موقعّیلت سوق الجیشلی تجّملع مؤمنان و ارتبلاط حاکم با رعّیت در سللطه و اختیار 
خلیفله بلود. او خلود را خلیفله رسلول اهلل و بالّتبلع الیق تریلن فلرد بلرای اقامله 
جمعله و جماعلت می دانسلت. بلر فلراز منبر رسلول اهلل خطابله می خواند و بلا مغالطه 
و سفسلطه، معلارف دینلی را دسلتاویزی بلرای ظلم و سلتم دسلتگاه حکومت خویش 

قرار ملی داد.1
 خلفلا و به مرور سلالطین و پادشلاهان کشلورهای اسلالمی اغلب این وجله از کارکرد 
مسلجد را تقویّلت می کردنلد. همله سلرزمین هایی کله بله تصلّرف مسللمانان درآملد 
هملراه بلا شلعار اهلل اکبلر و جهلاد بلود و نملاز نشلانه مسللمانی و مسلجد در مقابلل 
کلیسلاها بله عنلوان نشلانه مجلد و عظملت و اقتلدار مسللمانان بله حسلاب می آملد. 
مسلاجد بزرگلی که اکنون در شلهر اسلتانبول ترکّیله اصلی ترین مرکز جلب توریسلت 
می باشلد، بقایلای اقتلدار حاکملان عثمانلی اسلت و مسلاجد عظیمی که در سرتاسلر 
شلبه قاره هند وجود دارد، نشلانه های اقتدار مسللمان ها اسلت. اکنون نیز در شلهری 
چلون اسلتانبول که حاکملان الئیک حدود یک قرن، در صدد نابودی اسلالم هسلتند، 
صلدای اذان در پنلج وقلت، ارکان ایلن شلهر توریسلتی را به للرزه در ملی آورد و انبوه 
نمازگلزاران بله مسلاجد روانله می شلود و حّتلی در کشلورهای بله ظاهلر عقب افتلاده 
چلون اتیوپلی در هنگامله اذان مسلاجد، بله خصلوص در رمضلان آنچنلان ممللّو از 
جمعّیلت می شلود کله ملردم صلف می کشلند و منتظلر می ماننلد تلا نملاز گلروه اّول 
تملام شلود و گلروه دّوم وارد شلوند کله این صحنه در بعضلی اوقات تا چهلار بار تکرار 
می شلود. اینهلا همله نتیجله تبلیغلات و فرهنگ سلازی حاکملان و سلالطین بلرای 

حفلظ پایلگاه مردملی خود در مسلاجد بوده اسلت.
 از سلوی دیگلر، کشورگشلایی ها و آشلنا شلدن حاکملان بلا روش و نظلام حکومتلی 
غیرمسللمانان ل به ویلژه پادشلاهان روم و ایلران ل میلل بله تجّمالت و اشلرافی گری را 
در آنلان بله اوج رسلاند و همیلن خصیصله باعلث تأسلیس کاخ ها و قصرهلای مجلّل و 
حکمرانلی خلفلا در ایلن بناهلای بیگانله بلا روح اسلالم گردیلد. کم کلم مسلجد دیگر 
1 . البّتلله در ایللن حرکللت شللوم، گروه هایللی از ل بلله اصطللالح ل نخبللگان جامعلله نیللز بلله یللاری دسللتگاه خالفللت می آمدنللد؛ 

گروه هایللی نظیللر جاعللالن و راویللان حدیللث، شللعرا، خطبللا و قضللات دربللاری.
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مرکلز خالفلت و حکوملت نبلود و جلای خلود را بله کاخ سلبز معاویله در شلام و 
سلایر کاخ هلا در بلالد دیگلر اسلالمی در طلول تاریلخ داد. ایلن نقطله آغاز به حاشلیه 
رانده شلدن مسلاجد در جامعه اسلالمی بلود؛ اّما همچنلان کارکردهایی نظیلر تعلیم و 

تربیلت فقلط در اختیلار مسلاجد بود.
ابن بطوطله می گویلد: »پیلش از اینکله نظام المللک رشلته مدرسله های معلّرف بله 
نظامّیله را بنیلاد گلذارد، درس و تعلیلم در مسلجدها متمرکلز بلود و بدین گونه تعلیم 

و تعلّلم جزیلی از عبلادت بله شلمار می رفت.«1

ه( مسجد از زمان دولت صفوّیه تا پهلوی
دوللت صفویّله چون با شلعار تشلّیع به حکومت رسلید در آغلاز کار به پیروی از سلایر 
حاکملان و سلالطین اسلالمی اقدام به توسلعه مسلاجد بزرگلی در شلهرهای مختلف 
نملود، وللی بلا گلذر زملان این حرکلت از تب و تلاب افتاد؛ زیلرا نه مردم بله آن درجه 
از فهلم فرهنگلی نائل شلده بودند که ضرورت و فایده توسلعه مسلاجد را درك کنند و 
نله دیگلر حکومت قلدرت یافتله صفویّه، خلود را محتاج این املر می دیلد. بنابراین، از 
آن پلس، مسلاجد شلیعه دوران غربت خود را آغلاز نمودند و هرچه زمان پیشلتر رفت 
ایلن غربلت افزون شلد؛ به طلوری کله در دوره قاجاریّله و به خصوص در زملان پهلوی 
اّول و دّوم، مسلاجد بله عنلوان نمادهلای تحّجلر، موانلع توسلعه، پایگاه هلای توطئه و 
نظایلر آن تلّقلی می شلد و بلر همین اسلاس، مبارزه بلا مسلاجد و فّعالّیت هلای آن در 

رأس سیاسلت های حکمرانلان ایلن سلسلله های طاغوتی قرار داشلت.
 البّتله در تملام ایلن مّدت علملاء و مراجع بزرگ، بلا درك خطر وابسلتگی پایگاه دین 
بله پادشلاهان در مقابلل دولتلی شلدن مسلاجد مقاوملت کردنلد و در چنلد نوبت که 
حکومت هلا قصلد دسلت اندازی بلر مسلاجد را داشلتند، بلا مقاوملت سلخت از سلوی 
علملا و روحانیلان مواجله شلدند. ایلن مقاومت هلا در حلّدی بلود که بعضلی از مراجع 
بلزرگ هر گونله هملکاری را تحریلم نمودنلد. امام خمینلی حّتی این مسلئله را در 

1 . ابن بطوطه، طرح نو،  ص224.
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رسلاله عملّیله نیلز آورد و چنلد مسلئله را در بلاب املر بله معلروف و نهلی از منکر به 
تحریلم هملکاری علملا بلا دولت جائلر و حکم علدم عداللت آنها اختصلاص داد.1

و( مسجد در دوران حکومت جمهوری اسالمی
وضعّیلت مسلاجد را در دوران 34 سلاله اسلتقرار نظلام مقلّدس جمهلوری اسلالمی 

می تلوان بله سله دوره کلّلی تقسلیم کلرد:
1. دوره شـکوفایی و بالندگـی: از آنجلا کله املام خمینلی و یارانلش، مسلجد 
را پایلگاه، دیلن را خاسلتگاه و شلعارهای اصیلل اسلالمی را تکیله گاه اصللی انقلالب 
اسلالمی قلرار دادنلد، خلود بله خود ایلن امور مقلّدس در ذهلن و دل مردم بله عنوان 
مهمّ تریلن املور تجلّلی کردنلد. در دوران مبلارزات و تلا سلال هایی پلس از پیلروزی 
انقلالب اسلالمی، مسلاجد پلر رونلق و فّعال شلدند. کلّیله تصمیملات از مسلجد، آغاز 
و بله مسلجد ختلم می شلد. املور اصللی انقلالب و نظلام در سلنگر مسلاجد، پیگیری 
می گردیلد و ملردم مسلاجد را بله عنلوان شلبکه اعملال دسلتورات رهبلری انقالب و 
حاکمّیلت نظلام اسلالمی می شلناختند. ایلن بالندگلی بله واسلطه تأثیر دفلاع مقّدس 
در جلذب گسلترده جوانلان و نوجوانلان به مسلاجد و آموزش و تربیت و سلازمان دهی 
آنلان بلرای حضلور در جبهله یلا فّعالّیت هلای فرهنگلی و نظاملی در پشلت جبهله به 

اوج خود رسلید. 
شلاید مسلجد در هیلچ دوره ای بله انلدازه دهه هلای 40 تلا 60، بله مسلاجد دوران 
حکوملت نبلّی اکلرم شلبیه نبوده اسلت. اگرچله در ایلن دوره به دالیلل مختلفی، 
مسلاجد از لحلاظ کّملی و کیفی فاصلله ای طوالنی با الگوی مسلجدالّنبی داشلتند؛ اّما 
در مقایسله بلا دوران هلای پیشلین و حّتلی کنونی، از نسلبتی بلس نزدیک بلا آن تراز 

اسلالمی برخلوردار بودند. 
2. دوره رکـود نسـبی: بلا اتمام جنلگ و تغییر در سیاسلت های رویکردهلای دولت 
جمهلوری اسلالمی بله سلمت توسلعه عمرانلی و اقتصلادی و کم توّجهلی مدیلران و 

1 . االمام الصادق و المذاهب االربعه، المجلد 2-1، ص212.
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دسلت اندرکاران جامعله بله املر فرهنلگ خلودی و نیلز بلا آغلاز تهاجلم یا شلبیخون 
فرهنگلی غلرب علیله جامعله نوپای ملا، یکی از نخسلتین سلاختارهایی که بیشلتری 
آسلیب ها متوّجله آن شلد، مسلاجد بودنلد. دیلدگاه دولت سلازندگی فقلط بازسلازی 
تنهلا  میلان  ایلن  در  و  بلود  کشلور  صنعتلی  توسلعه  و  اقتصلادی  زیرسلاخت های 
سلاختارهایی ارزش برنامه ریزی و سلرمایه گذاری داشلتند که برای دولت، سلودآوری 
داشلته باشلند و مسلاجد خلود بله خلود از دایلره خلارج شلدند. ایلن سلیر در دوللت 
اصالحلات نیلز بلا رویکردی جدید و تحت قالب »توسلعه سیاسلی و دمکراسلی« ادامه 
پیلدا کلرد. در ایلن دوره به دلیل غلبله نگاه سکوالریسلی بر دولت مردان و مسلئوالن، 
دیلن و هلر آنچه به آن مرتبط اسلت، از دایلره نقش آفرینی اجتماعی و سیاسلی خارج 
و ملورد بی مهلری قلرار گرفلت حّتی توصیه هلای دلسلوزانه رهبر معّظلم انقالب مبنی 
بلر »علدم نگلرش ملاّدی بله املر فرهنگ« نیلز چندان ملورد اعتنلای مسلئوالن واقع 
نشلد. در علوض سلاختارهای نلو و بعضلی  در تضلاّد با فرهنلگ بومی جامعه اسلالمی 
در مقابلل مسلاجد و بلا هزینه هلای هنگفلت دولتلی قلد عللم کردنلد؛ فرهنگسلرا ها 
یکلی پلس از دیگلری بلا انلواع فّعالّیت هلای و برنامه هلای جلّذاب برای اقشلار مختلف 
و به ویلژه جوانلان و نوجوانلان راه انلدازی شلدند کله همله آنهلا در دو مسلئله وجله 
تشلابه داشلتند: نخسلت، نلگاه بلاز و فرادینی بله فّعالّیت هلای فرهنگلی به گونه ای که 
از آملوزش گیتلار و حلرکات ملوزون و انلواع ورزش هلای بوملی و غیر بومی تلا آموزش 
قلرآن و تواشلیح و ... در آنجلا مهّیلا بلود.  دّوم، خودگلردان و بلکه درآملدزا بودن برای 

دولت. 
3. دوران احیـا و تقویّـت نقش مسـاجد: بلا روی کار آمدن دولت نهلم و فروکش 
کلردن جلّو دین زدایلی و دین سلتیزی از جامعه، مسلاجد بله دو دلیل و اگرچه بسلیار 
ُکنلد بله گردونه سلاختارهای اثرگلذار اجتماعی برگشلته انلد. آن دو دلیلل عبارت اند 

از:
نخسلت( رویکلرد بله نسلبت فرهنگلی دوللت و رییس جمهور نهلم که زمینله را برای 
احیلای نقلش مسلاجد و اهلل مسلجد در عرصله سیاسلت و فرهنلگ و اجتملاع تلا 
حلدودی فراهلم آورد. البّتله حمایت های گسلترده حقوقی، ماّدی و معنوی از مسلاجد 
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نیلز در سلایه همان نلگاه اتّفلاق افتاد.
دّوم( بله جهلت شلّدت گرفتن مسلئله تهاجم و ناتلوی فرهنگی غرب کله هم در حوزه 
نخبلگان، دغدغه هلا را برانگیخلت و هم در سلطح عموم مردم مظاهر فسلاد و ابتذال و 
... را عامللی بلرای نگرانلی شلد تا مردم و مسلئوالن بلرای جلوگیری از گسلترش موج 
ایلن تهاجلم ضّدفرهنگلی بله هم فکلری و هملکاری ترغیلب شلوند. اّولین سلاختاری 
کله در فرهنلگ اسلالمی جامعله و بله اتّفلاق هملگان می توانسلت نقلش پناهلگاه و 
مصونّیلت بخلش بله قشلر جلوان را بلازی کنلد، مسلاجد بودنلد. البّتله این سلخن به 
معنلای اوج گیلری مسلاجد و رسلیدن آنها بله نقطه مطلوب نیسلت؛ بلکله مقصود این 
اسلت کله چنانچله دسلت اندرکاران املور مسلاجد، هوشلیار و فرصت شلناس باشلند، 
بسلترهای اّولیله جهلت بازمهندسلی و گسلترش نقلش و کارکردهای مسلجد بیش از 

هلر زملان دیگلری در سلال های اخیلر فراهم گردیده اسلت. 
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شاخص های مسجد تراز نظام اسالمی «
 بلا توّجله بله آنچله پیشلتر بیلان شلد، به طلور قطعلی بلاور بله جایلگاه منحصربه فرد 
مسلجد در دسلت یابی نظلام اسلالمی بله اهلداف و آرمان هلای بلنلد خلود، نخسلتین 
شلرط در احیلاء کارکردهلای مسلجد اسلت. بلرای نیلل بله ایلن منظلور ابتلدا بایلد 
انتظلارات از مسلجد را در قاللب شلاخص های مسلجد تلراز نظلام اسلالمی ملورد 
بررسلی قلرار دهیلم و سلپس بلا بررسلی وضعّیلت کنونی، بلرای تحّقق وضلع مطلوب 

برنامه ریلزی و حرکلت کنیلم.
 هلر مسلجدی دارای ارکانلی و هلر رکنی بایلد دارای ویژگی ها و شلاخصه هایی باشلد 

تلا بتلوان آن را در قالب مسلجد تلراز، شناسلایی و تعریف نمود.

ارکان مسجد:
1. املام جماعلت کله بله تعبیلر رهبر معّظلم انقالب اسلالمی »مدیر طبیعی مسلجد« 

است.
2. مأموم هلا کله حضلور پرشلور و منّظلم و منضبط آنهلا در مسلجد، مهمّ ترین مصداق 

عمران مسلجد تلّقی می شلود.
3. هیلأت امنلا کله از سلوی مردم و بلا تأیید املام جماعت بلرای اداره امور مسلجد به 

املام جماعت کملک می کنند.
4. تشلّکل های فّعلال در مسلجد، نظیلر پایگاه بسلیج، کانون فرهنگی و هنری مسلجد 
و ... کله عهلده دار املور فرهنگی، اجتماعی و سیاسلی مسلجد هسلتند و بلا هماهنگی 
املام جماعلت و پشلتیبانی نیروی مقاومت، به پاسلداری از ارزش های انقالب اسلالمی 

ند. مشغول ا
5. خلادم کله بلا نظافت و نظامت به هنگام و شایسلته مسلجد، موقعّیت را بلرای اقامه 

نماز و انجام سلایر وظایف مسلجد فراهلم می آورد.
6. ساختمان و امکانات فیزیکی مسجد.

نکتله شلایان توّجله اینکه در میان ارکان برشلمرده شلده برای مسلجد، املام جماعت 
نقلش بسلزایی در رونلق فّعالّیت هلای فرهنگلی مسلجد دارد. بلر ایلن اسلاس، یکی از 
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ارکان اصللی هلر مسلجد، املام جماعلت آن اسلت. بله عبلارت دیگر، مسلجدی موّفق 
اسلت کله املام جماعلت موّفقلی داشلته باشلد و املام جماعتلی موّفلق اسلت کله به 
کارکردهلا و ویژگی هلای مسلجد و نیلز وظایلف املام جماعت آشلنا باشلد. بنابراین، با 
توّجله بله اهمّیلت و نقلش امام جماعلت در مسلجد از جنبه هلای گوناگلون، در ادامه 

مباحلث، شلاخصه های املام جماعلِت مسلجد تلراز را ملورد بررسلی قلرار می دهیم.
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ویژگی های مسجد نمونه  «
الف.  ویژگی های عبادِی مسجد نمونه 

1. مسلجد، جایلگاه عالی تریلن نلوع ُکرنلش عبلد در برابلر معبلود اسلت. سلجده، اوج 
لجوُد ُمنَتَهلی الِعَبلاَده ِمن بَنلی آَدَم«.1 عبلادت و بندگلی انسلان بلرای خداسلت؛ »السُّ

2. مسلجد، جایگاه پرسلتش خالصانه خداوند اسلت؛ »َو اَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلِّ َفال تَْدُعو َمَع 
أََحداً«.2  ِ اهللَّ

 3. مسلجد، زیارتگاه خداوند متعال اسلت. در حدیثی قدسلی، منقول از نبّی اعظم
لأ فِلی بِْیِتلِه ثُلمَّ زاَرنلی فِلی بَْیتلی؛ خوشلا به حال  آملده اسلت: »ااَل ُطوبَلی لَِعْبلٍد تََوضَّ

بنلده ای کله در خانله خویش وضلو بگیرد، آنلگاه ملرا در خانه ام زیلارت کند«.3 
4. مسلجد، خانله خلدا در زمیلن اسلت؛ »اِنَّ بُُیوتی فی األْرِض الَمسلاِجُد تُِضلیُء أِلْهِل 

لماء َکَما تُِضلیُء النُُّجوُم اِلَْهللِ االَْرِض«.4 السَّ

ب.  ویژگی های تربیتی مسجد نمونه 
1. مسلجد، بهتریلن محلّل عبادت و عبلادت، بهترین عامل پرورش روح آدمی و پاسلخ 
گفتلن بله مهمّ تریلن نیلاز طبیعلی اوسلت. تربیت چیلزی جز پاسلخ صحیلح، بهنگام 
و متعلادل بله نیازهلا و پلرورش همه جانبله اسلتعدادها نیسلت. اگرچه عبلادت در هر 
مکانلی ایلن نیلاز طبیعلی و معنلوی را به طلور نسلبی تأمیلن می کنلد، وللی ایلن نیاز 
در مسلجد و عبادتلگاه بهتلر و کامل تلر تأمیلن می شلود؛ چلرا کله انسلان موجلودی 
اجتماعلی اسلت و در پرتلو عبادت جمعی از غرور و خودپسلندی، تنهایلی و فردگرایی 
در املان می مانلد و با پیوسلتن به سلیل عابلدان و نمازگلزاران، می تلوان در اقامه نماز 

و امحلاء فحشلاء و منکلر نقش آفرین باشلد. 
2. مسلجد، پناهلگاه مؤملن از آسلیب های اخالقلی اسلت. معصوملان در سلخنان 
خویلش مسلجد را آشلیانه و پناهلگاه مؤملن بلر شمرده اند؛5انسلان در ایلن پناهگاه از 

1 . بحاراالنوار، ج82، ص164. 

2 . جّن، آیه18.

3 . وسائل الشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت5، 

4 . همان.

5 . مستدرك الوسائل، ج3، ص361، باب3، از ابواب احکام المساجد، روایت14. 



47 فصل یک، مقاله برتر 

دغدغله و اضطلراب، افسلردگی و دلهلره و ... فاصلله می گیلرد و بله برکت ذکلر اهلل به 
آراملش مسلتقّر دسلت می یابلد؛ قلرآن کریلم در این ملورد فرملوده اسلت: »أال بذکر 
اهللِ تطمئلنّ القلوب«.1شلاید بله همیلن دلیل اسلت که املام صادق  به مسللمانان 
سلفارش می کننلد کله بله هنلگام رویارویی با مشلکالت و اندوه هلای دنیلوّی، به نماز 

و مسلجد پنلاه ببرند.2
3. مسلجد، مکانلی مقلّدس و علاری از ظللم و گنلاه و پلیدی اسلت. حضلور مؤمن در 
مسلجد بسلان احلرام بسلتِن حاجلی در حّج اسلت. با آنکه گنلاه در همه جلا نکوهیده 
و زشلت اسلت، اّملا در مسلجد قباحتلی دو چنلدان می یابد؛3پس، مؤملن باید تالش و 
کوشلش بیشلتری کند تلا در آن مکان مقلّدس به گناه آلوده نشلود؛ سلخنان ظالمانه 
بلر زبلان نیاورد؛4بله آبلروی دیگلران تجلاوز نکند؛5غیبت6و سلخنان لغلو و بی فایده را 
کنلار نهلد7و از گفت وگوهایلی کله بلوی دنیاپرسلتی و دنیاخواهلی می دهلد، پرهیلز 

8 کند.
مواظبلت در پرهیلز از گنلاه و لغلو و ... در مسلجد در حقیقلت، نوعلی تمریلن کارهای 
خیلر و دوری از زشتی هاسلت. آثلار سلازنده و تربیتلی حضور در مسلجد، رفته رفته به 
دیگلر اعملال مؤملن و سلایر زمان هلا و مکان هلای حیاتش نیز سلرایت می کنلد و این 

بهترین روش تربیت غیرمسلتقیم اسلت. 
4. مسلجد، محلّل تزییلن شلدن بله زینت های معنوی اسلت. قلرآن کریم بله مؤمنان 
سلفارش می کنلد کله هنلگام حضلور در مسلاجد، زینت هلای خلود را هملراه بگیرید. 

ایلن توصّیله شلامل انلواع زینت ها اسلت کله عبارت اند از:
اللف( زینلت ظاهلری فلردی، ماننلد لبلاس زیبلا و پلاك، عطر و بلوی خلوش، نظافت 

بلدن، شلانه زدِن موهلا و محاسلن و ... .

1 . رعد، آیه28.

2 . وسائل الشیعه، ج5، ص263، باب31 از ابواب بقّیه الصلوات المندوبه، روایت3.

3 . ر.ك: کشف الغطاء، کتاب الصاله، ص211.

4 . بحاراالنوار، ج80، ص377.

5 . روضه الکافی، ص39. 

6 . وسائل الشیعه، ج3، ص85، باب2 از ابواب المواقیت، روایت4.

7 . همان، ص86، روایت8.

8 . همان، ج 3، ص493، باب14 از ابواب احکام المساجد، روایت4.
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ب( زینلت ملاّدی، شلامل: ملال و فرزنلد کله در قلرآن بله عنلوان زینلت زندگلی دنیا 
معّرفلی شلده اند. »الملاُل و الَبنلون زینله الحیلوه الّدنیلا ...«.1

ج( زینلت معنلوی، بله معنلای خصلال نیکلو و صفلات پسلندیده اخالقی اسلت؛ نظیر 
صلدق و صفلا و خللوص و مهربانلی و ... .2

5. مسلجد، کانلون پیونلد صالحلان اسلت. کارشناسلان تربیلت باالتّفاق بر نقلش ویژه 
دوسلت و معاشلر خلوب در تربیلت انسلان تأکیلد دارنلد. اسلالم نیلز ملرّوج و حاملی 
همیلن اصلل تربیتی اسلت. هلم در قرآن کریم و هلم در روایلات معصومین، نکات 
فراوانلی پیراملون اهمّیلت و ضرورت یافتن دوسلتان خوب، راه های امتحلان و آزمودن 
دوسلتان، آداب دوسلتی و معاشلرت، حقلوق دوسلتان و معاشلران، مراقبلت و حفلظ 

دوسلتی با صالحلان و ... وجلود دارد.
مسلجد بلا ایجلاد آشلنایی و پیوند میان مؤملن با نخبلگان و صالحان جامعه، بسلتری 
مناسلب بلرای پلرورش و تربیلت روحلی انسلان فراهلم می کنلد. ارتبلاط دوسلتانه با 
نیلکان هم جنبله ایجابلی تربیلت ل یعنلی تشلویق و ترغیلب بله فضایلل  ل را در فلرد 
تقویّلت می کنلد و هم جنبله سللبی آن ل یعنلی قلدرت یافتن بلر پرهیز از رذایلل  ل را.

6. مسلجد، بسلتری مناسلب بلرای پلرورش روحّیلات اجتماعلی اسلت. »انزواطلبلی« 
و»جمع ُگریلزی« یلک بیملاری روحلی شلناخته شلده اسلت؛ در حاللی کله اجتماعی 
بلودن و جمع گرایلی ل در حلّد معقول آن ل نشلان سلالمت روح و روان انسلان و تعادل 
فکلری او بله حسلاب می آیلد. مسلجد بلا فراخوانی پیوسلته مسللمانان به جملع، روح 
جمع گرایلی، انعطلاف و نظم پذیلری را در آنلان تقویّلت می کنلد و درون گرایی افراطی 

و بیگانگلی از جملع را از آنلان می زدایلد.
7. مسلجد، پایلگاه تقویّلت روحّیله همدردی، همکاری و همیاری در مشلکالت اسلت. 
مسلاجد به طلور معملول، جایلگاه طلرح مشلکالت و نارسلایی های اجتماعلی اسلت. 
به طلور طبیعلی، حضلور در چنیلن مکانلی روح تعّهد و دردمنلدی را در فلرد می دمد. 
پلرورش ایلن خلوی پسلندیده در اشلخاص، خلود نوعلی مبلارزه بلا روح بی تعّهدی و 

1 . کهف، آیه46.

2 . وسائل الشیعه، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزکاه و ما تستحّب فیه، روایت7.
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بی تفاوتلی اسلت؛ روحّیله ای که هلرگاه در افلراد جامعه ای ل به ویژه نسلل جلوان آن  ل 
پیلدا شلود، آسلیب های اساسلی بر پیکلر آن اجتملاع وارد خواهد شلد.

ج. ویژگی های فرهنگی   - آموزشی مسجد نمونه 
نقلش آموزشلی ل فرهنگلی مسلجد پلس از جنبه هلای عبادی آن، سلرآمد دیگلر ابعاد 
اسلت. به طلور اساسلی، پی ریلزی مسلجد در اسلالم، پی ریلزی بزرگ تریلن مدرسله 
اسلالمی بلود. مسللمانان تلا چنلد قرن پیلش، با پدیلده ای به نام مدرسله  ل بله معنای 
غربلی و املروزی آن  ل روبله رو نبودنلد. پیلش از پیدایش مدرسله ل که تاریلخ پیدایش 
آن به دو قرن نمی رسلد  ل مسلجد، یگانه مرکز مهّم آموزشلی  ل فرهنگی در کشلورهای 
اسلالمی بلوده اسلت. تا جایی کله روزگاری این مسلأله در میلان فقیهان مطلرح بوده 

کله آیا تأسلیس مدرسله جایز اسلت یلا نه؟!1

1 . وسائل الشیعه، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزکاه و ما تستحّب فیه، ص217.
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شاخص های کّلی مسجد تراز اسالمی  «
آگاهی بخشی و بصیرت دهی به حرکت اّمت اسالمی؛. 1
احیای کارکرد های مساجد و بازشناسی آنها؛. 2
ارائه خدمات در ابعاد دنیوی و معنوی؛. 3
نزدیک کردن مردم به باورهای دینی؛. 4
رسانه گفتاری و شنیداری برای مردم به خصوص برای جوانان؛. 5
مرکز تعلیم وتربیت برای جوانان؛. 6
کانون موعظه و پرورش و تهذیب نفس برای مردم؛. 7
مرجع رسیدگی مشکالت مراجعان و محرومان؛. 8
محللّل پللرورش نیروهللای مسللتعد و اسللتفاده بهینلله از آنللان در زمینه هللای . 9

؛ مختلف
محّل امن و مایه خیر و برکت برای مردم؛. 10
داشتن مدیریت خوب و فّعال؛. 11
اهمّیت دادن به کیفّیت برنامه ها؛. 12
مرکز تبلیغات و رسانه جهان اسالم؛. 13
پناهگاه، در سختی ها و مشکالت و حوادث.. 14
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شاخصه های امام جماعِت مسجد تراز «
در سلند »چشلم انداز مساجد جمهوری اسلالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی«، 
پیراملون شلاخص های املام جماعلت مطلوب چنین آمده اسلت: »برخلورداری از ائّمه 
جماعاتلی عاللم، اندیشلمند، پارسلا، آگاه بله مسلائل روز، آشلنا بله فنلون مشلاوره و 

مدیریّلت و دارای روحّیله ارتباطی مردمی گسلترده«.
 همچنیلن مقلام معّظلم رهبلری در پیلام بله اجلالس نوزدهلم نملاز می فرماینلد: 
»روحانلی پرهیلزکار، کارشلناس و دلسلوز در مسلجد، همچلون پزشلک و پرسلتار در 

بیمارسلتان، روح و مایله حیلات مسلجد اسلت«.1
 بلر ایلن اسلاس بله نظلر می رسلد کله مهمّ تریلن مرحله در ترسلیم سلیمای مسلجد 
تلراز اسلالمی؛ پلس از بررسلی و درك عمیلق نقلش منحصربه فلرد مسلجد در تعاللی 
فرهنلگ جامعله دینلی و پیشلبرد اهلداف انقلالب و نظلام اسلالمی، همانلا احصلاء و 
تبییلن شلاخص های املام جماعلت چنیلن مسلجد نمونله ای اسلت؛ زیلرا بله هملان 
میلزان کله اصلل تأسلیس مسلجد در یلک منطقله جغرافیایلی در تأمین سلخت افزار 
هدایلت ضلرورت دارد، وجلود روحانلی شایسلته و تلراز نظلام اسلالمی بلرای امامت و 
مدیریّلت آن در بُعلد نرم  افلزاری ضلروری اسلت. بله تعبیلر رهبلر انقلالب »نخسلتین 

مطللب مهلّم، بنلای مسلجد و حضلور روحانلی شایسلته در آن اسلت«.2
 دکتر رسلول عّباسلی در کتاب »مسلجد تراز اسلالمی« شایسلتگی های امام جماعت 

را بله چهلار مؤلّفه کلّی تقسلیم نموده اسلت کله عبارت اند از:
»هدفداری«؛ . 1
» فضائل اخالقی«؛. 2
»دانش و مهارت ها«؛. 3
»تمایل«.. 4

سلپس هلر یلک از ایلن مؤلّفه هلا را تحلت شلاخص های روشلنی تبییلن می نماید که 
در جلدول زیلر دسلته بندی گردیده اسلت:

1 . پیام مقام معّظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/20.

2 . همان.
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جدول شایستگی های امام جماعت
شاخص ها مؤلّفه ها

1(انگیزه هدایت دیگران       
2(انگیزه خودسازی و تهذیب نفس هدفداری

3( ُخلق نیکو و ُحسن معاشرت 
4(سعه صدر و مدارا

5( امانتداری و مسئولّیت پذیری 
6(صداقت و وفای به عهد

7( عدالت فقهی و تقوا   
8(اخالص

9( تواضع    
10( نظم و وقت شناسی، حضور منّظم و نظم در انجام امور 

11( عدالت در رفتار با مردم و توّجه به همه افراد 
12(ساده زیستی و احتراز از تجّمالت دنیا

13( وقار و ثبات شخصّیت  
14(شجاعت و استقالل رأی

15( والیت پذیری   
 16(خودباروری و قاطعّیت 

17( ُحسن شهرت   
18( آراستگی و جّذابیت ظاهری

فضائل اخالقی

19( پیشگامی در ارتباطات 
20( مخاطب شناسی

21( شنود مؤثّر  
22( ارتباطات مؤثّر

23( فّن خطابه  
24( هوش عاطفی و هیجانی

25( دید کالن و تفّکر راهبردی 
26( تفّکر تحلیلی و توانایی درك و تشریح اهداف و ارزش های مسجد

27( تفّکر خاّلق   
28( آگاهی، بصیرت و بینش سیاسی

29( دانش دینی )فقه، اصول، کالم، تفسیر و ...(
30( شناخت خرده فرهنگ ها 

31( قرائت صحیح نماز و قرآن

دانش و مهارت

32( اهتمام به حّل مشکالت و امور مردم
33( تالش و پشتکار در مسجد تمایل
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علالوه بلر ویژگی هلای مذکلور، شلاخص ها و خصوصّیلات دیگلری نیز از املام جماعت 
مسلجد تلراز انتظلار می رود1کله عبارت اند از:

1. مقبولّیت اجتماعی
 پیشلوایان اسلالم بلر مقبولّیلت املام جماعلت و اینکله او ملورد رضایلت و پذیلرش 
نمازگلزاران باشلد، تأکیلد فلراوان نموده انلد. رسلول مکلّرم اسلالم می فرمایلد: 
ًه الَْعْبلُد اْلبِلقُ حّتلی یَْرِجلَع إِلَلی َملْواَلُه َو النَّاِشلُز َعْن  ُ لَُهلْم َصلالَ »ثََمانَِیلٌه اَل یَْقَبلُل اهللَّ
َکاِه َو إَِملاُم َقْوٍم یَُصلِّی بِِهلْم َو ُهْم لَلُه َکاِرُهوَن...؛  َزْوِجَهلا َو ُهلَو َعلَْیَهلا َسلاِخٌط َو َمانُِع اللزَّ
هشلت طایفه انلد کله خداونلد از آنهلا نملازی را نمی پذیلرد: بنلده فلراری تلا وقتلی 
کله بله سلوی موالیلش برگلردد، زن ناشلزه ای کله همسلرش بر او خشلمناك باشلد، 
منع کننلده زکات، املام ]جماعلت[ قوملی کله نملاز بخوانلد بلا اینکله ملردم از وی 

کراهلت داشلته باشلند و ...«.2
رحیلم نوبهلار، بلا اسلتناد بله همیلن شلاخص، معتقلد اسلت کله بایلد انتخلاب املام 
جماعلت مسلجد بله ملردم  ل اعلّم از همسلایگان و مجلاوران مسلجد  ل واگلذار شلود. 
»واگلذار نملودن انتخلاب املام جماعلت مسلاجد بله مردملی کله مجلاور و همسلایه 
مسلجد هسلتند، سلبب می شلود تلا ملردم کسلی را کله به طلور واقعلی دوسلت 
می دارنلد، بله املام جماعلت برگزینند. ضملن اینکه به طلور معمول شلناخت مردم به 
دلیلل ارتبلاط نزدیلک بلا افلراد، واقعی تلر و درصد خطلای آن یلا مرکزی کله بخواهد 
در ایلن بلاره تصمیلم بگیرد، کمتر اسلت. این املر همچنین، نظام اسلالمی را از وجود 

مرکلزی کله بخواهلد در ایلن بلاره تصمیم گیلری کنلد، بی نیلاز می سلازد«.3

2. توّجه به وظایف امام جماعت
املام جماعلت علالوه بلر مدیریلت صحیلح مسلجد و اقامله نملاز جماعت، الزم اسلت 

ملواردی را مّدنظلر قلرار دهد:

1 . اقتباس از: ویژگی های امام جماعت موّفق، مجلّه مبلّغان، شماره مرداد 138، ص32.

2 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص59.

3 . نوبهار، رحیم، رابطه نظام اسالمی و مساجد، مؤّسسه فرهنگی تبیان، قم، 1387.
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الف( مراعات اوقات نمازگزاران و حال ضعیفان
املام صلادق می فرماینلد: »إَِذا ُکْنلَت إَِماملاً أَْجَزاَتْلَک تَْکِبیلَرٌه َواِحلَدٌه أِلَنَّ َمَعَک َذا 
ِعیلَف َو الَْکِبیلر؛ هلرگاه املام جماعت بلودی، یک اهلل اکبر بلرای تو کافی  الَْحاَجلِه َو الضَّ

اسلت؛ زیلرا افلرادی کله کار دارنلد یلا ضعیلف و پیر هسلتند با تو هسلتند«. 1
امیلر مؤمنلان می فرماینلد: »آِخلُر َما َفاَرْقلُت َعلَْیِه َحِبیلَب َقلِْبی اَْن َقاَل: یَلا َعلِیُّ إَِذا 
َصلَّْیلتَ َفَصللِّ َصلاَلَه أَْضَعلِف َملْن َخلَْفَک...؛ آخرین سلخنی کله بلا آن از محبوب قلبم 
جلدا شلدم، ایلن بود کله فرمود: یا عللی! به هنلگام نملاز ]جماعت[، نمازی متناسلب 

بله حلال ضعیف تریلن کسلی که به تلو اقتدا کرده اسلت، بخلوان«.2
در روایلت دیگلری رسلول خلدا می فرماینلد: »َملْن أَمَّ َقْوملاً َفلَلْم یَْقَتِصلْد بِِهْم فِی 
ْت َعلَْیلِه َصاَلتُُه َو لَلْم تَُجاِوْز  ُحُضلوِرِه َو قَِراَءتِلِه َو ُرُکوِعلِه َو ُسلُجوِدِه َو ُقُعلوِدِه َو قَِیاِملِه ُردَّ
ِ َمْنِزلَلَه أَِمیلٍر َجائِلٍر ُمَتَعلدٍّ لَْم یَْصُللْح لَِرِعیَِّتِه َو لَلْم یَُقْم  تََراقَِیلُه َو َکانَلْت َمْنِزلَُتلُه ِعْنلَد اهللَّ
ِ؛ کسلی کله اماملت گروهلی را به عهده گیلرد و در حاضر شلدن ]برای  فِیِهلْم بَِأْملِر اهللَّ
نملاز[ و قرائلت و رکلوع و سلجده و نشسلتن و برخاسلتن خلود، راه اعتلدال و میانه را 
در پیلش نگیلرد، نملازش مورد پذیلرش نخواهد بلود و از کتف های او تجلاوز نمی کند 
و جایلگاه چنیلن اماملی نلزد خداونلد همچون جایلگاه سللطان سلتمگر و تجاوزگری 
اسلت کله بلرای اصلالح رعّیت خود تلالش ننملوده و فرمان الهلی را در میلان آنان به 

پای نداشلته است«.3

ب( تعیین ساعتی مشخص برای حّل مشکالت
اگرچله اجلرای ایلن برنامله در همله مسلاجد ضروری نیسلت؛ اّما مناسلب اسلت امام 
جماعلت بلا توّجله بله نیلاز محلّل، سلاعتی را به صلورت روزانه یلا هفتگی در مسلجد 
حضور یابد و به سلؤاالت پاسلخ گفته و به رفع مشلکالت فردی و اختالفات خانوادگی 
بپلردازد و در صلورت نیلاز بلا مراکز حلوزوی و متخّصصان در تماس باشلد تا سلؤاالت 

به خوبی پاسلخ داده شلود.

1 . الکافی، ج 3، ص310.

2 . وسائل الشیعه، ج5، ص447.

3 . همان، ج8، ص420.
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ج( حفظ آرامش مسجد؛
د( ارائه برنامه هایی که بر جّذابّیت مسجد بیفزاید؛

ه( تشکیل هیئت امنای شایسته؛
و( رفع موانع جذب جوانان به مسجد.
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نتیجه سخن «
املروز، جامعله اسلالمی ما هماننلد دیگر جواملع، از ویژگی هلا و کارکردهلای حقیقی 
مسلجد در صلدر اسلالم فاصلله دارد که برای رسلیدن به الگوی مسلجد تراز اسلالمی 
نیلاز بله کلم  کلردن ایلن فاصله هلا داریلم، مسلجد تلراز اسلالمی عهلده دار نقش های 

مهّملی در زمینله عبلادی، سیاسلی، اقتصلادی، اجتماعی، نظامی و ... اسلت.
پیلروزی شلکوهمند انقلالب اسلالمی ایلران ل کله تحّوللی بنیادیلن را در ارزش هلا، 
سلاختارها و رفتارها در راسلتای احیای اسلالم ناب محّمدی ایجاد و ایجاب نموده 
اسلت  ل ضملن بازگشلت دادِن ارکان و اجلزاء جامعله بله الگلوی جامعله مدینه الّنبی، 
بلا لحلاظ مقتضّیلات زملان، عناصلر و کارکردهلای جدیلدی را بلرای همله یلا اکثلر 
سلاختارها و از جمله برای مسلجد تعریف نموده اسلت. شلناخت و پیاده سلازی عملی 
ایلن کارکردهلا و عناصلر و توزیع منطقی ایلن نقش ها در میان ارکان و اجزاء مسلجد، 
اعلّم از اجلزای داخللی و بیرونلی، مهمّ تریلن گام راهبلردی بلرای رسلیدن به مسلجد 

تلراز نظلام مقّدس جمهوری اسلالمی اسلت.
واژه »تلراز« یلا »طلراز« در کتاب هلای لغلت بله معنلای »قاعلده، قانلون، روش، طرز، 

 رتبله، قسلم، نلوع، هم شلأن، هم پایله و هم سلطح« اسلت.1 
مسلجد تلراز اسلالمی عنوانلی اسلت که نخسلتین بلار مقام معّظلم رهبلری در پیامی 
کله بله نوزدهمین اجالس سراسلری نملاز )18 مهرماه 89( دادند، خواسلتار رسلیدن 
بله چنیلن مسلجدی شلده اند. منظور از مسلجد تراز اسلالمی، رسلیدن به مسلجدی، 

بلر اسلاس قاعده و روش صدر اسلالم اسلت.
بلا امعلان نظلر در مجملوع ملدارك تاریخلی و روایلی، بله روشلنی درمی یابیلم که در 
سلیره پیامبلر اعظلم، مسلجد اّولیلن و مهمّ ترین رکن در همبسلتگی بیلن اّمت و 
رهبلر و مرکلز تملام تصمیم گیری هلا و اقداماتی اسلت کله حکومت برای اجلرای آنها 
نیازمنلد حضلور و نقش آفرینلی آحلاّد مردم اسلت؛ اقداماتلی مانند: آملوزش نیروهای 
نظاملی، اّطالع رسلانی و بسلیج عموملی بلرای مبلارزه بلا توطئه های مختلف دشلمن، 
تعلیلم و تربیلت، رفع مشلکالت اقتصادی و معیشلتی مسللمانان و ... . افلزون بر اینها، 

1 . ر.ك: کتاب های لغت مانند فرهنگ معین، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه »تراز«.



57 فصل یک، مقاله برتر 

آن حضلرت بله عنلوان حاکم اسلالمی، تمام وظایف و شلئون حاکمّیتلی خود را با 
محوریّلت مسلجد و در مسلجد رتلق و فتلق می فرمودند؛ در مسلجد محکمله قضاوت 
برپلا می کردنلد، بلا بلزرگان بله شلور می نشسلتند، بیت الملال را در مسلجد تقسلیم 
می فرمودنلد، دیدارهلای سیاسلی و دیپلماتیلک خود را در مسلجد برگلزار می کردند.

پلس از رحللت پیامبر اسلالم و روی کار آمدن خلفای راشلدین، مسلجد همچنان 
پایلگاه حکوملت و دارای کارکردهای آموزشلی، تربیتی، سیاسلی، اجتماعلی و نظامی 
بلود. املام عللی نیلز ماننلد پیامبلر و خلفلای سله گانه، مسلجد را مقلّر خالفلت و 
حکوملت قلرار داد و کلّیله وظایلف و برنامه هلای حکومتلی خلود را در مسلجد و بلا 

محوریّت مسلجد انجلام داد.
پلس از شلهادت املام عللی و قلدرت یافتلن بنی امّیله بله سلرکردگی معاویه بلن 
ابی سلفیان، مسلجد از سویی برای عوام فریبی و سوء اسلتفاده از موقعّیت سوق الجیشی 
تجّملع مؤمنلان و ارتبلاط حاکلم با رعّیت در سللطه و اختیلار خلیفه قلرار گرفت. این 
زملان نقطله آغلاز تضعیلف جایلگاه و نقلش مسلاجد در جامعله اسلالمی بله شلمار 
ملی رود. معاویه بلن ابی سلفیان کله خلود را خلیفله رسلول اهلل و الیق تریلن فلرد 
بلرای اقامله جمعله و جماعلت می دانسلت، بلر فلراز منبر رسلول خدا می نشسلت 
و خطابله می خوانلد و بلا مغالطله و سفسلطه، معلارف دینلی را دسلتاویزی بلرای ظلم 
و سلتم دسلتگاه حکوملت خویش قلرار ملی داد. بعد از سلسلله خبیثه بنی امیه، سلایر 
خلفلا و بله مرور سلالطین و پادشلاهان کشلورهای اسلالمی اغلب از مسلجد این گونه 
اسلتفاده می کردنلد. البّتله در تملام ایلن ملّدت، علملا و مراجلع بزرگ، بلا درك خطر 
وابسلتگی پایلگاه دین به پادشلاهان در مقابل دولتی شلدن مسلاجد مقاوملت کردند و 
در چنلد نوبلت کله حکومت هلا قصد دسلت اندازی بر مسلاجد را داشلتند، بلا مقاومت 
سلخت از سلوی علملای و روحانیلان مواجله شلدند. ایلن مقاومت ها در حلّدی بود که 
بعضلی از مراجلع بلزرگ هرگونله هملکاری را تحریم نمودنلد. امام خمینلی حّتی 
ایلن مسلئله را در رسلاله خلود نیز آورد و چند مسلئله را در باب امر بله معروف و نهی 
از منکلر بله تحریلم هملکاری علملا با دوللت جائر و حکم علدم عدالت آنهلا اختصاص 

داد.
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نکتله شلایان توّجله ایلن که بلا مطالعله و مرور گذشلته مسلاجد، به نتیجه می رسلیم 
کله مسلجد در هیلچ دوره ای به انلدازه دهه های 40 تلا 60 به مسلاجد دوران حکومت 
نبلّی اکلرم شلبیه نبلوده اسلت. اگرچله در ایلن دوره به دالیلل مختلفی، مسلاجد 
به طلور کّملی و کیفلی فاصلله ای طوالنلی بلا الگلوی مسلجدالّنبی داشلتند، اّملا در 
مقایسله بلا دوران هلای پیشلین و حّتلی کنونلی، از نسلبتی بلس نزدیلک بلا آن تلراز 

اسلالمی برخلوردار بودند.
به طلور قطلع، بلاور بله جایلگاه منحصربه فلرد مسلجد در دسلت یابی نظام اسلالمی به 
اهلداف و آرمان هلای بلنلد خود، نخسلتین شلرط در احیاء کارکردهای مسلجد اسلت. 
بلرای نیلل بله ایلن منظلور باید انتظلارات از مسلجد را در قالب شلاخص های مسلجد 
تلراز نظلام اسلالمی مورد بررسلی قرار داد و سلپس، با بررسلی وضعّیلت کنونی، برای 

تحّقلق وضلع مطللوب برنامه ریزی و حرکلت کرد.
 هلر مسلجدی دارای ارکانلی و هر رکنی باید دارای ویژگی ها و شلاخصه هایی باشلد تا 
بتلوان آن را در قاللب مسلجد تراز، شناسلایی و تعریلف نمود. مهمّ ترین ارکان مسلجد 

بله قرار زیر اسلت: 
امللام جماعللت، کلله بلله تعبیللر رهبر معّظللم انقللالب اسللالمی »مدیللر طبیعی . 1

مسللجد« است.
مأموم هللا کلله حضللور پرشللور و منّظللم و منضبللط خللود در مسللجد، . 2

مهمّ تریللن مصللداق عمللران مسللجد تلّقللی می شللود.
هیللأت امنللا کلله از سللوی مللردم و بللا تأییللد امللام جماعللت بللرای اداره امللور . 3

مسللجد بلله امللام جماعللت کمللک می کننللد.
تشللّکل های فّعللال در مسللجد؛ نظیللر پایللگاه بسللیج، کانللون فرهنگللی و . 4

هنللری مسللجد و ... کلله عهللده دار امللور فرهنگللی، اجتماعللی و سیاسللی مسللجد 
هسللتند و بللا هماهنگللی امللام جماعللت و پشللتیبانی نیللروی مقاومت، به پاسللداری 

از ارزش هللای انقللالب اسللالمی مشللغول  هسللتند.
خللادم کلله بللا نظافللت بلله هنللگام و شایسللته مسللجد، موقعّیللت را بللرای . 5

اقاملله نمللاز و انجللام سللایر وظایللف مسللجد، فراهللم مللی آورد.
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ساختمان و امکانات فیزیکی مسجد.. 6
در میلان ارکان یادشلده، نقلش املام جماعت بسلیار حائز اهمّیت اسلت. ایلن روحانی 
پرهیزکار، کارشلناس و دلسلوز در مسلجد، همچون پزشلک و پرسلتار در بیمارستان، 
روح و مایله حیلات مسلجد اسلت. وجلود روحانی شایسلته و تلراز نظام اسلالمی برای 
اماملت و مدیریلت آن در بُعلد نرم افلزاری ضلروری اسلت. بله تعبیلر رهبلر انقلالب 

»نخسلتین مطللب مهلّم، بنای مسلجد و حضلور روحانی شایسلته در آن اسلت«.1

1 . پیام مقام معّظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 1389/07/20.
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مسجد، نماد تمّدن اسالمی

محمود حسین زاده خراسانی

چکیده «
نوشـته حاضـر در صـدد تبیین مسـجد به عنـوان نماد تمّدن اسـامی اسـت. نگارنده، 
ضمن تشـریح کارکردهـای گوناگون اجتماعی، سیاسـی، قضایی، فرهنگی و آموزشـی 
مسـجد، خـود سـاختمان ایـن مـکان مقـّدس را بـه عنـوان نمـاد توسـعه و اسـتواری 
فرهنـگ و تمـّدن اسـامی، مـورد بررسـی قـرار می دهـد؛ زیرا بایـد در تمام شـهرها و 
محـّات کشـور اسـامی ایـن نمـاد حضور و ظهور داشـته باشـد. این نوشـتار، شـامل 
پنـج مبحث اسـت کـه عبارت اند از: مفهوم شناسـی نمـاد، فواید و تأثیرات نمادسـازی، 
مسـجد نمـاد فرهنـگ و تمـّدن اسـامی، مبـارزه بـا نمـاد تمّدن اسـامی )مسـاجد(، 

احیای نمـاد تمّدن اسـامی. 

واژگان کلیدی:  «
مسجد، تمّدن، فرهنگ، شهرسازی، تمّدن اسامی، َسنبل، الگو، نماد.
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مقّدمه «
هـر ملّـت و جامعـه ، فرهنگ خاّصـی دارد. با توّجـه به نقش فرهنـگ در حیات معنوی 
جامعـه و تأثیـر آن در معّرفـی هویّـت ملّی و تکامل مـاّدی و معنوی جامعـه، نمی توان 
حـوزه عمـل فرهنـگ را بـه برخـی زمینه ها محـدود کرد. از سـوی دیگر، بـرای انتقال 
آداب و عادت هـا و اندیشـه ها از نسـلی بـه نسـل دیگـر، به یک ابـزار نیازمند هسـتیم. 

یکی از وسـایل انتقـال فرهنگ، »نمادها« هسـتند.
نمـاد، وسـیله مناسـبی بـرای معّرفـی فرهنگ اسـامی اسـت؛ معّرفی تفّکـر، فرهنگ 
و نمادهـای دینـی اسـامی بـه دیگـر جوامـع و تمّدن هـا، از زمینه هایـی اسـت کـه 
افـزون بـر معّرفـی هویّـت اسـامی جامعه بـه دیگـران، عاملـی در جهـت تقویّت روح 
فرهنـگ اسـامی و عـّزت و اعتمادبه نفـس جامعه نیز محسـوب می شـود. بنابراین، در 
فرهنگ هـای بشـری، سـمبل ها و نمادهایـی وجـود دارد کـه از یک سـو، شـاخص هـر 
فرهنـگ و از سـوی دیگر، شـخصّیت بخِش جوامع و انسـان ها اسـت. یکـی از نمادهای 
دینـی کـه در طـول تاریـخ در توسـعه و اسـتواری فرهنـگ و تمـّدن اسـامی نقـش 
بسـزایی داشـته، »مسـجد« بـوده اسـت. بر ایـن اسـاس، مسـلمانان، از همـان ابتدای 
تشـکیل حکومت اسـامی، به دسـتور پیامبر اسـام به سـمت مکانی سـوق داده 
شـدند کـه پـس از چنـدی به عنـوان نمـاد و نشـانه حکومت اسـامی معروف گشـت 
و ایـن امـر بـه قدری مشـهور شـد کـه در نمادبـودن مسـجد به عنـوان سـنبل تمّدن 

اسـامی کسـی تردیـد نمی نمود.
بدیـن ترتیـب، شـهرهایی کـه از سـابقه تاریخـی برخـوردار بودنـد، بعدهـا بـه حـوزه 
تمـّدن اسـامی وارد می شـدند و بـه تدریـج بـا ایجـاد مسـاجد و گسـترش تعـداد 
مسـاجد و همچنیـن بـا زیـاد شـدن مـدارس اسـامی و سـایر تأسیسـات الزم، )ایـن 
شـهرها( رنـگ تمّدن اسـامی بـه خـود می گرفتند. بدین صورت، هر شـهر، متناسـب 
با وضع جغرافیایی خود و بر اسـاس مشـترکات شـهرهای اسـامی و آداب و رسـوم و 

مختّصـات تمـّدن و فرهنـگ اسـامی، گسـترش و توسـعه یافـت.
بـدون تردیـد، مسـجد در ابعـاد گوناگونـی چـون بُعـد اجتماعـی، سیاسـی، قضایـی، 
فرهنگـی، آموزشـی و ... بـه پیشـرفت جامعـه اسـامی یـاری رسـانده و در نتیجـه 
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موجـب رشـد و شـکوفایی تمّدن نوبُنیان اسـام شـده اسـت. نکتـه درخـور توّجه این 
اسـت کـه هـر امـری بـرای بازشناسـی، دارای نشـانه ای اسـت کـه آن را از امـور دیگر 
متمایـز می سـازد. کلیسـا و صلیب در قرون وسـطی، به خصـوص در دوران جنگ های 
صلیبـی بیـن مسـیحّیان و مسـلمانان، به عنوان نماد تمّدن مسـیحّیت اطاق می شـد. 
بنابرایـن، برپایـی کلیسـا و گسـترش تعـداد آن در هر کشـوری بیانگر این امـر بود که 
تمـّدن مسـیحّیت، تمـّدن غالـب اسـت، چنان کـه مسـجد شـهر قرطبـه در اندلـس با 

اسـتیای مسـیحّیان به کلیسـا تبدیل شـد.  
در ایـن نوشـتار مختصـر، نگارنـده قصـد دارد تـا بـا مطالعـه در منابع معتبر اسـامی، 
نقـش خـود سـاختمان مسـجد را به عنـوان نماد رشـد و ترّقـی تمّدن اسـامی، مورد 

بررسـی قـرار دهد.

مبحث اّول: مفهوم نماد  «
گاهـی میـان دو پدیـده یـا دو مفهـوم، چنان پیونـدی در ذهن مـا برقرار می شـود که 
بـا خطـور یکـی بـه فضـای ذهـن، دیگری نیـز بـدون فاصلـه در ذهـن انسـان تداعی 
می شـود کـه اندیشـمندان علـم منطـق، در اصطـاح به آن داللـت می گوینـد. داللت 

به سـه صورت اسـت:1
1. داللت عقلی، مثال: با دیدن دود، ذهن انسان پی به آتش می برد.

2. داللـت طبعـی کـه بـه عواطـف درونـی مربـوط اسـت؛ به طـور مثـال، شـما از 
رنگ پریدگـی شـخص، بـه بیمـار بـودن او پـی می بریـد. در روانشناسـی از داللـت 

طبعـی، بـه عنـوان »زبـان عواطـف« تعبیـر شـده اسـت.
3. داللـت وضعـی کـه عبـارت از داللتی اسـت که سـبب آن قـرارداد اسـت؛ به این 
معنـی کـه چیـزی را عامـت و نشـانه چیـز دیگـری قـرار می دهنـد؛ ماننـد: داللـت 
لبـاس سـیاه بـر ماتـم و داللت عائـم راهنمائـی بر معانی خـاّص؛ مثل برداشـت ذهن 
از عامـت »پـارک ممنـوع« و مانند داللت الفاظ بـر معانی، مانند اینکـه ذهن از کلمه 

1 . خوانساری، منطق صوری، ص85.
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»میـز« بـه یـک سـازه چهارپایه منتقل  شـود. بـه عبارت دیگـر، به این عمـل، »تداعی 
معانـی« اطـاق می شـود؛ به طـور مثـال با شـنیدن نـام اصفهان، انسـان ناخواسـته به 

یـاد آثـار تاریخـی همچون سـی و سـه پل، منـار جنبـان، گـز و ... می افتد.
امـروز، در روش هـای مطالعـه و یادگیـری، تداعـی معانی، بسـیار مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد؛ به طـوری کـه یکـی از قابـل اعتمادتریـن روش هـای یادگیـری اسـت که به 
آن »تصویرسـازی ذهنی« یـا بـا کمـی مسـامحه »روش کلمه کلید« اطاق می شـود. 
در ایـن روش، شـخص فـرا گیرنـده در ذهـن خـود بیـن دو مفهـوم کـه یکـی پایدار و 
دیگـری ناپایـدار اسـت، رابطـه ای ایجـاد می کند که ذهـن با یـادآوری مفهـوم پایدار، 

بـه آن مفهـوم دیگـِر غیرپایـدار منتقل می شـود. 
انسـان، از ایـن ویژگـی مهـّم ذهنـی خویش بـه نحو شایسـته ای بهـره برده اسـت که 
بـا »قـرارداد« هـای خـاّص یـا عـاّم از نشـانه های سـاده ای بـرای احضـار ایـن معانـی 
)مفاهیـم غیرپایـدار( بـه ذهـن، بهـره گرفته اسـت کـه در حقیقت بـا کلماتـی، مانند 

نمـاد، سـمبل، شـعار و مظهـر، مـورد شناسـایی واقع می شـوند.
زندگـی اجتماعـی، مملـّو از ایـن نمادهاسـت؛ کعبـه و مسـاجد، نمـاد و نشـان توحید 
اسـت؛ پرچـم، نشـان یـک کشـور و ملّیـت، حلقـه نامـزدی نشـان همسـری، لبـاس 
روحانّیـت نشـان عالِـم دینـی، ویرگول، سـمبل مکـث کوتـاه، عبـارت »ج« در حروف 
سـجاوندی ]در رسـم الخط قـرآن[، نشـانه وقف جایـز، سـتاره های روی دوش نظامیان 
نشـانه رتبـه، رنگ هـای کمربنـد در ورزش هـای رزمـی، نمـاد رتبـه و مهـارت، هال، 
مظهـر امدادرسـانی و عمامـه، سـیاه نشـانه  سـیادت اسـت که اگر بنا باشـد بـه احصاء 
ایـن نمادهـا در زندگـی اجتماعـی بپردازیـم، از موضوع اصلـی بحث خارج می شـویم.

دسـته ای از نمادهـا، نمایانگـر یـک ایـده و یـک ایدئولـوژی خـاّص هسـتند و بـه کار 
گرفتـن آنهـا نشـانه  دلبسـتگی شـخص بـه آن مکتـب و ایـده اسـت؛ به طـور مثـال، 
صلیب، نشـانه مسـیحّیت و اذان، نشـانه اسـام و چفیه، نماد جبهه و ایثار و شـهادت 

و پرتـاب کفـش بـه سـوی کسـی، نمـاد نوعـی اعتـراض و عامـت تحقیر اسـت.
پیونِد نماد و صاحب نماد در ذهن، چنان اسـتوار اسـت که وجود یکی با وجود دیگری 
درهم آمیختـه و درهم تنیـده اسـت و مثـل ایـن اسـت که این نمـاد، وجـود دیگری از 
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معنـای آن اسـت کـه در اصطاح علمـای علم اصول فقه، به »فنا«1تعبیر شـده اسـت؛ 
به طـوری کـه قبـح معنا به لفـظ نیز سـرایت می کند.

نماد شدن چیزی، به دو صورت پدید می آید که در ادامه به آنها اشاره می شود:
1( بـه سـبب تکرار یـا به اصطـالح »نمادسـازی بـه صـورت تعّین«: بـه این 
معنـی کـه فـرد خاّصـی یـک نمـاد را ایجـاد نمی کنـد، بلکـه بـه مرور زمـان و بـر اثر 
تکـرار مشـاهده یـا شـنیدن مکـرر، ارتبـاط تنگاتنگـی بیـن نمـاد و آن معنـی ایجـاد 
می شـود؛ بـه عنـوان مثـال، الزیـدی روزنامه نـگار عراقی، بـا پرت کردن لنگـه کفش به 
سـوی بـوش پسـر، رئیـس جمهـور وقت آمریـکا و با تکـرار این فعـل در سراسـر دنیا، 

ایـن عمـل، نمـادی بـرای اعتـراض به شـخص مـورد نظر تلّقی شـد. 
2( نمادسـازی به شـیوه تعیین، توّسـط یک فرد یـا گروهی از افـراد: در این 
قِسـم، یـک فـرد یا یک گـروه نشـانه ای را بـرای معنایی قـرار می دهند؛ مثـل طّراحی 
کـه بـرای یـک شـرکت تجاری، آرمـی را ترسـیم می کند یـا گروهی برای یک کشـور، 

پرچـم یا سـرود ملّـی را طّراحـی می کنند.
ایـن نکتـه قابـل تأّمـل اسـت کـه بـرای آنکـه نمادهـا کارکـرد واقعی خـود را داشـته 

باشـد، بایـد دو عامـل وجود داشـته باشـد:
الف( شخص از وضع نماد آگاهی داشته باشد. ●
ب( مکّرر این پیوند را دیده باشد. ●

1 . بحوث فی علم االصول، ج1، ص135: »و المراد باآللیه فی جانب اللفظ أن یلحظ اللفظ فانیاً فی المعنی«.
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مبحث دّوم: فواید و تأثیرات نمادسازی «
 الف( تبادل سریع پیام

همان گونـه کـه بیـان شـد، نمادهـا با تبـادل سـریع پیـام، روابـط اجتماعی انسـان را 
آسـان می کننـد. رنـگ نارنجـی تاکسـی، صـدای آژیـر خودروهـای امـدادی و ... بـه 

راحتـی بـرای اشـخاص دارای مفهـوم هسـتند.

ب( نمادها عوامل تأثیرگذار بر اراده افراد
صورت هـای ذهنـی انسـان ها، مشـمول مرور زمان اسـت، بنابرایـن، نمادها و نشـانه ها 
ناخـوداگاه بـر فـرد تأثیرگـذار هسـتند و بـا فراخوانـی معنا بـه ذهن، توّجه شـخص را 

بـر می انگیـزد و غفلـت را مضمحـل می نمایند.
بـرای غفلت زدایـی بـه چنـد طریـق می تـوان عمـل نمـود1 کـه یکـی از آنهـا همیـن 
تداعـی معانـی به وسـیله نمادهـای موجود در اجتماع اسـت؛ به عنوان مثال، مسـاجد، 
یکـی از ایـن نمونه ها هسـتند که سـمبل توحید و عبودیّت هسـتند و شـعار آن، یعنی 
اذان، نیـز هـر روز بیانگـر همیـن امـر اسـت که شـیطاِن فراموشـی را رجم نمایـد و از 
دل برانـد. بـر همین اسـاس، امیرالمؤمنین می فرمایند: »َو اْسـُکِن الْْمَصـاَر الِْعَظاَم 
ََّهـا ِجَمـاُع الُْمْسـلِِمیَن َو اْحـَذْر َمَنـاِزَل الَْغْفلَه؛ در شـهرهای بزرگ سـکونت کن؛ زیرا  َفإِن
مرکـز اجتماع مسـلمانان ]و سـبب غفلت زدایی[ اسـت؛ بنابراین، با حضـور در اجتماع 

مسـلمانان، از غفلـت دوری نما«.2

ج( نمایانی تفّکر و ایده
مسـاجد، بـه عنـوان جلوه هـای بیرونـی دینـداری تلّقـی می شـوند و کسـانیکه در این 
نمـاد برجسـته اسـامی، رفت وآمـد نماینـد، در بیـن جامعه به عنـوان افـرادی دیندار 

می شوند. شـناخته 
ُجـَل یْعَتـاُد الَْمَسـاِجَد َفاْشـَهُدوا لَـُه  پیامبـر، در ایـن بـاره فرمودنـد: »إَِذا َرأَیُتـُم الرَّ

1 . تفّکر، مشاهده عمل دیگران و موعظه، از عوامل غفلت زدا هستند.

2 . دشتی، محّمد، نهج الباغه، نامه69، ص434.
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ِ َمـنْ آَمـنَ بِـاللَّ ؛ هنگامـی کـه دیدید  َّمـا یْعُمـُر َمسـاِجَد اللَّ َ یُقـوُل إِن بِاْلِیَمـاِن ِلَنَّ اللَّ
مـردی بـر رفت وآمـد به مسـجد مداومت می کنـد، وی را مؤمن بدانیـد. خداوند متعال 
می فرمایـد: تنهـا آنـان کـه ایمان بـه خداوند دارند، مسـاجد خـدا را آبـاد می کنند«.1

 پیراهـن مشـکی شـیعیان در ایّـام سـوگواری ائّمـه معصومـان، عشـق فـرد را بـه 
اهل بیـت و اعتقـاد آنهـا را بـه فرهنگ عاشـورا، اعـّم از ظلم سـتیزی و ایثار و شـهادت 
و عفـاف و ... بیـان می کنـد. بنابـر اصـل تأثیـر باطـن بر ظاهـر، می توان نتایجـی را که 
بیـان شـد، بـه دسـت آورد. امروز، اگر کسـی در هر جـای دنیا، تمثال مبـارک حضرت 
امام را همراه داشـته باشـد، این کار او بیانگر ظلم سـتیزی وی محسـوب می شـود؛ 
همچنـان کـه اگـر کسـی صلیبی شکسـته همـراه داشـته باشـد، بیانگر این امر اسـت 

کـه شـخص از عقائـد نئونازیسـت ها تبعّیـت می کند.

د( نماد، بیانگر التزام افراد جامعه
اگـر آمـار نشـان ها و سـمبل های یـک ایده و فکـر در یک جامعـه افزایش یابـد، بیانگر 
ایـن امـر اسـت کـه التـزام افـراد آن جامعـه بـه آن معنـا و مفهوم نماد، بیشـتر اسـت 
و آن مفهـوم از هنجارهـای آن جامعـه محسـوب می شـود؛ بـه عنـوان مثـال، وقتی در 
جامعـه ای چـادر مشـکی  کـه نماد عفـاف و پاکدامنی اسـت، پوشـش درصد بیشـتری 
از زنـان جامعـه را تشـکیل بدهـد، بـه صـور حتـم، اهمّیـت و حّساسـّیت عفـاف را در 

جامعـه بیـان می کند.

هـ( نماد، توسعه دهنده  فرهنگ در اجتماع 
بـا توّجـه به مطالب بیان شـده بند »ج« و کارکردهای مختلف مسـجد اعّم از فرهنگی، 
اقتصـادی، رسـانه ای، عبـادی، قضایی، نظامی و هنری، گسـترش نمـاد در یک جامعه، 
بی شـّک بیانگـر اهمّیـت مفهـوم آن نمـاد در جامعـه اسـت. بنابرایـن، اگـر متولّیـان 
فرهنـگ، بـه هـر صـورت از فرآینـد نمادسـازی بهـره ببرنـد و همچنین در گسـترش 

1 . مستدرک الوسائل، ج3، ص362، باب3، روایت 18.
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آن نیـز بکوشـند، افـراد جامعـه نیـز به تبـع آنهـا، از آن نمـاد، الگوگیـری می نمایند و 
کـم کـم آن مفهـوِم نمادیـن در جامعه بـه عنوان یـک ارزش و هنجـار اجتماعی مورد 

پذیـرش عمـوم قـرار می گیرد.
در همیـن راسـتا، مسـاجِد محـّات و مسـاجد جامـع می تواننـد در ایجـاد، گسـترش 
و اسـتمرار فرهنـگ دینـی نقـش بسـزایی ایفـا کننـد. شـاید تشـویق اولیـاء دیـن در 
سـاختن مسـاجد، بـه همیـن سـبب باشـد. در غیـر این صـورت، سـاختن مسـجد به 
اندازه هـای کوچـک حّتـی بـه انـدازه النه پرنـده1 چنـان که منقول اسـت، امـری دور 

از ذهـن بـه نظـر می رسـد.
ُ لَـُه بَیتاً  از امـام صـادق نقل شـده اسـت کـه فرمودند: »َمـْن بََنی َمْسـِجداً بََنـی اللَّ
فِـی الَْجنَّـه؛ اگـر کسـی مسـجدی احـداث کند در عـوض خداونـد خانه ای در بهشـت 

به عطـا مـی کند«.2
در مـورد سـیر بـه سـمت بینـش، سـلوک، رفتار و کنـش و واکنـش مـردم و دولت به 

سـوی آموزه هـای دینـی و اسـامی از دو منظـر می تـوان بحـث نمود:
1( توسـعه در بُعـد نظـری: تعمیـق جهان بینـی الهـی و اسـامی از طریـق اعتای 

معرفـت دینـی، افزایـش دانایـی و زدودن جهـل و بی خـردی.
2( توسعه در بُعد عملی و کارکردگرایانه.

مسـجد می توانـد در تبلـور و تجلّـی شـریعت، ایدئولـوژی و تفّکـر اسـامی در جامعه، 
سـاختار حکومـت و رفتـار کارگـزاران در هـر دو منظر ذکر شـده، نقش برجسـته ای را 

ایفـا کنـد. نقـش مسـجد در توسـعه  فرهنـگ در اجتماع به شـرح زیر اسـت:
الف( نقش نظری مسجد در توسعه و گسترش معرفت دینی و فرهنگ سازی

نقـش نظری مسـجد در توسـعه و گسـترش معرفـت دینی و فرهنگ سـازی را می توان 
در سـه مورد زیر خاصـه نمود:

1. تبییـن عقالنـی دیـن بـرای مـردم در ابعـاد مختلـف عبـادی، معنوی و 
اعتقـادی: مسـجد، از همـان صـدر اسـام بـه عنـوان مـکان تعلیـم و تربیـت مـورد 

ُ لَُه بَیتاً فِی الَْجنَّه«. 1 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص235: امام باقر   فرمودند: »َمْن بََنی َمْسِجداً کمفحص قطاه بََنی اللَّ

2 . الکافی، ج3، ص368.
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اسـتفاده قـرار می گرفـت. به طـوری کـه حلقه هـای مختلـف علمـی در ابعـاد مختلف، 
ماننـد مسـائل عبـادی ، معنـوی و کامـی در آن دیـده می شـد و بـا ایـن امـر مهـّم، 
مسـائل و مجهـوالت اصحـاب و یـاران پیامبر بـا تبیینی عقانـی و عقایی برطرف 

می گشـت.
2. فرهنگ سازی، ترویج مفاهیم و کارکردهای دین؛

3. تبلیغات دینی، گسترش و اشاعه مفاهیم و معارف و کارکردهای دین.

ب( نقش ایدئولوژیک مسجد در توسعه فرهنگ دینی
بـا توّجـه بـه این که مسـاجد بـه عنـوان جلوه هـای بیرونی دینـداری و به عنـوان یک 
جامعـه آمـاری کوچـک محسـوب می شـوند، می تـوان بـا کاربـردی کردن بسـیاری از 
احکام مختّص مسـجد در فضای مسـجد و توسـعه عملیاتی آن در سـطح محّات و در 
اجتماعـات وسـیع تر، بـه نتیجه مطلوب این فرآینـد نظریـ  کاربردی رسـید. در واقع، 

نتیجـه ایـن امر، دسـتیابی به انسـان، جامعـه، و دولتی توسـعه یافته و مذهبی اسـت.
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مبحث سّوم: مسجد، نماد فرهنگ و تمّدن بزرگ اسالمی  «
1( مسجد، قلب تمّدن اسالمی

مدینـه منـّوره، اّولیـن مرکـز حکومـت اسـامی بـود کـه بعـد از هجـرت نّبـی مکـّرم 
اسـام تشـکیل شـد و بـا تأسـیس اّولیـن مسـجد در ایـن شـهر، گام هـای مهّمی 
در تشـکیل حکومـت و مدنّیـت اسـامی برداشـته شـد؛ زیـرا مسـجد، عاوه بـر اینکه 
محـّل عبـادت ذات باری تعالـی بـود، بـه عنوان رسـانه ای نـو در ترویج فرهنگ و رشـد 
و نمـوِّ مدنّیـت اسـامی، شـناخته شـده بـود و پیامبـر گزاره های دینـی و اخاقی 
خویـش را در ایـن مـکان ویـژه القـاء می نمودنـد. با این کارکرد تمّدن سـاز، مسـجد به 
جایـی رسـید کـه بـه عنـوان داراالمـاره تلّقـی می شـد و بـا توّجه بـه همبسـتگی بین 
حکومت هـا و تمّدن هـا، مسـجد از همـان ابتـدا بـه عنـوان نمـاد تمّدن اسـامی مورد 

توّجـه بوده اسـت.
از آغـاز گسـترش اسـام، پیونـد بیـن مسـجد و حکومـت بـه حـّدی بـود کـه موجب 
شـد تا سـاخت مسـجد به طـور عمـده توّسـط حکومت ها صـورت گیـرد و نـوِع اُمرای 
جوامـع اسـامی، سـاختن مسـجد را وظیفه خویش تلّقـی می نمودنـد و منابع عمومی 

را بـرای ایـن کار اختصـاص می دادند.
 امام زمان نیز دارالحکومه خود را مسجد کوفه قرار می دهند: 

»َداُر ُملِْکـِه الُْکوَفـُه َو َمْجلِـُس ُحْکِمـِه َجاِمُعَهـا؛ پایتخـت حکومـت امام زمـان کوفه 
اسـت و داراالمـاره آن حضرت، مسـجد جامع کوفه اسـت«.1 

2( محوریّت مسجد در شهرسازی اسالمی 
پیامبـر بـرای سـاختن جامعـه جدیـد و نمونه، نخسـتین اقدام خـود را بـا فّعالّیت 
معمـاری آغـاز کـرد. ایـن امر نشـان دهنـده اهمّیت و نقـش فضاهای کالبدی شـهری 
در هـر جامعـه آرمانی اسـت. به این ترتیب، مسـجد در قالب نخسـتین فضای کالبدی 
شـهری در جامعـه اسـامی، جایـگاه خاّص خـود را پیدا کـرد. البّته، پیامبر شـهر 

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج53، ص11.
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یثـرب را تأسـیس نکـرد؛ ولـی سـاختن جامعـه ای نـو در ایـن شـهر را از بنـا نهـادن 
مسـجد آغـاز کرد.

بعدها مسـلمانان، سـاختن شـهرهای جدیـد، مانند کوفـه، بصره و قاهره را با سـاختن 
مسـجد آغـاز  کردنـد. در ایـن شـهرها، ابتدا جایگاه احداث مسـجد مشـّخص می شـد 
و سـپس بـا محـور قـرار دادن آن، محلّه هـا، خیابان هـا، بـازار و ... شـکل می گرفـت. 
به طـوری کـه مسـجد، بـه عنـوان مدنّیـت شـهری شـناخته می شـد و اگـر در جایـی 
مسـجد جامـع یـا آدینه وجود نداشـت، از اهمّیت شـهری، محـروم بود؛ به طـور مثال، 
در شـهر بصـره مسـجد علی بن ابیطالب در وسـط شـهر قـرار گرفته بود و یـا مانند 
مسـجد شـهر کوفـه کـه اّولین شـهر سـاخته شـده به دسـت مسـلمانان، در قـرن 17 
هجری اسـت، نخسـتین محلّی که برای شـروع شـهر سـاخته شـد، مسـجد کوفه بود.

ایـن اقـدام نمادیـن، اصـل عبادی شـهر و جامعه و حکومت، در اندیشـه اسـامی را به 
خوبـی نشـان می دهـد. محوریّـت مسـجد در معمـاری شـهری و نیز چرخه امور شـهر 
بـه صـورت قطـب فرهنگ سـاز، سـهولت دسترسـی مـردم به مسـجد و تعّدد مسـاجد 
در محلّه هـا در گذشـته تاریخـی جوامـع اسـامی، از دیگـر ابعـاد جایـگاه مسـجد در 

فضای کالبدی شـهری اسـت.

3( مسجد، تجّلی تمّدن اسالمی
بـا گسـترش و نفـوذ اسـام در مناطـق و سـرزمین های گوناگـون و وارد شـدن ایـن 
فرهنـگ و آمیختگـی آن بـا عقائد آن اقوام، بـه تدریج دگرگونی های اساسـی و مهّمی 
در فرهنـگ و آداب و رسـوم ملّت هـای تـازه مسـلمان بـه وجـود آمـد و پیشـرفت های 
عظیمـی در کلیـه شـئون زندگـی، نصیـب آنـان شـد کـه از مجمـوع ایـن تغییـرات و 
پیشـرفت ها )کـه تجلّـی آنهـا در مسـجد هویـدا بـود(، در قالب تمـّدن اسـامی، قابل 

است. شناسـائی 
بعضی از شـهرها به دسـت مسـلمانان تأسـیس شـده اسـت و سـابقه ای پیش از تاریخ 
اسـام نـدارد؛ مانند: شـهرهای بصـره، کوفه، بغـداد، سـامراء، قاهره، قیـروان، جرجان 
و غیـره. طبیعـی اسـت کـه بگوییـم ایـن شـهرها از ابتـدا بر اسـاس فرهنـگ و تمّدن 
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خـاّص مسـلمانان سـاخته شـده اند و رنـگ و نمـاد تمـّدن اسـامی، یعنی مسـاجد، از 
ابتـدا در آن تعبیـه شـده اسـت؛ اّمـا یـک دسـته از شـهرها نیـز وجـود داشـتند که از 
سـابقه تاریخـی برخـوردار بودنـد و بعدهـا بـه حـوزه تمـّدن اسـامی وارد  شـدند و به 
تدریـج بـا ایجاد مسـاجد و مدارس اسـامی و سـایر تأسیسـات الزم، رنگ اسـامی به 
خـود  گرفتنـد. در نهایـت، هـر شـهر متناسـب بـا وضـع جغرافیایـی خود و بر اسـاس 
مشـترکات شـهرهای اسـامی و با آداب و رسـوم و مختّصات تمّدن و فرهنگ اسامی، 

گسـترش و توسـعه یافت.
یکـی از مشـترکات، بلکـه مهم ترین آنها در شـهرهای اسـامی، وجود مسـاجد متعّدد 
و کوچـک و بـزرگ اسـت کـه باعـث تقویّـت روحّیـه جمع گرایی مسـلمانان می شـود 
 و آنهـا را از بیمـاری اسکی پیسـم1می رهاند. بـر همیـن اسـاس، امیر المؤمنیـن
ََّهـا ِجَمـاُع الُْمْسـلِِمین؛ در شـهرهای بـزرگ  فرمودنـد: »َو اْسـُکِن الْْمَصـاَر الِْعَظـاَم َفإِن

سـکونت کـن؛ زیـرا محـّل اجتماع مسـلمانان اسـت«.2

3-1( تعّدد مساجد در شهرهای گوناگون اسالمی
امـوری هسـتند کـه بـه عنوان شـاخص و ماک مـورد توّجـه قـرار می گیرنـد؛ به این 
معنـی کـه بین افزایش شـاخص و معلـول، تابعی مسـتقیم بر قرار اسـت؛ مثل افزایش 
تعـداد دیش هـای ماهـواره کـه نشـان دهنده عـدم عاقـه مردم بـه شـبکه های داخلی 
اسـت و یـا افزایـش سـرانه مصرف مواد شـوینده، شـاخص سـامت یک جامعـه تلّقی 
می شـود. بـر ایـن اسـاس، تعـداد مسـاجد، شـاخص تدیّن مـردم هر جامعه محسـوب 
می شـود و می تـوان بیـن تعـداد مسـاجد و بیـن تدیّـن و دینداری مـردم و توّجـه آنها 
بـه ارزش هـا، تابعـی مسـتقیم بـر قـرار نمود. بـر ایـن اسـاس، در ادامـه، نمونه هایی از 

تعـّدد مسـاجد جامـع و غیر جامـع ذکر می شـود:

escapism . 1؛ پیروان این مکتب، معتقد به فرار از کارهای دولتی یا فرار از کارهای اجتماعی هستند.

2 . نهج الباغه، نامه69، ص460.
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الف( تعّدد مساجد جامع 

در هـر شـهری یـک مسـجد جامع بـرای ادای نماز جمعه وجود داشـت؛ اّمـا در بعضی 
از ایـن شـهرهای بـزرگ چندیـن مسـجد جامع به چشـم می خـورد؛ به عنـوان مثال، 
در شـهر بغـداد در سـال280 هجـری، سـه مسـجد جامع وجود داشـت و ایـن، عاوه 
بـر »مسـجد جامـع و براثـا« بـود کـه بـه شـیعیان اختصاص داشـت و در قرن ششـم، 

مسـاجد جامـع این شـهر به یازده مسـجد رسـید.1 
در فسـطاط )قاهـره( دو مسـجد جامـع بـود: یکی، جامـع عمرو عـاص و دیگری جامع 

بـن طوطون. 
شـهر سـرا، پایتخـت سـلطان اوزبک اسـت. در این شـهر سـیزده مسـجد جامـع برای 
نمـاز جماعـت هسـت که یکی از آنها مخصوص شـافعیان اسـت.2بعدها مسـاجد جامع 

دیگـری بـه آنهـا اضافه شـدند کـه تا قـرن پنجم به یازده مسـجد رسـید.3 

 ب( تعّدد مساجد غیر جامع 

مسـاجد دیگری نیز در شـهرهای اسـامی وجود داشـتند که عنوان جامع را نداشـتند 
و تعداد آنها بسـیار فـراوان بود: 

مســاجد متعــّدد بصــره: بــه بیــان ابن فقیــه در »البلــدان« در بصــره 7 هــزار . 1
مســجد وجــود داشــته اســت.4

مساجد بغداد: مساجد بغداد را 30 هزار نقل می کند.5. 2
 مســاجد قرطبــه در اندلــس )اســپانیا(: در مــورد شــهر قرطبــه، مرکز خافت . 3

اســامی در اندلــس، نوشــته اند کــه دارای 38 هــزار مســجد بــوده اســت.6 
مســاجد شــهر پالرمــو: بــرای شــهر پالرمــو در قــرن دهــم بالــغ بــر3 هــزار . 4

مســجد در تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت.7 

1 . آدامتر، تمّدن اسامی در قرن چهارم، ج2، ص151.

2 . ابن بطوطه، ترجمه سفرنامه، ص403. 

3 . سفرنامه ناصرخسرو، ص145. 

4 . ابن فقیه، البلدان، ترجمه فارسی، ص141.

5 . همان، ص22.

6 . نفخ الطیف، ج2، ص9.

7 . مساجد در سفرنامه ها، ص329.
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ــزار . 5 ــم، 12 ه ــرن چهارده مســاجد شــهر دمشــق: مســاجد دمشــق را در ق
ــد.1 ــر نموده ان ــجد ذک مس

مســاجد کــّش: در سراســر ایــن شــهر، خانه هــا و مســاجد بســیاری وجــود . 6
دارد.2 

مساجد غّزه: غّزه، شهری وسیع و با مساجد متعّدد است.3. 7
مســاجد تکریــت: تکریــت، شــهری بــزرگ و وســیع بــا بازارهــای خوب اســت . 8

و مســاجد متعّددی دارد.4
ــه . 9 ــو اســت ک ــره ای نیک ــوس، جزی ــو(: کنل ــوس )ماالدی  مســاجد شــهر کنل

ــت.5  ــیار اس ــاجد بس دارای مس
مسجد دیار بکر: دیار بکر، مساجد زیادی دارد.6 . 10
مساجد بروجرد: این شهر، مساجد و مدارس متعّددی دارد.7 . 11
ــادی . 12 ــترآباد )گــرگان(: ایــن شــهر، دارای امــام زاده و آســتانه زی مســاجد اُس

ــوع 47 مســجد دارد.8  اســت و در مجم

3-2( تخریب مساجد و تلّقی اضمحالل تمّدن اسالمی
بر اسـاس آنچه ذکر شـد، مسـجد، به عنوان شـالوده حکومت اسـامی در تمّدن اسامی 
نقـش ایفـا می نمایـد. به طـوری کـه اگـر کسـی می خواسـت در غلبـه بـر مسـلمانان، 
شـهر را از نشـانه ها و تمـّدن اسـامی پاک سـازی نمایند، بـه خراب نمودن مسـاجد آن 
شـهر اقـدام می نمودنـد و ایـن امـر را نشـان دهنـده از بین رفتـن تمّدن اسـامی تلّقی 
می شـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اگر کّفـار بـر شـهرهای مسـلمانان و خداپرسـتان 
دسـت می یافتنـد، اقـدام به خـراب کردن مسـاجد و صومعه هـا و کنیسـه ها می نمودند.

1 . همان.

2 . سفرنامه کاویخو، ترجمه، ص140.

3 . سفرنامه ابن بطوطه، ص51.

4 . سفرنامه ابن بطوطه، ص255؛ مساجد در سفرنامه ها، ص141.

5 . مساجد در سفرنامه ها، ص148.

6 . سفرنامه سیف الدوله، ص190.

7 . همان، ص273.

8 . مساجد در سفرنامه ها، ص358.
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ِ النَّـاَس بَْعَضُهْم   در قـرآن مجیـد نیز به این مطلب اشـاره شـده اسـت: »َو لَـْوال َدْفُع اللَّ
ِ َکثیراً؛ اگر خدا  َمـْت َصواِمـُع َو بِیـٌع َو َصلَواٌت َو َمسـاِجُد یْذَکُر فیَها اْسـُم اللَّ بَِبْعـٍض لَُهدِّ
برخـی از مـردم را بـه وسـیله برخـی دیگر دفـع نمی کرد، همانـا صومعه ها و کلیسـاها 
و کنیسـه ها و مسـجدهایی کـه در آنهـا بسـیار نام خدا ذکر می شـود، به شـّدت ویران 

 1 می شدند«.
بـر ایـن اسـاس، اگـر افـراد با ایمـان و غیـور، دسـت روی دسـت بگذارند و تماشـاچی 
فّعالّیت هـای ویرانگرانـه طاغوت هـا و مسـتکبران و افـراد بی ایمان و سـتمگر باشـند و 
میـدان را خالـی نماینـد، اثـری از این نمادهـای تمّدن توحیـدی باقـی نخواهند ماند؛ 
زیـرا مسـاجد و معبدهـای توحیـدی، جایگاه بیـداری و نهادینه کـردن تفّکر و فرهنگ 
توحیـدی اسـت و کّفـار با این نشـانه های یگانه پرسـتی به طـور کامل مخالف هسـتند. 
نمونه هایـی از تخریـب مسـاجد بـه دسـت مهاجمان به کشـورهای اسـامی به شـرح 

زیر بیان شـده اسـت:
1. تخریـب مسـجد قیسـاریه توّسـط رومیـان: وقتـی در ایّـام  ابن زبیـر، رومیـان بـه 
قیسـاریه هجوم بردند، آن شـهر را ویران سـاختند و مسـجد آن را نیز تخریب کردند.2 
2. تخریـب مسـجداالقصی توّسـط بخـت الّنصـر: یکـی از شـواهد مشـهور در ویـران 
کـردن معابـد، تخریب مسـجداالقصی اسـت کـه توّسـط بخت الّنصر صـورت پذیرفت. 

او بیت المقـّدس را تصـّرف نمـود و مسـجد آن را ویـران کـرد.3
در مقابـل این گونه فّعالّیت های مهاجمان و دشـمنان کشـورهای اسـامی، مسـلمانان 
نیـز بـرای از بیـن بـردن تمـّدن یهودیّـان، کنیسـه های آنـان را بـه مسـجد تبدیـل 

می کردنـد کـه نمونه هایـی از آن بـه شـرح زیـر اسـت: 
1. تبدیل ده کنیسـه به مسـجد در دمشـق توّسـط ولید: ولید، وقتی دمشـق را تصّرف 
کـرد، ده کنیسـه را تبدیـل بـه مسـجد نمـود؛ »و هـدم الولید عشـر کنائـس و اتّخذها 

مسجداً«.4 

1 . حّج، آیه40.

2 . باذری، فتوح البلدان، ص207.

3 . تاریخ ابن خلدون، ج1، ص73.

4 . ابن فقیه، البلدان، ص185.
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2. تبدیـل کنیسـه اسـکندریه بـه مسـجد، توّسـط خضربـن أبی بکر: در بین سـال های 
وارد  وقتـی  العـدوی   المهرانـی  أبی بکربـن موسـی  تـا680 هجـری، خضربـن   671
اسـکندریه شـد، کنسـیه آن شـهر را بـه مسـجد تبدیـل کـرد؛ »و دخـل کنیسـه 

السـکندریه و نهـب مـا فیهـا و صیرهـا مسـجداً«.1 
3. تبدیـل کلیسـای سانتاسـوفیا بـه مسـجد ایاصوفیه توّسـط سـلطان محّمـد دّوم: با 
تصّرف و حکوت مسـلمانان بر منطقه، این مسـجد بر روی کلیسـای معتبر مسـیحّیان 

به نام سانتاسـوفیا، سـاخته شـد.2 
4. تبدیـل بتکـده و کلیسـا بـه مسـجد جامع اموی: مسـجد جامع اموی در دمشـق در 
قبـل از اسـام بتکـده بـود و بعـد بـه کلیسـا تبدیل شـد که در عهـد اسـام تبدیل به 

مسـجد شد.3 
5. تبدیـل کلیسـا بـه مسـجد در قرطبـه )اسـپانیا(: رومی هـا در قرطبـه معبـدی بـرای 
یانـوس )یکـی از خدایـان روم باسـتان( داشـتند کـه مسـیحّیان بـه جای آن کلیسـای 
بزرگـی بنیـاد کـرده بونـد، وقتـی عبدالّرحمـن اّول بـه خافت رسـید، این کلیسـا را از 
مسـیحّیان خریـد و ویـران کـرد و بـه جـای آن مسـجد ازرق را سـاخت. هرچنـد ایـن 
مسـجد با اسـتیای مسـیحّیان در اسـپانیا به سـال 636 هـ. ق به کلیسـا مبّدل شـد.4 
بدین ترتیب، نمادهای خداپرسـتی و عبودیّت به اقتضای حوادث دچار تغییر می شـدند 
و از روی خرابی هـا، معبـدی بـه عنـوان سـنبل تمّدنی خـاص و نوظهور پدیدار می شـد 
کـه بـا ایجـاد معابـدی مختـّص بـه خـود، در صـدد ایجـاد، ترویـج، گسـترش و پویایی 
تمـّدن خویـش بـر می آمـد. بنابرایـن، مبـارزه بـا نمادهـا و منهدم سـاختن نشـانه های 
تمّدن هـای مختلـف و گوناگـون در بسـتر تاریـخ، بـه فـراوان دیـده می شـود؛ به طـوری 
پیامبـر بعـد از فتـح مّکـه اّولین کاری که انجـام دادند، از بین بردن نمادهای شـرک 

در درون و اطـراف کعبـه5و همچنیـن در شـهر مّکـه و قبائل اطـراف آن بود.6 

1 . تاریخ االسام و وفیات المشاهیر و العام، ج50، ص8.

2 . سفرنامه سیف الوله، ص102.

3 . همان، ص174.

4 . مساجد در سفرنامه ها، ص238.

5 . الکلبی، االصنام، ص27.

6 . همان، ص9.
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مبحث چهارم: مبارزه با نماد تمّدن اسالمی )مساجد( «
مبـارزه بـا این نشـانه و سـمبل فرهنگ دینـی از دو طریق متّصور اسـت؛ همان طوری 
کـه  کسـانی خواسـته اند در ایـن مسـیر گام بردارند، از همیـن دو طریـق بهره ها برده، 

آسـیب هایی را نیـز وارد نموده اند:

1- از طریق توسعه شهرسازی غربی و محو نقش اساسی مسجد
در سـیمای شـهرهای جدیـد، اعـّم از ایـران و کشـورهای مختلف اسـامی، معماران و 
برنامه ریـزان شـهر از فرهنـگ زالل قرآنـی و سـّنت های دینی و بومی بیگانه گشـته اند 
و پیـش از آن کـه مـرّوج و مبلّـغ مظاهـر و سـبک های هنـر و معمـاری اسـامی 
باشـند، جلوه هـای غربـی و غربی زدگـی و ماّدی گرایـی و گرایش هـای اقتصـادی را 
در ساخت وسـاز شـهری، مـورد توّجـه قـرار داده انـد کـه ارمغـان ایـن رونـد، پیدایش 
ناهنجاری هـای اجتماعـی ـ فرهنگـی، فسـاد و ابتـذال و نابسـامانی های خانواده هـا 
اسـت؛ بـه ایـن علّـت کـه گسـترش ساخت وسـازهایی از این دسـت، سـبب پوشـیده 
مانـدن مسـاجد بـه عنـوان نمـاد تمـّدن اسـامی از دیـد شـهروندان یک شـهر شـده 
اسـت. ایـن موضوع، باعث شـده اسـت که مسـاجد، آن نقش حّسـاس خـود را )که در 

مبحـث دّوم بـه آن اشـاره شـد( از دسـت بدهند.
از سـویی دیگـر، از آنجایـی کـه مسـاجد بـه عنـوان بر قـرار کننـده عدالـت اجتماعی 
و رشـد و تعالـی آگاهـی مـردم نقـش ایفـا می کننـد، بـه عنـوان الگوی ظلم سـتیزی 
شـناخته شـده اند؛ همان گونه که در انقاب اسـامی، نقش مسـاجد در این بُعد بسـیار 
مهـم بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در دهه هـای اخیر، عوامـل اسـتکباری در 
راسـتای سیاسـِت اسـام زدائی خود با ترفندهـای گوناگون از جملـه تبدیل مکان های 
مذهبـی شـهرها بـرای کارکردهای سـودمندتر یـا تحت عنـوان عمران شـهر و رهایی 
از بافت هـای فرسـوده و کهنـه، بـا تخریـب بخش هـای حّسـاس مکان هـای مذهبـی 
در صـدد بـر هـم زدن پیوسـتگی مسـجد با دیگـر فضاهای شـهری و گسسـتن پیوند 
معنـوی و روحـی مـردم با این اماکـن برآمدند. به عنوان مثال، پاسـاژهای ایجاد شـده 
در گوشـه وکنار شـهرهای مختلـف از ایـن مـکان عبادی بـه دور افتاده انـد. در صورتی 
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کـه در گذشـته بازارها در اطراف مسـاجد سـاخته می شـدند.

2- از طریق تخریب فرهنگی مساجد
تخریـب دیگـری کـه در رابطـه بـا مسـاجد صـورت گرفتـه اسـت، تخریـب فرهنگـی 
مسـاجد بـه وسـیله شـبیه خون فرهنگـی اسـت. البّتـه، ناگفتـه نمانـد کـه متصّدیـان 
امـور فرهنگـی در کشـور های اسـامی نیـز با کـم کاری های خـود در این امـر دخیل 
هسـتند. یکـی از ایـن دسیسـه های مربـوط بـه ایـن مقولـه، دور نمـودن مـردم، بـه 
خصـوص جوانـان بـه مسـجد اسـت کـه خـود یکـی از مصادیق بـارز تخریب مسـاجد 
ِ َعـزَّ َو َجلَّ َمْسـِجٌد َخَراٌب اَل  اسـت؛ امـام صـادق فرمودنـد: »ثََاثٌَه یْشـُکوَن إِلَـی اللَّ
ی فِیـِه أَْهُلـه؛ در روز قیامت، سـه چیـز در نزد خداوند شـکایت می کننـد: یکی از  یَصلِـّ

آنهـا، مسـجِد خرابـی کـه اهلـش در آن نمـاز نمی خوانند«.1 
 یکـی از سـه چیـزی کـه روز قیامـت بـه خـدا شـکایت می کنند، مسـجدی اسـت که 
مـردم در آن حضـور نمی یابنـد و بـا ایـن کار موجبات تخریـب آن را فراهـم می کنند. 
از مصادیـق دیگـری کـه می تـوان بـرای تخریـب مسـجد در ایـن زمینـه ذکـر نمـود 
)همچنان که در تفسـیر الوسـیط ذکر شـده(، عدم برپائی جلسـات علمی در مسـاجد 
اسـت. در همیـن راسـتا، امـروز متأّسـفانه منابـر وعـظ در بیشـتر مسـاجد در حـال 

تعطیـل شـدن اسـت؛ الزحیلـی در تفسـیر خـود چنیـن بیـان می کند:
»عمـاره المسـاجد عمـاره مادیه بالبنـاء و الترمیم و معنویه بالصـاه و العباده و الخدمه 
و عقـد حلقـات العلـم و الرشـاد و التوجیه ؛ عمارت و آباد کردن مسـاجد، مثل سـاخت 
و مرّمـت مسـجد می توانـد مـاّدی باشـد. حالـت دیگـری از آبـاد کـردن، مثـل برپایی 

نمـاز و عبـادات و برپایـی حلقه هـای علمـی و مشـاوره، می تواند معنوی باشـد«.2
بر همین اسـاس، امام علی یکی از کارکردهای مسـاجد را مقوله یادگیری ذکر می کنند 
و در ضمـن روایتـی، یکـی از فوائـد حضـور در مسـجد را فراگیـری مطالـب جدیـد معرفی 

می کننـد: »... َمـِن اْخَتلََف إِلَی الَْمَسـاِجِد أََصاَب إِْحَدی الثََّمـاِن... أَْو ِعلْماً ُمْسـَتْطَرفاً...«.3 

1 . الکافی، ج2، ص613.

2 . زحیلی، وهبه بن مصطفی، تفسیر الوسیط، ج1، ص839.

3 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص237.



83 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

مبحث پنجم: احیاء نماد تمّدن اسالمی  «
الف( اهمّیت احیاء نمادهای اسالمی 

شـناخت حقایـق متعالـی و اصـول فطری مشـترک و نمادین اسـامی، هـم در احیای 
فرهنـگ و حیـات جامعـه اثـر مثبـت دارد و هـم جامعـه را در برابـر مفاهیـم نمادیـن 
فرهنگ هـا یـا قدرت هـای فرهنگـی دیگـر دنیـا بیمـه می  کنـد؛ ایـن اصـول، اصولـی 
هسـتند کـه جهـان غـرب، آن را بـر ملّت های دنیـا تحمیل می کنـد و به واسـطه آنها، 

پـای هّمـت و اندیشـه آنـان را بـه بند می کشـد. 
بـا روشـن شـدن اهمّیـت احیـای نمادهای اسـامی، توّجـه به نقـش بنیادیـن آنها در 
احیـای جامعـه اسـامی نیـز موضوعـی بسـیار جـّدی اسـت. بـه بیـان دیگـر، یکی از 
عوامـل مهـّم احیـای جامعـه اسـامی، احیای فرهنگ اسـامی یـا به  عبارتـی، احیای 
اهـداف جامعـه اسـامی و حرکـت بر مبنـای قوانین اسـامی اسـت. مهم تریـن عامل 
اثرگـذار بـر احیـای فرهنـگ اسـامی، شناسـایی منابـع فرهنـگ اسـامی و چگونگی 
بهره گیـری از آنهاسـت؛ زیـرا حیـات هـر فرهنـگ و جامعـه، بـه منابعی بسـتگی دارد 

کـه مبانـی نظـری فرهنـگ آن جامعه اسـت.
به طور کلّی، منابع اصلی در دو گروه قابل دسته بندی هستند:

1. گروه اّول یا منابع اّولّیه که شامل قرآن و سّنت معصومان است؛ 
2. گـروه دّوم یـا منابـع ثانّویـه کـه تجربه هـای جوامع و تمّدن های بشـری از گذشـته 

تاکنـون را دربرمی گیـرد.
نکتـه مهـم در بهره گیری از این دو دسـته منبع، آن اسـت که در گروه اّول، شناسـایی 
اصـول بی زمـان و مـکان و تبییـن معیارها بـرای ارزیابـی و گزینـش موضوع های گروه 
دّوم ضـرورت دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه در منابـع اّولّیه نبایـد در پی یافتـن مصداق های 
جزئـی بـود. همچنیـن، دریافت هـای منابـع ثانّویـه را بایـد به صـورت مطلـق و بدون 

ارزیابـی بـا معیارهای برآمـده از منابع اّولّیـه پذیرفت.1 
به بیان قرآن کریم، بسـیاری افراد از سـیمای ظاهری  آنها شناخته می شوند.2همچنین، 

1 . تقــی زاده، محّمــد، منابــع و روش شــناخت مبانــی نظــری معمــاری قدســی و شــهر اســامی، فصل نامــه هنــر، ش40، تابســتان 

.1378
2 . ر.ک: اعراف، آیه 48؛ آل عمران: 106 و 107.
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از معصومان روایت شـده اسـت که خود را به شـکل غیرمسـلمانان در نیاورید؛1زیرا 
نوعـی خدشـه دار کـردن هویّـت اسـامی جامعه اسـت. این مسـئله اهمّیـت نمادها را 

در فرهنگ اسـامی نشـان می دهد.
معّرفـی تفّکـر، فرهنـگ و نمادهـای اسـامی بـه دیگـر جوامـع و تمّدن هـا، یکـی از 
زمینه هایـی اسـت کـه افـزون بـر معّرفـی هویّـت اسـامی جامعه بـه دیگـران، عاملی 
بـرای تقویّـت روح فرهنـگ اسـامی و عـّزت و اعتمـاد بـه نفـس جامعه نیز محسـوب 
می شـود. معّرفـی نشـدن ویژگی هـای تمـّدن اسـامی، سـبب گسـیختگی جامعـه از 
گذشـته و تاریـخ خویشـتن خواهـد شـد. در بُعـد فراملّـی، معّرفـی تمّدن اسـامی به 
دیگـران، مایـه افزایـش اعتمـاد به نفـس جامعه اسـامی و ارتقای آن در جهان اسـت. 
اهمّیـت دادن بـه نمادهـای اسـامی در جامعه سـبب می شـود که هویّـت فرهنگی به 

شـکل مطلوبـی اثرگـذار باشـد و حفظ شـود.

ب( مساجد، بزرگ ترین نماد تمّدن اسالمی 
در گذشـته مـردم بـه خـود اجـازه نمی دادند منـازل سـاختمان های خویـش را بلندتر 
از مسـاجد بنـا نماینـد و احتـرام آن را در احـداث فضای شـهری مراعـات می کردند2و 
به طـوری کـه هـم اکنـون نیز در بسـیاری از شـهرهای کویـری و نقاط مرکـزی ایران، 
گنبـد و منـاره مسـجد، بلندتریـن سـاختمان شـهر بـه شـمار می آیـد تا بتوانـد نقش 
مهـم و حیاتـی خویـش را در زنـده نگـه داشـتن فرهنـگ و هویّت دینی به طـور کامل 

بـه انجام برسـاند.
امـروز، بـا وجود و توسـعه روابط اجتماعیـ  اقتصادی و پیروی از مدل های شهرسـازی 
غربـی، اگرچـه از مرکزیّـت مسـاجد کاسـته شـده اسـت؛ ولـی بـا اتّـکا و کمک گیری 

1 . »إنـّـه اوحــی الل الــی نبــی مــن انبیائــه قــل للمؤمنیــن: التلبســوا لبــاس اعدایــی والتطعمــوا مطاِعــَم اعدائــی و التســلکوا مســلک 

اعدائــی فتکونــوا اعدائــی کمــا هــم اعدائــی؛ خداونــد بــه یکــی از پیاِمبــران وحــی کــرد، کــه بــه مؤمنــان بگــو: پوشــاک دشــمنان مــرا 
نپوشــید و خــوراک آنــان را نخوریــد و راه و رســم آنــان را در پیــش نگیریــد کــه اگــر چنیــن کنیــد، همچــون دشــمنان مــن دشــمن 
مــن خواهیــد شــد؛ وسائل الشــیعه، ج14، ص174، برگرفتــه از: اراکــی محســن، نظــام اســامی عمــران شــهری، روزنامــه اّطاعــات، 

ش21721، 21 شــهریور 1378. 
2 . باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، ص58؛ مساجد در سفرنامه ها، ص298.
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از اعتقـادات دینـی و احتـرام معنـوی مـردم بـه مسـاجد قائـل، می تـوان مسـاجد را 
بـه عنـوان نیـروی محّرکـه قـوی و نیرومنـد بـه مـکان رفیـع گذشـته بـاز گردانـد و 
تمهیداتـی اندیشـید تـا مسـاجد بـه عنـوان نقطـه عطـف مذهبـی منحصر به فـرد در 
شـهر، همـان نقـش اساسـی خویـش را ایفـا کنـد؛ به عنـوان نمونـه در شـهرهایی که 
قابـل تقریـرات ریختـی نیسـتند و در آنهـا سـاختمان های بلنـد، بسـیار زیـاد اسـت، 
شایسـته و الزم اسـت در ایـن برج هـای مسـکونی بلنـد مرتبـه ای کـه دارای جمعّیت 
زیـادی هسـتند در واحدهایـی خاّص، متناسـب با تعـداد جمعّیت سـاکن در برج، یک 
یـا چنـد مسـجد احداث نمـود تـا در ایـن سـاختمان های بلند  مرتبه نیز نماد اسـامی 
بـودن ترویـج شـود و در راسـتای آن، موجبـات تقویّت فرهنگ دینی در بین سـاکنین 

آن، فراهـم آید.
در سـاخت شـهرهای جدیـد می تـوان بـا بهره گیری از معماری و شهر سـازی اسـامی 
و متناسـب بـا جغرافیـای منطقه ای شـهرهایی را بنا نمود که در آن مسـاجد به عنوان 
نمـاد تمـّدن و فرهنـگ اسـامی، محوریّـت شـهر قـرار گیـرد و همسـو بـا آن ارکان 

شـهری توسـعه بیابـد تـا بتـوان در همین راسـتا یک شـهر اسـامی بنـا نمود.
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نتیجه سخن «
 مسـجد، بـه عنـوان خانه خـدا در روی زمین، نهادی اسـت که به امر الهی و به دسـت 
مبارک پیامبر اسـام در نخسـتین روزهای تأسـیس حکومت اسـامی، در مدینه 
بنیـان نهـاده شـد. مسـجد، نخسـتین نهـاد عینی تمّدن اسـامی محسـوب می شـود 
کـه از همـان ابتـدای تأسـیس، عـاوه بـر اینکـه پایـگاه دینـی و معبـد مسـلمانان به 
شـمار می رفـت، نخسـتین کانـون فّعالّیت هـای سیاسـی، اجتماعی، علمـی و فرهنگی 
مسـلمانان نیـز بـود و پایه های اساسـی حکومت اسـامی در زمان پیامبـر اکرم در 
ایـن مکان اسـتوار شـد؛ زیرا مقـّر حاکمّیت پیامبـر در آن قرار داشـت و بعدها نیز 

اصـول و مبانـی دیـن اسـام از همیـن نهـاد مقّدس بـه مردم عرضه می شـد.
بدیـن ترتیـب، مسـجد که خود یک نهاد تمّدن اسـامی بـود به زودی، بـه عنصر عینی 
در کنـار عنصـر فرهنگی اسـام تبدیل شـد و در تمّدن سـازی دخیل گشـت و به  تدریج 
با توسـعه تمّدن اسـامی، جایگاه خود را به  عنوان نماد اسـام در سراسـر باد اسـامی 
پیـدا کـرد؛ به طـوری کـه هر جا و در هر شـهر و قریه ای که مسـجدی وجود داشـت، آن 

منطقه جزء قلمرو فکری، فرهنگی و سیاسـی اسـام شـمرده می شـد.     
مسـجد، سرچشـمه تمّدن اسـامی اسـت. اگر به هر یک از شهرهای اسـامی بنگریم، 
مسـجد و مجموعه های آن را اسـاس شهرسـازی می یابیم و در بافت شـهرهای اسامی 
مسـجد، محـور اسـت. بورکهـارت در کتـاب »هنر اسـامی زبـان و بیان« می نویسـد: 
»بیرونی تریـن مظهـر یـک دیـن، بـا تمّدنـی ماننـد اسـام کـه هنـر، خـود بر حسـب 

تعریـف آن جلـوه گاه برونی اسـت، بایـد نمودار جهـان درونی آن تمّدن باشـد«.1
بنابرایـن، مسـجد، قلـب و کانون تپنده فرهنگ و تمّدن اسـامی اسـت؛ زیـرا محوریّت 
مسـجد در معمـاری شـهری و نیـز چرخـه امـور شـهر بـه صـورت قطب فرهنگ سـاز، 
سـهولت دسترسـی مردم به مسـجد و کثرت مسـاجد در محلّه ها در گذشـته تاریخی 
جوامـع اسـامی، از دیگـر ابعـاد جایـگاه مسـجد در فضـای کالبـدی شـهری در طول 

تاریـخ بوده اسـت. 

1 . بورکهارت، هنر اسامی، زبان و بیان، ص16.
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منابع و مآخذ  «
قرآن کریم. «
نهج الباغه. «
ابــن الفقیــه ، البلــدان ، ابوعبــدالل احمدبــن محّمدبــن اســحاق الهمدانــی، تحقیق یوســف الهــادی، بیروت،  «

عالم الکتــب، چاپ اّول، 1416هـــ.ق/1996م.
ــی و  « ــارات علم ــز انتش ــران، مرک ــد، ته ــی مّوح ــه محّمدعل ــه، ترجم ــفرنامه ابن بطوط ــه، س ابن بطوط

فرهنگــی، 1361هـــ.ش.
ابن ســعد، محّمدبــن  ســعدبن  منیــع الهاشــمی البصــری، الطبقــات الکبــری، تحقیــق محّمــد عبدالقــادر  «

عطــا، بیــروت، دارالکتــب العلمیــه، ط الولــی،  1410هـــ.ق/1990م.
ابن سعد، محّمد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالبیروت، 1985م. «
ابن فقیه، البلدان، ترجمه ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1349هـ.ش. «
انصاریان، حسین،  ترجمه قرآن، قم، چاپ اّول، 1383 هـ.ش. «
باذری ، ابو الحسن احمدبن یحیی،  فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبه الهال، 1988م.  «
ــارات  « ــران، انتش ــا، ته ــعود رجب نی ــه مس ــان، ترجم ــان و بی ــامی، زب ــر اس ــارت، هن ــوس، بورکه تیت

ســروش، 1365هـــ.ش.
خوانساری، محّمد، منطق صوری، تهران، نشر آگاه، چاپ پنجم، 1362هـ.ش. «
ــه امــور مســاجد، فرهنــگ مســجد، قــم، مؤّسســه  « دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای مرکــز رســیدگی ب

ــن، 1385هـ.ش. فرهنگــی ثقلی
الذهبــی، شــمس الّدین  محّمدبــن  احمــد، تاریــخ االســام و وفیــات المشــاهیر و العــام، تحقیــق عمــر  «

عبدالســام تدمــری، بیــروت، دارالکتــاب العربــی، چــاپ دّوم، 1413هـــ.ق/1993م. 
زحیلی، وهبهبن مصطفی ، تفسیر الوسیط، دمشق، دارالفکر، چاپ اّول  ، 1422هـ.ق. «
ــای  « ــاد پژوهش ه ــهد، بنی ــی، مش ــای جغرافیای ــامی و پدیده ه ــش اس ــاس، بین ــی، عّب ــعیدی رضوان س

آســتان قــدس رضــوی، 1368هـــ.ش.
ــه:  « ــه، ترجم ــفرنامه ابن بطوط ــی، س ــی َطنج ــم لَوات ــن ابراهی ــن محّمدب ــن عبدالل ب ــه محّمدب ابن بطوط

ــ م ، 1376هـــ.ش.  ــاپ  ش ش ــاه ، چ  ــر آگ  ــران، نش ــد، ته ــی موّح محّمدعل
ــق:  « ــح و تعلی ــه، تصحی ــفرنامه مّک ــه س ــروف ب ــیف الدوله مع ــفرنامه س ــار، س ــرزا قاج ــلطان  محّمدمی س

ــی، 1364هـــ.ش. ــران، نشــر ن ــر، ته خداپرســت، علی اکب
گونســالس دو کاویخــو، روی، ســفرنامه کاویخــو، ترجمــه: مســعود رجب نیــا، تهــران، شــرکت علمــی  «

و فرهنگــی، 1364هـ.ش.
ناصــر خســرو قبادیانــی َمــرْوزی، ســفرنامه ناصرخســرو، بــا حواشــی و تعلیقــات و ...، بــه کوشــش: دکتــر  «

محّمــد دبیــر ســیاقی، کتابفروشــی زّوار، چــاپ دّوم، 1363هـ.ش.
سیف، علی اکبر، روش های مطالعه و یادگیری، تهران، نشر دوران، 1386هـ.ش. «
صدر، سّید محّمدباقر، بحوث  فی علم الصول، مؤّسسه دایره المعارف فقه اسامی، 1417هـ.ش. «
ــم، مؤّسســه انتشــارات  « ــه ، ق ــن الیحضــره الفقی ــی ، م ــه قم ــن حســین بن بابوی صــدوق، محّمدبن علی ب

اســامی وابســته بــه جامعــه مدّرســین حــوزه علمیــه قــم ، چــاپ ســّوم ، 1413 هـــ.ق. 
الکلبــی، ابوالمنــذر هشــام بن محّمد، الصنــام )تنکیــس الصنــام(، تحقیــق احمــد زکــی باشــا، القاهــره،  «

افســت تهــران )همــراه بــا ترجمــه(، نشــر نــو، چــاپ دّوم، 1364هـــ.ش.
کلینــی رازی ، محّمدبن یعقوب بن اســحاق، الکافــی ، تهــران، دار الکتــب الســامیه، چــاپ چهــارم ،  «

1365هـ.ش.
مجلسی ، محّمدباقر، بحارالنوار، بیروت، مؤّسسه الوفاء 1404 هـ.ق. «
مسجد در سفرنامه ها. «
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ــاپ اّول ،  « ــراث، چ ــاء الت ــت لحی ــه آل البی ــم، مؤّسس ــائل ، ق ــتدرک الوس ــین، مس ــرزا حس ــوری ، می ن
1408هـ.ق.

تقــی زاده، محّمــد، منابــع و روش شــناخت مبانــی نظــری معمــاری قدســی و شــهر اســامی، فصل نامــه  «
هنــر، ش40، تابســتان 1378هـ.ش.

متــز، آدام )شرق شــناس سوئیســی(، تمــّدن اســامی در قــرن چهــارم، یــا رنســانس اســامی، مترجــم:  «
علیرضــا ذکاوتــی قراگزلــو، تهــران، مؤّسســه انتشــارات امیرکبیــر، چــاپ اّول، 1362هـــ.ش.

مقــری تلمســانی، احمدبن محّمــد، نفح الطیــب مــن غصــن االندلــس الرطیــب، محّقــق: احســان عّبــاس،  «
ــادر، 1408هـ.ق. بیروت، دارالّص

ابن خلــدون َحضَرمــی، ابوزیــد عبدالّرحمن بــن محّمدبــن خلــدون، تاریــخ ابن خلــدون، مترجــم: آیتــی،  «
عبدالمحّمــد، تهــران، نشــر مؤّسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش 

عالــی، 1363هـ.ش.
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مهندسی تمّدن اسالمی و مسجدمحوری

مصطفی جمالی

چکیده «
وقـوع انقاب اسـامی در سـیر حرکت تکاملی جامعه شـیعی، نویدبخـش احیاء دوباره 
تمـّدن اسـامی اسـت و برای تحّقـق کامل تمّدن اسـامی با تمامی اقتضائـات تمّدنی 
آن در دنیـای امـروز، بایـد مهندسـی تمّدن اسـامی بر اسـاس معارف شـیعی صورت 
بگیـرد و در ایـن میـان، توّجـه وافـر بـه معـارف مربـوط بـه مسـجد و کارکردهای آن 
بسـیار مهـم اسـت. نوشـتار حاضر، در صـدد بیان این موضوع اسـت که مسـجد، نقش 
عظیمـی در تحّقـق تمّدن اسـامی دارد و باید کارکردهای مختلف سیاسـی، فرهنگی، 
اقتصـادی و اجتماعـی و ... آن احیـاء و فّعال گردد. این نوشـتار، در سـه گفتار به شـرح 
زیـر تدویـن گردید: گفتـار اّول، مفهوم شناسـی مهندسـی تمّدن اسـامی؛ گفتار دّوم، 
جایـگاه مسـجد در مهندسـی تمّدن اسـامی، با زیر شـاخه حاکمّیـت در توحید، امام 
و محـراب مسـجد، لـزوم طهـارت و ... ؛ گفتـار سـّوم، کارکردهـای مسـجدمحوری در 
مهندسـی تمـّدن اسـامی. نگارنـده، در گفتـار سـّوم با تبییـن مهم تریـن کارکردهای 
مسـجد در تاریخ و سـیره نبوی و تشـریح شـکل دهی تمایات اجتماعی و هدایت 
سیاسـی جامعـه، آمـوزش، شـکل گیری ارتباطـات فرهنگـی و تکامـل و تربیـت دینی 
بـه عنوان کارکردهای فرهنگی مسـجد، نقش مسـجد در مهندسـی تمّدن اسـامی را 

بحث و بررسـی کرده اسـت.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، تمّدن اسامی، مهندسی، فقه حکومتی، علوم اسامی.
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مقّدمه «
شـاید سـخن از ارتبـاط مسـجد و تمّدن اسـامی بـرای بسـیاری از خواننـدگان، تنها 
تداعی کننـده ارتبـاط ذوقـی و سـلیقه ای در این دنیای ارتباطات باشـد؛ چـرا که بحث 
مربـوط بـه ایـن دو موضـوع، بایـد در دو فضـای متفـاوت مطـرح شـود؛ بـه خصـوص 
بـر اسـاس ادبیـات روشـنفکری سـکوالر، نخسـت اینکـه سـخن از تمـّدن اسـامی 
بی معناسـت؛ زیـرا دیـن بـه هیـچ وجه، ناظـر به حیـات اجتماعـی و مدنّیت نیسـت و 
تنهـا می تـوان از تمّدن مسـلمانان سـخن گفـت و دّوم اینکه، مسـجد تنهـا یک مکان 
عبـادی و جایـگاه خاّصـی در تمـّدن مسـلمانان دارد و نبایـد بیـش از حـّد از این نهاد 
دینـی انتظـار داشـت؛ ولـی بـا دّقت در سـیره، معـارف و فرهنـگ نبـوی و امامان 
معصـوم، بـه خوبـی شـأن، منزلـت و کارکـرد ایـن نهـاد ارزشـمند دینـی در بیـن 

دیگـر عناصـر دینی اسـام روشـن خواهد شـد.
اّولیـن اقـدام پیامبـر، بـرای شـکل دهی مدینه الّنبـی و تمّدنـی جدیـد در تاریـخ 
بشـریّت، تأسـیس مسـجد بـود و این اقدام نشـان دهنده آن اسـت که محـور و جوهره 
جامعه و حکومت و تمّدن در اندیشـه اسـامی، باید مسـجد باشـد و دیگر عناصر این 
تمـّدن جدیـد، همـه باید بر مدار این محور اساسـی شـکل بگیـرد. عبودیّـت، عبادت، 
تربیـت، آمـوزش، جهـاد، رفـع حوائـج فـردی و اجتماعـی و ... کارکردهای مسـجد بر 
اسـاس معـارف اسـام هسـتند. بـا ایـن رویکـرد، آیـا می تـوان در مهندسـی تمـّدن 
اسـامی، بـه ایـن حجـم از معـارف در مورد مسـجد و کارکردهـای بی شـمار آن توّجه 

وافر نداشـت؟ 
وقـوع انقـاب اسـامی در سـیر حرکـت تکاملـی جامعـه شـیعی، نویدبخـش احیـاء 
دوبـاره تمـّدن اسـامی اسـت و برای تحّقـق کامل تمّدن اسـامی با تمامـی اقتضائات 
تمّدنـی آن در دنیـای امـروز، باید مهندسـی تمّدن اسـامی بر اسـاس معارف شـیعی 
صـورت بگیـرد و در ایـن میانه توّجه وافر به معارف مسـجدی و کارکردهای آن بسـیار 

مهم اسـت.
ایـن مقالـه در صـدد آن اسـت کـه نگاهـی اجمالـی در ایـن مـورد عرضـه کنـد و تنها 
یـک شـروع در خصـوص اندیشـیدن و پژوهـش در این مسـئله باشـد. بر این اسـاس، 
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ابتـدا مفهوم شناسـی مهندسـی تمّدن اسـامی، سـپس جایگاه مسـجد در مهندسـی 
تمـّدن اسـامی و در پایـان، بـه تبییـن کارکردهای مسـجدمحور در مهندسـی تمّدن 

اسـامی می پـردازد.
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1. گفتار اّول: مفهوم شناسی مهندسی تمّدن اسالمی «
1- 1- مفهوم تمّدن

دربـاره تعریـف تمـّدن و فرهنـگ، دیدگاه هـای متفاوتی ذکر شـده اسـت. بسـیاری از 
افـراد، فرهنـگ و تمـّدن را متـرادف بـا یکدیگـر قلمـداد می نماینـد. از جملـه »ادوار 

تایلـور« کـه در ایـن بـاره چنیـن می گوید:
»کلمـه فرهنـگ یـا تمّدن، به مفهوم وسـیع کلمـه که مردم شناسـان بـه کار می   برند، 
عبـارت از ترکیب پیچیده ای شـامل علـوم، اعتقادات و هنرها، اخـاق و قوانین و آداب 
و رسـوم و عـادات و اعمـال دیگـری اسـت کـه بـه وسـیله انسـان در جامعه به دسـت 

 1 می  آید«.
 دیـدگاه دیگـر دربـاره تمـّدنـ  کـه بـه نظـر می رسـد دیـدگاه دقیق تـری باشـدـ  آن 
اسـت کـه بـرای تمـّدن، معنایـی فراگیر قائل بـوده که عاوه بـر جنبه نـرم و فرهنگی 
حیـات اجتماعـی، مجموعـه عناصـر اقتصـادی، سیاسـی، تکنیک هـا، سـازمان های 

اجتماعـی و خاصـه جنبه هـای سـخت یـک جامعـه را نیـز شـامل می شـود.
 در فرهنـگ الالند2»یـک تمـّدن، مجموعـه ای اسـت از پدیده های اجتماعـی که قابل 
انتقـال هسـتند و جنبه هـای مذهبـی، اخاقی، زیباشناسـی، فّنی، علمِی مشـترک در 
یـک جامعـه یـا چنـد جامعـه مرتبط بـا یکدیگر را بـه خـود می گیرند«.3البّته کسـانی 
هـم هسـتند کـه تمـّدن را در جلوه های فرهنگ ماّدی و تجّسـم آن را در شهرنشـینی 

خاصه مـی   کنند.4 
بر این اساس به خوبی می توان به چند ویژگی مفهوم تمّدن اشاره نمود:

الـف( تمـّدن، آنچنـان کـه از کلمـه التینی شهرنشـین بـودن یـا شـهروندان )civis( و 
شـکل وصفـی آن )civilis( مشـتق می   شـود، متقـّوم به وسـیله شـکل گیری یـک نظام 

اجتماعـی قانونمند اسـت.
ب( گسـتره یـک تمـّدن، بـه مراتـب بیشـتر از یـک حکومـت و یـا حّتی یـک فرهنگ 

1 . روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص48.

2 . Laland.
3 . ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایرهالمعارف علوم اجتماعی، ج1، ص99.

4 . روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص50.
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خـاّص اسـت و در نتیجـه، عمـر طوالنی تـری از حیـات اجتماعـی یـک جامعـه خاّص 
داراست. را 

ج( تمـّدن، هـم یـک جنبـه سـخت و هم یـک جنبه نـرم دارد کـه فرهنگ بـه عنوان 
جنبـه نـرم یـک تمـّدن، زیـر بنای سـاخت آن اسـت و بُعـد عقانّیت یک تمـّدنـ  که 
اسـاس یـک تمـّدن اسـتـ  بـه بعـد فرهنگـی آن مربـوط می شـود. البّته تمـّدن، تنها 
بـه ایـن جنبـه نبایـد خاصه شـود، بلکـه جنبه های سـخت تمـّدن، مانند سـاختارها، 

محصـوالت و ... هـم مطرح اسـت.
د( هـر تمّدنـی، دارای نظامـات اجتماعـی متعـّددی اسـت کـه به طور اساسـی همین 
نظامـات، تمامّیـت یـک تمـّدن را محّقق می سـازد؛ ماننـد نظام های حقوقـی، تربیتی، 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و دیگـر نظامـات کان و خـرده نظامـات کـه به صورت 

هماهنـگ، تعّین بخش هسـتند.1
هــ( شـکل گیری یـک تمّدن، محصـول هماهنگی نظامـات اجتماعی خاّصی اسـت که 
بـه پذیـرش اجتماعی رسـیدند و نهادینه شـده اند؛ بنابرایـن، اگر مؤلّفه هـای فرهنگی، 
سیاسـی و اقتصـادی در یـک جامعه بـه پذیرش اجتماعی نرسـد، هرگز شـکل تمّدنی 

به خـود پیدا نخواهـد کرد.

2- 1- ارکان تمّدن
در مـورد مؤلّفه هـا2و ارکان اصلـی یـک تمـّدن و سـهم تأثیـر هـر یک در سـاخت یک 
تمـّدن، برخـی اندیشـمندان چهـار رکـن را مطـرح کرده انـد: پیش بینـی و احتیاط در 
امور اقتصادی، سـازمان سیاسـی، سـنن اخاقی، کوشـش در راه معرفت و بسـط هنر.
در نظـر ویـل دورانت، عوامل تمّدن عبارت اند از: شـرایط معرفت االرضـی، جغرافیایی، 
اقتصـادی، زیسـتی، روانـی، نظـم سیاسـی، وحـدت زبانـی و قانـون اخاقـی. از نظـر 
دورانـت، اهّمیـت عوامـل و اوصـاف و احـوال اقتصـادی در شـکل دهی به یـک تمّدن، 

بیـش از عوامـل دیگر اسـت.3

1 . آشوری، داریوش، تعریف و مفهوم فرهنگ، ص128.

2 . Factors.
3 . دورانت، ویل، تاریخ فلسفه، ج1، ص307.
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بعضـی دیگـر، سـازه های یـک تمـّدن را نظامـات مختلفـی، همچـون نظـام اقتصادی، 
فرهنگـی، سیاسـی، حقوقـی، ارزشـی، تاریخـی و ... دانسـته اند.

شـاید بتـوان بـا نظـری دقیـق، سـه رکـن اصلی یـک تمـّدن را »نظـام گرایـش، نظام 
اندیشـه و فرهنـگ، نظـام محصوالت« دانسـت که در تقـّوم با یکدیگر، هویـت تمّدنی 
خاّصـی را شـکل می دهنـد. بر خـاف بسـیاری از دیدگاه ها کـه فرهنـگ را روح و پایه 
اصلـی تمـّدن مطـرح می کننـد،  با نظـر دقیق می توان گفـت که اگرچـه فرهنگ، پایه 
و اسـاس شـکل گیری عینّیت هـای تمّدنـی اسـت و تمامـی الگوها، مدل ها، سـاختارها 
و دانش هـا و علـوم، بسـتر شـکل گیری محصـوالِت سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی را 
در سـطوح مختلـف فراهـم می آورنـد، اّمـا فرهنـگ، خـود در بسـتر نظـام گرایش هـا، 
تمایـات، عاطفه هـا و اخـاق اجتماعـی شـکل می گیـرد. بـه تعبیـر دیگر، بـا مطالعه 
و بررسـی حیـات اجتماعـی انسـان، بـه خوبی نمایـان می گـردد که حیـات اجتماعی، 
مجموعـه ای از »تمایـات، اندیشـه ها و محصوالتـی« شـکل گرفته اسـت که این سـه 
بُعـد در هماهنگـی بـا یکدیگـر، تمامـی حوزه هـای حیـات زندگـی انسـان را پوشـش 
می دهـد. در میـان ایـن سـه بعـد، نظـام تمایات، سـهم اصلـی را در شـکل دهی یک 

جامعه و تمـّدن دارد.
بـه عنـوان مثـال، جامعـه ای کـه تمایـات آن مبتنـی بـر ارزش هـای اسـامی شـکل 
گرفتـه اسـت، هیـچ گاه در اندیشـه اقتصـادی خـود، سـراغ الگوهـای ربـوی و نظـام 
سـرمایه داری نمـی رود و روابـط اجتماعـی و فرهنگـی خـود را متناسـب بـا تمایـات 
خـود شـکل می دهـد و در نتیجـه، محصـوالت اجتماعـی خاّصـی را در حوزه هـای 
مختلـف، متناسـب بـا تمایـات و اندیشـه های خـود تولید می کنـد. تفصیـل این معنا 

در امـر شـناخت تمـّدن اسـامی بسـیار مهم اسـت.
آنچنـان کـه بیـان شـد تمایـات، عاطفه هـا و احساسـات، از مهم تریـن ارکان یـک 
جامعـه و تمـّدن بشـری اسـت کـه در حیـات اجتماعـی خـود بـدان پای بنـد اسـت 
و بـه آن تعلّـق دارد. هـر جامعـه ای، متناسـب بـا حـّس زیباشناسـی خـود، بـه برخی 
موضوعـات و مسـائل گاهـی عاقـه روحـی و میـل و کشـش درونـی پیـدا می کنـد و 
گاهـی از موضـوع و مطالـب دیگـری متنفـر و گریـزان می شـود؛ همیـن تمایـات، به 



95 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

وسـیله تعامـل بـا اندیشـه ها، مبـدأ ابـراز رفتارهـا و موضع گیری هـا می گـردد.
بـر ایـن اسـاس، می توان تمایـات اجتماعی را خاسـتگاه شـکل گیری تمّدن برشـمرد 
و ایـن اّدعـا بـا مطالعـه تاریخـی به خوبـی قابل اثبات اسـت؛ چرا که نقطـه عزیمت هر 
شـکل تمّدنی به شـکل دیگـری، تغییر در تمایـات، عاطفه ها و زیباشناسـی اجتماعی 
اسـت و بـه تعبیـر ماکـس وبر، ایـن، اخاق اجتماعی اسـت کـه پایه شـکل گیری یک 

تمـّدن می گردد.1
رکـن دّوم یـک تمـّدن، اندیشـه ها و بینش هـای تمّدنـی اسـت کـه مبتنـی بـر آن، 
محصـوالت تمّدنـی شـکل خواهـد گرفت. ایـن اندیشـه ها، الیه های متعـّددی دارد که 
از یـک نـگاه می تـوان آن را بـه اندیشـه های »بنیادی، راهبـردی و کاربردی« تقسـیم 

نمـود کـه همیـن اندیشـه ها فرهنـگ جامعـه را شـکل می دهد. 
بـه تعبیـر دیگـر، مفاهیـم، سـاختارهای اجتماعـی، الگوهـا و مدل هـای گوناگـون در 
عرصه هـای مختلـف سیاسـی، فرهنگی و اقتصـادی و ... رکن دّوم و اسـاس یک تمّدن 
را شـکل می دهـد کـه بر اسـاس آنها، روابـط اجتماعـی و کنش  و واکنش هـای متقابل 

در سـطوح خـرد و کان شـکل می گیرد. 

3-1- مفهوم مهندسی تمّدن اسالمی
مفهـوم مهندسـی، عبارت اسـت از شـناخت و جا نمایـی عناصر یک نظـام و طراحی و 
تنظیـم روابـط و تعامـل میـان ایـن عناصر، به گونـه ای کـه در جهت تکامـل و پویایی 

مجموعـه، زمینـه کارکرد یـا رفتار مطلوبـی را در نظام فراهـم نماید. 
اصولـی کـه در مهندسـی و بـر اسـاس آن در مهندسـی تمـّدن نیـز بایـد رعایـت 
شـود، عبـارت اسـت از دارا بـودن یـک نگـرش زمینـه ای. مهنـدس بایـد محیطی که 
می خواهـد در آن مهندسـی کنـد )بـه طـور مثـال، سـاختمانی را کـه می خواهـد بنـا 
کنـد( را بشناسـد )یعنی شـناخت میزان سـفتی و سسـتی زمیـن و میـزان درجه هوا 
و ...(. مهنـدس بایـد در محیـط مهندسـی، بـا نگـرش جامـع و بـا منطـق مناسـب، با 
برقـراری نسـبت بیـن عوامـل، قـدرت الگوسـازی، قـدرت آینده نگـری و آینده پردازی 

1 . وبر، ماکس، اخاق پروتستان و روح نظام سرمایه داری، ص62.
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)یعنـی دانسـتن اینکـه قـرار اسـت در آینـده چـه اتّفاقـی بیفتـد(،  وظایـف خـود را 
بـه خوبـی انجـام دهـد. همچنیـن، وی بایـد بتوانـد آینـده مناسـبی را ایجـاد کنـد و 
بـرای ایجـاد آن برنامه ریـزی نمایـد. اسـتقبال از تغییـر جایگاه ها و حّتـی تغییر روش، 
اقتضـای دینامیکـی بـودن یـک حرکت اسـت؛ البّته مشـروط به این اسـت کـه تعالی 

و در مجموعـه بـودن مـورد توّجـه قـرار گیرد.
بـا مفهـوم ارائه شـده از تمّدن و مهندسـی، در مهندسـی تمـّدن باید منظومـه باورها، 
ارزش هـا و رفتارهـای موجـود در عرصـه تمّدنـی را بـاز شـناخت تـا از طریـق آن، 
چالش هـا، تعارض هـا، انحطاط هـا، انتقادهـا و نیـز قّوت هـا، شـناخته شـود و مبتنـی 
بـر تمـّدن آرمانـی به دسـت آمـده از کتاب و سـّنت بتوان تمـّدن هدف، یعنـی تمّدن 
قابـل وصـول را شناسـایی نمـود و در هـر مرحلـه تکامـل تمّدنـی، تمّدن هـدف را، به 
تمـّدن آرمانـی نزدیـک نمـود. بنابراین، یـک فرهنگ آرمانـی وجود دارد کـه از کتاب 
و سـّنت اخـذ می شـود کـه آن را بایـد حوزه هـای علمیـه از منابـع شـرعی بـه دسـت 
آورنـد و دیگـری فرهنـگ مطلـوب، یعنـی هدف، یعنـی فرهنگ قابل وصـول که نقش 
میانـی دارد و بایـد متناسـب بـا شـرایط تبییـن شـود. مهندسـی فرهنگـی بایـد برای 
دسـت یابی بـه اهـداف میانـی اتّفـاق بیفتـد و البّته ایـن اهـداف میانی، باید در مسـیر 

خـود باشـد و در هـر مرحلـه به هـدف آرمانـی نزدیک تر شـود. 
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گفتار دّوم: جایگاه مسجد در مهندسی تمّدن اسالمی «
تبییـن دقیـق جایـگاه مسـجد در مهندسـی تمـّدن اسـامی،  کار مهـم اجتهـادی 
می طلبـد. بنابرایـن، پژوهـش در ایـن مـورد، پیونـدی عمیـق با فقـه حکومتـی و فقه 
اجتماعـی اسـام دارد. الزمـه داشـتن چنیـن فقهـی، دسـت یابی بـه فقاهتـی جامـع، 
کلّ نگـر و عمیـق اسـت کـه بتوانـد بـه صـورت روشـمند، در ایـن خصـوص، معـارف 
متکامـل اسـام را اسـتنباط کنـد و بـه حجّیت برسـاند. توّجه بـه این نکته اساسـی و 
بـا عنایـت بـه مفهـوم مهندسـی تمّدن اسـامی، شـاید بتـوان بر اسـاس معـارف وارد 
شـده در مورد شـأن و منزلت، آداب و جایگاه مسـجد، از دو منظر به بررسـی نسـبت 

مسـجد و تمـّدن اسـامی پرداخت. 
الف( الگوگیری از مسجد در طراحی تمّدن اسامی؛

ب( توّجه به مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسامی.
اگرچـه بررسـی نسـبت مسـجد و تمـّدن اسـامی از منظـر دّوم، موضـوع سـخن ایـن 

نوشـتار اسـت؛ اّمـا بـه طـور اجمـال، بـه منظـر اّول هـم پرداخته می شـود.

1-2- الگوگیری از مسجد در طراحی تمّدن اسالمی
توّجـه بـه آداب، احـکام و نمادهـای مطـرح در مسـجد می توانـد در طّراحـی الگـوی 
تمّدن اسـامی راه گشـا باشـد؛ زیرا مسـجد، مقیاسـی کوچک  از نماد تمّدن اسـامی 

بـا تمامـی مؤلّفه هـای تمّدنی آن اسـت.
در اینجا به برخی از این موارد اشاره می گردد:

الـف( حاکمّیـت توحیـد: اّولیـن و مهم تریـن کارکـرد مسـجد، کارکـردی عبـادی 
اسـت. مسـجد، مهم ترین عبادت گاه مسـلمین اسـت که ندای توحید در آن سـر داده 
می شـود. در طّراحـی تمـّدن اسـامی هـم بایـد توّجـه بـه ایـن اصـل اساسـی مبذول 
داشـت تا تمّدن اسـامی بسـتر تحّقـق توحید را فراهـم آورد. به عبـارت دیگر، تمامی 
اجـزاء و مؤلّفه هـای شـکل دهی تمـّدن اسـامی بایـد بـر مـدار توحیـد و امـر الهـی 
سـامان دهی شـود و یـک آهنـگ بـر تمامـی عرصه هـای تمّدنی حاکـم باشـد. »َحّتی 
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تَُکـوَن اَْعمالـی َو اَْورادی ُکلُّهـا ِوْرداً واِحـداً َو حالـی فـی ِخْدَمِتَک َسـْرَمداً«.1
ب( امـام و محـراب مسـجد: محـراب مسـجد، نمـاد تعیین جهـت حرکـت امام و 
نمازگـزاران اسـت و ایـن رابطه، بین انسـان و خـدا باید از طریق امام جماعت و پیشـوا 
صـورت بگیـرد و ایـن امـام عادل و با تقواسـت کـه از یک سـو، ارتباطی با خـدا دارد و 
از سـوی دیگـر، حلقـه واسـطه ارتبـاط مردم با خدا اسـت. بـر این اسـاس، در طراحی 
تمـّدن اسـامی هـم بایـد به مسـئله امـام )در زمان حضـور( و ولیّ فقیـه )در زمان 
غیبـت( توّجـه وافـر داشـت و تنهـا تناسـبات امـام اسـت کـه منجر بـه تحّقـق تمّدن 

اسـامی خواهد شـد.
ج( لـزوم طهارت در مسـجد: شـرط ورود و سـاکن شـدن در مسـجد، پـاک بودن 
انسـان از یـک طـرف و طاهر نگه داشـتن مسـجد، از طرف دیگـر اسـت. بنابراین، ورود 

غیرمسـلمان به درون مسـجد مجاز نیسـت.
در طراحـی تمـّدن اسـامی هـم بایـد بـه ایـن نکته اساسـی توّجه داشـت کـه تمامی 
مؤلّفه هـا و عناصـر تمـّدن اسـامی، بایـد پـاک و متناسـب با فضـای مـاّدی و معنوی 
جامعـه اسـامی باشـد و در ایـن راسـتا، بایـد حریـم و حرمـت جامعـه دیـن در آن 
حفـظ شـود. بـر ایـن اسـاس، هیـچ گاه نمی تـوان از مؤلّفه هـای تمّدن هـای مـاّدی 
)همچـون تمـّدن لیبرال دموکراسـی کـه مؤلّفه های آن بر اسـاس مبانی اومانیسـتی و 

سکوالریسـتی بنـا شـده اسـت( در مهندسـی تمـّدن اسـامی بهـره گرفت.
د( عدالت محـوری در مسـجد: در مسـجد، هـم امـام مسـجد بایـد عـادل باشـد و 
هـم در ایجـاد صفـوف نمـاز جماعـت، نمازگـزاران هیـچ فرقـی بـا یکدیگر ندارنـد و با 
وجـود تعـّدد طبقـات و گروه هـای اجتماعی، همه بـا یکدیگر برابر هسـتند. در طّراحی 
تمـّدن اسـامی هـم بایـد عدالت محـوری به طـور دقیـق رعایت شـود؛ بدیـن معنا که 
از یـک سـو، همـه امـور در جـای خـود قـرار گیرنـد )وضـع کلُّ شـیٍء فـی موضعه( و 
از طـرف دیگـر، حـِقّ همـه امـور، متناسـب بـا ظرفّیـت آنهـا اعطا شـود )و اعطـاء کل 

ذی حـّق حّقه(.2

1 . قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، دعای کمیل.

2 . حکیم سبزواری، مّاهادی، شرح االسماءالحسنی، ص54.
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2-2- توّجه به مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی
منظـر دّوم در نسـبت بیـن مسـجد و تمّدن اسـامی، توّجـه به نقش و جایگاه مسـجد 
در حیـات اجتماعـی و تمّدنـی مسـلمانان اسـت. جایگاه مسـجد در فرهنگ اسـامی، 
برخـاف جایـگاه کلیسـا در فرهنـگ غربـی، تنهـا یـک مـکان عبـادی ِصـرف بـرای 
برقـراری یـک ارتبـاط فـردی و شـخصی بـا خداونـد نیسـت، بلکـه مسـجد، کانـون و 
هسـته اصلـی جامعـه اسـامی اسـت. بنابرایـن، می بینیـم کـه پیامبـر اکـرم در 
نخسـتین گام خـود در بنـا نهـادن تمـّدن تاریخـی اسـام، اقـدام به تأسـیس مسـجد 
کردنـد و تمامـی ایـن حرکـت تاریخـی بر مدار مسـجد سـامان دهی شـد. بنابراین، در 
تأّسـی از ایـن حرکـت پیامبـر در طّراحی تمّدن اسـامی باید به این اصل اساسـی 
توّجـه نمـود کـه الزمـات مسـجدمحوری در شـکل دهی نرم افزارهـا و سـخت افزارهای 

تمـّدن اسـامی رعایـت گردد.
بـه عبـارت دیگـر، اگر در تمـّدن لیبرال دموکراسـی ـ  کـه تمّدنی اقتصاد محور اسـت  
ـ بانک هـای ربـوی بـه عنـوان محـور اساسـی سـامان دهی تمامـی شـئون اجتماعـی 
هسـتند، در تمـّدن اسـامی، ایـن مسـجد اسـت کـه باید محـور اصلی در پیشـرفت و 
تکامـل همه شـئون اجتماعی، اعّم از توسـعه سیاسـی فرهنگی، اقتصـادی و اجتماعی 

قـرار گیرد.
بنابرایـن، همـه ارکان تمـّدن اسـامی )نظـام تمایـات، نظـام بینـش و دانـش، نظـام 

محصـوالت(، بایـد بـر اسـاس اندیشـه مسـجدمحوری سـامان دهی شـود.
در ادامـه بـه برخـی از الزامـات مسـجدمحوری در مهندسـی تمـّدن اسـامی اشـاره 
می گـردد؛ هـر چنـد پرداختـن بـه تمامـی وجـوه ایـن موضـوع مهـم، خـود موضـوع 
پژوهشـی سـنگین اسـت کـه بایـد مبتنـی بـر روش اجتهـادی و بـا معیارهـای علمی 
دقیـق صـورت بگیرد و چه بسـا الزم اسـت کرسـی های نظریه پـردازی فراوانی از وجوه 

مختلـف در ایـن زمینـه برپـا گردد.
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گفتار سّوم: کارکردهای مسجدمحوری در مهندسی تمّدن اسالمی «
1-3-  کارکــرد مســجد در شــکل دهی نظــام تمایــالت اجتماعــی و 

ــی ــاماندهی سیاس س
از مهم تریـن کارکردهـای مسـجد در تاریـخ و سـیره نبـوی، شـکل دهی تمایـات 
اجتماعـی و هدایـت سیاسـی جامعـه اسـت. بسـیاری از برنامه ریزی هـای سیاسـی 
پیامبـر اکـرم  در مسـجد انجـام می پذیرفـت. پـس از پیامبر اسـام بیعت های 
رسـمی در مسـجد صـورت می گرفـت. خطبـه حضـرت زهـرا علیـه خافـت ابوبکر 
در مسـجد ایـراد گردیـد. امـام علـی، مسـجد کوفـه را مرکـز تربیت و شـکل دهی 

تمایـات مردمـان کوفـه قـرار داده بود.
 در نظـام سیاسـی اسـامی، »تولیـد، توزیـع و مصـرف قـدرت« بایـد بـر مـدار الهی و 
تولّـی بـه والیـت حضرت حـّق صـورت بگیرد و تحّقـق این مهـم به صـورت عالی، جز 

در خانـه حضـرت حـّق امکان پذیـر نخواهـد بود.
بـر ایـن اسـاس مسـجد، عـاوه بـر اینکـه مرکـز رفـع حوائـج خـرد در جامعه اسـت، 
ماننـد محـّل گـردآوری کمـک بـرای مسـتمندان، برگـزاری آئین هایی، مانند مراسـم 
جشـن ها، ترحیم هـا، گردهمایی هـا، اقامـت موّقـت در راه مانـدگان، مراجعـه بـه امـام 
جماعـت بـرای حـّل دعـاوی و ...، بایـد مرکزیّـت رفع حوائج در سـطح کان و توسـعه 
جامعـه اسـامی هـم قـرار بگیـرد؛ یعنـی مسـجد، بایـد مرکـز تصمیم گیـری کان 
اجتماعـی باشـد و تمامـی سیاسـت گذاری های کان، اعـّم از سیاسـت های داخلـی و 

خارجـی در آنجـا سـامان دهی شـود.
عـاوه بـر ایـن مـوارد، مسـلمانان در فضـای مسـجد، زندگـی کـردن در یـک جامعـه 
اسـامی آکنـده از خدامحـوری، صمیمّیـت، مواسـات و خیرخواهـی را در مقیاسـی 
کوچک تـر تجربـه می کننـد و بـرای نهادینـه کـردن ایـن روحّیـه در سـطوح کان 
اجتماعـی تنهـا چـاره ایـن اسـت کـه تمامـی جامعه اسـامی، بـه منزله یک مسـجد 
بشـود. پیامبـر عظیم الشـأن بـه ابـوذر فرمـود: »حیُثمـا أدرکَتـک الصـاَه فَصـلِّ و 
االرُض کّل مسـجد؛ هـر جـا وقـت نمـاز رسـید، همـان جـا نمـاز بخـوان که سرتاسـر 
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زمیـن بـرای تو مسـجد اسـت«.1 
کارکرد مسجد در شکل دهی فرهنگ «

از دیگـر کارکردهـای مسـجد، کارکـرد فرهنگـی و ارتباطاتی مسـجد اسـت. مسـجد، 
جایگاهـی بلنـد در ترویـج و نهادینـه سـاختن فرهنـگ اسـامی و دسـت یافتـن بـه 
اهـداف غایـی دیـن، یعنـی تعالـی فـرد و اجتمـاع دارد. کارکردهای فرهنگی مسـجد 
بسـیار فـراوان اسـت. بنابرایـن، الزم اسـت در مهندسـی فرهنگ و مهندسـی فرهنگی 
کشـور، توّجـه وافـر و اساسـی به این مقوله معطوف شـود؛ ولـی متأّسـفانه تاکنون این 

امـر مهـم مـورد غفلت واقع شـده اسـت.
در ایـن قسـمت از بحـث، بـه برخـی از کارکردهـای فرهنگـی کشـور اشـاره می گردد 
و قبـل از طـرح مطلـب، توّجـه بـه این نکتـه اساسـی ضـرورت دارد که نبایـد کارکرد 
مسـجد را تنهـا در تعالـی فرهنـگ عمومـی منحصـر کـرد، بلکه در مسـئله پیشـرفت 

فرهنـگ تخّصصـی و بنیـادی جامعـه هـم بایـد بـه محوریّت مسـجد توّجـه نمود.
الـف( آموزش:  مسـجد، از زمـان پیامبر اکرم،  مرکـز آموزش معارف قـرار گرفت. 
پیامبـر  ابتـدا بـر روی تنـه درختـی و بعدها بـر فراز منبر بـه تبیین احـکام الهی و 
معـارف اسـامی پرداخـت و سـپس، همیـن امر به یک سـّنت در مسـجد بـدل گردید 

و محـراب و منبـر، پیونـدی جدایی ناپذیر پیـدا کردند.
عـاوه بـر آموزش هـای عمومـی، حلقه هـای درس و رشـته های تخّصصـی در مسـجد 
 و بعدهـا بـه صـورت توسـعه یافته تر از زمـان امیرالمؤمنیـن از زمـان پیامبـر
تـا زمـان بـه دانشـگاه بـزرگ صادقیـن شـکل می گرفـت. بنابرایـن، می بینیـم که 
مسـجد، کانـون آموزش و ترویج فرهنگ، حّتی در سـطوح مطالـب تخّصصی و بنیادی 

نیـز بوده اسـت.
متأّسـفانه بـا نفـوذ فرهنـگ مدرنیتـه در جامعه اسـامی، بخـش عمـده ای از آموزش 
کشـور، چـه آمـوزش متوّسـطه و چـه آموزش هـای دانشـگاهی، ابتدا از فضای مسـجد 
جـدا و سـپس بـه تدریـج حّتـی از مبانـی و اصـول اسـامی هم تهـی و خالـی گردید. 
بنابرایـن، بـا جریـان یافتـن علـوم سـکوالر در جامعه، روح دیـن داری تضعیـف گردید 

1 . قائدان، اصغر، آثار اسامی مّکه و مدینه، ص199.
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و دیـن همچـون نظامـات مـاّدی از جریـان جامعه پـردازی کنـار گذاشـته شـود و تـز 
جدایـی دیـن از سیاسـت، بـر روح آمـوزش کشـور حاکـم گردیـد. انقـاب اسـامی، 
فرصت دوباره ای اسـت تا با شکسـتن سـاختارهای آموزشـی نهادینه شـده در جامعه، 
بسـتر بازگشـت آمـوزش بـه مسـجد فراهم شـد و زمینـه تولید علـم دینی پدیـد آمد.
بـه راحتـی می تـوان کرسـی های نظریـه پـردازی را در مسـاجد فّعـال نمود کـه ثمره 
آن هـم حاکمّیـت روح تعّبـد و تعّهـد بـر جریـان نظریه پردازی اسـت و همـه توّجه به 
مبانـی دینـی در شـکل گیری نظریه هـای نوین اسـامی در حـوزه دسـت یابی به علوم 

انسانی اسـامی است.
ب( شـکل گیری ارتباطـات فرهنگـی: مسـجد، پایـگاه شـکل دهی ارتباطـات و 
اطّاع رسـانی در فرهنـگ نبـوی بـوده اسـت. نـدای »الّصـاه جامعـه« در زمـان 
پیامبـر اسـام و دوران پـس از آن، نوعـی اعـام فراخـوان عمومـی بـرای گردهم 
آمـدن مسـلمانان در مسـجد و نشـان از اعـام یـک امـر مهـم بـه هنـگام اقامـه نمـاز 
جماعـت بـوده اسـت. پـس از تشـریع اذان در غیـر از زمـان نماز، مـردم با بانـک اذان 
بـه مسـجد می آمدند.1عـاوه بر این، شـبکه ارتباطی مسـاجد هم در فرهنگ اسـامی 
قابـل توّجـه و قابـل الگوگیری اسـت. وجود »مسـاجد محلّی« و مسـجد جامـع در هر 
شـهر و ارتبـاط مسـاجد جامـع بـا یکدیگـر و وجود مسـجد جامـع در مرکـز حاکمّیت 
بـه عنـوان بلندگـوی اصلـی حکومـت، مسـئله مهمـی در طّراحـی شـبکه ارتباطـات 
اسـت؛ بـه خصـوص، در دنیـای امـروز کـه نقـش شـبکه ارتباطـات در اّطاع رسـانی و 

فرهنگ سـازی، بسـیار مهم تـر از گذشـته رخ نمایـان کـرده اسـت.
بـر این اسـاس، در مهندسـی فرهنگی کشـور باید شـبکه ارتباطی بر مـدار و محوریّت 
مسـاجد شـکل بگیـرد تـا هـم پـاک بـودن ایـن شـبکه ارتباطـی تضمین شـود و هم 

زمینـه شـکل گیری جبهـه فرهنگـی توحیـدی در مقابـل جبهـه ماّدی پدیـد آید.
ج( تکامـل و تربیـت دینـی: در اسـام، آمـوزش هیـچ گاه از تربیـت جـدا نبوده اسـت. 
بنابرایـن، کارکـرد آموزشـی مسـجد همـواره قرین کارکـرد تربیتی هم بوده اسـت؛ اّما 
بـا ایـن حـال، توّجـه بـه ایـن بعـد از مسـجد هـم در زمینـه توسـعه و رشـد فرهنگی 

1 . ابن سعد، محّمد، الطبقات الکبری، ج1، ص146.
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کشـور بسـیار مهم اسـت.
بایـد مسـئوالن و متولّیـان فرهنگی کشـور به این باور اساسـی رسـیده باشـند که جز 
بـر مـدار مسـجد، توسـعه تربیتـی کشـور امـکان پذیر نیسـت. بّچـه و فرزنـدی که از 
ابتـدای کودکـی و نوجوانی، قرین مسـجد نشـود و بـا حلقه های ذکر و معرفت مسـجد 
همـراه نشـود، در جوانـی و میان سـالی هرگز نمی توانـد در وادی تربیـت دینی حضور 

پیـدا کند.
مسـجد، کانـون رشـد اخـاق فـردی و اجتماعی آحـاد جامعه اسـامی اسـت. تاجری 
که با مسـجد، اُنس نداشـته باشـد، تجارتش می لنگد و سیاسـت مداری که در مسـجد 

تربیـت نشـده باشـد، هرگـز نمی تواند چـرخ حکومت اسـامی را بچرخاند.

2ـ3ـ کارکرد اقتصادی و حقوقی
 و حیـات علوی عـاوه بـر کارکـرد سیاسـی و فرهنگی مسـجد در سـیره نبوی
مسـجد، کارکـرد اقتصـادی هم داشـته اسـت. حفـظ و نگهـداری بیت المال و تقسـیم 
آن بـه  نوعـی در مسـجد صـورت می گرفـت. همچنیـن، بیشـتر قضاوت هـای حقوقی 
و قضایـی پیامبـر اکـرم و ائّمـه اطهـار در مسـجد انجـام می پذیرفـت. مقـام 

بیت الطشـت و دکه القضـا در مسـجد کوفـه بیانگـر ایـن مطلـب مهم اسـت. 
بـر این اسـاس، شایسـته اسـت در توسـعه قضایـی و اقتصادی کشـور به نقش مسـجد 
در ایـن امـر مهـم توّجـه وافـر معطوف شـود؛ بـه عنـوان مثـال، می تـوان در جنب هر 
مسـجد، صندوق قرض الحسـنه تأسـیس کـرد و حوائج مـاّدی مؤمنـان را برطرف کرد.
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مسجد، کانون شهر اسالمی «
نکتـه مهـم دیگـر در خصـوص مسـجدمحوری در مهندسـی تمـّدن اسـامی، قـرار 
گرفتـن مسـجد در کانـون شـهر اسـامی اسـت. متأّسـفانه بـا نفـوذ هنـر و معمـاری 
غربـی در جوامـع اسـامی، ابتدا مسـجد از مرکزیّت معماری اسـامی کنار گذاشـته و 
سـپس کـم کـم مسـجد از نقش آفرینی در حیـات اجتماعی کنار گذاشـته شـد و تنها 

بـه مرکـزی عبـادی تبدیـل گردید.
بـا ایـن حـال، در فرهنگ نبوی با سـاخت مسـجد، شـهر یثـرب مدینه الّنبی شـد 
و بعدهـا مسـلمانان شـهرهای جدیـد کوفـه، بصـره و قاهره را با سـاختن مسـجد آغاز 
کردنـد. در معمـاری اسـامی همـه راه هـای محـّات شـهر به مسـجد ختم می شـود. 
بـازار در کنـار مسـجد شـکل می گیـرد و سـازوکار شـهری بـر مـدار مسـجد سـامان 
می یابـد. الزمـه چنیـن معمـاری، کثرت مسـاجد در محله ها و شـهرها بود؛ مسـئله ای 
کـه متأّسـفانه بـا ورود معمـاری مـدرن بـه دنیـای اسـام و با شـکل گیری شـهرهای 
صنعتـی کم رنـگ شـد؛ تاجایی کـه هم اکنون در کشـور انقاب اسـامی، در بسـیاری 
از مجتمع هـای جدیـد شـهری یـا خبری از مسـجد نیسـت و یا متناسـب بـا جمعّیت 
آن، فضـای مسـجد موجـود نیسـت. در ایـن صـورت، چگونـه می تـوان سـخن از کار 

فرهنگـی به میـان آورد؟ 
عـاوه بـر تاثیـر مسـجد در معمـاری شـهری، معمـاری خـود مسـجد هـم، مقولـه 
دیگـری اسـت کـه نقـش تربیتـی و اخاقـی آن بسـیار مهم اسـت و در ایـن خصوص 

پژوهش هـای فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت.1

1 . حاج سّیدجوادی، سّیدکمال، مساجد ایران، ص367.
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نتیجه گیری «
هـدف انقـاب اسـامی، تحّقـق تمـّدن اسـامی در عرصه جهانی اسـت. بـرای تحّقق 
چنیـن تمّدنـی، بایـد بـه همـه الزامـات آن در دنیـای جدیـد ملتـزم بـود و بـرای 
حفـظ اسـامی بـودن آن، بایـد تمامـی نرم افزارهـا و سـخت افزارهای آن بـر اسـاس 
مبانی،آموزه هـا و اهـداف دینـی تولیـد و یـا بازسـازی شـود. در نتیجـه، دسـت یابی به 
چنیـن تمّدنـی، تنها در سـایه اسـتنباط فقـه حکومتـی و تولید علوم اسـامی کارآمد 

امکان پذیـر اسـت کـه همـان مغزافـزار تمّدنـی و یـا عقانّیت اسـامی اسـت.
در ایـن میـان، آنچـه از قـدر متیقن هـای معـارف اسـامی بـه خوبـی قابـل اسـتنباط 
اسـت، جایـگاه رفیـع مسـجد و نقـش آن در تحّقـق تمـّدن اسـامی اسـت. مسـجد، 
بـا کارکردهـای مختلـف سیاسـی، فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعـی، تربیتـی و ... محور 
مهندسـی تمّدن اسـامی و کانون شـهر اسـامی اسـت و غفلت از این مسـئله اساسی 

رفتـن بـه بیراهه اسـت. 
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مسجد در صدر اسالم و نقش آن در پیروزی انقالب اسالمی

مرتضی رستگار

چکیده «
پژوهش هـای تاریخـی انجام شـده دربـاره  جایـگاه مسـجد در بیـن مسـلمانان، نشـان 
می دهـد کـه مسـجد، نخسـتین و مهم تریـن مرکـز و نهـاد در جامعه  اسـامی اسـت. 
همان گونـه  کـه مسـجد در صـدر اسـام، نقـش و جایـگاه خاّص خـود را در پیشـرفت 
اسـام ایفاکرد، در انقاب اسـامی نیز نقش و تأثیراساسـی داشـت. از این رو، نگارنده 
در ایـن مقالـه، بـه اختصـار ضمـن تبییـن ابعـاد و کارکردهـای عبـادی، فرهنگـی، 
سیاسـی، اجتماعـی و نظامی مسـجد در صدر اسـام، بـه نقش آن در پیـروزی انقاب 

اسـامی ایـران پرداخته اسـت. 

واژگان کلیدی:  «
مسـجد، انقـاب اسـامی، کارکـرد عبـادی مسـجد، کارکـرد فرهنگـی ـ  آموزشـی و 
تبلیغـی مسـجد، کارکـرد سیاسـی  ـ اجتماعـی مسـجد، کارکـرد اقتصـادی مسـجد.
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اشاره «
مسـجد در طـول تاریـخ اسـام، کانـون عبـادت، آمـوزش، پایـگاه قضـاوت و داوری، 
مکانـی بـرای ارتبـاط جمعـی و تبـادل اخبـار، پایـگاه جهـاد و حرکت هـای انقابـی 
بـوده اسـت. همان گونـه  که مسـجد، در صدر اسـام نقـش و جایگاه خاّص خـود را در 
پیشـرفت اسـام ایفا کرد، در انقاب اسـامی نیز نقش و تأثیر اساسـی داشـته اسـت. 
در تکویـن انقـاب اسـامی نهادهایی، چون مسـاجد که مرکز تجلّی فرهنگ اسـامی 

هسـتند، نقـش سـازمان دهی نیروهـای درگیـر بـا رژیـم را ایفـا می کردند.
بـه یقیـن، یکـی از عناصر مهـم در پیروزی انقاب، احیـای مجّدد مسـجد و تمام ابعاد 
عملکـردی آن بـود. در آن زمـان، این طـور نبـود کـه مسـجد، جایـگاه عزلت نشـینی 
و گریزگاهـی از جامعـه محسـوب شـود و مـردم بـرای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتـن 
وضـو، انجـام عبـادات یا گـوش دادن به صوت قرآن بـه آن پناه ببرند؛ بلکـه در پیروزی 

انقـاب، مسـجد بـه یک کانـون مبـارزه و مرکـز فرماندهی تبدیـل گردید.
بـا توّجـه بـه نقـش اساسـی و بی بدیـل مسـجد در صـدر اسـام و پیـروزی انقـاب 
اسـامی، در ایـن نوشـتار مختصـر ضمن تبیین برخـی از کارکردهای مسـجد در صدر 

اسـام، بـه نقـش آن در پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران می پردازیم.



109 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

کارکردهای مسجد در صدر اسالم «
مسـجد، نخسـتین و مهم تریـن مرکـز و نهـاد جامعـه اسـامی از صـدر اسـام تاکنون 
بـوده اسـت و ایـن مکان شـریف کارکردهـای عبادی، فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعی و 

نظامـی را داشـته اسـت کـه در ادامـه به آنها اشـاره می شـود:

1. کارکرد عبادی مسجد
از آیـات شـریف قـرآن کریـم این گونه اسـتفاده می شـود که یکـی از اهـداف آفرینش 
عالـم و موجـودات، »عبـادت«1و »تقـّرب الـی الل« اسـت.2عبادت در مورد انسـان، دو 
معنـای عـاّم و خـاّص دارد؛ عبـادت در معنـای عـاّم، هـر رفتـار و کـرداری را شـامل 
می شـود کـه رضایـت و خشـنودی خداوند در آن باشـد. عبـادت در معنای خـاّص، راز 
و نیـاز بـا خداونـد، ذکـر و یـاد او و سـخن گفتن بـا اوسـت و عباداتـی چون دعـا، ذکر، 

تـاوت قـرآن و برپایـی نماز را شـامل می شـود.
بی شـّک، در پیدایـش توّجـه قلبـی بـه خداونـد، عوامـل فراوانـی نقـش دارنـد کـه از 
جملـه  آنهـا، »مـکان عبـادت« اسـت. مسـجد، بـا ویژگی هـای خـاّص خـود، بهتریـن 
و مناسـب ترین مـکان بـرای حضـور و شـکرگزاری بـه درگاه الهـی اسـت. نخسـتین 
 ،مسـجد در نظام آفرینش، کعبه و مسـجدالحرام بوده اسـت.3پیامبر گرامی اسـام
از نخسـتین روزهایـی کـه دعـوت بـه دین اسـام را به  صورت آشـکار شـروع کـرد، از 
مسـجدالحرام همچـون پایگاهـی اساسـی بهره گرفت.4شـواهد تاریخی، گواه اسـت که 
پیامبـر گرامـی اسـام، عـاوه بر حضـور در مسـجد و اقامـه  عبـادت در آن، دیگر 
مسـلمانان را نیـز ترغیـب و تشـویق می کـرد تـا بـه مسـجد رفت  وآمـد کننـد. پیامبر 
عظیم الّشـأن و ائّمـه  معصـوم بـر اقامه  نمـاز، به  ویـژه نماز جماعت، در مسـجد 
بسـیار تأکیـد کرده انـد و بـرای آن فضایـل بسـیاری نقـل فرموده انـد.5از سـوی  دیگر، 
قـرآن کریـم هـر کسـی را کـه به نقـش بنیادین مسـجد، یعنـی »عبادت و پرسـتش« 

1 . ذاریات، آیه56.

2 . رعد، آیه 15.

3 . آل عمران، آیه 96.

4 . اسدالغابه، ج3، ص414؛ االصابه، ج2، ص480؛ فروغ ابدیّت، ج1، ص243.

5 . اصول کافی، ج3، ص373، باب فضل الصاه فی الجماعه.
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ِ أَْن  ـْن َمَنَع َمسـاِجَد اللَّ آسـیب برسـاند، ظالـم می دانـد و می فرمایـد: »َو َمـْن أَْظلَُم ِممَّ
یُْذَکَر فیَها اْسـُمُه َو َسـعی  فی  َخرابِها؛ کیسـت سـتمکارتر از آن کسـی که از بردن نام 

خـدا در مسـاجد او، جلوگیـری کـرده و سـعی در ویرانـی آن می نماید«.1
در صـدر اسـام، مسـلمانان بـه برپایی نمازهـای جماعت ـ  کـه مظهر بندگی، ُشـکوه، 
حیـات و وحـدت اّمت اسـامی اسـت ـ بیـش از امروز اهّمیـت می دادند؛ اّمـا باید گفت 
کـه در طـول تاریـخ 1400 سـاله  اسـام، کارکرد مسـجد در بعـد عبـادی، هرگز افول 
نکـرده اسـت؛ اگرچـه در زمینه هـای دیگـر با فراز و نشـیب بسـیار همراه بوده اسـت. 
ویـل دورانـت، موّرخ مشـهور غربی، در گزارشـی از جوامع اسـامی، چنین می نویسـد: 
پیـش از آفتـاب و نیمـه  روز و نزدیـک غـروب، مـؤّذن بـر گلدسـته بـاال مـی رود و بـه 
 وسـیله اذان، مسـلمانان را بـه نمـاز می خوانـد. بـه  راسـتی، ایـن دعـوت چـه نیرومند 
و شـریف اسـت کـه مـردم را پیـش از طلـوع آفتـاب بـه بیداری دعـوت می کنـد؛ چه 
خـوب اسـت کـه انسـان بـه هنـگام نیـم روز از کار بـاز ایسـتد و چه بـزرگ و باشـکوه 
اسـت کـه ضمیر انسـان، در سـکوت شـب بـه جانـب خداوند جـّل  جاله توّجـه کند.2

برخـی کارکردهـای عبـادی مسـجد، مانند اقامـه نماز جمعـه، جنبه سیاسـی به خود 
می گیـرد و رونـد دیگـری پیـدا می کنـد. پیامبراکـرم هنـگام هجـرت و قبـل از 
رسـیدن بـه مدینـه، در فاصله پانصد متری مسـجد قبـا و در محلّی که اکنون مسـجد 
جمعـه در آن بنـا شـده اسـت، اّولین نمـاز جمعه تاریخ اسـام را خواندند. ایشـان پس 
از ورود بـه مدینـه، نمـاز جمعـه را بـه  صـورت  مرتّـب اقامـه می کـرد. روایـات زیـادی 
در منابـع دینـی فریقیـن، مبنـی  بـر حضـور انبوه مـردم در نمـاز جمعـه و خطبه های 
رسـول گرامی اسـام نقل شـده اسـت. این سـّنت در زمان خلفای سـه گانه، امام 
علـی و طبـق برخـی نقل هـا، در زمـان امـام حسـن مجتبـی رواج داشـت و به 
مسـاجد جامـع و مرکزی شـهرهای اسـامی نیز توسـعه یافت؛ ولی پـس از آن دوران، 

بـه  تدریـج بـا انحـراف از جایگاه واقعـی اش روز بـه  روز کمرنگ تر شـد. 
قبـل از انقـاب اسـامی ایـران نیز هیـچ گاه نماز جمعـه، همه  جا و به  صـورت عمومی 

1 . بقره، آیه114.

2 . تاریخ تمّدن، ج4، ص273.
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و مرتّـب برگـزار نشـده بود. اّولین کسـی کـه در دوران رژیم منحوس پهلـوی، خواهان 
احیـای نمـاز جمعـه شـد، شـهید نـّواب صفوی بـود؛ اّمـا پـس از انقاب اسـامی این 
فریضـه  الهـی بـا همـان عظمت و ُشـکوه و خصوصیاتش در صدر اسـام، دوبـاره احیاء 
شـد. پروفسـور حامـد الـگار در مقاله ای با عنوان »امـام خمینی و احیـای نماز جمعه« 
چنیـن می نویسـد: »احیـای واقعـی نمـاز جمعـه در ایـران یکـی از دسـت آوردهای 
عظیـم انقـاب اسـامی ایـران اسـت و مـا آن را ماننـد بسـیاری از بـرکات مدیـون 

حضـرت امام  هسـتیم«.1
امـام خمینـی، ماننـد عـّده ای از فقهـا، جایگاه ویـژه ای بـرای اقامه  نمـاز جمعه در 
عصـر غیبـت قائـل بودند. ایشـان در تحریرالوسـیله، ضمـن تبیین احکام نمـاز جمعه، 
می فرمایـد: نمـاز جمعـه و دو خطبـه  آن از جایـگاه عظیـم سیاسـی، مثـل حـّج و عید 
قربـان و فطـر برای مسـلمانان برخوردار اسـت؛ ولـی متأّسـفانه مسـلمانان از این گونه 
وظایـف سیاسـی غفلـت کرده انـد. اسـام در تمـام شـئونش، دیـِن سیاسـت اسـت و 
کسـی کـه کمترین تفّکـر و تأّملی در احکام حکومتی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 
اسـام داشـته باشـد، ایـن را می فهمـد. هـر کـس توّهـم کنـد کـه دیـن، از سیاسـت 
جداسـت، ]ماننـد[ نادانـی اسـت کـه نه اسـام را فهمیـده و نـه سیاسـت را ]فهمیده 

است[.2
امـام خمینـی همچنیـن در تبییـن اهّمیـت نمـاز جمعـه در یکـی از بیانـات خود 
می فرماینـد: »یکـی از مهم تریـن چیزهایـی کـه در ایـن انقـاب حاصـل شـد، قضّیـه  
نمـاز جمعـه اسـت... بـه حمـدالل در ایـن نهضـت، نمـاز جمعـه بـا محتـوای حقیقـی 
آن تحّقـق یافـت... مـردم و نسـل های آینـده بـه این مسـئله اهّمیـت بدهند کـه نماز 

جمعـه در رأس همـه امور اسـت«.3
ایشـان در سـخنان دیگـری دربـاره  محتـوای خطبه هـا فرمود نـد: »در خطبـه  نمـاز 
جمعـه، مقـّدرات مملکـت بیـان بشـود؛ مسـائل سیاسـی کـه در مملکت جریـان پیدا 

1 . الــگار، حامــد، امــام خمینــی و احیــای نمازجمعــه، مجموعــه مقــاالت کنگــره بین المللــی امــام خمینــی و احیــای تفکــر 

دینــی، ج2، ص433.
2 . تحریرالوسیله، ج1، ص234، مسئله9.

3 . صحیفه  نور، ج18، ص195.
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می کنـد، مسـائل اجتماعـی کـه در مملکـت بایـد جریـان پیـدا کنـد، گرفتاری هـای 
مسـلمان ها، اختافـات مسـلمان ها در آن خطبه هـا بایـد طـرح بشـود و رفع بشـود«.1

یکـی دیگـر از کارکردهـای عبـادی مسـجد، سـّنت اعتکاف اسـت. اعتکاف، بـه مفهوم 
اقامـت در مسـجد بـه قصـد عبـادت و نزدیکی بـه خداسـت. پیامبر اکـرم با وجود 

آن همـه عظمـت روحـی و کماالت انسـانی، بـه اعتکاف بسـیار اهّمیـت می دادند. 
در روایتـی از امـام صـادق آمـده : »کاَن َرسـُوُل اللِ اِذا کاَن الَْعْشـُر ااْلَواِخـر 
َر الِْمْئَزَر َو َحلْوی فِراَشـُه؛ رسـول  اِْعَتَکَف فِی الَْمْسـِجِد َو ُضِربَْت لَُه ُقَبٌه ِمْن َشـْعٍر َو َشـمَّ
خـدا در دهـه آخـر )مـاه رمضـان( در مسـجد معتکـف می شـد. بـرای آن حضرت 
خیمـه ای معیـن در مسـجد برپـا می شـد. حضرت بـرای اعتکاف مهّیا می شـد و بسـتر 

خویـش را جمع می کـرد.«2
سـّنت اعتـکاف پـس از رسـول گرامـی اسـام تا حـدود زیـادی فراموش شـد؛ اّما 
پـس از پیـروزی انقاب اسـامی، به  خصـوص در سـال های اخیر، رونق بسـیاری پیدا 
کـرد؛ بـه  صورتی  که در بیشـتر شـهرها بـه  دلیل اسـتقبال زیاد مؤمنان، مشـکل مکان 

بـه  وجـود می آید.

2. کارکرد فرهنگی، آموزشی و تبلیغی مسجد
در صـدر اسـام، از مسـجد اسـتفاده های فرهنگـی، آموزشـی و تبلیغـی نیـز می شـد. 
دینـی کـه بـا امر بـه خواندن، آمـوزش، قلم و مبارزه با جهل آغاز شـود،3طبیعی اسـت 
بـه مرکزآمـوزش و تبلیـغ نیـز نیـاز دارد و جایگاهی واالتـر و بهتر از مسـجد برای این 
کار نیسـت. شـواهد تاریخی، حاکی از آن اسـت که پیامبر اسـام و یارانش، قبل و 
 ،بعـد از هجـرت، از مسـجد بـرای آموزش و تبلیغ اسـتفاده می کردنـد. آن حضرت
پـس از تبلیـغ رسـمی دیـن اسـام و قبـل از هجـرت بـه مدینـه، تـا آنجـا کـه امکان 
داشـت، از مسـجدالحرام در راسـتای تبلیـغ و ترویـج دیـن و آموزه هـای اسـام بهـره 
می گرفـت. از آنجـا که کعبه و مسـجدالحرام، قبل از ظهور اسـام، جایـگاه گردهمایی 

1 . همان، ج4، ص447.

2 . الکافی، ج4، ص175، باب االعتکاف، ح1.

3 . علق، آیات1، 4 و 5.
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مـردم بـود و مشـرکان برای پرسـتش بت ها و طـواف کعبه بـه آنجا می رفتنـد، پیامبر 
گرامـی و یارانـش از ایـن فرصـت نهایت اسـتفاده را می بردند. گرویدن شـماری از 
یـاران پیامبـر به اسـام، در مّکه، ثمـره  چنین تبلیغاتـی بود. بـرای نمونه می توان 
طفیل بن عمـرو را نـام بـرد. طفیـل، شـاعر خردمنـدی بود کـه در قبیلـه اش نفوذ کام 
داشـت. هنگامـی  کـه وی وارد مّکـه شـد، سـران قریـش و بازیگـران عرصه  سیاسـت، 
از تـرس گرویـدن وی بـه اسـام، بـا جّوسـازی او را از حضـور نـزد پیامبـر اکرم و 

صحبـت بـا او بر حذر داشـتند.
 طفیـل می گویـد: سـخنان آنـان بـه قـدری در مـن مؤثّـر افتاد کـه مقـداری پنبه در 
گوش هایـم فـرو کـردم و صبـح وارد مسـجدالحرام شـدم؛ ناخـودآگاه کامـی بسـیار 
شـیرین و لّذت بخـش بـه گوشـم رسـید! احسـاس مسـّرت کـردم. بـا خـود گفتـم تو 
مـرد سخن سـراِی خردمنـدی هسـتی؛ چـه مانعـی دارد که سـخن ایـن مـرد ]پیامبر 
گرامـی[ را بشـنوی؛ اگـر نیک بـود آن را بپذیری و اگر زشـت بـود آن را رد کنی؟ 
بـرای ماقـات پنهانـی بـا آن حضـرت اندکـی صبـر کـردم. حضـرت، بـه  سـوی منزل 
بـه راه افتـاد. وقتـی وارد خانـه شـد، اجـازه  ورود خواسـتم و جریـان را بـرای حضـرت 
توضیـح دادم و خواسـتم آییـن اسـام را برایم تشـریح کنـد. آن حضرت آییـن خود را 
عرضـه داشـت و مقـداری قـرآن برایم تاوت کرد. به خدا سـوگند کامـی زیباتر از آن 
نشـنیده و آئینـی معتدل تـر از آن ندیده بودم! بـه همین دلیل آن را پذیرفتم! سـپس، 
بـه حضـرت گفتـم در میـان قبیلـه  خود برای نشـر آییـن شـما فّعالّیت خواهـم نمود.
ابن هشـام در ادامـه چنیـن می نویسـد: طفیـل، تـا روز حادثـه  خیبـر در میـان قبیلـه  
خود بود و به نشـر آیین اسـام اشـتغال داشـت و در همان حادثه با هفتاد یا هشـتاد 
خانـواده  مسـلمان بـه پیامبـر گرامی پیوسـت و در اسـام خود پایدار بـود تا اینکه 
پـس از رحلـت پیامبـر اسـام در عصـر خلفـا در جنـگ یمامـه شـربت شـهادت 

1 نوشید.
نقـش مسـجد در فّعالّیت هـای فرهنگـی، آموزشـی و تبلیغـی، پـس از ورود پیامبـر 
گرامـی بـه مدینـه، هرگـز بـا وضعّیـت قبـل از آن قابـل مقایسـه نیسـت. بـا بنای 

1 . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج1، ص336 ـ 337، به نقل از سیره ابن هشام.
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مسـجدالّنبی، نه  تنها پرسـتش گاه خداوند متعال سـاخته شـد، بلکه دانشـگاهی فّعال 
و پرشـور نیـز پی ریـزی شـد. حضـور منّظم و پیوسـته  مسـلمانان در این مسـجد برای 
برپاداشـتن نمـاز، بهتریـن فرصـت بـرای کارهـای تبلیغـی پیامبـر اکرم بـود و آن 
حضـرت نیـز از ایـن فرصـت به خوبـی اسـتفاده می کردنـد.1در نتیجـه می تـوان  گفت 
مسـجد در صـدر اسـام، شـاخص ترین سـاحت فرهنگـی و تربیتی اسـامی را به خود 
اختصـاص داده بـود. در متـون اسـامی، روایـات بسـیاری در خصـوص نقـش علمـی 
و آموزشـی مسـجد در صـدر اسـام آمـده اسـت؛ بـرای نمونـه بـه سـه روایـت اشـاره 

می کنیـم: 
الـف( شـهیدثانی در »منیهالمریـد« نقـل می کنـد: پیامبـر خـدا روزی خانـه را به 
قصـد مسـجد تـرک کـرد؛ در مسـجد با دو گـروه رو بـه  رو شـد. گروهی بـه مباحثات 
علمـی و معـارف اسـامی و گروهـی بـه دعـا و نیایش مشـغول بودند. حضـرت فرمود: 
هـر دو گـروه در مسـیر خیـر و صـاح هسـتند؛ یک گـروه خـدا را می خواننـد و گروه 
دیگـر بـه آموزش علـم و آگاهـی می پردازند؛ اّما این گـروه علمی، از فضیلت بیشـتری 
برخـوردار اسـت؛ زیـرا کـه مـن بـرای تعلیـم فرسـتاده شـده ام. آنـگاه در میـان گروه 

علمی نشسـتند.2
ب( امـام صـادق در روایتـی می فرماینـد: هیچ گروهی در مسـجد خداونـد متعال، 
بـه منظـور تـاوت قـرآن و مباحثـه  علمی پیرامـون آن ننشسـتند، مگر اینکـه آرامش 
قلبـی آنـان را فرا گرفت و فرشـتگان الهـی، آنان را )با بال و پر خویـش( در بر گرفتند.3

ج( ابن عّبـاس از پیامبـر نقـل می کنـد: هیـچ گروهـی در خانـه ای از خانه هـای 
مـن، بـرای آمـوزش قـرآن و بحـث دربـاره  آن اجتمـاع نکردند، مگـر آنکه بـه مهمانی 
خداونـد تعالـی در آمده انـد و تـا زمانـی کـه در مسـجد بـه مباحثـات علمـی پیرامون 
قـرآن مشـغول هسـتند، مائکه آنـان را در بر خواهنـد گرفت )و آنان را مـورد حمایت 

و حفاظـت خـود قـرار می دهند(.4

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، فصل ششم.

2 . شهید ثانی، منیه المرید، ص107. 

3 . ابن ابی الجمهور احسائی، عوالی الآللی، ج1، ص375.

4 . مستدرک الوسائل، ج3، ص363 ـ 364.
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اختصـاص رونـد آموزشـی و علمـی در مسـجد، به صـدر اسـام منحصر نیسـت؛ بلکه 
در دوره هـای بعـد از آن نیـز اندیشـمندان، متخّصصـان و دانش پژوهان علـوم و معارف 
اسـامی، جلسـات خـود را در مسـجد برپـا می کردند. مجالس تفسـیر و قرائـت قرآن، 
مباحـث  کامـی، فقهـی و حدیثـی در عصـر ائّمه و پـس از آن، تا آنجا کـه تضاّدی 
بـا منافـع حکومت هـای وقـت نداشـت، در مسـاجد برگـزار می شـد. در دوران انقـاب 
اسـامی، در مسـاجدی کـه مدیریـت قـوی و ائّمـه  جماعات فّعـال و انقابی داشـتند، 
کاس هـای مختلفـی بـرای آگاهـی  دادن بـه مـردم در زمینه هـای مختلـف برگـزار 
می شـد. این مسـاجد، در بازگشـت به خویش، خودشناسـی و ارزیابی هویّت فراموش 

 شـده  ملّـت ایران بسـیار مؤثّـر بودند.1

3. کارکرد سیاسی  - اجتماعی مسجد 
یکـی دیگـر از کارکردهای مسـجد در صدر اسـام، کارکردسیاسـیـ  اجتماعی بود. به  
صراحـت می تـوان اّدعـا کـرد که در کنـار بعد عبادی مسـجد، وسـیع ترین و مهم ترین 
کارکـرد مسـجد، کارکـرد سیاسـیـ  اجتماعی آن بوده اسـت. مسـجد، پایـگاه و مرکز 
همـه  فّعالّیت هـای سیاسـی جامعـه  اسـامی و حّتـی دارالحکومه  آن بوده اسـت. همه 
 خلفای نخسـتین و امـام علی ،ماقات هـای عمومـی در زمـان پیامبـر گرامـی 
در مسـجد انجـام می شـد و حّتـی نماینـدگان خارجی، در مسـجد به حضـور پذیرفته 

می شـدند. مسـجد، محـّل بیعت و اعـام برنامه هـای حکومتی نیـز بود. 
ابن ابی الحدیـد در شـرح نهج الباغـه می نویسـد: وقتـی مردم هجـوم آوردند تـا با امام 
علـی بیعـت کننـد، آن حضـرت امتنـاع ورزید؛ ولی اصـرار عموم در حـّدی بود که 
حضـرت چـاره ای نداشـت. در ایـن مرحلـه کـه مشـروعّیت الهی بـا مقبولّیـت عمومی 
همـراه گشـته بـود و حّجت بـر آن حضرت تمام شـد امـام، حاکمّیـت را پذیرفت؛ ولی 
بـرای انجـام بیعـت فرمودنـد کـه اگـر به ناچـار قـرار اسـت بـا مـن بیعت کنیـد، پس 
در مسـجد ]بـا مـن بیعـت کنیـد[؛ زیـرا بیعـت با مـن، نبایـد به طـور مخفـی و پنهان 

1 . شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، ص124.
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باشـد، بلکـه باید با خواسـت مسـلمانان و در مأل عـاّم و محّل اجتماع مسـلمانان انجام 
بگیـرد. پـس، حضـرت بلنـد شـدند در حالـی  کـه مـردم در اطرافـش بودنـد، حرکت 
کردنـد تـا داخل مسـجد شـدند؛ مـردم از هر طرف بر سـر حضرت ریختند و با ایشـان 

بیعـت کردند.1
روشـن اسـت که امـروز بیعت بـه انتخابات، تغییـر نام یافته اسـت و کارکرد سیاسـی، 
بـا پیـروزی غرورآفریـن انقاب اسـامی، در مسـاجد احیا شـده اسـت؛ به گونـه ای  که 
همـه  انتخابـات گذشـته )کـه در واقـع، هر انتخـاب یک بیعـت جدید با نظام اسـامی 

اسـت( در مجامـع عمومی و مسـاجد صورت گرفته اسـت.
مسـجد، در صـدر اسـام همـواره مجلـس مشـورتی مسـلمانان در رویدادها نیـز بوده 
اسـت. بر اسـاس دسـتور قـرآن کریم،2پیامبر اکرم در امـور مختلف با افـراد دارای 
صاحّیـت  مشـورت می کردنـد. مهم تریـن این مشـورت ها در حـوزه  نظامـی، غزوات و 
تنظیـم سیاسـت های دفاعـی بـود. یکـی از مهم تریـن مشـورت ها، در جنـگ احد بود 

کـه پیامبرگرامـی بـا اصحـاب خود دربـاره  نحوه  اجـرای جنگ مشـورت کردند.3
در واقـع، پـر رنگ تریـن نقـش مسـاجد در دوران انقاب اسـامی، نقش سیاسـی بوده 
اسـت. بـا فراگیـر شـدن انقاب اسـامی، مسـجدها جایگاهـی مؤثّرتـر در ایـن زمینه 
یافتنـد. سـخنرانی های روحانیـان و دانشـگاهیان در مسـاجد مـردم را بیـش  از پیـش 
بـا ابعـاد فسـاد، ظلـم، تبعیـض و بی عدالتی سـاختار سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و 
فرهنگـی کشـور آشـنا کـرد. مسـاجد، در طـرد رژیـم طاغـوت از سـوی مردم، بسـیار 
مؤثّـر بودنـد. پـس از تبعیـد امـام خمینـی، در سـال 1343، مبارزه  ّفعال سیاسـی 
فروکـش کـرد و مسـاجد رویکـردی دیگـر یافتنـد. امـام خمینـی، معمـار انقـاب 
اسـامی ایـران، در ارتبـاط بـا ایـن نقـش می فرماینـد: »مسـجد در اسـام و در صـدر 
اسـام، همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت هـای اسـامی بـود و از مسـجد تبلیغـات 
اسـامی شـروع می شـده اسـت و مسـجد محّل حرکت قوای اسـامی برای سـرکوب 

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج الباغه، ج11، ص9.

2 . آل عمران، آیه159.

3 . فروغ ابدیّت، ج2، ص34 ـ 37.
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کّفـار و وارد کـردن آنهـا در زیـر بیـرق اسـام بوده اسـت«.1
در واقـع، سـخنان امـام خمینـی تاشـی بـرای معطوف نمـودن توّجه بـه فرهنگ 
اصیـل اسـامی و سـامان دهی حرکت هـای اسـامی از مسـاجد اسـت. مسـاجد کـه 
پایگاه هـای انقـاب بودنـد، بـه  صـورت سـنگرهای مسـتحکم بـرای مبـارزه  انقابی ها 
درآمدنـد. بـر ایـن  اسـاس، امـام خمینـی بـا ژرف نگـری خـاّص خـود می فرمایـد: 
»مسـاجد و محافـل دینّیـه را کـه سـنگرهای اسـامی در مقابـل شـیاطین اسـت، هر 
چه بیشـتر گرم و مجّهز نگه دارید«.2همچنین ایشـان فرمودند: »مسـجد، یک سـنگر 
اسـامی اسـت و محـراب محـّل جنگ اسـت و محـّل حرب اسـت؛ ]دشـمنان،[ این را 
می خواهنـد از دسـت شـما بگیرنـد«.3در پی تأکیدهـای رهبر کبیر انقاب بر اسـتفاده  
هـر چـه  بیشـتر از مسـاجد و بازگشـت آنهـا بـه نقشـی کـه در صدر اسـام داشـتند، 
یاران و شـاگردان امام، با افشـاگری در مسـاجد، آتش مبارزات را روز به  روز شـدیدتر 
و رژیـم منحـوس پهلـوی را ناکارآمدتـر کردنـد. پایه هـای اصلـی و اّولیـه  انقـاب را 
شـاگردان، نزدیـکان و معتمـدان امـام بنـا کردنـد. امـام،400 نفـر شـاگرد مخصـوص 
تربیـت کـرده بودنـد کـه اثـر آنهـا در همه  جـا دیده می شـد. آیـت الل امامی کاشـانی 
در شـرق تهـران، آقـای ایروانـی در جنوب تهـران، آیـت الل غیوری در جنوب شـرقی، 
آیـت الل ملکـی در مسـجد هّمـت شـمیرانات، آیت الل شـهید مطّهری در مرکـز تهران 
کانـون توحیـد، امام جمارانی در شـمال و مسـجد شـهید بزرگـوار دکتر مفّتـح به کار 
تبلیغـی و سیاسـی مشـغول بودنـد؛ ایشـان در شهرسـتان ها نیز شـاگردانی داشـتند.4
در محـور سیاسـی، مسـاجد و نهادهـای دینـی، بـه واسـطه  عملکردشـان و عملکـرد 
مبارزاتی شـان علیـه حکومت هـا، مـورد توّجـه خـاّص کارگـزاران دولـت بـود؛ چرا که 
می دیدیـم مسـئوالن بلندمرتبـه  رژیـم شـاه، چـه عکس العمل هـای تنـدی در مقابـل 
مسـجد و مسـجدی ها ابـراز می داشـتند و اعمـال می کردنـد. بـی  جهـت نبـود کـه 
سـپهبد رزم آرا، مهـره  حلقه  به  گـوش شـاه، می گفـت: مسـجد را بـر سـر کاشـانی و 

1 . صحیفه نور، ج7، ص65.

2 . همان، ج2، ص485.

3 . همان، ج13، ص362.

4 . شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، ص88 ـ 89.
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مجلـس را بـر سـر مصـدق خـراب می کنیـم؛ بـه ایـن ترتیـب، اهّمیـت و حّساسـّیت 
سیاسـی بودن مسـاجد را بهتـر درک می کنیـم.1

در دوران انقـاب هـم به طـور طبیعـی و بـر اسـاس سـوابق تاریخـی، مسـاجد ایـران 
نقـش خـود را بـاز یافتـه و مرکـز مبـارزات ضـد رژیـم شـاه بودنـد. حملـه به مسـجد 
 گوهرشـاد در زمـان رضـا شـاه و کشـتار مـردم، بـه تـوپ  بسـتن حـرم امـام رضـا
توّسـط روس هـا و همچنیـن، حمله و به آتش کشـیدن مسـجد جامع کرمان و کشـتار 
مـردم، نشـان دهنده اهّمیـت مسـجد در مبارزات مزبور و اسـتفاده از مسـجد به عنوان 
سـنگر مبـارزه اسـت. همچنیـن، ایـن امـر بیانگـر عنـادی اسـت کـه قدرت سیاسـی 

نسـبت بـه این مـکان مقّدس داشـته اسـت.2
در زمینـه  مسـائل اجتماعی، مسـجد در اوایل ظهـور انقاب، پایـگاه ترغیب و تحریک 
مـردم بـرای همـکاری و همیـاری در زمینه هـای مختلف بود. در مسـجد، بسـیاری از 
مشـکات اجتماعـی جامعـه، بـا همـکاری مـردم، حـّل می شـد. از کارهایـی کـه فقط 
جنبـه  اجتماعـی داشـتند می تـوان بـه کمک هـای مـردم در جریـان زلزلـه  طبـس و 
کمـک بـه خانواده هایـی کـه سرپرسـت آنها در زنـدان یا بازداشـت بودند، اشـاره کرد.

مسـاجد و ائّمـه  جماعـات نـه  تنهـا اختافـات مالـی مـردم را حـّل  و فصـل می کردند، 
بلکـه اختافـات خانوادگـی و حّتـی قومـی و محلّـی افـراد را فیصلـه می دادنـد؛ چـرا 
کـه متدیّنیـن و مؤمنـان، مجـاز نبودنـد که بـه دادگسـتری و محاکم قضایـی مراجعه 
نماینـد... در مـورد طـاق نیز وضـع به همین صورت بـود؛ چون مراجع، شـرط صّحت 
طـاق را وجـود دو شـاهد عـادل بـرای جـاری  کـردن صیغـه  طـاق، می دانسـتند و 
دادگاه هـای زمـان قبل از انقـاب، مصداق وجود این شـرط نبودند؛ بنابراین، بسـیاری 
از طاق هـا و صیغـه  آن در سـر نمـاز جماعـت و بـا شـاهد گرفتـن از متدیّنیـن انجام 

می شـد.3
آقای هاشـمی رفسـنجانی درباره  نقش مسـاجد در پیروزی انقاب اسـامی  می گوید: 
پـس از تصویـب کاپیتوالسـیون و ... ایشـان )امـام( تصمیـم بـه مبـارزه گرفتنـد و مـا 

1 . همان، ص85.

2 . محّمدی، منوچهر، تحلیلی در انقاب اسامی، ص91.

3 . همان، ص74.
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هـم سـتادی بـرای اداره  مسـائل مبـارزه در ایـن مقطـع جدیـد ایجـاد کردیـم. امـام 
هـم اعامّیـه دادنـد و هـم آن سـخنرانی معـروف )در فیضیـه( را ایـراد کردنـد و نیـز 
بـه علمـای سراسـر کشـور پیام هایـی فرسـتادند. مسـجد امـام )شـاه(، پایگاهـی مهم 
شـده بـود کـه در ایـن مقطـع هـر شـب یکـی از چهره هـای مشـهور آنجـا سـخنرانی 
می کـرد. گروه هـا در اداره  ]کـردن[ قضایـا فّعالّیت خوبی پیـدا کرده بودند... )بنا شـد( 
چندیـن هیئـت، تشـّکل جدید ایجـاد کنند و امام هـم موافقت کردنـد و چند روحانی 
مـورد اعتمادشـان، همچـون آقایـان مطّهـری، بهشـتی و انـواری را بـرای پاسـخ گویی 
بـه سـؤاالت ]مـردم[ و تغذیـه فکری شـان انتخـاب کردنـد... افـرادی هـم بودنـد کـه 
می خواسـتند کارهـای تندتـری انجـام بدهنـد. اوج تاش هـای مبارزین آن مـاه، ترور 
منصـور و بازداشـت شـاخه  نظامـی هیئـت مؤتلفـه بـود. بعد از تـرور منصـور، مجلِس 

مسـجد جامـع بـا تهاجـم پلیس بـه هم خـورد و ادامـه پیـدا نکرد.1
همان گونـه  کـه ماحظه کردیـد، این سـخنان در واقع به احیای کارکرد نظامی مسـجد 
در انقـاب اسـامی، همچـون دوران صدر اسـام، اشـاره می کنـد. از دیگـر کارکردهای 

اجتماعـی مسـجد در صـدر اسـام، انجام امـور درمانی در مواقع حّسـاس بود. 
»در مسـجِد پیامبـر گرامـی ، جایگاهـی بـرای معالجـه بیمـاران و مجروحـان 
معّیـن شـده بـود و پیامبـر گرامـی اسـام و یارانـش در آنجـا از بیمـاران عیـادت 
می کردند«.2واقـدی چنیـن می نویسـد: »در ماجـرای جنـگ اُحـد، مـردم در مسـجد 

چـراغ و آتـش برافروختـه بودنـد و خسـتگان و مجروحـان را مـداوا می کردنـد«.3
روشـن اسـت کـه انجـام ایـن امـور در مسـاجد، بـه  دلیـل اضطـرار و ناچـاری بـوده 
اسـت. در صدر اسـام به  دلیل نداشـتن مکان مناسـب، از مسـاجد چنین اسـتفاده ای 
می شـده اسـت؛ زیـرا بـه طور معمـول، درمـان جراحت هـا بـا خون ریزی همراه اسـت 
و ایـن موضـوع بـا مسـجد سـازگاری نـدارد. در انقاب اسـامی نیـز به طـور معمول، 
افـرادی کـه جراحت هـای مختصـر داشـتند در برخـی از مسـاجد مـداوا می شـدند؛ 
ولـی نقـش مسـاجد در انقـاب در واقـع، سـامان دهی درمـان مجروحـان و تشـکیل 

1 . محّمدی، منوچهر، تحلیلی در انقاب اسامی، ص112.

2 . عاملی، جعفر مرتضی،  اآلداب الطبیه فی االسام، ص69.

3 . واقدی، المغازی، ج1، ص180.
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مسـجد  از  غیـر  مکان هایـی  در  آسـیب دیدگان  مـداوای  بـرای  پزشـکی  تیم هـای 
بـوده اسـت.1برای نمونـه، مسـجد باب الحوائـج و مسـجد امـام صـادق در تبریـز، 
فّعالّیت هـای بهداشـتی و درمانـی داشـتند و برخـی بیمارسـتان های خیریّـه را اداره 
می کردنـد. حّتـی هزینه  آسایشـگاه جذامیان را مسـجدها، مسـجدی ها و افـراد مؤمن 
تقّبـل می کردنـد. همچنیـن، بـرای اعاناتـی کـه از مردم جمـع می کردنـد قبوضی هم 
تهّیـه کـرده بودند.2برخـی این نقش مسـاجد را عاملی بـرای جذب افراد بـه این مکان 

مقـّدس نـام برده انـد. 3

4. کارکرد اقتصادی مسجد
حضـور در نمازهـای جمعـه و جماعت به طور طبیعی، مؤمنـان را از حال و روز یکدیگر 
آگاه می کنـد و همیـاری و همبسـتگی آنـان را بـه دنبـال دارد. در مسـاجد و جلسـات 
مذهبـی، مؤمنـان سـعی می کننـد مشـکات دیگـر مؤمنان را حـّل کنند. بی شـّک، از 
اقدامات بسـیار مؤثّر و کارآمد مسـاجد و جلسـات مذهبی در قبل از انقاب اسـامی، 

پشـتیبانی های مالـی از انقـاب و مبارزان بوده اسـت.
در دوران قبـل از انقـاب بسـیاری از مسـاجد، دارای چنیـن تشـکیات اقتصـادی 
بوده انـد؛ ولـی بـا توّجـه  به حّساسـّیت رژیم کـه کار ایـن نهادهـا را در مقابـل فّعالّیت 
اقتصـادی بانـک می دانسـت، اداره کـردن آنهـا بیشـتر مخفیانـه بـود و افـراد معتمد و 
نیکـوکار کـه بیشـتر از قشـر بـازاری بودند، به صـورت نهادینـه، اّما غیرمحسـوس این 

کارهـای اقتصـادی را انجـام می دادنـد و بسـیار هـم مؤثّـر بودنـد.4

1 . مصاحبه نگارنده با حاج عبدالکریم احمدی، از مبارزان دوران انقاب و دفاع مقّدس، 25/3/1382.

2 . شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، ص75.

3 . شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، ص75.

4 . همان، ص77.
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نتیجه گیری و جمع بندی «
برخـی از مجاهـدان انقابـی بـر ایـن عقیده انـد کـه اگـر مسـجد نبـود، انقـاب هـم 
نبود.1نقـش مسـجد در پیـروزی انقـاب اسـامی، بـه انـدازه ای بـود که نویسـندگان 
مغـرب  زمیـن نیـز آن را از جملـه عناصـر بسـیار مهـم و اساسـی در پیـروزی انقـاب 

نامیده انـد.
 حامـد الـگار، اندیشـمند امریکایـی، می نویسـد: مسـجد، هسـته اساسـی تشـکیات 
انقـاب ایـران بـود. شـاید ایـن هـم یکـی از دیگـر نکاتـی اسـت کـه در مجموعـه 
نتیجه گیری هـای خـود بایـد بـه آن می پرداختیـم. یکـی از عناصـر مهـم در پیـروزی 
انقـاب، احیـای مجـّدد مسـجد و توّجـه بـه تمـام ابعـاد عملکـردی آن بـود. مسـجد 
در نظـر انقاب گـراِن آن زمـان، جایـی بـرای عزلت نشـینی و گریزگاهـی از جامعـه 
محسـوب نمی شـد که مـردم برای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتن وضو، انجـام عبادات 
یـا گـوش دادن بـه صوت قـرآن به آن پنـاه ببرنـد؛ بلکه مسـجد، به یک کانـون مبارزه 
و مرکـز فرماندهـی امـور انقـاب تبدیـل گردیـده بود و به  طـور خاصه، مسـجد همه 

آن چیـزی شـد کـه در عصـر پیامبـر اکـرم بود.2
امـام خمینـی در سـخنان خـود، مسـجد را رمـز پیـروزی ملّـت ایران بیـان کردند 
و فرمودنـد: رژیـم اسـام، این طـور اسـت کـه افـرادش از مسـجدند؛ از مسـجد نهضت 
شـروع می شـد و از مسـجد، بـه میـدان جنگ هـا می رفتنـد. در جمعه هـا کـه خطابـه 
می خواندنـد یـا غیرجمعـه کـه آن سردارشـان بـه منبـر می رفـت، وصّیت ]سـفارش[ 
می کـرد؛ از آنجـا ]مسـجد[ آنهـا را بـه راه  می انداخـت تـا بـرای اینکـه برونـد ]میدان 
جنـگ و[ مبـارزه کننـد؛ یـک چنیـن روحّیـه ای کـه از مسـجد تحّقـق پیـدا می کند، 
دیگر نمی ترسـد از اینکه حاال من بروم شـاید چه بشـود؛ این ]فرد[ مسـجدی اسـت؛ 

ایـن ]فـرْد[ الهـی اسـت؛ آدِم الهی نمی ترسـد... .3
همان گونـه  کـه مسـجد در صـدر اسـام نقـش و جایـگاه خاّص خـود را در پیشـرفت 
اسـام ایفا کرد، در انقاب اسـامی نیز نقش و تأثیر اساسـی داشـته اسـت. متأّسـفانه، 

1 . بر گرفته از متن مصاحبه نگارنده با حاج عبدالکریم احمدی، از مبارزان دوران انقاب و دفاع مقّدس، 25/3/1382.

2 . آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ص154.

3 . صحیفه  نور، ج9، ص89، با اندکی تغییر و تلخیص.
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بـا وجـود همـه  برنامه هـای خوبـی کـه در برخـی مسـاجد کشـور جـاری اسـت، در 
سـالیان اخیـر بـه مسـاجد توّجه کافی نشـده اسـت. برخـی از کارکردهای مسـجد که 
در پیـروزی انقـاب اسـامی نقش اثرگذار داشـتند و بـه یقیـن در دوام و ثبات آن نیز 
نقـش خواهنـد داشـت، به  دلیـل پیدایـش و تأسـیس نهادهـا و مراکز دیگـر، کم رنگ 

یـا فراموش شـده اند.
 مشـکلی کـه امـام خمینـی نیـز نگـران آن بودنـد و فرمودنـد: مسـاجد را خالـی 
نگذاریـد، اینهایـی کـه صحبـت ایـن را می کننـد که حـاال ما انقـاب کرده ایـم، برویم 
سـراغ کارهای دیگر، ]آنان اشـتباه می کنند؛[ خیر! انقاب از مسـاجد پیدا می شـود... 

مسـاجد را بـا مسـجدرفتن خودتان آبـاد کنید.1
ایشـان همچنیـن فرمودنـد: من امـروز باید بگویم که برای مسـلمان ها، حفظ مسـاجد 
تکلیف اسـت؛ امروز ]حفظ کردن مسـاجد[ جزء اموری اسـت که اسـام به او وابسـته 
اسـت... مسـاجد را پـر کنیـد؛ اگـر ایـن مسـجد و مرکـز سـتاد اسـام قـوی باشـد، از 
فانتوم هـا تـرس نداشـته باشـید؛ از آمریکا و شـوروی و اینها ترس نداشـته باشـید؛ آن 

روز بایـد بترسـید کـه شـما به اسـام پشـت بکنید؛ به مسـاجد پشـت بکنید.2

1 . همان، ج12، ص500 ـ 501، با اندکی تلخیص.

2 . همان، ج13، ص19 ـ 21، با اندکی تلخیص.
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نقش مسجد در پیروزی انقالب اسالمی

جعفر ساسان

چکیده «
مقالـه حاضـر، نقـش مسـاجد در انقاب اسـامی را بررسـی می کند. با توّجـه به اینکه 
پیش زمینـه هر انقابی، بسـیج سیاسـی توده هاسـت و بـه اعتقاد بیشـتر صاحب نظران 
حـوزه انقـاب، در بسـیج سیاسـی و سـازمان دهی مـردم، نقـش سـه عنصـر رهبـری، 
ایدئولـوژی و سـازمان، جـّدی اسـت. در نوشـته حاضر، کارکردهای مسـجد بـه عنوان 
سـازمان و تشـکیات انقاب بررسـی می شـود. هرچند مسـجد، کارکردهای گوناگونی 
در جامعـه دارد؛ اّمـا ایـن نوشـتار به کارکردهای آن در سـه حوزه  رسـانه ای ـ  ارتباطی، 

حمایتـی ـ پشـتیبانی و فرهنگی ـ هویّتـی می پردازد. 

 واژگان کلیدی:  «
مسجد، انقاب، بسیج، سازمان دهی.
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اشاره «
 مسـجد، از دیربـاز در زندگـی مسـلمانان نقـش محـوری داشـته اسـت و زیربنـای 
شـکل گیری تمّدن اسـامی محسـوب می شـود. مسـجد، در نظام سیاسـی ـ اجتماعی 
مسـلمانان، فقـط کارکـرد عبادی و مذهبی نداشـته اسـت؛ بلکه کارکردهای سیاسـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی، نظامـی و ... نیز داشـته اسـت.
 در ایـران، همزمـان بـا ورود اسـام، مسـجدها شـکل گرفتنـد و پـس از آن، یکـی از 
نهادهـای تأثیرگـذار در زندگـی مـردم بودنـد. در شـکل گیری نهضت هـای سیاسـی ـ 
اجتماعـی ایرانیـان در دوره های مختلف نیز مسـجدها نقش بسـیار مهّمـی ایفا کردند؛ 
ماننـد: قیـام سـربداران، نهضت مشـروطه، قیـام گوهرشـاد و انقاب اسـامی. در روند 
شـکل گیری و پیـروزی انقـاب اسـامی، مسـجد، یکـی از عمده تریـن محلّ هـای 

تجّمـع، اعتـراض مـردم و تظاهـرات علیـه رژیـم بود.
 به طـور معمـول، در بیشـتر انقاب هـا، مکان هـای عمومـی محـّل تجّمع افـراد بودند؛ 
مثـل: باشـگاه ها در انقـاب فرانسـه یـا شـبکه های مخفی حزبـی. در انقاب اسـامی 
نیـز مسـجدها بـه  صـورت  آشـکار، همین نقـش را داشـتند. مسـجد، عمده تریـن ابزار 
روحانّیـت بـرای ارتبـاط بـا قشـرهای مختلـف جامعـه و انتقـال ایدئولـوژی انقـاب و 
پیام هـای روحانّیـت بـه مـردم بـود. همچنیـن، بـه  دلیـل پیونـد تاریخـی مسـجد و 
بـازار، در قیام هـا و اعتراض هـای مردمـی، مسـجدها محـّل اصلـی بسـیج تاجـران و 
بازاریـان بودنـد. بنابرایـن، در انقاب اسـامی، مسـجد در کنـار دو رکـن »رهبری« و 
»ایدئولـوژی« نقش آفرینـی کـرد. مسـجد، در جایگاه نهـاد مدنی بومی، در مقایسـه  با 
سـازمان ها و نهادهـای مدنـی مـدرن، نقـش بسـیار مهّمی ایفا کـرد و قابلّیـت مذهب 

و نهادهـای مذهبـی را بـه  نمایش گذاشـت.

سؤال اصلی
 سـؤال اصلـی پژوهـش این اسـت کـه در دوره  شـکل گیری و پیروزی انقاب اسـامی 

)1342 - 1357(، مسـجدها چـه نقش و کارکردهایی داشـتند؟
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فرضیه
 بـه نظـر می رسـد کـه در انقـاب اسـامی، مسـاجد، سـازمان ها و تشـکیاتی انقابی 
بودنـد کـه با ارائـه کارکردهای رسـانه ایـ  ارتباطی، حمایتی ـ  پشـتیبانی و فرهنگی ـ  
هویّتـی، توانسـتند در غیـاب سـازمان های بسـیج گر، مهم تریـن نقـش را در بسـیج 

سیاسـی و سـازمان دهی مـردم ایفـا کنند.

مفهوم های پژوهش
1ـ مسجد: عبادت گاه مسلمانان است و کارکردهای گوناگونی در جامعه دارد.

2ـ انقـالب: تغییرهـای سـریع، وسـیع و همه جانبـه  سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی 
جامعـه کـه به طـور معمـول بـا خشـونت همراه اسـت.

3ـ بسـیج: فرآیندی اسـت کـه طـی آن جمعّیتی منفعل بـه جمعّیتی فّعـال تبدیل 
می شـود و بـا گـردآوری امکانـات، به سـتیز  انقابـی می پردازد.

4ـ سـازمان دهی: یگانگـی در تعقیـب منافـع، از راه تأمیـن هویّـت مشـترک و 
اسـت. همبسـتگی 

متغّیرهای پژوهش
متغّیـر مسـتقل: صاحّیـت و قابلّیـت مسـجد در جایـگاه نهـادی بومـی و پایگاهـی 

اجتماعـی.
متغّیر وابسته: بسیج سیاسی و سازمان دهی مردم در انقاب اسامی.

چهارچوب نظری
 چهارچـوب نظـری پژوهـش، بـر پایـه نظریه هـای نهادگـرا یـا سـازمان گرا بنـا شـده 
اسـت کـه نقـش سـازمان و تشـکیات را در بسـیج و سـازمان دهی انقابـی بررسـی 
کرده انـد. بـر اسـاس ایـن نظریه هـا، موّفقّیـت یـا شکسـت جنبش هـای اجتماعـی، 
بسـتگی بـه آن دارد کـه سـازمان جنبـش، چگونـه طّراحی و بـه  کار گرفته شـوند و تا 
چـه حـّد در بسـیج موّفـق باشـند. یکـی از این نظریه هـا به چارلـز تیلی مربوط اسـت 
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کـه در کتـاب »From Mobilization to Revolution« آن را تشـریح کرده اسـت. فرض 
اصلـی تیلـی ایـن اسـت که عرصـه  سیاسـت، چیزی جـز تنـازع گروه هـای مختلف بر 
سـر قـدرت سیاسـی نیسـت و ایـن نـزاع، در همه سـطح های جامعـه  سـاری و جاری 
اسـت. او علّت هـا و انگیزه هـای تنـازع را بـر اسـاس مـدل جامعـه  سیاسـی یـا هیـأت 
حاکمـه و چگونگـی شـکل گیری و انجـام آن را بر اسـاس مدل بسـیج توضیح می دهد. 
او هـر گـروه و جمعّیتـی را بـه حکومت، اعضای جامعه سیاسـی و گروه هـای منازعه گر 

یـا ائتافـی تقسـیم می کند.1
تیلـی معتقـد اسـت کـه آنچـه میـزان توفیـق هـر یـک از گروه هـا را تعییـن می کنـد، 
عبـارت اسـت: از منابـع تهدیـد و اجبـار، منابـع اقتصـادی، منابـع هنجـاری یا ارزشـی 
)همبسـتگی و وفـاداری درون گروهـی( و دیگـر منابع مفید جامعه. این گروه ها پیوسـته 
منابـع جمعـی خـود را بـرای ورود به جامعه سیاسـی یا مانـدن در آن بسـیج می کنند.2

تیلـی می گویـد: »مهم تریـن عنصـر هـر انقـاب، بسـیج سیاسـی توده هـا اسـت و 
ایدئولـوژی، رهبـری، تشـّکل و سـازمان و تـوده مـردم، مهم تریـن ارکان هـر بسـیج 

سیاسـی هسـتند«.3
در ادامـه، بـا توّجـه  بـه مـدل تحلیلی چارلـز تیلی، بـه ارائـه کارکردهـا و کارویژه های 

سـازمان در بسـیج سیاسـی، به شـرح زیـر می پردازیم:
1ـ سـازمان بایـد قـادر باشـد تـا میـان انقابی ها بـا یکدیگـر، انقابی ها با تـوده مردم 
و ایـن دو بـا رهبـری، ارتبـاط دقیـق و منطقی برقـرار کنـد. همچنین، رسـاندن اخبار 

و اّطاعـات، از کارویژه های سـازمان اسـت.
2ـ  کارویـژه  دّوم سـازمان، پشـتیبانی مالـی و تدارکاتـی و در واقـع، بسـیج منبع هـا و 

اسـت. امکانات 
3ـ  کارویـژه سـّوم سـازمان، ایجـاد همبسـتگی و هویّـت مشـترک میان توده هاسـت. 

سـازمان بایـد قـادر باشـد طیف هـای مختلـف جامعـه را زیر یـک چتر، ِگـرد آورد.
 اکنون، بر اساس این کارویژه ها به بررسی عملکرد مسجدها می پردازیم.

1 . Charles tilly, From Mobilization to Revolution, London: Adison Wesley (1978), P: 52.
2 . Ibid, P: 57.

3 . شجاع احمدوند، فرآیند بسیج سیاسی در انقاب اسامی، مجموعه مقاالت انقاب اسامی  و ریشه های آن، ص60.
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1. کارکرد ارتباطی   - رسانه ای مسجد «
مسـاجد را می تـوان بـه منزلـه یـک مرکـز تجّمـع در نظر گرفـت. تجّمـع کارکردهای 
گوناگـون، در عیـن وحـدت، در مسـجد باعث گردیده اسـت تا این مؤّسسـه اجتماعی 
ـ دینـی، یکـی از مهم تریـن حلقه هـای ارتباطـی در جوامـع اسـامی باشـد. بدیـن  
ترتیـب، اگـر مسـاجد را محـور شـکل گیری ارتباطات در جامعه اسـامی )چه شـهری 
و چـه روسـتایی(، بدانیـم، سـخنی به گـزاف نگفته ایم. محـور بودن مسـجد در جهان 
اسـام، حّتـی در جایـگاه جغرافیایـی آن نیـز تأثیر داشـته اسـت. از این نظر، مسـاجد 

در قلـب اجتماعـات اسـامی قرار داشـته اند.
 بـرای ایجـاد بسـیج سیاسـی بایـد میـان اعضـای جامعـه، ارتباط هـای سـازمانی و 
سـاختاری، هرچنـد ضعیـف، وجـود داشـته باشـد تـا رهبـران انقابـی از طریـق ایـن 
سـازمان ها بـا اعضـای جامعـه ارتبـاط برقـرار کننـد و موقعّیـت بسـیج را مهّیـا کنند. 
اگـر در جامعـه ای، هیـچ نـوع نهـاد یـا سـازمان اجتماعی وجود نداشـته باشـد و مردم 
پراکنـده باشـند و هیـچ نـوع ارتبـاط درونی میـان اعضای جامعـه، در قالـب گروه های 
اجتماعـی وجـود نداشـته باشـد، بـه  دلیل نداشـتن ارتباط بـا توده ها، رهبـران انقابی 
قـادر به تشـکیل بسـیج نخواهند بود. در نتیجـه، باید حداقلّی از نهادها و سـازمان های 

ارتباطـی وجـود داشـته باشـد تا امـکان بسـیج نیروها فراهم شـود.
 بـا توّجـه بـه مطالب ذکر شـده، ضـرورت ارتباط در بسـیج و انقاب انکارناپذیر اسـت. 
اکنـون، سـؤال این اسـت که مسـجد چه نقشـی در این  زمینـه ایفا کرده اسـت. آیا در 
عصـری کـه عصـر انقـاب ارتباط ها و بـه تعبیر مـک لوهان، عصـر »دهکـده جهانی« 
نـام گرفتـه اسـت، مسـجد می تواند بـا قدمت 1400 سـال، بـا رسـانه های ارتباطِی نو، 

رقابـت کند؟
 در پاسـخ بـه ایـن سـؤال ها، نخسـت بـه وضعّیت رسـانه های نـو )مکتوب، دیـداری و 
شـنیداری( و ورود آنهـا بـه ایـران نگاهی می اندازیم. سـپس، برای مقایسـه مسـجد با 

آنهـا، کارویژه هـای ارتباطـی مسـجد را در بسـیج سیاسـی بررسـی می کنیم.



جلد یک، بخش اول 130

ورود رسانه ها به ایران و نفوذ مسجد بر مردم
 از ورود رسـانه های جدیـد بـه ایـران، حـدود دو قـرن می گـذرد. در دهـه  اّول قـرن 
نوزدهـم، رسـانه های چاپـی وارد ایـران شـدند کـه بـا سـلطه حکومـت، قرین شـدند. 
حکومـت قاجـار، بـه  ویـژه در دوره ناصرالّدیـن شـاه، سـعی کـرد بـا اِعمـال انحصـار، 
کنتـرل و سانسـور در ایـن رسـانه ها، آنهـا را ابـزار ارتباطـی خـود تلّقـی کنـد. ظهـور 
تلگـراف در اوایـل دهـه 1860 میـادی در ایران، سـبب تحّول های بسـیاری شـد. این 
کانـال ارتباطـی کـه بـرای تحّقـق هدف هـای امپریالیسـتی و اسـتعماری بریتانیـا در 
ایـران توسـعه یافتـه بـود، به تقویّـت حکومـت مرکزی در داخـل و توسـعه هدف های 
اسـتعماری در خـارج منجـر شـد. بدین ترتیـب، در اواخر قـرن نوزدهم، این دو رسـانه 

مهـم در مقابـِل مـردم، فرهنـگ و اعتقادهـای آنهـا قـرار گرفت.
 بـا روی  کار آمـدن حکومـت پهلـوی، عـاوه  بـر مطبوعـات و تلگـراف، بهره گیـری از 
فّناوری هـای جدیـد ارتباطـی، نظیـر رادیـو در دسـتور کار قـرار گرفـت. بـا تأسـیس 
خبرگـزاری پـارس، وسـیله های ارتبـاط اجتماعـی بـه انحصـار کامـل دولـت درآمـد. 
ایـن سیاسـت ها، در دوران محمدرضـا شـاه نیـز ادامـه یافـت و بـا تأسـیس تلویزیون، 
در سـال 1339، ایـن رسـانه جدیـد نیـز بـه رسـانه های قبلـی اضافـه شـد. سـیطره 
کامـل رژیـم پهلـوی بـر رسـانه ها و ترویـج ایده هـا و الگوهای مـورد نظر رژیـمـ  که با 
فرهنـگ بیشـتر افـراد جامعـه هم خوانـی نداشـت ـ  باعث شـد تـا کانال هـای ارتباطی 
سـّنتی، مسـتقل از کانال هـای ارتباطـی مـدرن فّعالّیـت کننـد. در نتیجـه، نیازهـای 
ارتباطـی جامعـه از طریـق کانال هـای سـّنتی تأمیـن می شـد. ایـن موضـوع، بـه  ویژه 
پـس از قیـام 15 خـرداد، بـا ظهور امـام خمینی، رهبـر نهضت و مسـاجد به عنوان 

پایـگاه نهضـت اسـامی، جّدی تر شـد.
 یکـی از دالیـل موّفقّیت مسـجد، بهره گیـری از ارتبـاط چهره  به  چهره بود کـه با توّجه 
 بـه فرهنـگ شـفاهی جامعـه ایـران، بسـیار تأثیرگـذار بـود. ویلیـام هاکتن با بررسـی 
تجربـه  ارتباط هـای سـّنتی دربـاره انقـاب اسـامی می گویـد: »آنچـه در ایـران روی 
داد، بی سـابقه بـود؛ چـون از ارتباطـات چهره  به  چهـره، ارتباطات سـّنتی، راهپیمایی ها 
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و خطبه هـای نمـاز جمعـه بـرای خدمت بـه انقاب، اسـتفاده می شـد«.1
 دلیـل دیگـر، بـه مسـئله مشـروعّیت رسـانه ها و پذیـرش مردمـی آنها بر می گـردد. با 
توّجـه  بـه  اینکـه رسـانه بایـد حامـل پیامی بـرای مخاطب باشـد، هـر چه ایـن پیام با 
فرهنـگ و اعتقاد جامعه تناسـب بیشـتری داشـته باشـد، پذیرفتنی تر خواهـد بود. در 
حالـی  کـه رسـانه های نـو از ابتـدا بـا طّراحـی بیگانـگان وارد ایـران شـده بودند، پس 
از چنـدی، مـرّوج فرهنـگ بیگانـه شـدند و در نتیجه، مشـروعّیت چندانـی در جامعه 
نداشـتند؛ اّمـا مسـجد، با قدمت 1400 سـال، حامل پیام اسـامی و مـرّوج اعتقادهای 

جامعـه بـود؛ بنابراین، مشـروعّیت زیـادی در جامعه ایران داشـت. 
حمیـد موالنـا می گویـد: »مسـجد، در جامعـه اسـامی، بـه  عنـوان مهم تریـن کانـال 
ارتباطـات اجتماعـی، همـواره بـه  منزلـه منبـع حرکت هـای فرهنگی و معنـوی عمل 
می نمـود و نـه  تنهـا در بُعـد تزکّیـه معنـوی، بلکـه بـه  عنوان منبـع دانـش و اّطاعات 

مربـوط بـه جامعـه، آحـاد مـردم را تغذیـه می کرده اسـت«.2
 انقـاب اسـامی، از دیـدگاه فرهنـگ و ارتباط، به منزله واکنشـی علیـه جریان غالب 
در رسـانه های مـدرن ارتباطـی بـود کـه در اثـر آن، ارتباط هـای سـّنتی بـر کانال های 

مـدرن ارتباطی پیروز شـد.
»ایـن واقعـه  مهم نشـان داد که در کشـورهای اسـامی، بـه  ویژه در ایران، رسـانه های 
سـّنتی )هـم گفتـاری و هـم مکتـوب(، نـه  تنهـا در مقابلـه و رویارویـی با رسـانه های 
جدیـد، وجـود و اهمّیـت خـود را از دسـت نداده انـد، بلکـه بـا مشـروعّیت ویـژه ای که 
در جامعـه دارنـد، تحـّرک بیشـتری در دو دهـه  اخیـر پیـدا کرده اند. انقاب اسـامی 
ایـران، نشـانه  بـارز آن در عصر حاضر اسـت؛ زیرا ایـن انقاب، مرهون تحـّرک و ابتکار 

زیرسـاخت های اّطاعاتـی و ارتباطـی سـّنتی بوده و خواهـد بود«.3
 دلیـل دیگـر موّفقّیـت رسـانه ای مسـجد، بهره گیـری از رسـانه های نـو در جهـت 
هدف هـای انقـاب بـود. در واقـع، مسـجد در جایـگاِه پایـگاه و منبـع ارتباط هـای 
انقابـی، هـم رسـانه های نسـل اّول )شـفاهی و چهره  به چهـره( را در اختیـار داشـت و 

1 . ناصر باهنر، رسانه ها و دین، ص68.

2 . همان، ص41.

3 . حمید موالنا، گذر از نوگرایی، ترجمه  شکرخواه یونس، ص85.
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هم موعظه و خطابه یا رسـانه های نسـل دّوم و سـّوم را در اختیار داشـت؛ مثل: کتاب، 
جـزوه، اعامّیـه و کاسـت هاِی حـاوی پیام هـای رهبـر انقاب. مسـجدها توانسـتند از 

ترکیـب رسـانه های گوناگـون، میـان رهبـری و توده هـا ارتبـاط برقـرار کننـد. 
آلویـن تافلـر در کتـاب »جابـه جایـی در قـدرت« می نویسـد: »درک ایـن مطلـب که 
مذهـب سـازمان یافته، صرف نظـر از هـر چیـز دیگـر، رسـانه ای انبـوه اسـت، کمـک 

می کنـد تـا بسـیاری از جابه جایی هـای قـدرت معاصـر را تبییـن کنیـم«.
 سـپس، آلویـن تافلـر در مـورد انقـاب اسـامی می نویسـد: »در ایـران، آیـت الل 
خمینـی، نفـرت طبقاتـی و خشـم ملّی گرایانه را با شـور مذهبی درآمیخت. عشـق 
بـه الل، عـاوه بـر نفـرت از امپریالیسـم و مخالفت با سـرمایه داری انقابـی، خاورمیانه 

را بـه کانـون بالقـّوه جنـگ و درگیـری تبدیـل کرد«.
 وی ادامـه می دهـد: »اّمـا آیـت الل خمینـی، بـه کاری بیـش از ترکیـب ایـن سـه 
عنصـر، در یـک حرکـت پرشـور واحد دسـت زد. وی همچنین، رسـانه های مـوج اّول، 
یعنـی موعظه هـای چهـره  بـه  چهـره روحانیـان بـرای مؤمنـان را بـا تکنولـوژی مـوج 
سـّوم ترکیـب کـرد؛ یعنـی همـان نوارهـای صوتـی حـاوی پیام هـای سیاسـی که در 
مسـاجد، به طـور مخفـی توزیـع می گردیـد و در همـان محـل پخـش می شـد و بـه 
 کمـک دسـتگاه های ارزان قیمـت، تکثیـر می گردیـد. شـاه، بـرای مقابلـه بـا آیـت الل 
خمینـی از رسـانه های مـوج دّوم، یعنـی مطبوعـات و رادیـو و تلویزیـون، اسـتفاده 
می کـرد. بـه  محض  اینکه آیت الل خمینی توانسـت شـاه را سـرنگون کنـد و کنترل 
دولـت را در دسـت گیـرد، فرماندهـی ایـن رسـانه های متمرکـز مـوج دّومـی را نیز در 

گرفت«.1 اختیـار 
 یکـی دیگـر از عامل هـای موّفقّیـت ارتباطـی مسـجد، مصونّیـت در برابـر حمله هـای 
رژیـم بـود. در حالـی  کـه رژیم شـاه با نهادها و سـازمان های مـدرن به  شـّدت برخورد 
می کـرد و اجـازه اظهـار وجـود بـه آنها نمـی داد، مسـجد به  دلیـل قداسـت و حمایت 
مردمـی، از تعـّرض مصـون بـود و مبـارزان مذهبـی می توانسـتند در پوشـش مذهب، 

فّعالّیت هـای انقابـی را نیـز پیگیـری کنند.

1 . آلوین تافلر، جابجایی در قدرت، ترجمه  شهیندخت خوارزمی، ص543.
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 حسـنین هیـکل، در ایـن  بـاره می نویسـد: »در کشـورهای اسـامی، نهادی به  چشـم 
می خـورد کـه قـدرت، قـادر بـه دسترسـی بـدان نیسـت و آن نهـاد، مسـجد اسـت. با 
ایـن نهـاد، نمی تـوان مذاکـرات پنهانی داشـت و یا به آن رشـوه داد؛ زیـرا انجام چنین 
عملـی بـه  مثابـه توهین بـه عمیق تریـن و گرامی ترین اعتقادات مردم اسـت. مسـجد، 
بـرای اجتمـاع مردم، مکانـی فراهم آورد که حّتی از دسـترس مؤثّرتریـن پلیس مخفی 
بـه  دور اسـت. مـردم، بـه قیمـت جانشـان از مسـجد دفـاع می کننـد. مذهـب، دور 
زندگـی مـردم عـاّدی یـک حصـار امنّیتی می کشـد کـه مسـجد و قرآن، سـمبل های 

آن بـه  شـمار می روند«.1
 در نهایت، باید گفت که گسـتردگی شـبکه  مسـجدها در سراسر کشـور، از بزرگ ترین 
شـهرها تـا روسـتاها، این امکان را بـه  وجود آورده بـود که پیام های انقابـی به  راحتی 
در سراسـر کشـور پخـش شـود و همـه  مردم بـا موعظه هـای انقابی و پیام هـای رهبر 

انقاب در ارتباط باشـند. 
جان دی اسـتمپل، از کارشناسـان سـفارت آمریکا می نویسـد: »یک جنبه  مهّم رشـد 
حرکـت انقابـی، مشـارکت دائمـی و فزاینده سـازمان های شـیعی مذهـب ایرانیان در 
جنبـش بوده اسـت. وجـود 35 میلیونـی ایرانی، به طـور تقریبی80 تا90 هزار مسـجد 
و180 تـا200 هـزار روحانـی، سـریع ترین و مطمئن تریـن راه بـرای رسـاندن پیـام، از 
یـک شـهر بـه رهبران شـهر دیگر بود که از طریق شـبکه  مسـاجد انجـام می گرفت«.2
 در نتیجـه، مسـجد بـه  دلیل هایی که ارائه شـد، توانسـت پایـگاه رسـانه ای و ارتباطی 
جریان هـای مخالـف رژیـم باشـد و تنهـا نهـاد مسـتقل از دولـت و تنها گزینـه  ممکن 
بـرای بسـیج مـردم باشـد. در واقـع، کارکـرد رسـانه ای مسـجد در ارتبـاط بـا دو رکن 
دیگـر انقـاب نیز بسـیار مهـم بود؛ یعنـی رهبـری و ایدئولـوژی؛ زیرا از طرفـی پایگاه 
ارتباطـی مـردم و رهبـری انقـاب، مسـجد بـود و در طـول سـال های تبعیـد حضرت 
امـام خمینـی قطـع نشـد و از طـرف  دیگـر، ایدئولـوژی انقـاب از طریـق مسـجد 

گسـترش می یافـت کـه ایـن شـیوه، از اندیشـه سیاسـی شـیعه الهام گرفتـه بود.

1 . حسنین هیکل، ایران: روایتی که ناگفته ماند، ترجمه حمید احمدی، ص236.

2 . جان.دی.استمپل، درون انقاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، ص68.
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2. کارکرد حمایتی پشتیبانی مسجد «
از جملـه شـرط های موّفقّیـت یـک گروه مخالـف در نزاع بـا حکومت، آن اسـت که به 
 لحـاظ مـاّدی، به نظام حاکم وابسـتگی نداشـته باشـد. هـر نهضتی برای سـازمان دهی 
و اقدام هـای انقابـی، نیازمنـد منابـع مالـی فراوانـی اسـت؛ زیـرا در هر انقابـی، عّده 
زیـادی درگیـر مبـارزه می شـوند و تعداد زیـادی اقدام هـای پنهاِن انقابـی وجود دارد 

کـه بایـد از لحـاظ مالی تغذیه شـوند.
 در بسـیاری از کشـورهای انقابـی، گروه هـای مبـارز، مخارج خود را از طریق سـرقت 
یـا کمک هـای اعضـای خـود تأمیـن می کننـد. روش اّول در میان چریک هـای انقابی 
رایج تـر اسـت؛ اّمـا بـا توّجـه  بـه  اینکـه، ایدئولـوژی انقـاب اسـامی، مّتکـی بـر دین 
اسـام بـود، ایـن روش هـا در آن جای نداشـت. البّتـه درباره  مسـجدها، چنیـن نیازی 
وجـود نداشـت؛ زیـرا نهـاد مذهـب در ایران اسـتقال خـود را حفظ کرده بـود و اتّحاد 
مسـجد بـا بـازار، مهم تریـن عامل این اسـتقال بـود. بـازار در جامعه های اسـامی، به 
 خصـوص در کشـورهای شـیعه، ارتبـاط نزدیکـی با محفل های دینی داشـته اسـت؛ از 
قبیـل: حوزه هـای علمّیـه، مسـجدها و هیئت های مذهبـی. این نزدیکـی و آمیختگی، 
فقـط بـه بُعـد فیزیکـی و کالبدی منحصر نبـود؛ بلکه فراتـر از آن، نوعی همبسـتگی و 
تجانـس فکـری فرهنگـی میان بـازار و مسـجد، در صف بندی های اجتماعی ـ سیاسـی 
تشـکیل مـی داد. برخـی معتقدنـد کـه پیونـد میان ایـن دو نهـاد، فراتر از ارتبـاط آنها 
بـا سـایر قشـرها و نهادها بوده اسـت؛ از جملـه: ارتباط با نهـاد حکومت یـا ارگ. تبلور 
ایـن پیونـد و اتّحـاد را می تـوان در تاریـخ جنبش هـای سیاسـی ـ اجتماعـی دویسـت 
سـال اخیـر ایران به  خوبی مشـاهده کرد. بر اسـاس مسـتندهای تاریخـی، در هیچ یک 
از جنبش هـای تاریـخ معاصـر ایـران )ماننـد: جنبش تنباکـو، قیام مشـروطه و انقاب 
اسـامی(، ایـن دو نهـاد، مقابـل یکدیگـر قـرار نگرفته اند؛ بلکـه در همـه صف بندی ها، 
جبهـه  واحـدی علیـه اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار خارجی تشـکیل می دادنـد. بر این  
اسـاس، قصـد داریـم بـه ریشـه های تاریخـی ایـن اتّحـاد بپردازیـم و نقـش آن را در 

بسـیج مردمـی در انقاب اسـامی بررسـی کنیم.
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اتّحاد مسجد و بازار در ایران
 مسـجد و بـازار، دو نهـاد از نهادهـای اجتماعـی هسـتند که نخسـت در شـهرها پدید 
آمدنـد. کارکـرد و موقعّیـت ظهـور ایـن دو نهـاد، بـه  گونـه ای بـوده اسـت کـه به طور 
اساسـی، جـز در اجتماعـات شـهری، امکان وجـود و تداوم نداشـتند. احمد اشـرف در 
مـورد وضعّیـت کالبـدی و فضایـی شـهرهای اسـامی می گویـد: »شـهر اسـامی، بـه  
لحـاظ کالبدی، متشـّکل از سـه رکـن اصلی ارگ، مسـجد جامع و بازار بوده اسـت که 
محـّل اسـتقرار و جایـگاه عناصر متشـّکل اجتماع شـهری، یعنـی عّمال دیوانـی، علما 

و بازاریـان بوده اسـت«.1
 سـاخت کالبـدی شـهرهایی که فرمانروایان مسـلمان، در دوره اسـامی، آنهـا را بنیان 
نهادنـد بـه  خوبـی، حضـور برجسـته ایـن دو نهـاد را نشـان می دهـد. احمـد اشـرف 
می نویسـد: »شـهرهایی کـه فرمانروایـان اسـامی بنیـان گذاردنـد، دو پایـه اصلـی 
داشـت؛ یکـی مسـجد جامـع و دیگـری بـازار. مسـاجد جامـع در شـهرها، همـواره دو 
کارکـرد سیاسـی و مذهبـی داشـتند و بـهـ   طـور عمـوم در کنـار مقـّر فرمانروایـان و 
والیـان قـرار داشـت و بعدهـا مرکـز اجتماعـات سیاسـی و رسـمی هم بوده اسـت و به 
ـ طـور معمـول، در کنـار آن، مدرسـه علمّیـه  شـهر واقع بـود و در نهایت، بـازار نیز آن 

را احاطـه می کـرد«.2 
 مدینه، که در دوره اسـامی در مقابل شهرسـتان به  کار می رفت، گذشـته از موّفقّیت 
دیوانـی، نقـش مذهبـی مهّمـی نیز داشـت. از ایـن رو، مسـجد آدینه یا مسـجد جامع، 
بـه  تدریـج بـه یکـی از رکن هـای اصلـی جامعه هـای شـهری تبدیـل شـد؛ تـا جایـی 
 کـه شـاخِص تشـخیص تجّمع هـای شـهری از اجتماع های غیرشـهری، وجود مسـجد 
جامـع بـود؛ بدیـن معنی که اسـتقرار مقام های مذهبـی و برپایی مسـجد آدینه و اقامه 
نمـاز جمعـه در سـکونت گاه، مسـتلزم آن بـود کـه جمعّیت ثابـت آن ناحیه تـا میزان 

یابد. افزایـش  معّینی 
 بـا اینکـه ارگ، در کنـار مسـجد و بازار، یکی از سـه نهاد عمده شـهری بـود؛ اّما عّمال 

1 . احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران، ص23.

2 . همان، ص18 و 19.
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دیوانـی، در یـک ویژگـی شـاخص با علمـا و بازاریـان تفاوت داشـتند و آن، خاسـتگاه 
اجتماعـی آنـان بـود. علمـا و بازاریـان، بیشـتر خاسـتگاه شـهری داشـتند؛ اّمـا عّمال 
دیوانـی، هرچنـد کـه در شـهرها اقامـت داشـتند، بیشـتر آنها تبـار ایلیاتی داشـتند و 
خاسـتگاه غیرشـهری آنـان مشـهود بـود. شـاید یکـی از دلیل هـای اتّحـاد و نزدیکـی 
مسـجد و بـازار یـا علمـا و بازاریـان در مقابـل حکومت ها همیـن یکی بودن خاسـتگاه 

اجتماعـی آنان باشـد.
 همبسـتگی مسـجد و بـازار در ایـران، در دوره هـای مختلـف تاریخـی وجـود داشـته 
اسـت و ایـن امر، به  ویـژه با ورود اسـتعمار به ایـران پررنگ تر شـد. در دوران حاکمّیت 
سلسـله  قاجـار، نحـوه تعامل دولت بـا علما و اعطـای امتیازهای اقتصادی بـه بیگاگان، 
باعـث شـد تـا نـه  تنهـا پـای طـرف خارجـی بـه مناسـبت های قـدرت در ایـران بـاز 
شـود، بلکـه دو طـرف دیگـر مسـئله، یعنی مسـجد و بـازار نیـز در موضـع تخاصمی با 
دولـت قـرار بگیرنـد. نمونـه بـارز ایـن صف بنـدی، جنبـش تحریـم تنباکو بـود که در 
آن مسـجد و بـازار در یـک صـف واحـد، در مقابل شـاه و طیـف خارجی قـرار گرفتند. 
اسـتمرار ایـن صف بنـدی، بـه نهضت مشـروطه منجر شـد کـه بـرای اّولین بـار اقتدار 

پادشـاه را بـه  چالش کشـید.
 اتّحـاد مسـجد و بـازار در دوره هـای بعـد نیـز ادامـه یافت و بـا توّجه  به سیاسـت های 
رژیـم شـاه، موجـب نزدیکـی بیشـتر ایـن دو نهاد شـد؛ این سیاسـت ها عبـارت بودند 
از: نوسـازی بـه  سـبک غربـی، ترویـج ابتـذال و بی بندوبـاری در جامعـه، زیـر فشـار 
گذاشـتن قشـرهای مذهبـی و بـه  ویـژه بازاریـان. ایـن اتّحاد باعث شـد کـه در انقاب 
اسـامی، بازاریـان و بـازار، بـه  مثابـه هـادی سـّنتی، نقش بسـزایی چه از لحـاظ مالی 
و چـه از لحـاظ سیاسـی ایفـا کننـد. از لحـاظ سیاسـی، موقعّیـت بـازار و جمعّیت آن، 
نقـش مهّمـی در شـکل گیری تظاهـرات مردمی داشـت. بازاریـان، گروهـی از اجتماع 
سـّنتی شهرنشـین بودنـد کـه چنـد هـزار مغـازه داشـتند و بـا تعـداد زیـادی از مردم 
در ارتبـاط بودنـد. هـر گاه، اتّفاقـی می افتـاد، آنهـا بـازار را می بسـتند و در مسـجدها 
تجّمـع می کردنـد. تعطیلـی بـازار، باعـث نارضایتی مـردم و اعتراض به دولت می شـد 
و تـا حـّدی زمینـه شـکل گیری تظاهـرات مردمـی را فراهـم می کـرد. میثـاق پارسـا 
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می نویسـد: »مسـاجد، تنهـا کانال بسـیج بازاریـان، در اتّحاد با سـایر گروه هـا بودند«.1
»مسـاجد، محـّل امنـی بـرای بازاری هـا فراهـم کـرده بودنـد تـا گردهـم آینـد و بـه 
مخالفـت بـا رژیـم پرداختـه، فشـارهای حکومت را افشـا کننـد«.2از لحـاظ اقتصادی، 
بـازار نقـش مهّمـی در پشـتیبانی از مبارزه هـای انقابـی و انقابی هـا داشـت کـه 

می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

2-1( ساخت مسجد و مکان های مذهبی
بسـیاری از مسـجدها و حسـینّیه های شـهرهای بزرگ، در کنار بازار سـاخته می شد و 
بازاریـان در سـاختن آن نقش داشـتند. سـاخت حـدود پنجاه مسـجد کوچک و بزرگ 
در محـدوده بـازار تهـران، در دوره هـای مختلـف، دلیلـی بـر ایـن مّدعاسـت. برخی از 
ایـن مسـجدها نیـز به نـام بانیـان آنها نام گـذاری شـده اسـت؛ مانند: مسـجد جلیلی، 
مسـجد سـّید عزیـزالل، مسـجد لباسـچی، مسـجد حـاج علی اکبـر بـّزاز، مسـجد حاج 

رضـا همدانی، مسـجد حاج حسـین بلورفـروش و ... .

ــت از  ــنه و حمای ــای قرض الحس ــدازی صندوق ه ــیس و راه ان 2-2( تأس
مبــارزات

 تأسـیس صندوق هـای قرض الحسـنه در بـازار یـا مسـجدها و کمـِک بازاریان بـه آنها، 
یکـی از راه هـای حمایـت بـازار از نهضـت انقابـی ایـران بـود. در این  مورد سـندهایی 

نیـز وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا در ادامه بیان می شـود:
»یکـی از صندوق هایـی کـه به افـراد محتاج قرض می دهـد و آن  را در اقسـاط ماهیانه 
دریافـت می کنـد، صنـدوق قرض الحسـنه جاویـد، واقـع در خیابـان خسـروی نو و 
صنـدوق دیگـری در بازار سـرای محّمدیّه اسـت که بیشـتر بـه طـّاب و روحانیان وام 
می دهـد و بـه ظاهـر، اسـاس تشـکیل ایـن صنـدوق بـر همیـن مبنا بـود. بـر عملکرد 
ایـن صنـدوق، چنـد نفـر از بازاری هـا و سـّید عبدالکریم هاشـمی نژاد و شـیخ ابراهیم 

1 . Misagh parsa, social origin of Iranian Revolution, Rutgress university press, (1989) P: 94
2 . Ibid , P : 125
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طالبیـان نظـارت دارند«.1
 آقـای هاشـمی رفسـنجانی در خاطره هـای خود می نویسـد: »در ضمن، بنیـاد خیریّه 
رفـاه را هـم درسـت کردیـم کـه بـرای حـّل مشـکات کسـانی کـه در جریـان مبارزه 
آسـیب می دیدنـد، پوشـش خوبـی بـود. صندوق هـای قرض الحسـنه را هـم تشـویق 
کردیـم کـه هـم پوشـش خوبـی بـرای همـان کارهـای امـدادی ـ  سیاسـی و همراهی 
بـرای حضـور بیشـتر در مسـاجد ]بـود[ و  ]هـم بـه منظـور[ بهره گیری بیشـتر از آنها 

به  عنـوان پایـگاه مبـارزه بود«.2

2-3( پرداخت هزینه هیئت های مذهبی و حوزه های علمّیه
می دانسـتند  ملـزم  را  خـود  آنهـا  بازاریـان،  مذهبـی  اعتقـادات  توّجـه  بـه  بـا   
اگرچـه  کننـد.  پرداخـت  علمّیـه  حوزه هـای  و  علمـا  بـه  را  شـرعی  وجـوه   تـا 
پرداخـت  در  ولـی  می کردنـد؛  امتنـاع  دولـت،  بـه  مالیـات  پرداخـت  از   آنهـا 

وجوه  شرعی، بسیار مقّید بودند. 
اسـتمپل می نویسـد: »بـه  هـر حـال، بـازار و مسـجد همیشـه بـا یکدیگـر همـکاری 
داشـته اند. هزینه هـای حوزه هـای علمّیـه و نیـز تـا80 درصـد هزینـه گـذران زندگـی 

روحانیـان، توّسـط همیـن تّجـار تأمیـن می گـردد«.3
 مـواردی کـه بیـان شـد، نشـان دهنده نزدیکی و پیوند مسـجد و بـازار و تأثیـر این دو 
نهـاد در پیـروزی انقاب اسـامی اسـت. در همـان حال  کـه بازاریان نیازهـای فکری، 
فرهنگـی و عقیدتـی خـود را از طریـق مسـجدها برطـرف می کردنـد، بـا کمک هـای 
خـود نیـز، نیازهـای مسـجدها را برطـرف می کردنـد و مبارزه های مردمـی را از طریق 

مسـجدها وسـعت می بخشیدند.

1 . مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اّطاعات، یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب پنجم، ص599.

2 . هاشمی رفسنجانی، اکبر، دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد تهران، دفتر نشر معارف انقاب، ص233.

3 . جان،دی.استمپل، درون انقاب ایران، ترجمه شجاعی منوچهر، ص68.
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3. کارکرد فرهنگی - هویّتی مسجدها «
 همان طـور که اشـاره شـد، یکـی از کارکردهای سـازمان در جریان بسـیج سیاسـی و 
سـازمان دهی توده هـای انقابـی، ایجـاد فرهنـگ و هویّت مشـترک و بسـیج عقیدتی 
و ارزشـی اسـت. سـؤال این اسـت کـه کارویژه های مسـجد در ایجاد فرهنـگ و هویّت 
مشـترک چـه بوده اسـت؟ در پاسـخ بـه این سـؤال می توان به ایـن موارد اشـاره کرد:

3-1( رابطه مسجد با روحانّیت
 رابطـه  مسـجد و روحانّیـت، رابطـه  دیرینـه ای اسـت. گرچـه از ابتدای ظهور اسـام و 
تأسـیس مسـجد، مـردم بـا حضور در مسـجد و دیـدار با پیامبر، سـؤال ها و مشـکات 
خـود را بـا رسـول خـدا در میـان می گذاشـتند و مسـجد، مرکـز همـه فّعالّیت هـای 
جامعـه اسـامی بـود؛ اّما با گذشـت دوران اّولّیه و گسـترش علم فقـه و حدیث، کم کم 
جریان هـای علمـی در جامعه اسـامی پا به عرصه وجود گذاشـت و روحانّیت، در مقام 
کارگـزاران مذهـب، وظیفـه ارشـاد و راهنمایـی مـردم و آمـوزش تعلیم های اسـامی 
را بـر عهـده گرفتنـد. بـا فاصله  گرفتـن ُحـّکام از تعلیم های دین و مسـجد و تأسـیس 
دار الحکومـه، نهادهـای مسـتقِل مسـجدهای مردمـی پا بـه عرصه وجود گذاشـت. در 
ایـران، به ویـژه از دوره صفویّـه و بـا دعـوت از روحانیان سـایر کشـورها، طبقه جدیدی 
از روحانّیـت شـکل گرفـت که دارای انسـجام و تشـکیات بوده، بسـیاری از امور مردم 

بـه  عهـده آنـان بـود؛ از جمله: آمـوزش، قضـاوت، امور ثبتـی و مالی.
 در تاریـخ سیاسـی ایـران، روحانیـان توانسـتند در قیام هـای ضـّد اسـتبدادی و ضـّد 
اسـتعماری، نقـش تعیین کننـده ای ایفـا کننـد. دکتر ازغنـدی در این مـورد می گوید: 
»روحانیـان، در مقایسـه  بـا سـایر اقشـار و نیروهـای اجتماعی و تشـّکل های سیاسـی، 
تشـکیل  را  ایـران  جامعـه  اجتماعـی  نیروهـای  منسـجم ترین  و  سـازمان یافته ترین 
می دادنـد. روحانیـان، منابـع قـدرت متعّددی داشـتند. اّولیـن و مهم تریـن کانونی که 

روحانیـان از آنجـا اعمـال قـدرت می کردنـد، مسـاجد بودند«.1
 بنابرایـن، بهره گیـری روحانّیـت از مسـجدها، باعـث شـد کـه در جریـان انقـاب 
اسـامی، هماننـد صـدر اسـام، مسـجدها در مقـام پایـگاه و تشـکیات مبـارزه احیاء 

1 . علیرضا ازغندی، تاریخ تحّوالت سیاسی - اجتماعی ایران، ج1، ص130- 131.
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شـوند و نقش آفرینـی کننـد. در ایـن بیـن، نقـش امـام خمینـی در مقـام احیاگـر 
مسـجدها در عصـر حاضر، بسـیار تأثیرگذار بـود. وی در همه مراحل مبارزه، قشـرهای 
مختلـف جامعـه را بـه بهره گیـری از مسـجد و احیـای مجـّدد آن دعوت می کـرد. این 
امـر باعـث شـد تـا گرایـش مردم به مسـجدها بیشـتر شـود. روحانیـان و وّعـاظ نیز با 

طـرح مسـئله های سیاسـی، مسـجدها را از جنبـه عبـادِی صـرف، خـارج کردند.
3-2( مسجد و تحّول اندیشه دینی 

 یکـی از اتّفاق هـای نـادری کـه در جریـان انقـاب اسـامی رخ داد و در تاریخ معاصر 
ایـران بی نظیـر بـود، حضور روشـنفکران مذهبـی غیرروحانـی، همراه با افـراد روحانی 
در مسـجدها بـود. در گذشـته منبـر و خطابـه، مختـّص روحانیـان بـود؛ اّمـا در دوره 
انقـاب و بـا دعـوت روحانّیـت روشـن بین و آگاه، پای متفّکـران مذهبی و دانشـگاهی 
بـه مسـجدها بـاز شـد و باعـث شـد تـا تحّولـی جـّدی در عرصـه اندیشـه دینـی بـه 
 وجـود آیـد. شـاید یکـی از دلیل هـای ایـن کار، تجربه آمـوزی روحانیـان از نهضـت 
مشـروطه بـود. در جریـان مشـروطه، در حالـی  که مـردم و روحانّیت از پایگاه مسـجد 
بـه مقابلـه با اسـتبداد پرداختـه بودنـد، روشـنفکران در محفل های سـّری و انجمن ها 
فّعـال بودنـد و مسـیر دیگـری را دنبـال می کردنـد. نهضتـی که بـا رهبـری روحانّیت 
و همراهـی مـردم و از پایـگاه مسـاجد شـروع شـد، ولـی در نهایـت به کژراهـه رفت و 
از سـفارت انگلیـس سـر درآورد. قیام هـا و تاش هـای مـردم و روحانّیـت، بـه انحراف 
کشـیده شـد و باعـث روی  کارآمـدن رضاخـان و شـکل گیری اسـتبداد در ایران شـد.
 بهره گیـری علمـای آگاه و روشـن بین، همچـون  شـهید مطّهـری، شـهید مفّتـح و 
شـهید بهشـتی از توانایـی فکـری و علمـی روشـنفکران مذهبی، باعث شـد کـه اتّحاد 
نیروهـای مذهبـی بیشـتر شـود و چهره جدیدی از اسـام معّرفی شـود تا غبـار تحّجر 
از چهـره دیـن زدوده شـود. بهره گیـری ایدئولوژیک از مکتب تشـّیع، در مقام راهنمای 
عمـل انقابـی باعـث شـد که جوانـان دانشـگاهی و فّعـاالن انقابـی، به سـاح فکری 
جدیـدی مجّهـز شـوند و در مقابل تفّکرهای مارکسیسـتی، قد علم کننـد و در نهایت، 

گفتمـان سیاسـی شـیعه، به گفتمانـی پیروز تبدیل شـد.
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3-3( مسجد و حفظ هویّت دینی جامعه
 هویّـت، بـه  منزلـه  شناسـنامه ملّـی جامعـه اسـت و شـخصّیت آن جامعـه را معّرفـی 
می کنـد. هویّـت دینـی در جامعـه ایـران گسـترش و عمـق زیـادی دارد و تاکنـون 
تاش هـای مخالفـان دیـن نتوانسـته اسـت آن را کمرنـگ کنـد. دکتـر نقیـب زاده 
می نویسـد: »هویّـت مذهبـی از نظـر تعـداد، گسـترده ترین بـاور و از نظـر ذهنـی و 

اجتماعـی، ژرف تریـن هویّتـی اسـت کـه در بیـن ایرانیـان وجـود دارد«.1
 سیاسـت های اسـام زدایی رژیـم شـاه کـه هویّت دینـی جامعه را نشـانه گرفتـه بود، 
باعـث شـد علمـا بـه فّعالّیت هایـی دسـت بزننـد؛ از جملـه: توسـعه نهادهـای مذهبی 
و تأسـیس مسـجدها. اوج فّعالّیت هـای رژیـم، در قالـب برنامـه بـه  اصطـاح »انقـاب 
سـفید« بـود. هـدف رژیـم از این اقدام، حرکت در مسـیر تعیین شـده از سـوی آمریکا 

و غرب گرایـی هـر چـه  بیشـتر بود. 
»در پـی انقـاب سـفید، شـاه سـکوالریزه و غربی کردن جامعـه را با تأکیـد بر فرهنگ 
قبـل از اسـاِم ایـران سـرعت بخشـید )تـا یـک اسـاس ایدئولوژیکـی بـرای حکومـت 
فـردی خـود تهّیه کند( و کوشـید تـا نهادهای مذهبـی را در اختیار خویـش بگیرد«.2
 ایـن اقدام هـای رژیـم، بـه واکنـش شـدید علما، مـردم و قیـام 15 خـرداد 1342، به 
رهبـری امـام خمینـی منجـر شـد؛ اّمـا رژیـم، بـا اقدام هـای دیگـر در پـی زدودن 
مظاهـر دینـی و فرهنگـی اسـام از ایران بود و سـعی داشـت هویّت دینـی جامعه و از 
طرفـی تبلیـغ و ترویـج فرهنگ اسـام را کمرنگ کنـد؛ از جمله: برگزاری جشـن های 
شاهشـناهی، تغییـر تقویـم هجـری و ... . در حالـی  کـه همه تـوان رژیم در ایـن راه به  
کار گرفتـه شـده بـود و همـه محافـل  و جمع هـا، از جملـه رسـانه ها، احـزاب دولتـی 
و ... ، در ایـن راسـتا قـدم برمی داشـتند؛ نیروهـای مذهبـی در جبهـه مقابـل بودنـد و 
بـا رهبـری علمـای دینـی و روشـنفکران مذهبـی و از طریـق مسـجدها، هـم بـه نفی 
اقدام هـای رژیـم پرداختنـد و هـم بـرای اثبـات و ارائـه فرهنگ اسـامی به زبـان روز، 

در حـال بودند.

1 . نقیب زاده احمد، تأثیر فرهنگ ملّی بر سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران، ص204.

2 . امجد محمد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین ساالری، ترجمه، مفتخری حسین، ص81.
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4.  مسجد و جامعه پذیری سیاسی «
 جامعه پذیـری سیاسـی، رونـدی اسـت کـه در قالـب آن، جامعـه، فرهنـگ سیاسـی 
خـود را دائمـی می کنـد یـا رونـدی اسـت که بـا آن، فرهنگ سیاسـی شـکل می گیرد 
و باقـی می مانـد و تغییـر می کنـد. در کشـور ایـران، با توّجه  به بیشـتر بودن مسـلمان 
جامعـه و حاکم بـودن فرهنـگ شـفاهی و چهره  به چهـره، یکـی از کارگـزاران اصلـی 
جامعه پذیـری، مسـجدها و نهادهـای مذهبـی هسـتند. بدیهـی اسـت کـه مذهـب 
ولـی در جامعه هـا  باشـد؛  افـراد  بسـیار مهّمـی در جامعه پذیـری  می توانـد عامـل 
و دین هـای مختلـف، تفاوت هـای زیـادی وجـود دارد. در اسـام، مسـجد، بـا ارائـه 
کارکردهـای عبـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و ... در جامعه پذیـری افراد، نقش 
اساسـی دارد. تقابـل بیـن فرهنگ سیاسـی شـیعه ـ که از طریق مسـاجد، حسـینّیه ها 
و تّکیه هـا تبلیـغ می شـدـ بـا فرهنگ سیاسـی رژیم پهلـوی، باعث تحّول شـگرفی در 
فرهنـگ سیاسـی ایرانیـان شـد و مشـروعّیت رژیـم را زیر سـؤال برد و زمینـه انقاب 

را فراهـم کرد. 
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5. مسجد و حفظ همبستگی در جامعه «
 یکـی از ویژگی هـای مسـجد کـه در انقـاب اسـامی نیـز جلوه گـر شـد، این بـود که 
همـه قشـرهای جامعـه، از هـر صنـف و گـروه، بـه مسـجد می آمدنـد و از برنامه هـای 
آن اسـتفاده می کردنـد. از آنجـا کـه مسـجد، خانـه خداسـت و بـه هیـچ گـروه، طبقه 
و حـزب خاّصـی وابسـتگی نـدارد، دِر آن همیشـه بـه روی مـردم باز اسـت و هر کس 
می توانـد در مسـجد، متناسـب بـا نیاز خـود از برنامه های مذهبی، سیاسـی، آموزشـی 
و ... اسـتفاده کنـد. ورود بـه مسـجد، کارت عضویّـت و هیـچ ویژگی خاّصی مثل سـّن، 
جنس، سـطح سـواد، طبقه اجتماعـی و ... نمی خواهد. این ویژگـی منحصربه  فرد باعث 
شـده اسـت که مسـجد، در مقایسـه  با نهادهـای سیاسـی ـ اجتماعی مـدرن، جّذابّیت 
بیشـتری داشـته باشـد؛ از جملـه: حزب ها، تشـّکل های سیاسـی، اتّحادیّه هـای صنفی 

و ... .
 نیکـی کـدی، دربـاره اسـتفاده قشـرهای گوناگـون از مسـجدها می نویسـد: »طبقـه 
وسـیعی از تحصیل کرده هـا، دانشـجویان، طبقـه سیاسـی جدید و تهی دسـتان شـهر، 
تحـت تأثیـر و سـازمان دهی مسـاجد، سـتون فقرات سیاسـت نویـن مردمـی را فراهم 
سـاختند«.1بنابراین، حضـور همـه قشـرهای جامعـه در مسـجدها، باعـث یک دلـی و 

اتّحـاد بیشـتر مـردم شـد و زمینـه قیـام و انقـاب را فراهـم کرد.

1 . نیکــی. آر.کــدی، بررســی تطبیقــی انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامی، ترجمــه حســینعلی نــوذری، روزنامــه ایــران، ش465، 

ــخ 18/6/1375، ص6. تاری
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نتیجه گیری «
 نتیجـه ای کـه در ایـن پژوهـش بـه  دسـت آمـد، بیانگـر ایـن اسـت کـه در جریـان 
شـکل گیری و پیـروزی انقـاب اسـامی، مسـجدها، هرچنـد در یـک جایـگاه نهـادی 
سـّنتی بودنـد و قدمت1400 سـال داشـتند؛ اّما بـا ارائـه کارکردهای متناسـب با نیاز 
روز جامعـه، توانسـتند گوی سـبقت را از نهادهـای مدرن و وارداتـی بُِربایند و همچون 

سـتون فقـرات و سـازمان انقـاب ایفای نقـش کنند.
 ایـن کارکردهـا، به  ویـژه در سـه حـوزه رسـانه ای ـ ارتباطـی، حمایتـی ـ پشـتیبانی و 
فرهنگـی ـ هویّتـی باعث شـد کـه فرهنگ و ایدئولوژی انقابی شـیعه بـه گفتمان رایج 
در جامعـه بـدل شـود و انقابی اسـامی در ایران شـکل بگیرد؛ انقابی کـه هرچند در 
عصـری مـدرن و در زمـاِن بـه  حاشـیه  رفتـن دین از سیاسـت و اجتماع شـکل گرفت؛ 
اّمـا از همـه نهادهـا بهـره جسـت و شـگفتی صاحب نظـران و تحلیل گران مسـئله های 

سیاسـی را برانگیخت.
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مهندسی فرهنگی مسجد در جامعه جهانی

محسن غرویان

چکیده «
مقاله حاضر در صدد تبیین موضوع »مهندسـی فرهنگی مسـجدمحور« است. نگارنده، 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه »مسـجد«، مهم تریـن پایـگاه ترسـیم و تنظیم حرکـت تاریخ 
در آینـده بشـریّت اسـت و برخـاف دیـدگاه برخی فیلسـوفان، ماننـد »هانتینگتون«، 
»فوکویامـا«، »مارکـس«، »انگلـس« و ...، آینـده تاریـخ از آن دین مـداران بـا رویکـرد 
اسـامی خواهـد بـود و مسـجد، بـه  عنوان مرکـز ثقل و کانـون اصلی تحـّوالت جهانی 
و مهندسـی فرهنگـی بشـریت، ظرفّیت هـا و قابلّیت هـای خـود را آشـکار خواهـد 
سـاخت. در ایـن نوشـتار، نگارنـده در شـش مبحـث کلّی بـه تبییـن دیدگاه های خود 
پرداختـه کـه عبارت انـد از: کلّیات مفهوم شناسـی، کارکـرد و ظرفّیت مسـجد در روند 
جهانی  شـدن، جهانی سـازی فرهنـگ، محوریّـت مسـجد در فرآینـد جهان گسـتری، 

جهانی شـدن بـه معنـای آمریکایـی شـدن، راهبرد هـا و راهکارها. 

واژگان کلیدی:  «
مسجد، اسام، فرهنگ، مهندسی فرهنگی، فلسفه تاریخ، جامعه جهانی.
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مقّدمه «
فلسـفه تاریخ، دانش کشـف قواعـد و بنیان های تحّوالت و تّطورات در سـلوک تاریخی 
آدمیـان اسـت. فیلسـوفان تاریـخ، در پی آننـد کـه بـر اسـاس فرمول هـای پیچیـده و 
قوانیـن به نسـبت ثابت، آینده بشـر را ترسـیم نماینـد و غایات حرکت جوامع انسـانی 
را بـر اسـاس مبـادی ایـن حـرکات، پیش گویـی و پیش بینی کننـد. از جملـه مفاهیم 
حـوزه مدیریـت راهبـردی فرهنگ، مفهوم مهندسـی فرهنگی اسـت. مقوله مهندسـی 
فرهنگـی جامعـه جهانـی، از مقـوالت انسـانی و دینـیـ  بـه معنـای اعـّم آن ـ اسـت. 
»مسـجد«، از آنجـا کـه بزرگ تریـن پایـگاه تبلـور آموزه هـای دینی و آسـمانی اسـت، 
نقـش اساسـی و عظیـم در تأمیـن راهبـردی بنیـادی در حرکـت تاریـخ بشـر دارد. 
بی تردید، مقوله »مهندسـی فرهنگی مسـجدمحور« در مناسـبات سیاسـی، اجتماعی 
و اقتصـادی و در توسـعه و تعمیـق ارزش هـای دینـی و رضایـت شـهروندان، نقشـی 
حیاتـی و تأثیـری شـگرف دارد. بدیهـی اسـت که درک مشـترک و اتّفاق نظـر نخبگان 
سیاسـی، علمـی و مذهبـی، شّفاف سـازی و تبییـن رابطـه ایـن مفاهیـم با سـایر کلید 
واژه هـای مدیریـت راهبـردی فرهنـگ جهانـی و مؤلّفه هـای دخیل در تصمیم سـازی 
راهبـردی، گامـی بـزرگ در توسـعه و تعمیق فرهنگ مسـجد محور، به شـمار می آید.

نگارنـده بـر ایـن باور اسـت که »مسـجد«، مهم تریـن پایـگاه ترسـیم و تنظیم حرکت 
تاریـخ در آینده بشـریّت اسـت و برخاف دیدگاه فیلسـوفانی، هماننـد »هانتینگتون«، 
»فوکویامـا«، »مارکـس«، »انگلـس« و ...، آینـده تاریـخ از آن دین مـداران بـا رویکـرد 
اسـامی خواهـد بود و مسـجد، بـه  عنوان مرکز ثقـل و کانون اصلی تحـّوالت جهانی و 
مهندسـی فرهنگـی بشـریت، ظرفّیت هـا و قابلّیت های خود را آشـکار خواهد سـاخت. 
هم اکنـون بـر اسـاس گـزارش یـک نهـاد نظارتی، تعـداد مسـاجد و مراکز اسـامی در 
حال سـاخت در شـهرهای مختلف آمریکا رو به افزایش اسـت و این امر سـبب خشـم 
فزاینـده مخالفـان مسـاجد شـده و طـرح سـاخت مسـاجد و مراکـز اسـامی بیشـتر، 
نفـرت را در دولت مـردان آمریکا دو چندان کرده اسـت. شـبکه متعلّق بـه »پنتاگون«، 
بـا اعـام اینکه ما شـاهد سـاخته شـدن مسـاجد بیشـتری در آمریکا هسـتیم، مّدعی 
شـد کـه در شـهر نیویـورک، پیشـنهاد فـروش یـک عبـادت گاه کاتولیک هـا بـه یـک 
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گروه اسـامی، باعث افزایش خشـم مردم این شـهر شـده و طرح سـاخت مسـجد در 
»تنسـی« باعـث اقـدام خرابکارانـه و حّتـی تهدید افراد به مرگ شـده اسـت.1

در ایـن مقالـه، نگارنـده بـر آن اسـت که بـا نگاهـی نوپردازانـه، طرحی نویـنـ  و البّته 
اجمالـیـ  در راسـتای ترسـیم خطـوط حرکـت و جنبش جهانی اسـام بـا محوریّت و 

کانونّیـت مسـجد ارائه دهد.

1 . خبرنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی، جامعه مدّرسین حوزه علمیه قم، ص49، شماره 1056، تاریخ 17/4/89.
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مبحث اّول: کّلیات مفهوم شناسی «
طرح مفهوم مهندسی فرهنگی در کالم مقام معّظم رهبری 

در طـول دهـه گذشـته، مفاهیـم مهـم و در خور توّجهـی، مانند گفت وگـوی تمّدن ها، 
ایـران فرهنگـی و مهندسـی فرهنگـی در عرصـه مدیریـت فرهنگـی کشـور، از سـوی 

دولت مـردان و فرهیختـگان داخلـی مطـرح گردید.
»مفهوم مهندسـی فرهنگی« نخسـتین بار در سـال 1381 توّسـط رهبر معّظم انقاب 
در جهـت تأکیـد و تبییـن لزوم توّجه بـه فرهنگ و ابعاد ارزش های فرهنگی بیان شـد. 
مهندسـی فرهنگـی بـا هـدف بازطراحی، اصاح و ارتقاء شـئون و مناسـبات اقتصادی، 
سیاسـی، امنیتـی، قضایـی و اجتماعـی کشـور بـر اسـاس فرهنـگ مهندسی شـده، با 
توّجـه بـه شـرایط و مقتضّیات ملّی و جهانی مطرح گردیده اسـت. پیشـرفت و توسـعه 
علمـی و خردمندانـه ایـن مفهـوم، می توانـد به عنـوان ابـزاری در جهت رفـع و حذف 
کژکارکردهـای فرهنـگ موجود و شناسـایی نقاط مثبت و سـازنده ابعـاد فرهنگ ملّی 
و سـایر ملـل و قومّیت هـا بـه کار گرفتـه شـود. بدیهـی اسـت عدم توّجه به ایـن مقوله 
یـا مفاهیمـی ماننـد آن، منجـر بـه تضعیف فرهنـگ و میراث هویّـت ملّـی ایرانیان در 

تقابـل بـا فرهنگ هـای بیگانه خواهد شـد.

جهانی شدن، جهانی سازی و تعامل فرهنگ ها
پیشـرفت های خیره کننـده فّنـاوری اّطاعـات، توسـعه روز افـزون صنعت گردشـگری 
قابلّیت هـای  از  اسـتفاده  در  ملّیتـی  چنـد  شـرکت های  اقتصـادی  سیاسـت های  و 
کلیـدی سـایر کشـورها، از جملـه عواملـی اسـت کـه روند جهانی شـدن را بـا حرکتی 
اجتناب ناپذیـر مواجه سـاخته اسـت. امـروز، معنا و مفهـوم جدیدی با عنـوان مرزهای 
فرهنگـی پدیـد آمـده اسـت کـه بـر ایـن اسـاس، انسـان ها بـر مبنـای چهارچـوب 
فکری شـان از یکدیگـر متمایـز می گردنـد. از این رهگـذر و در پرتو این تحـّوالت رو به 
رشـد، رویارویـی و تعامـل فرهنگ هـا بیـش از گذشـته باید مـورد توّجـه و مداّقه قرار 
گیـرد. در صـورت عدم تجهیـِز »نظـام مدیریت راهبـردی فرهنگ ملّی« بـه ابزارهایی، 
چـون مهندسـی فرهنگـی، در جهـت بازشناسـی و مواجهه بـا تهدیدهـا و فرصت های 
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پیـش رو، ضمـن حـذف وجـوه ضعیـف و ناکارآمـد فرهنـگ بومی، سـایر اجـزاء مفید 
و کارآمـد آن نیـز در کـوره ذوب جهانی سـازی فرهنگ هـا از بیـن خواهـد رفـت. ایـن 
پدیـده بـه ازخودبیگانگـی فرهنگـی، از بیـن رفتـن میـراث ارزشـی و هویّـت ملّـی و 
سـرمایه های فرهنگـی کسـب شـده در طـی سـالیان دراز توّسـط اعقاب و پیشـینیان 

مـا منجـر خواهد شـد.
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مبحث دّوم: کارکرد و ظرفّیت مسجد در روند جهانی شدن «
مسجد، یک عنصرنقش آفرین

واژه »مسـجد« بـا همـه بـار معنایـی کـه دارد، مفهومـی آشـنا بـرای همـه جهانیـان 
اسـت. مسـجد، سـنگری اسـت کـه بـه خوبـی می تـوان از آن در جهـت بازشناسـی و 
مواجهـه بـا تهدید هـا و فرصت هـای پیـش رو و احیای سـرمایه های فرهنگـی و میراث 
اخاقـی و ارزش بومی اسـتفاده کـرد. بی تردید، در روند مناسـبات جهانی و در فرآیند 
جهانی شـدن و پـروژه جهانی سـازی بـا رویکـرد اسـامی، »مسـجد« مهم تریـن پایگاه 
و عنصـر نقش آفریـن اسـت. یکـی از خطیرترین نقش های مسـجد، تعییـن چهارچوب 
فکـری صحیـح و مناسـب، بـرای شـکل دهی اذهـان اهـل مسـجد در سراسـر جهـان 
اسـت. اهّمیـت ایـن امـر تا آنجا اسـت که همـه مسـلمانان عالـم، واقعّیت ها و مسـائل 
پیرامـون خـود را بـا توّجـه بـه چارچوبـی که مسـجد در اذهان آنـان ترسـیم می کند، 
تعبیـر و تفسـیر می کننـد. ایـن پدیـده مهـم را »چارچوب بخشـی« یا »معنابخشـی« 

بـه رفتـار دیگـران تعریـف می کنند.
»مسـجد«، پایـگاه پیـام اسـام و مسـلمانان عالـم اسـت. اندیشـمندان و احیاگـران 
بسـیاری همـواره بـر اهّمیـت واژه هـا، عبـارات و کام به عنـوان عاملی مهـم در جهت 
تبیین و تشـریح چشـم انداز ها و افق های پیش روی دیگران اشـاره کرده اند. »اسـکاول 
شـین« کام را بـه مثابـه عصـای معجزه گـر در تعامـات اجتماعـی به شـمار می آورد. 
اگـر مـا امروز، »مسـجد« را بـه عنـوان مؤثّرترین پایگاه تحـّوالت فکری و سیاسـی در 
آینـده جهـان مطـرح کنیم، طنیـن آن به طور قطـع، در معادالت و تعامـات فرامرزی 

و فراملّیتـی اثرگـذار خواهد بود.
»مارتیـن لوترکینـگ« در یـک سـخنرانی در آمریـکا عبارتـی را بر زبـان آورد و گفت: 
»مـن یـک رؤیـا دارم«! همیـن سـخن او آغـاز جنبـش بـزرگ حقـوق شـهروندی در 

آمریـکا را رقـم زد.

تأثیر واژه های پیام دار در جهت دهی مهندسی فرهنگی
در خـال جنـگ جهانـی دّوم، بسـیاری از عملیات هـای نظامـی، فاقـد عنوانـی خاّص 
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بـه منظـور معنابخشـی و جهت دهـی اذهـان عمومی بـود. در جنگی که »جـرج دبلیو 
بـوش« علیـه عـراق و افغانسـتان آغـاز نمـود، انتخـاب عناوینـی نظیر »عملیـات برای 
آزادی عراقیـان« و »آزادی ماندگار« به شـکلی تصادفی نبـود، بلکه به صورت هدفمند 
در جهـت چارچوب دهـی و هدایـت اذهـان عمومی بـه کار رفت. کاربـرد چنین الفاظی 
در ادبّیـات بـا عنوان »صنعت اسـتعاره« مرسـوم اسـت. در صنعت اسـتعاره، نویسـنده 
قسـمتی از اجـزاء تشـبیه )مشـبه به یـا ادات تشـبیه( را حـذف نمـوده، ولـی معنـای 
ضمنـی این ارکان از مفهوم جمله برداشـت می گردد.اسـتعاره، بیشـتر وسـیله ای برای 
آراسـتن سـخنان ادبـی تلّقـی می شـود؛ ولـی اهّمیـت آن بیـش از ایـن اسـت؛ زیـرا 
اسـتعاره در واقـع، روشـی بـرای تفّکـر و طریقـی از بینـش را القـاء می کنـد. مکتـب 
»پسـانوین گرایی مدیریتـی« نیـز بـا الهام از ایـن مقوله ادبـی به ارائـه چهارچوب های 
معنایـی، در خصـوص مضامیـن موردنظـر محّققین و اندیشـمندان آن حـوزه پرداخته 
اسـت. هـر نویسـنده با انتخـاب اسـتعاره ای خـاّص، جنبه ها یـا ویژگی هـای خاّصی از 

یـک مقولـه را بزرگ نمایـی نموده اسـت.
بـه تازگـی، بـه مـوازات کاربـرد ایـن مفهـوم در علـوم سیاسـی، مفهـوم جدیـدی بـا 
عنـوان »الگوسـازی فرهنگـی« در ادبیات مدیریت فرهنگی مرسـوم گردیده اسـت که 
نمایانگـر فرآینـد سـاخت یا الگوسـازی اقدامات بـه منظور مشروعّیت بخشـی و هدایت 
اقدامـات و فّعالّیت هـای درون سـازمانی اسـت. البّتـه ایـن الگوهـا در فرآیندی جمعی 
سـاخته و پرداختـه می گـردد و مبتنـی بـر ارزش هـای ِصرف فـردی نیسـت. از این رو، 
می تـوان اسـتنباط نمـود کـه ترکیـب واژگان مهندسـی و فرهنگـی، داللت بـر تدوین 

الگـوی عقایـی و خردگرایانـه در مدیریـت راهبـردی فرهنگی دارد.

جهانی سازی مسجدمحور در مدیریت راهبردی فرهنگی
مـا امـروز بایـد از واژه و عنوان »جهانی سـازی مسـجد محـور« فراوان و مکّرر اسـتفاده 
کنیـم تـا پیـام خـود را در سراسـر جهان و در فضای اندیشـه و فلسـفه سیاسـی عالم، 
طنین انـداز نمائیـم. شـیوه و مشـی امـام خمینـی بنیان گـذار جمهـوری اسـامی 
ایـران در طـرح و تبییـن عناویـن و مقوالتـی ماننـد حکومـت اسـامی، والیـت فقیه، 
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جمهـوری اسـامی، بـر اسـاس الگـوی فـوق بـود و هم اینک، بـرای ترسـیم و طراحی 
آینده تاریخ انسـان بر مبنای »فرهنگ مسـجدمحور« بسـیار راهگشـا و کارسـاز است. 
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مبحث سّوم: جهانی سازی فرهنگ «
در شـروع هـزاره جدیـد، »جهانی شـدن« جایگاهـی بس مهم پیـدا کرده اسـت. البّته، 

سـؤاالت زیـر در ایـن خصـوص به ذهـن متبادر می شـود که:
جهانی شدن چگونه با فرهنگ قابل جمع است؟  ●
آیا می توان این دو اندیشه را باهم سازگار ساخت؟  ●
آیـا فرهنـگ ـ کـه محصـول مـکان و زمان ویـژه ای اسـت  -ظرفّیـت و قابلّیت  ●

جهانی شـدن را دارد؟ 
ایـن موضـوع عمیـق و پیچیـده از سـه دیـدگاه متفـاوت بـه شـرح زیـر قابل بررسـی 

: ست ا
1. ابتـدا فـرض کنیـم کـه فرهنـگ نمی تواند جهانـی شـود و هرگونه اّدعـای برخاف 
آن، فقـط تاشـی بـرای مشـروع جلـوه دادن یـا قانونی کردن اسـتیای یـک فرهنگ 
بـر سـایر فرهنگ هاسـت؛ منظور، سـلطه ای اسـت کـه ناشـی از ارزش ذاتـی فرهنگی 
نیسـت، بلکـه تابـع عوامل بـرون فرهنگی، فّنـاوری، اقتصادی یا سیاسـی اسـت. پس، 
نفـوذ و قـدرت یـک فرهنـگ خـاّص یـا ملّتـی کـه آن فرهنـگ، نماینده آن اسـت هر 
چقـدر باشـد، آن فرهنـگ نمی توانـد امیـدوار باشـد کـه در دیگـر فرهنگ هـا ریشـه 
بدوانـد. طبـق ایـن فـرض و از منظر این دیـدگاه، یک فرهنگ تهاجمی و سـلطه طلب، 

شانسـی برای پیـروزی ندارد.
2. دیـدگاه دّوم آن اسـت کـه فـرض کنیـم فرهنـگ می توانـد بـا اسـتفاده از ابـزار 
قدرتمنـد عصـر اّطاعـات، مانند رایانه هـا، ماهواره هـا، تلویزیون، فضای سـایبر و غیره 
جهانـی شـود؛ اّمـا ایـن فـرض، در برابـر طبیعـت واقعـی فرهنگ قـرار می گیـرد که از 
تنـّوع فرهنگـی حاصـل از تفاوت هـای بیـن جوامـع انسـانی و تفاوت هـای موجود بین 

ریشـه های جغرافیایـی و تجربه هـای تاریخـی مربـوط تولیـد می شـود. 
3. سـّومین رویکـرد نـه بـر پایـه حتمـی بـودن کثرت گرایـی فرهنـگ اسـت و نـه بـر 
اسـاس وحـدت آن بنـا شـده اسـت. اگرچـه زمینه هـای فرهنگـی و اّطاعاتـی باهـم 
یکـی نیسـتند، اّمـا در حـال حاضـر، دسـتاورد های عصـر اّطاعاتـی تعیین کننـده 
و  ارتباطـی  راه هـای  اّطاعـات،  فراهم کننـده جهانی شـدن  و  فرهنگـی  هنجارهـای 
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تعامـل بیـن فرهنگ هاسـت. آخرین نـوع از چنین راه هایی، »شـبکه جهانـی ارتباطات 
الکترونیکـی« یـا اینترنـت اسـت که با حـذف ابعاد زمانـی و مکانی، سـّیاره زمین را در 
اختیـار خـود گرفتـه اسـت و در حرکت تاریـخ با تمامـی الزامات و مفاهیمـی که برای 

فرهنـگ ایجـاد می کنـد، شـتاب عجیبـی ایجـاد کرده اسـت.

جهانی سازی و زبان و فهم یکسان
یکـی از الزام هـای مزبـور، ضـرورت یـک زبان ویـژه جهانی اسـت که بر موانع ناشـی از 
اختـاف زبـان فائـق آیـد. این موضـوع با اتّخـاذ زبـان موجود یـا اختراع زبانـی جدید 
بـرای ایـن منظـور مقـدور اسـت و امـروز تحقیـق بـرای اختـراع شـیوه های ترجمـه 
فـوری و خـودکار در جریـان اسـت. به هر حـال، واقعّیت آن اسـت که ابـزار الزم برای 
نزدیـک کـردن فرهنگ هـا بـه یکدیگر، فرهنـگ را ضعیـف خواهد کرد؛ زیـرا فرهنگ، 
پیـش از اینکـه تولیـد یـک نظـام جهانـی باشـد، بـه صـورت انـدام وار، بـه گروه هـای 
انسـانی گره خورده اسـت؛ یعنـی در مجموعه های خـاّص جغرافیایـی و تاریخی احاطه 
شـده اسـت و روایات، خاطرات و آرزوهای خاّص خود را دارد. از سـویی، جهانی شـدن 
بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه انسـان معاصر بـه طور دائـم و همزمـان در معـرض محّرک 
فرهنگـی خارجـی از یـک سـو و هویّـت فرهنگـی ذاتـی خـود از سـوی دیگـر اسـت. 
اکنـون ایـن سـؤال مطـرح می شـود که کـدام یـک از دو عامل فـوق در نهایـت، دارای 

قطعّیـت بیشـتری برای شـکل دادن بـه آینده فرهنگی انسـان هسـتند؟
برتـری فّناورانـه، سـرمایه ای ارزشـمند اسـت؛ بـه خصـوص زمانـی کـه بـه فرهنگـی 
خـاّص، جاذبـه جهانـی  ببخشـد. البّتـه هـر چنـد فّنـاوری یـک شـرط الزم اسـت، اّما 
شـرطی کافـی نیسـت؛ بـرای مثـال، در مـورد ایـاالت مّتحـده آمریـکا، حّساسـّیت 
انکارناپذیـر روش هـا و فنـون رسـانه های آمریکایـی، نقـش قاطعی در توسـعه بی چون 
و چـرای فرهنـگ آمریکایـی در سراسـر جهـان بازی کـرده اسـت؛ اّما در برابـر تهاجم 
فرهنگـی آمریکایـی در برخـی نقـاط جهـان از جملـه ایـران اسـامی، مقاومت هایـی 
عمیـق و پایـدار هـم صـورت گرفته اسـت و در آینده نیز ایـن مقاومت هـا و پایداری ها 

می توانـد صـورت بگیـرد.
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مبحث چهارم: محوریّت مسجد در فرآیند جهان گستری «
بـه نظـر مـا »مسـجد«، تنهـا سـنگری اسـت کـه در تمامـی نقـاط مسلمان نشـین 
جهـان، می توانـد در قالـب پایگاهـی مهـم و کانونـی پرانـرژی در برابـر مـوج فرهنـگ 
آمریکایـی مقاومـت کنـد و فطـرت و وجـدان انسـان ها را مـورد خطـاب قـرار دهـد و 
حرکتـی نـو را در صحنـه جهانـی رقم زند. کارشناسـان مسـائل فرهنگـی معتقدند که 
مشـارکت و حمایـت مردمـی به عنـوان موتور محّرکـه در طرح های فرهنگی به شـمار 
می آیـد. اسـتفاده از مفهـوم »همترازی« و »هم سـویی« در جهت انسـجام راهبردهای 
فرهنگـی، مثـل گفت وگـوی تمّدن هـا و مفاهیم جدید، ماننـد ایران فرهنگی )توسـعه 
و تعمیـق روابـط فرهنگـی بـا دولت هـا و ملّت هـای دارای فرهنگ مشـترک بـا ایران( 
نقشـی بسـزا در کسـب اهداف و آمـال فرهنگی در نقشـه تعالی فرهنگ مسـجدمحور 
ایفـا می کنـد. همان  گونـه کـه قرآن، رسـالت جهانـی دارد و باید گسـتره گیتی، عرصه 
ظهـور و تجلّـی نـور هدایـت اسـام و قـرآن باشـد، ظرفّیـت مهم تریـن پایـگاه دینی، 
یعنـی مسـجد نیـز به گونـه ای اسـت کـه بایـد محـور تحـّوالت بنیادیـن جهانـی در 

گسـتره همه عالم باشـد. 

تأثیر سازمان مساجد اسالمی در تحّوالت جهانی
امـروز مـا با رشـد بی رویـه سـازمان های بین المللی و فراملّـی رو به رو هسـتیم. همین 
رویکـرد بایـد در نـگاه ما به »سـازمان مسـاجد اسـامی« همـواره مـورد ماحظه قرار 
گیـرد. نهـاد »مسـجد« در نـگاه ما یک سـازمان فراملّی اسـت و به همین دلیل اسـت 
کـه می توانـد در پـروژه جهانی سـازی و فرآیند جهان گسـتری بسـیار تأثیرگذار باشـد. 
اگـر می خواهیـم که سـیر تحـّوالت جهانی را به سـمت عبودیّت خـدای متعال رهبری 
کنیـم، بایـد نگاهـی نـو بـه عالـم و آدم بیفکنیـم و فرهنگ هـای سـّنتی و بومـی را در 
سرتاسـر جهـان در راسـتای معرفـت حـّق متعـال جهت دهی کنیـم و این مهـم جز با 

محوریّـت سـازمان یافته »مسـجد« سـامان نمی یابد.
حقیقـت ایـن اسـت که به درسـتی مشـّخص نیسـت مجموعـه فرآیندهایی کـه امروز 
بـا عنـوان جهان گسـتری شـناخته می شـوند، از چـه زمانـی آغاز شـد. فقـط می دانیم 
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کـه از مّدت هـا پیـش، ایـن احسـاس ـ که سـرعت و ماهّیت تحـّوالت، موجب سـرعت 
گرفتـن سرسـام آور گروهـی از فرآیندهـای موجـود و تغییـر ماهّیـت برخـی از آنهـا و 
نیـز پدیـداری فرآیند هـای جدیـد شـدهـ  به وجـود آمد. خلـق مفهوم جهان گسـتری 
کـه بـه منظـور ساده سـازی، درک بهتریـن و اندیشـیدن دربـاره این تحـّوالت صورت 
گرفـت، در حـوزه نظـر و عمـل تاش های فشـرده ای را به همـراه آورده اسـت. پیروان 
ادیـان و مذاهـب الهـی و مـاّدی، مکاتـب فکری بـزرگ در علـوم اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـت و فرهنـگ، هـر یـک از منظـر خـود مباحثـی را در خصوص فضـای مفهومی 
ایـن واژه مطـرح کـرده و بـه نظریه پـردازی دربـاره گذشـته، حـال و آینـده جهـان در 
پرتـو آن پرداخته انـد و سـؤاالت بی شـماری  نیـز مطـرح شـده اسـت. برخـی از ایـن 

سـؤاالت عبارت انـد از: 
ماهّیت این فرآیند چیست؟  ●
آیا جهان گستری، فرآیند جدیدی است یا سابقه ای دیرینه دارد؟  ●
آیـا مجموعـه تحّوالتـی کـه امـروز در حوزه ایـن واژه جدیـد قـرار می گیرند،  ●

تحّوالتـی خودجـوش هسـتند یا توّسـط گروه خاّصـی از کنشـگران، اداره می شـوند؟ 
آیـا آنچـه کـه امـروز در حوزه هـای فّنـاوری، اقتصـادی، سیاسـت و فرهنـگ  ●

می بینیـم، جهانی شـدن اسـت یـا جهانی سـازی؟ آیـا پـروژه اسـت یـا پروسـه؟ 
این تحّوالت چه آثاری به همراه خواهند داشت؟  ●
بـر سـر حاکمّیـت دولت هـا، اقتصاد هـای ملّـی، فرهنگ هـای بومـی و هویّت  ●

ملّـی و سـّنتی چه خواهـد آمد؟ 
یـک  ● کـدام  و  هسـتند  کسـانی  چـه  آینـده  جهـان  در  عمـده  کنشـگران 

رترنـد؟  تأثیرگذا
جامعـه آینـده از حیـث ماهّیـت و نـوع تعامـات و کنش ها چگونـه جامعه ای  ●

خواهـد بود؟
ایـن پرسـش ها و ده هـا پرسـش دیگـر، چنـان اندیشـمندان و عملگرایـان را بـه خـود 
مشـغول داشـته اسـت کـه امـروز کمتـر رشـته ای از شـاخه های گوناگـون علـوم را 

می تـوان یافـت کـه بـه نحـوی درگیـر جسـت وجوی پاسـخی بـرای آنهـا نباشـد.
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بـا ایـن همـه بایـد گفـت کـه مـا هنـوز در مرحلـه شـناخت ایـن پدیـده هسـتیم. در 
تعریـف، تبییـن علـل پیدایـش و پیش بینـی آثـار و پیامد هـای ایـن پدیـده، بـه طـور 
تقریبـی هیچ گونـه وحدت نظـر وجـود نـدارد. برخاف این کـه امروز در حـوزه فّناوری 
از »انقـاب صنعتـی سـّوم« و »دهکده جهانی الکترونیک«، در حـوزه اقتصاد از منتفی 
شـدن امـکان اجـرای اقتصـاد کینـزی و »اداره اقتصـاد جهانـی توّسـط شـرکت های 
چندملّیتـی«، در حـوزه سیاسـت از گسـترش نهاد هـای فراملّـی و زوال دولت هـای 
ملّـی و در حـوزه فرهنـگ از ظهـور جامعـه مدنـی جهانی سـخن می گوینـد، همه این 
گفته هـا مخالفانـی نیـز دارنـد. تنهـا می تـوان پذیرفـت کـه علـم و فّنـاوریـ  به ویـژه 
فّنـاوری اّطاعاتـیـ  دامنـه نفـوذ جهانـی یافته اسـت. همچنین، بـا توّجه بـه ایجاد و 
فراگسـتری رژیم هـای جهانـی ملّـی، پولی و تجـاری، نظیـر صنـدوق بین المللی پول، 
بانـک جهانـی و سـازمان تجـارت جهانی، روند هـای اقتصـادی، گرایش جهانـی دارند 

و اقتصـاد جهان گسـتر، از هم اکنـون آشـکار اسـت.
در حوزه هـای سیاسـت و فرهنـگ، شـاهد روند هـای متضـاّدی هسـتیم. از یک سـو، با 
ایجـاد و رشـد بی سـابقه سـازمان های بین المللـی و فراملّـی، ماننـد اتّحادیّـه اروپایـی 
مواجـه هسـتیم و از سـوی دیگـر، گسـترش جنبش هـای ملّی گـرا و قوم گـرا، به ویـژه 
در یوگسـاوی، روسـیه، قفقـاز و حّتـی اروپـا، آمریـکا و کانـادا، را شـاهد هسـتیم. از 
سـویی، رواج عناصـر و شـاخصه های فرهنـگ غربـی، به ویـژه آمریکایـی را در سراسـر 
دنیـا شـاهد هسـتیم و از طـرف دیگـر، گسـترش نهضت هـای بازگشـت به خویشـتن، 
از جملـه جنبش هـای بنیادگـرا، اسـام گرایی و احیـای هویّت هـای بومـی، محلّـی، 
قومـی و ملّـی را بـه تماشـا نشسـته ایم. گروهـی رونـد فرهنگـی غالـب در جهـان را 
رونـد یکسان سـازی می داننـد و برخـی بـر این باورنـد که غلبـه نهایی بـا فرهنگ های 
سـّنتی و بومـی خواهـد بـود. آیا پیـروز نهایی ایـن کشـمکش فرهنگـی، »هم گرایی« 

خواهـد بـود یـا »واگرایـی«؟ ایـن پرسـش نیـز هنوز پاسـخ دقیقی نـدارد.

جهانی سازی فرصت یا تهدید
پرسـش مطـرح دیگـر در همـه عرصه هـا، به ویـژه در حـوزه عمـل و اقـدام ایـن اسـت 
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کـه آیـا جهان گسـتریـ   بـه خصـوص در حـوزه فرهنـگ ـ   فرصـت اسـت یـا تهدیـد 
محسـوب می شـود؟ آیـا آمریکایـی شـدن اسـت، ـ چنان کـه برخـی صاحب نظـران 

گفته انـدـ  یـا اسـتعمار معکـوس اسـت؟ 
سـؤال مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن پدیـده، چـه پیامد هـای مثبـت و منفـی را به 
همـراه خواهـد داشـت؟ طبیعی اسـت کـه نوع نگـرش ما به ایـن پدیده و پاسـخ هایی 
کـه بـه ایـن پرسـش ها می دهیـم، می توانـد مبتنی بر یکـی از سـه رویکرد زیر باشـد: 
1. می توانیـم یک بـاره تسـلیم ایـن فرآیند شـویم و تن به ایـن موج بسـپاریم و منتظر 

بنشینیم.  نتایج 
2. می توانیم به طور کامل از آن اعراض کنیم و کنار بگیریم و منزوی  شویم. 

3. می توانیم راه سـّوم را برگزینیم، یعنی در این فرآیند مشـارکت کنیم و باهوشـیاری 
کامـل از مزایـای آن بهـره بگیریـم و از پیامد هـای نامطلـوب آن، خـود را در امان نگاه 

داریم. 
بـه نظـر مـا بهتریـن رویکـرد بـرای مواجهـه بـا ایـن پدیـده، شـیوه سـّوم اسـت و در 
فرهنـگ اسـامی و ملّـی مـا نیـز ایـن روش، سـابقه و ریشـه ای طوالنـی دارد. روایاتی 
ماننـد »ُخـِذ الِحکَمـَه و لـو ِمـَن المشـرکین«1از امـام علـی و »اْطُلُبـوا الِْعلْـَم َو لَـْو 
«2و »ُخـُذوا العلـَم حیُث َوَجدتُمـُوه«3از پیامبر اسـام در ایـن زمینه برای  یـنِ بِالصِّ

ما راهگشـا هسـتند.

مراکز حّساس و تأثیرگذار در جهانی سازی 
برخـی معتقدنـد کـه جهانی گرایـی )globalization( بـه معنـای جهانی کـردن امـور، 
به ویـژه جهانی کـردن اقتصـاد اسـت. به گونـه ای کـه در آن، همـه بخش هـای جهـان، 
قسـمتی از یـک واحـد اقتصاد باشـند؛ یعنی بتوان در سراسـر جهان معاملـه کرد و هر 
تغییـر اقتصـادی در هـر نقطـه عالم، بر تمامـی اقتصاد هـای محلّی و ملّـی و منطقه ای 
تأثیرگـذار باشـد. در ایـن وضعّیـت، اقتصـاد جهانـی، همانند یـک اقتصاد ملّـی، به هم 

1 . مشکاهالنوار، ص134، ح612، الفصل الثامن فی العلم والعالم.

یِن َفإِنَّ َطلََب الِْعلِْم َفِریَضٌهَعلَی ُکلِّ ُمْسلٍِم«.  اُْطُلُبواالِْعلَْم َو لَْو بِالصِّ 2 . وسائل الشیعه، ج27، ص27، ح33119: »َقاَل النَِّبیُّ

3 . ر.ک: منیهالمرید، ص323، الفصل الثانی فی آفات المناظره.
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پیوسـته و واحـد خواهد بود.
عـّده ای از صاحب نظـران معتقدند که شـاید واژه »جهان گسـتری« ترجمـه دقیق تری 
بـرای )globalization( باشـد و فعـل آن هـم الزم و هـم متعـّدی اسـت. بنابراین، هم 
می تـوان آن را »جهان شـمول کـردن« یـا »یکپارچـه کـردن جهـان« ترجمـه کـرد و 
هـم می تـوان آن را به معنای »جهان شـمول شـدن« یا »یکپارچه شـدن عالـم« به کار 
بـرد. بـه هـر حـال، در عصـر حاضـر در علـوم انسـانی، معنایـی کـه از ایـن واژه قصـد 
می شـود، بـر یـک تحّول همه جانبـه داللـت دارد و نه تنها بُعـد جغرافیایـی کره زمین 
را در بـر می گیـرد، بلکـه بـر همه شـئون دنیوی انسـان، مثل اقتصاد و سیاسـت و دین 

و فرهنـگ و ... تأثیرگذار اسـت.

مسجد بستر ایدئولوژی جهانی سازی
آنچـه کـه امـروز بـرای مـا مسـلمانان بسـیار مهـم اسـت، مطالعـه بـر روی مراکـز و 
کانون هـای جهانی سـازی اسـت. بایـد توّجـه کنیـم کـه مراکـز جهانی سـازی، همواره 
در طـول تاریـخ تغییـر کرده انـد. در روزگاران گذشـته مراکـز قدرتـی، ماننـد یونـان، 
مصـر، چیـن و روم، جهـان را تحـت تأثیر شـدید خود قـرار می دادند. در دنیـای بعد از 
»رنسـانس« نیز آمسـتردام، لیسـبون، پاریس، لندن، واشـنگتن هر یک به سـهم خود 
و بـا ابزارهـای مـاّدی و ایدئولوژی هـای گوناگون تـاش کرده اند تا خواسـت خود را در 

جهـان گسـترده سـازند و ایـن آرمـان هنوز هـم دنبال می شـود. 
اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه چـرا مـا نتوانیـم در ایـن دنیـای متغّیـر و تأثیرپذیـر، 
»مسـجد« را در قالـب کانونـی محـّرک و مؤثّـر در معـادالت سیاسـی اجتماعـی و در 

تغییـرات ژئوپلیتیکـی مطـرح نمائیـم؟!
مبناهـا  ایـن  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می تـوان  را  جهانی سـازی  پایگاه هـای  و  مراکـز 
تقسـیم بندی کـرد: نیروی انسـانی، سـرمایه، جغرافیا، اندیشـه، فرهنـگ، مذهب، هنر، 
صنعـت و فّنـاوری و ... . از ایـن رو، مـا معتقدیـم کـه مسـجد بـه عنـوان پایـگاه بزرگ 
مذهـب، می توانـد یکـی از کانون هـای قدرتمنـد در فرآیند جهانی سـازی مطرح گردد.
هـر ایدئولـوژی بالقـّوه در کار گسـترش و توسـعه پیـروان خویش اسـت؛ اّمـا مراکزی 
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مانند مسـاجد اسـامی کـه در فرآینـد تاریخی خود، نقـش تأثیرگذار عینـی یافته اند، 
نیروهـای بالقـّوه و بالفعـل کارآمد تـری را بـرای ایجاد ایـن پدیده، یعنی جهانی سـازی 
دارنـد. در جهـان سـرمایه داری امـروز، وقتی یـک ایدئولـوژی مؤثّر، کم کـم رو به افول 
مـی رود، یـک ایدئولـوژی مکّمـل، هسـته های محـّرک جدیـدی را به وجود مـی آورد . 
بـه طـور مثـال، امـروز ایدئولـوژی لیبرالیسـم سـّنتی رو بـه افـول رفتـه اسـت؛ اّمـا 

»نئولیبرالیسـم« بـه صورتـی فّعال تـر در کار جهانی سـازی مؤثّـر اسـت.
در همیـن راسـتا، برخـی مراکـز قـدرت غربی، ماننـد صنـدوق بین المللی پـول، بانک 
جهانـی، سـازمان تجـارت جهانـی و ... تـاش می کننـد تا با مهـار منابع مهـم  قدرت و 
مراکـز توزیـع نیازهـای مردم جهان، رونـد جهانی شـدنـ  به ویژه آمریکایی شـدن ـ  را 
سـرعت بخشـند. بـه نظر می رسـد کـه مسـجد می تواند بـه عنـوان یک رقیـب بزرگ 

بـرای این گونـه مراکز مطرح شـود. 

پایداری و مقاومت در برابر موج جهانی سازی
طرفـداران جهانی سـازی، جهانی شـدن را یـک توسـعه ای اجتناب ناپذیـر می داننـد 
کـه نمی تـوان در مقابـل آن مقاومـت کـرد و بـا مداخلـه انسـانی، به ویـژه از طریـق 
نهادهـای سیاسـی، ماننـد دولـت و حکومـت، نمی تـوان بـر ایـن مـوج، تأثیـر زیـادی 
گذاشـت. بـه نظـر حامیان ایـن مـوج، جهانی شـدن پدیـده ای واقعی و ملموس اسـت 
و بـه منزلـه یـک تغییـر اساسـی در جغرافیـای روابـط اجتماعـی بـه شـمار می آیـد؛ 
یعنـی فرآیند هـای اجتماعـی هم اینـک بـه گونـه ای مسـلّط در مقیـاس جهانـی عمل 
می کننـد. بنابرایـن، تأثیـر جهانی سـازی را در همـه نقـاط عالـم می تـوان مشـاهده 
کـرد و روابـط متقابـل جهانی که سـبب می شـوند تـا مرزهـای ملّی اهّمیت خـود را از 
دسـت بدهنـد، به طور کامل مشـهود اسـت. امروز می بینیـم که اقتصادهـا، فرهنگ ها 
و سیاسـت های ملّـی در درون شـبکه های جهانـی و جریان هـای بین المللـی ادغـام 
می شـوند. جهانی سـازان بـر ایـن باورنـد که این تحـّوالت، به طـور قهـری تفاوت های 
سـلطه  و اقتـدار محلّـی و ملّـی را کاهـش می دهنـد و فرهنـگ و اقتصـاد جهانـی را 
یک دسـت و همِگـن می سـازند. جهانی سـازان بـه پیدایـش سـاختار جهانـِی تـازه ای 
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اشـاره دارنـد کـه بـه زودی، قوانیـن آن مشـّخص می کنـد که کشـورها، سـازمان ها و 
حّتـی افـراد چگونـه بایـد عمـل کنند. بر اسـاس نظریه انسـان، جهانی سـازی، شـکل 
اجتناب ناپذیـری از توسـعه اسـت کـه هرگونه تاش بـرای مقاومت و پایـداری در برابر 

آن بـه شکسـت خواهـد انجامید.
اّمـا جهانی سـازی در دهـه پایانـی قـرن بیسـتم، یعنـی ده سـال پـس از شـکل گیری 
جدیـد و بـا ارائـه دسـتور کار خـود در وضعّیـت پیچیـده ای قـرار گرفـت و مخالفـان 
ایـن نظـام، سـازمان یافته تر و نیرومند تـر از گذشـته بـه مقابلـه پرداختنـد. مقاومـت 
در برابـر جهانی سـازی را می تـوان بـه گونـه ای مقاومـت در برابر مدرنیسـم دانسـت و 
بنابرایـن، ایـن مقاومـت بـه شـکل های سـّنتی و رادیکالـی از چـِپ کاسـیک تـا چِپ 
جدیـد و در قالـب جنبش هـای منطقه گرایـی، ملّی گرایـی و معنویّت گرایـی صـورت 
می گیـرد. بـه ایـن ترتیـب، مخالفـان جهانی سـازی، در میـان اقشـار مختلـف و در 
سراسـر جهـان یافـت می شـوند. اغلـب آنهـا، قشـرهایی هسـتند کـه در طـول تاریخ، 
همـواره بـا بی عدالتـی مبـارزه کرده انـد. ایـن گروه هـا می تواننـد در »کانـون مسـاجد 
اسـامی«، مجتمـع و مّتحـد شـده و بـه جنبـش و مقاومـت خـود، انسـجامی تـازه 
ببخشـند. برخـی، به ویـژه سـّنت گرایان معتقدنـد کـه در اهّمیـت جهانی سـازی بـه 
عنـوان مرحلـه ای جدیـد اغراق می شـود. طرفـداران این دیـدگاِه سـّنت گرایانه عقیده 
دارنـد کـه فّعالّیت هـای اقتصادی، سیاسـی، اجتماعـی، مذهبی و ...، بیشـتر منطقه ای 
هسـتند تـا اینکـه جهانـی باشـند و هنـوز نقـش مهّمی بـرای دولـت  ـ  ملّـت ، قائل اند. 
سـّنت گرایان و محافظـه کاران، نسـبت بـه جهانی سـازی بدبین هسـتند و عقیده دارند 
ایـن پدیـده، نشـانه ای از تغییـر بنیانـی یـا منّظـم در روابـط اجتماعـی نیسـت، بلکـه 
جهانی سـازی یـک اسـطوره یـا »مرحلـه گـذار«، میـان گذشـته و حال اسـت و نقش 

انتقالـی دارد.
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مبحث پنجم: جهانی شدن به معنای آمریکایی شدن! «
در حقیقـت ، دولـت آمریـکا در تاش اسـت که با عنوان جهانی شـدن،  آمریکایی شـدن 
را سـازمان دهی کنـد. در بسـیاری از کشـورهای جهـان و بـه خصـوص در ایـران بـا 
جهانی شـدن بـه معنـای آمریکایی شـدن مخالفت می شـود. امـام خمینـی یکی از 
مؤثّرتریـن و پرنفوذ تریـن شـخصّیت های جهـان معاصـر، بـا جهانی شـدن بـه معنـای 
آمریکایی شـدن مخالـف بـود. ایشـان طـی یـک شـعار معـروف و تاریخـی فرمودنـد: 
»آمریـکا هـم هیـچ غلطـی نمی توانـد بکنـد و جوان ها هم مطمئـن باشـند آمریکا هم 
هیـچ غلطـی نمی توانـد بکند«.1امروز هـم مقام معّظم رهبـری با درایـت و تدبیر، موج 
عظیـم مخالفـت بـا اسـتکبار جهانـی بـه سـر کردگـی آمریـکا را هدایـت می کنند. در 
ایـران امـروز این نکته به روشـنی مطرح اسـت که هـدف جهانی شـدن از نظر حاکمان 
آمریـکا و اروپـا، اشـاعه فرهنـگ غـرب و غربی ها اسـت و آمریکایی هـا، می خواهند که 
دیگـران مقلّـد آنهـا باشـند. در حالـی  که هـدف ما از جهانی شـدن این اسـت که میان 

همـه اقـوام و ملـل امـکان تبادل نظـر، تَعاطی افـکار و تضـارب آراء به وجـود آید.
اندیشـمندان مسـلمان و انقابـی بایـد بـه ایـن نکتـه توّجـه کننـد که جهانی شـدن و 
آمریکایـی شـدن، تحـّول تاریخـی مطامـع و مطالبـات اقتصـادی غـرب در پنـج قـرن 
اخیـر اسـت و آمریـکا، غـرب را نیـز در سـلطه خـود گرفته اسـت.از ایـن رو، در چنین 
شـرایط پیچیـده ای بایـد آگاهانـه دسـت به انتخـاب بزنیـم و ماننـد بازیگـری فّعال و 
خـّاق وارد عمـل شـویم و فقـط تماشـاگر صحنه هـا و تحـّوالت جهانـی نباشـیم. مـا 
می توانیـم »مسـاجد« را در پهنـه جهـان امروز بـه کانون هایی برای تاش در راسـتای 

بسـط و توسـعه فرهنـگ وحیانـی تبدیـل کنیم.

موج مسجدسازی و اسالم گرایی در قلب آمریکا
خبرنـگار فاکس نیـوز ایـن چنیـن گزارش می دهد: سـه مسـجد جنجالی در »تنسـی« 
آمریکا در حال سـاخت اسـت. در »ویسکانسـین« و »بروکلین« و »اسـتاتن ایلند« هم 
مسـاجدی در دسـت سـاخت اسـت. نظرسـنجی های جدیـد نشـان می دهـد بیشـتر 

1 . صحیفه نور، ج10، ص516.
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سـاکنان نیویـورک، مخالـف سـاخته شـدن مسـجد در نزدیک مقـّر برج هـای دوقلوی 
سـازمان تجـارت جهانـی هسـتند. طبق آمـار، 52درصـد سـاکنان نیویـورک، مخالف 
سـاخته شـدن ایـن مسـجد هسـتند؛ اّمـا 31درصـد خواسـتار سـاخته شـدن چنیـن 

مسـجدی هسـتند و 17درصـد هـم نظری در ایـن بـاره ندارند.1
بـا توّجـه به شـرایط فعلـی و ماحظـه تحـّوالت جهانی، پیش بینـی نگارنده آن اسـت 
کـه در آینـده ای نـه چنـدان دور، رئیـس جمهـور آمریـکا یـک شـخصّیت مسـلمان 

بود! خواهـد 
اکنـون بایـد سـیر جریانـات و سیاسـت های بین المللـی را بـا دّقـت مـورد مطالعـه و 
ارزیابـی قـرار دهیـم و خـود را بـرای آینـده ای آمـاده سـازیم کـه جهـان بـر اسـاس 
»محوریّـت و کانونّیـت مسـجد« بـه عنـوان بزرگ تریـن و مؤثّرتریـن پایگاه اسـامی، 
دچـار تحّوالتـی اساسـی و بنیادیـن گـردد. طـرح مباحث اسـتراتژیک و کاربـردی در 
اندیشـه حکومـت جهانی از دیدگاه اسـام، هم  اکنـون ضرورتی دوچندان یافته اسـت. 
بـر اندیشـمندان جهـان اسـام فرض اسـت که بیـش از پیش بـه این مهـم بپردازند و 

بـا نگاهـی نوپردازانـه، ایده هـا و تئوری هـای نویـن را ارائـه دهنـد.

پوچ گرایی غرب و رویکرد دوباره به فرهنگ مسجد2
علم گرایـی افراطـی غربیـان، موجـب رشـد پوچی گرایـی و بی معنایـی زندگـی آنـان 
شـده اسـت. کسـانی چون فرانش کافـکا، آلبرکامو، سـاموئل بکـت، آرتورآداموف، ژان 
پـل سـارتر و اوژن یونسـکو، حامـی رویکرد پوچ گرایی هسـتند و این توّهـم را در قالب 

نمایش نامـه، مقالـه و کتـاب بـه تصویر کشـانده اند.
و  دانسـته  افراطـی  علم گرایـی  زائیـده  را  )پوچ انـگاری(  نیهیلیسـم  فوراسـتیه،  ژان 
می گویـد: بنابـر اندیشـه های »سـارتر« و»کافـکا« کـه آثارشـان را می تـوان پیامدهای 
منفـی دانـش تجربـی و تحقیر و تخریب ارزش های سـّنتی دانسـت، انسـان موجودی 
بی معنـا و رهـا شـده در جهـان بی معناسـت و ... . این گونـه اندیشـه های پوچ گرایانـه و 

1 . خبرنامه جامعه مدّرسین، شماره 1056.

2 . در این مبحث از کتاب »دین و دنیای مدرن« نوشته دکتر ابوالفضل ساجدی استفاده شده است.
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نیسـت انگاری، سراسـر نمونه هـای ادبّیـات نویـن غـرب را آکنده اسـت«.
روژه دوپاسـکیه در کتاب »سرگذشـت اسـام، سرنوشـت انسان« می نویسـد: »با اعام 
پوچـی زندگـی انسـان و هیـچ  بـودن جهـان، زندگـی در روی زمیـن برای بسـیاری از 
غربیـان بـه طـور عملـی معنـا و مفهـوم خـود را از دسـت داده اسـت... چـون در ایـن 
تمـّدن غربـی »معنـای انسـان« مفقـود و مجهول اسـت. از ایـن رو، امید هـا و آرزوهای 

ژرف او نادیـده و ناشـناخته مانده اسـت.
بی تردیـد، بحـران معنـوی کـه امـروز غـرب معاصـر را تحـت سـیطره خود قـرار داده 
اسـت، نقطـه کانونی مسـجد و پیـام آزادی بخش دیـن را در مرکز توّجـه جهانیان قرار 
داده اسـت. اسـتاد شـهید مطّهـری؛ سـخنی زیبـا در ایـن زمینـه گفته اسـت: »امروز، 
بیشـتر دریافته انـد کـه عالم گرایـی محـض و تربیـت علـم خالـص از سـاختن انسـاِن 
تمـام ناتـوان اسـت. تربیـت علمـی خالـص، انسـان تـک  سـاحتی می سـازد نه انسـان 
چنـد سـاحتی. امـروز، همـه دریافته انـد کـه عصر علـم محض به پایان رسـیده اسـت 
و یـک خـأل موجـود در درجـه اّول یک خـأل آرمانی اسـت؛ خائی در ناحیـه مقاصد و 

غایـات و آرمان هـا اسـت، خائـی اسـت کـه بـه پوچ گرایـی منتهی می شـود«.1

نهضت جهانی بازگشت به دین و مسجد
بـه راسـتی شـواهد فراوانـی امـروز وجـود دارد کـه نشـان می دهـد علم گرایـی و 
عقل گرایـی و عقل گرایـِی افراطـی برای هدایت بشـر، ثمری نداشـته اسـت و از سـوی 
دیگـر، رشـد فزآینـده دین گرایـی و توّجه بـه کانون عبـادت، یعنی مسـجد را در میان 
غربیـان موجـب شـده اسـت. تـوده مـردم غـرب، امـروز به ایـن نتیجـه رسـیده اند که 
فّنـاوری، علـوم تجربـی محـض و ماّدی گرایـِی ِصـرف، نیـاز معنوی انسـان را بـرآورده 
نمی سـازد. نشـریه »دیلـی تلگـراف« می نویسـد: تحلیل گـران اجتماعـی می گوینـد 
یکـی از علـل توّجه بیشـتر مـردم به مذهـب، این حقیقت اسـت که مانند گذشـته در 

مذهـب و علـم دیگـر ناسـازگاری دیده نمی شـوند.2

1 . مطّهری، مرتضی ، انسان  و ایمان، ص31 - 20.

2 . روزنامه رسالت 6/3/76 به نقل از خبرگزاری جمهوری اسامی. 



167 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

بـدون تردیـد، وقـوع انقـاب اسـامی ایران و پیونـد میان »علـم و دین در مسـاجد«، 
دانشـگاه ها و حوزه هـای علمیـه ما در طول سـه دهه پـس از پیروزی انقاب اسـامی، 
نـگاه جهانیـان بـه دو مقولـه علم و دین را عوض کرده اسـت. »مسـجد«، محلّی اسـت 
کـه دیـن و علـم و معنویّـت در آن بـه یکدیگر گـره می خورند و ترکیبی زیبـا و جّذاب 
فراهـم می آورنـد و همیـن پیونـد زیبـا، امـروز در سـطح جهـان، مطلـوب و گمشـده 

حقیقی بشـر است.
دکتـر پنتـی کاینـن، از محّققان و اسـتادان دانشـگاه فناند می گویـد: در جهان امروز، 

تمایـل بـرای پذیـرش دیـن به وجـود آمده و ایـن تمایل رو به افزایش اسـت.1
همچنیـن، »پیتـر شـوالتور« نویسـنده و تحلیل گر سیاسـی معـروف در کشـور آلمان 
در همایشـی بـا عنـوان »اسـام و اختاف هـای فرهنگ جهانـی« تصریـح می کند که 

اکنـون نهضـت بازگشـت بـه دیـن و مدینه فاضله آغاز شـده اسـت.2
از نـگاه تحلیلـی مـا، امـروز هرگونـه گرایـش بـه دیـن و معنویّـت در جهـان غـرب، 
گرایشـی مجـّدد به سـمت کانـون عینی و خارجی دین، یعنی کانون مسـجد، شـمرده 
می شـود. حـال از خـود بپرسـیم کـه مـا از ایـن فرصـت طایـی بـرای نشـر و بسـط 
فرهنـگ اسـامی در جهـان، بـه چـه میـزان سـود برده ایـم؟!  پیونـد حقیقـی میـان 
دیـن و علـم، معنویّـت و ماّدیـت، دنیـا و آخـرت، عقـل و دیـن و ... آن هنـگام عینّیت 
فـردی و اجتماعـی پیـدا می کنـد کـه مـا در درون مسـجد بـه عنـوان پایـگاه دیـن و 
عبـادت، مباحـث علمـی و کاس هـای درسـی در علـوم و فنـون جدید را ارائـه دهیم 
و نیـز در درون دانشـگاه ها و مراکـز و علمـی، مسـاجد و کانـون سـهل الوصول عبـادت 
داشـته باشـیم. ایـن مهـم، اقتضـا می کند که مـا در طراحـی و مهندسـی مجتمع های 
مسـکونی، مراکـز علمـی و دینی خـود تجدید نظر کنیـم و الگوهای ویـژه ای به منظور 

تأمیـن اهـداف بیان شـده ارائـه نمائیم.

1 . کیهان فرهنگی، سال 1372 و روزنامه کیهان 12/9/74.

2 . همان.
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مساجد، کانون عبادت و قدرت
کیفّیـت رخدادهـای اجتماعـی و مسـیر تحـّوالت سیاسـی در هـر جامعـه ای، مدیون 
مراکـز قـدرت و نهادهـای تأثیرگـذار اجتماعـی اسـت. نهـاد دیـن در میـان نهادهـای 
اجتماعـی، یکـی از مؤثّرتریـن نهادهاسـت و بـه تعبیرنگارنـده ایـن سـطور، »فرانهاد« 
اسـت؛ چـرا کـه دیـن، در تمامـی نهادهـای دیگـر مؤثّر بـوده و زیربنـای سـایر نهادها 

تلّقـی می شـود.
همچنیـن، تبلـور قـدرت دیـن در نمـاد عینـی دین، یعنـی مسـجد، عینّیـت می یابد. 
امـروز تحلیل گـران جهانـی، بـه خصوص در غـرب پی برده انـد که: »در شـرایط حاضر، 

هیـچ قـدرت اجتماعـی قوی تـر از دیـن در جهان وجود نـدارد«.1
معنـای سـخن مذکـور، ایـن اسـت کـه در شـرایط حاضـر هیـچ پایـگاه اجتماعـی به 
انـدازه مسـجد در بسـیج توده مـردم و نیروهـای اجتماعی بـرای بهره گیـری از قدرت 
اجتماعـی، تأثیرگـذار نیسـت. هفته نامـه فرانسـوی »نـوول ابزرواتور« ضمـن تحلیلی، 
نویسـد: »مـردم دنیـا به طـور روزافزون، چه در شـرق و چه در غرب، به طـرف خداوند، 

مذهـب و معنویّـت سـوق پیـدا می کنند«.2

1 . گراهــام فولــر، تئویســین برجســته ســازمان جاسوســی ســیا در سیاســت خارجــی، مجلّــه فاریــن پالــی، چــاپ آمریــکا، بــه نقــل 

از جمهــوری اســامی 24/3/1374.
2 . رونامه ابراز، موّرخ 6/6/1375.
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مبحث ششم: راهبرد ها و راهکارها «
بـرای نیـل بـه مرحلـه شـکوفایی و فعلّیت تمـّدن اسـامی و محوریّت کانونی مسـجد 
در عرصـه جهانـی توّجـه بـه راهبردهـای و راهکارهای زیـر، ضروری به نظر می رسـد:

الف( نقد درون مایه سکوالریزم
تحلیـل و بررسـی اندیشـه سـکوالریزم و نقـد مبانـی آن بـا روش منطقـی و فلسـفی 
یکـی از ضرورت هـای فلسـفی و کامـی در حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه ها اسـت که 
ضـروری اسـت تـا توّسـط علمـا و اندیشـمندان جهـان اسـام به طـور جـّدی صورت 

. د گیر

ب( تقویّت عالئق معنوی و روحانی
در مـرداد 1376 بـه مناسـب سـالگرد روز جهانی جوانان کاتولیـک، گردهمایی بزرگی 
بـا حضـور پـاپ ژان پـل دّوم برگـزار گردیـد کـه در آن بیـش از یـک میلیـون نفـر به 
نیایـش پرداختنـد. در ایـن مراسـم، جوانـان کاتولیـک از140 کشـور جهـان حضـور 
داشـتند.1همین طور جمعّیـت میلیونـی از زنـان سیاه پوسـت آمریکایـی در فیادلفیـا 
اعـام کردنـد کـه اکنـون زمان تقویّـت پیونـد روحانی و معنـوی در خانـواده و جامعه 

سیاه پوسـتان فرا رسـیده اسـت.2
صدهاهـزار نفـر از مـردم آمریـکا کـه در اجتمـاع میلیونـی مقـّدس به دعوت سـازمان 
میثـاق گردهـم آمـده  بودنـد، به دعا نشسـته و خواسـتار بازگشـت معنویّت بـه جامعه 
خـود شـدند.3این وقایـع و رخدادهـا و نظایـر آنها مانند مراسـم 43هزار نفـری جوانان 
طرفـدار مسـیح، بـه هدف آشـنایی بـا ارزش هـای معنوی و ایمـان شـخصی و اجتماع 
15هـزار نفـری زنـان آمریکایـی در اُهایـو بـرای دعـوت بـه یکتاپرسـتی و ارزش هـای 
مذهبـی و معنـوی بـه عنـوان راهـکار خـروج از بن بسـت های اخاقـی، نشـان دهنده 

نیـاز شـدید بشـر امروز بـه محوریّـت و کانونّیت مسـجد در رشـد معنویّت اسـت.

1 . دین و دنیای مدرن، ص 121.

2 . همان، به نقل از جمهوری اسامی، موّرخ 5/8/1376.

3 . همان، به نقل از کیهان موّرخ 13/7/76 و ماهنامه صبح، شماره 76.
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ج( توّجه به مذهب در امور بازرگانی
کارشناسـان بـر ایـن باورند کـه امروز بـرای برنامه ریزی و توسـعه فّعالّیت  هـای تجاری 
و امـور بازرگانـی توّجـه به مذهب یک ضرورت اسـت. مـا باید از ایـن فرصت در جهت 

تحکیـم اندیشـه های تمّدنی خود در سـطح جهانی بهـره بگیریم.

د( به کارگیری رسانه ها و تأسیس شبکه رسانه ای »مسجد«
محّققـان گـزارش می دهنـد کـه هم اکنـون ایسـتگاه های رادیویـی در آمریـکا کـه 
برنامه هـای مذهبـی پخـش می کننـد، میلیون ها شـنونده را بـه خود جـذب کرده اند.1
همان گونـه کـه مـا امروز، شـبکه مسـتقلّی بـه نام شـبکه قـرآن داریم، باید شـبکه ای 
مسـتقل بـا عنـوان »مسـجد« نیـز تأسـیس و راه انـدازی کنیـم تـا بتوانیـم مخاطبان 

داخـل و خـارج را بـرای جـذب بـه مسـجد به عنـوان کانونـی مؤثّـر، تغذیـه نمائیم.
همچنیـن، بر اسـاس گزارش شـبکه خبـری »رویتـر«، یک چهارم کاربران بزرگ سـال 
اینترنـت در آمریـکا ـ کـه حـدود 28 میلیـون نفر هسـتند ـ به دنبال اّطاعـات مذهبی 
و معنـوی در ایـن شـبکه هسـتند کـه ایـن رقـم روزانـه بالـغ بـر سـه میلیـون نفـر 
می شـود.2بنابراین، سـایت های متعـّدد و گسـترده بـا محوریّـت مسـجد یـک ضرورت 

اسـت. انکارناپذیر 

هـ( حلّ  تعارض ظاهری برخی آموزه های دینی با علم و عقل
گرچـه عقـل و علـم بـا دیـن تعـارض نـدارد، اّمـا بـه ظاهـر، برخـی آموزه هـای دینی 
نقلـی، همچون مسـئله خلقـت انسـان از ِگل و ... با برخی تئوری های علمی و فلسـفی 
تعـارض دارد. مـا بایـد در حرکـت علمـی و فرهنگی رو به فـردی خود، ایـن تعارض ها 
را تحلیـل و بررسـی کنیـم و بـا حـلّ  آنهـا بسـتر های علمـی و عقلـی بـرای تعمیـق 

گسـترش آموزه هـای دینـی فراهـم نماییم.
بر اسـاس گزارش مؤّسسـه تحقیقاتی گالـوپ در آمریکا، حدود دو هـزار عنوان کتاب در 

1 . جمهوری اسامی، موّرخ 8/3/1376.

2 . دین و دنیای مدرن، ص123.
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بـازار وجـود دارد کـه بـه موضوعاتـی در مورد عبـادت پرداخته انـد. این تعداد، سـه برابر 
تعـداد عناوینـی اسـت کـه در موضوعات چینی چاپ شـده اسـت. به دلیل اقبـال مردم 
بـه موضوعـات دینـی در جوامـع غربی، امـروز حّتی بـرای فیزیک دانان، کیهان شناسـان 
و منّجمـان غربـی، ایـن نکتـه سـودآور شـده کـه در عنوان کتاب هایشـان اسـم خـدا را 
بگنجاننـد. گرچـه در داخل کتاب، کاری به خدا نداشـته باشـند؛ بنابراین، عناوینی نظیر
God And The New Physics و God Of Mind The و ... رایج شده است و علّتش هم 

ایـن اسـت کـه اقبال عاّمه بـه این قبیل کتاب هـا زیاد بوده اسـت؛ زیرا بسـیاری از مردم 
می خواهنـد تعـارض بیـن علـم و دین شـان حلّ  شـود؛ زیرا به آنها گفته شـده اسـت که 

بایـد بیـن ایـن دو یکی را انتخـاب کنند، اّمـا آنان هـر دو را می خواهند.1

1 . همان، ص 123.
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نتیجه گیری «
َِّذیَن اْسـُتْضِعُفوا فِـی الْْرِض َو نَْجَعلَُهْم  قـرآن کریـم می فرمایـد: »َو نُِریـُد أَن نَُّمنَّ َعلَی ال
ـًه َو نَْجَعلَُهـُم الَْواِرثِیـَن؛ مـا چنیـن اراده ای داریـم که بـر مسـتضعفان زمینی مّنت  أَئِمَّ

گذاریـم و آنـان را پیشـوایان و وارثـان زمین قـرار دهیم«.1
تعلّـق اراده الهـی بـر امامـت و پیشـوایی مسـتضعفان و وراثـت زمیـن توّسـط آنـان، 
جهت گیـری و هدفمنـدی حرکـت پویـای اّمـت اسـامی در جهت تثبیـت ارزش های 
دینـی در زمیـن را پیـام می دهـد. ظرفّیت هـای موجـود در جوامع بشـری، نویدبخش 
آینـده ای روشـن در تاریـخ بشـری بـا محوریّـت دیـن و کانونّیـت »مسـجد« اسـت. 
همان گونه که فروپاشـی شـوروی سـابق و فرومایگی کمونیسـم و اندیشـه ماتریالیسم، 
بعیـد بـه نظـر می رسـید، اّما عاقبت محّقق شـد. تفّوق اندیشـه الهی بر سـایر مکاتب و 
اندیشـه های موجـود در جهـان و نیز عینّیت یافتن »اندیشـه دینی و مسـجدمحوری« 
در دنیـای پیچیـده امـروز، گرچـه بعید به نظر می رسـد، اّما شـدنی اسـت و مـا منتظر 

فردایـی آن گونه هسـتیم. 

1 . قصص، آیه5.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
مطّهری، مرتضی ، انسان  و ایمان، تهران، انتشارات صدرا. «
جدیــد بنــاب، علــی، تحلیــل بــر عملکــرد یهــود در عصــر نبــّوت، قــم، مرکز انتشــارات مؤّسســه آموزشــی  «

و پژوهشــی امام خمینــی، چــاپ دّوم، 1385هـ.ش.
ـــــــــــــــ، عملکــرد صهیونیســم نســبت بــه جهــان اســام، قــم، مرکز انتشــارات مؤّسســه آموزشــی  «

و پژوهشــی امــام خمینــی، چــاپ دّوم، 1385هـ.ش.
خبرنامــه سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، قــم، جامعــه مدّرســین حــوزه علمیــه قــم، شــماره 1056، تاریخ  «

27/4/1389هـ.ش.
ــو، ترجمــه: غامحســین  « ــن و چشــم انداز های ن ــد، دی پییــر آســتون، میلتــون یینگــر، لگنهــاوزن محّم

ــاپ دّوم،  ــم، چ ــاب ق ــتان کت ــامی، بوس ــات اس ــات و تحقیق ــز مطالع ــفه مرک ــد کام و فلس ــی، واح توّکل
1380هـ.ش.

»  ،ــی ــام خمین ــم، مؤّسســه آموزشــی و پژوهشــی ام ــدرن، ق ــای م ــن و دنی ســاجدی، ابوالفضــل، دی
1387هـ.ش.

ــژه جهانی ســازی(،  « ــه علمــی و پژوهشــی، پژوهــش و ســنجش، ســال هشــتم، شــماره 25 )وی فصلنام
ــار1380. به

ماهنامــه مهندســی فرهنگــی، نشــریه تخّصصــی شــورای عالی انقــاب فرهنگی، ســال ســّوم، شــماره های  «
29و30، خــرداد و تیر 1388هـ.ش.
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مسجد، کانون حماسه های اسالمی 

)از آغاز تاکنون(

غالمرضا گلی زواره

چکیده «
مقالله حاضلر بله بررسلی نقلش مسلاجد به عنلوان کانلون قیام هلای اسلامی، از آغاز 
تلا انقلاب اسلامی می پلردازد. ایلن مقالله، ابتلدا بله نقش عبادی و سیاسلی مسلجد 
در عصلر پیامبلر اسلام پرداختله اسلت. در ایلن دوران، مسلجد بله منزلله پایگاه 
اساسلی تماملی فّعالّیت هلای عبلادی و سیاسلی مسللمانان بلود و یکلی از مهم تریلن 
کارکردهلای آن، حرکلت و جهلاد بلود؛ به گونله ای کله انجام املور مربوط بله مقّدمات 
فکلری و اجتماعلی اکثلر غلزوات در مسلجد تلدارک دیلده می شلد. سلپس، نگارنلده 
بله نقلش سیاسلی مسلجد کوفله می پلردازد کله مّدتلی محلّل تفسلیر آیلات قلرآن، 
بیلان سلّنت رسلول خلدا و عرضله معلارف اسلام و پایلگاه ارشلادها، هدایت هلا و 
خروش هلای املام عللی بوده اسلت. مسلجد جامع دمشلق نیز از جمله مسلاجدی 
اسلت کله کارکرد سیاسلی مهّمی داشلته اسلت؛ گرچه حکوملت پلید امویلان، به ویژه 
معاویّله، بلرای قلرار دادن پوششلی بلر جنایلات و مفاسلد خویلش، هر صبح و شلام به 
ایلن مسلجد می آملد و بله عنوان نملاز جماعلت و سلخنرانی از آن اسلتفاده می نمود، 
اّملا در همیلن مسلجد بلود کله املام سلّجاد بلا بیاناتلی شلیوا و رسلا، از فضایلل 
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اهل بیلت سلخن گفلت و از حماسله کربلا و جنایلت شقاوت پیشله گان املوی در 
کربلا گزارشلی ارائله داد. بلا سلخنان حماسلی و روشلن گر املام سلّجاد مسلجد، 
یکپارچله ممللّو از فریلاد، گریله، شلور و هیجلان شلد و ماهّیلت فسلاد و تبلاه کاری 
نظلام اسلتبدادی و اختنلاق املوی رسلوا گردیلد. در نهایلت، نگارنده نقش مسلاجد را 
در قیام هلای علویلان، سلربداران و قیلام گوهرشلاد و نقلش مسلاجد در عصلر کنونلی 
در شلکل گیری و پیلروزی انقلاب اسلامی و جنلگ تحمیلی مورد بررسلی قلرار داده 

ست.  ا

واژگان کلیدی:  «
مسلجد، حماسله های اسلامی، مسلجد کوفه، جاملع دمشلق، قیام های علویلان، قیام 
سلربداران، خشلم مقّدس، قیام گوهرشلاد، فریلاد اعتراض، انقاب اسلامی، اوج گیری 

 . نهضت
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اشاره «
مطالعله سلیر تحلّوالت و تاریخچله جنبش هلای سیاسلی، اجتماعلی و حرکت هلای 
مردملی و انقابلی در ادوار گذشلته، به ویلژه تاریلخ معاصلر جهلان کله با هلدف ایجاد 
اصاحلات و یلا دگرگونلی در سلاختار نظام هلای حاکلم بلر جواملع بشلری صلورت 
گرفتله، نشلانگر آن اسلت کله ایلن جنبش هلا هملواره از خاسلتگاه و پایلگاه ویلژه ای 
برخلوردار بوده انلد؛ بله عنلوان نمونله می تلوان از انقلاب کبیلر فرانسله کله در سلال 
17۸۹ میلادی بله وقلوع پیوسلت نلام بلرد کله خاسلتگاه و خیزشلگاه آن، زنلدان 
باسلتیل در شلهر پاریلس بلوده اسلت. در انقاب اکتبلر 1۹17 میادی در روسلیه نیز 
محیط هلای کارگلری، کارخانجلات و جواملع دهقانلی، نقش زمینه سلازی و گسلترش 
جنبلش مارکسیسلتی را برعهلده داشلتند. در میلان مسللمانان نیلز »مسلاجد« بله 
عنلوان مراکلز شلروع شلکل گیری انقاب هلا و حرکت هلای مردملی در مبلارزه علیله 
ظللم و سلتم، به  ویلژه در دوران معاصلر، نقلش تعیین کننلده ای داشلته اند. در نوشلتار 
مختصلر بله نقش عبادی و سیاسلی مسلجد از صدر اسلام تا پیروزی انقاب اسلامی 

بله عنلوان کانلون قیام هلای اسلامی می پردازیلم.
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نقش عبادی و سیاسی مسجد  «
مهم تریلن پدیلده جغرافیایلی در اسلام بله شلکل مسلجد تجلّلی می نمایلد. خداوند، 
مسلجدی را کله از روز نخسلت بلر پایه تقوا بنا شلده شایسلته تر می دانلد و می فرماید: 
لَس َعلَلی التَّْقلَوی ِملْن أَوَِّل یَْوٍم...؛ مسلجدی کله از اّولین روز بر اسلاس  »الَمْسلِجٌد أُسِّ

تقوا بنا شلده اسلت...«.1
مرحلوم طبرسلی در تفسلیر معلروف خلود می گویلد که ملراد از ایلن آیه شلریفه، هر 
مسلجدی اسلت که بر پایه طاعلت الهی و نّیت خالصانه برپا گلردد.2 البّته وی قول های 
دیگلری را یلادآوری می کنلد و می افزایلد کله املکان دارد منظلور آیله مسلجد قبلا یا 
مسلجدالّنبی باشلد. عّامله طباطبایلی تأکیلد می نماید که این آیه شلریفه به مسلجد 
قبلا نظلر دارد و بیلن این مسلجد و مسلجد ضلرار مقایسله ای ارائله می کند.3بنابراین، 
آنلان کله انگیلزه ای غیلر از پرهیلزگاری و یکتاپرسلتی دارنلد، نمی تواننلد بله احداث 
مسلجد هّملت گمارنلد و قرآن کریلم افرادی را که مسلجدی برای زیان به مسللمانان، 
تقویّلت کفلر و تفرقه افکنلی میلان مؤمنان سلاختند، محکلوم می کند. فرملان وحی از 
ایلن ملکان که به مسلجد ضلرار موسلوم گردید، پلرده برداشلت و اهداف شلوم بانیان 
آن را افشلا کلرد و بله پیامبلر اکلرم دسلتور داد کله در آن مسلجد نملاز نخواند و 
هرگونله فّعالّیتلی در آن ممنلوع اسلت.4پیامبر گراملی فرمانلی صلادر کلرد تلا بر 
اسلاس آن، ایلن مسلجد را تخریلب نملوده و بله آتلش بکشلند و بله زبالله دان تبدیل 
کننلد. پلس، اغراض سیاسلی منفلی که از توطئه های دشلمنان اسلام حکایلت دارد، 
می توانلد در لبلاس زهلد و تقلوا و حربله مذهلب آشلکار گلردد و از ایلن رهگلذر، بله 
مسللمانان ضربله وارد کنلد و با سلاختن مسلجد ملردم را فریب دهلد و بایلد در برابر 

چنیلن نیرنگ هایلی مراقلب بود.
همچنیلن، قلرآن اجلازه نلداده اسلت مشلرکان در حاللی کله بله کفر خویلش گواهی 
می دهنلد، مسلاجد خلدا را آبلاد کننلد. این گونله اشلخاص اعمال ناپسلند دارنلد و در 

1 . توبه، آیه10۸.

2 . تفسیر مجمع البیان، ج5، ص73.

3 . تفسیرالمیزان، ترجمه، ج1۸، ص330.

4 . توبه، آیه107.
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آتلش دوزخ جاویدان هسلتند.1
در آیله ای دیگلر بله کسلانی اجازه داده شلده اسلت تلا مسلاجد را آباد و تعمیلر کنند 
کله بله خلدا و روز قیاملت ایملان آورده و از خلدا می ترسلند و نملاز را اقامله نملوده و 

زکات می دهنلد.2
قلرآن کریلم کسلانی را کله از یادآوری نام خدا در مسلاجد توّسلط دیگلران جلوگیری 
می کننلد و در خرابلی ایلن اماکن می کوشلند، مصداقی از سلتمکارترین افراد دانسلته 
اسلت.3امام صلادق خطلاب بله یکلی از یلاران خویلش بله نلام یونس بن یعقلوب 
می فرمایلد: سلتمگران را حّتلی در سلاختن مسلجد نیلز یلاری مکن؛4زیرا هلرگاه آنان 
بخواهنلد از ایلن ملکان، پوششلی برای سلتم خویش بسلازند، یاری رسلانیدن به آنان 
در راسلتای تقویّلت بیدادگلری اسلت نله احیلای مسلجد؛ پلس، مسلجد می توانلد در 

گسلترش عداللت اجتماعلی نقش سلازنده و مثبتی داشلته باشلد.
رسلول اکلرم در ربیع االّول سلال سلیزدهم بعثت، مّکله را به قصد یثلرب )مدینه( 
تلرک نملود. آن حضلرت بعلد از پیملودن400 کیلومتلر در دوشلنبه 12 ربیلع االّول 
بله دهکلده قبلا رسلید کله در دو فرسلخی مدینه قلرار داشلت. پیامبر در ایلن آبادی، 
شلالوده مسلجدی را ریخلت کله قبلا نلام گرفلت. خاتم رسلوالن ایلن مسلجد را برای 
قبیلله بنی عمروبلن علوف بنلا نهلاد. آن حضرت بله این مسلجد توّجه ویژه ای داشلت 
و هلر شلنبه بلا پلای پیلاده یلا سلواره از مدینه بله قبا می آملد تلا در آن نملاز بگذارد، 
ایلن همان مسلجدی اسلت کله قرآن بله عنوان اّولیلن مکان عبلادی مسللمانان بدان 
اشلاره دارد و فضیللت نمازگلزاری در آن طلی روایاتلی، مورد توّجه پیامبلر اکرم و 
ائّمله هلدی قلرار گرفته اسلت.5پیامبر گراملی در مدینه نیز مسلجدی را بنیان 
نهلاد کله تنهلا در آن نملاز اقامله نمی گردیلد، بلکله مرکلز فّعالّیت هلای فرهنگلی و 
تبلیغلی سیاسلی مسللمانان تلّقی شلد. از بدو اسلتقرار رسلول خلدا در مدینه که 
مسلجد، بله منزلله پایلگاه اساسلی تماملی فّعالّیت هلای عبادی و سیاسلی مسللمانان 

1 . همان، آیه17.

2 . همان، آیه 1۸.

3 . بقره، آیه114.

4 . وسایل الشیعه، ج12، ص12۹.

5 . همان، ج3، ص54۸، ج10، ص276؛ وفاء الوفاء سمهودی، ج3، ص۸0۸.
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قلرار گرفلت، یکلی از مهم تریلن کارکردهای آن حرکلت و جهاد بلود و مقّدمات فکری 
و اجتماعلی اکثلر غلزوات در مسلجد تلدارک دیلده می شلد و حضلرت محّملد با 
بیلان شلیوای خلود، مسللمانان را در این ملکان برای جهاد با کّفار و مشلرکان بسلیج 
می نمودنلد. بله یملن امنّیتلی که در ایلن پایگاه توحیلد و عبادت وجود داشلت، مردم 
بلرای گره گشلایی املور اجتماعلی بله آن حضلرت مراجعله می کردنلد و آن حضلرت، 
مشلکات جامعله را برطلرف می نمودنلد. در جلوار مسلجد، ُصّفله ای بلرای بینوایان و 
مهاجران تهی دسلت سلاخته شلد تا در آنجا بسلر ببرند. همین مسلائل حکایت از آن 
داشلت کله در اسلام، ایملان از مسلائل اجتماعلی و سیاسلی جلدا نیسلت و تنها یک 
آییلن مذهبلی معنلوی نیسلت، بلکه با زندگی فلردی و جمعی سلر و کار دارد و ضمن 
آنکله همله را بله تقلوا و پارسلایی فلرا می خوانلد، از تدابیلر در املور سیاسلی و اصاح 

اوضلاع اجتماعی غفللت ندارد.1
املام خمینلی در ایلن بلاره گفتله اسلت: »در صلدر اسلام از همیلن مسلاجد، 
جیش هلا، ارتش هلا، بله راه افتلاده، مرکلز تبلیغ احکام سیاسلی اسلام بلوده، هر وقت 
یلک گرفتلاری پیدا می شلد صلدا می کردند کله »الصللوه بالجماعه«، ]ملردم[ اجتماع 

می کردنلد و آن گرفتلاری را طلرح ]و حلّل[ می کردنلد«.2

1 . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیّت، ص453ل 452؛ سعیدی رضوانی، عّباس، بینش اسامی و پدیده های جغرافیایی، ص42.

2 . صحیفه نور، ج10، ص16.
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مسجد، خار چشم دشمنان «
بنابرایلن، مسلجد در ضملن اینکله مرکز عبلادت و تربیلت معنوی اسلت، کانونی برای 
مقاوملت در برابلر اسلتبداد و سللطه گران و قلوای اسلتکبار اسلت و بلر همیلن مبنلا 
تماملی فریادهلا، خروش هلا و نهضت هلای اسلامی به طلور مسلتقیم و غیرمسلتقیم 
از مسلاجد سرچشلمه می گرفلت. بله همیلن دلیلل، مسلجد در تاریخ پرفراز و نشلیب 
اسلام و بله خصلوص تشلیع، بزرگ تریلن پایلگاه تجّمع ملردم و همچنیلن، مهم ترین 
خلار در چشلم حکومت هلای ظاللم و جفاپیشله بلوده اسلت و هملواره آنلان در صلدد 
بوده انلد بلا شلیوه های گوناگلون این اماکلن را بله تعطیلی بکشلانند؛ اّما چلون به طور 
مسلتقیم در برابر شلور و احساسلات، اراده قوی و ایمان اسلتوار مردم قرار می گرفتند، 
ایلن جسلارت و تلوان را در خلود نمی دیدند که علنی در برابر افراد مسللمان بایسلتند 
بنابلر ایلن از طلرق دیگری وارد می شلوند و از آن جمله در چهره قداسلت و مذهب در 
می آینلد و مسلجد را تحت پوشلش و اسلتیای خلود در می آورند. البّته ملردم پس از 
چنلدی، بله ایلن تزویر پی می بردنلد و با چنیلن حاکمانی بله مخالفت برمی خاسلتند 
و یلا از شلرکت در مسلجدی که تحت سللطه زورمندان بلود اجتنلاب می نمودند و اگر 
املکان اقتلداری را بله دسلت می آوردند ایلن مکان مبلارک و مقّدس را از سللطه آنان 

می رهانیدنلد.
در طلول تاریلخ، تماملی قیام هلا از سرچشلمه مسلجد جرعه نلوش بودنلد و فریلاد 
از  بعلد  ملردم  و  داده می شلد  منابلر سلر  بلاالی  از  و حرکلت عموملی  بیداربلاش 
سلخنرانی های آتشلین، روشلن گر و کوبنلده که توّسلط گوینلدگان متعّهد و مسلئول 
ایلراد می گردیلد، بله کوچه هلا و معابلر می ریختنلد و در برابر حکومت های ظلم پیشله 
بله نبلرد می پرداختنلد و یلا مرگلی بلا غیلرت را پذیلرا می شلدند یلا بلر تباهلی غلبه 
می یافتنلد. بلا ایلن وصلف، می تلوان گفلت مسللمانان عظملت و ابّهلت معنلوی و 
سیاسلی خلود را بایلد مرهون مسلجد بدانند و این سلنگرهای تسلخیرناپذیر بودند که 
بزرگ تریلن نقلش را در ایلن راسلتا ایفلا کردنلد و بزرگ ترین سلّد در برابر هلر جریان 

ضّد ارزشلی بلوده و هسلتند.
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مسجد کوفه  «
کوفله کله در آغلاز بلرای اسلتقرار رزمندگان اسلام بله وجود آملد، بر کانلون مرکزی 
مسلجد شلکل گرفت و نخسلتین محلّی که جزو مسلاجد چهارگانه به شلمار می رود، 
مسلجد کوفله بلود. ایلن ملکان، مّدتلی محّل تفسلیر آیلات قرآن، بیان سلّنت رسلول 
خلدا و عرضله معلارف اسلام و پایلگاه ارشلادها، هدایت ها و خروش هلای حضرت 
علی بوده اسلت. در همین مسلجد آن حضرت از دوچهرگان و مؤمنان سست ایمان 
گایله می کنلد و زمینله حرکلت و مبلارزه بلا پیمان شلکنان )ناکثین( و ستم پیشلگان 
)قاسلطین( و آشلوب طلبان )مارقیلن( را فراهلم آورد. آن حضرت سلرانجام در محراب 
همین مسلجد، در سلپیده دم نوزدهم رمضان سلال چهلم هجرت به شلهادت رسلید.1
 ضملن خطابله ای تاریخلی از اهل بیت در مسلجد کوفله، املام حسلن مجتبلی
و حلّق مسللّم آنلان در خافلت سلخن گفلت و چلون احسلاس نملود معاویله دسلت 
بله عصیلان زده و افلرادی را بلرای اخالگلری تقویّلت می کنلد، در پاسلخ بله ایلن 
سلتیزه جویی مؤمنلان را بسلیج نملود تلا بلا معاویله بله نبلرد برخیزنلد؛ اّملا بله دلیل 
شلرایطی کله در سلپاه خلود می دیلد و تبلیغلات منفلی امویلان و نفلوذ خلوارج و 
وابسلتگان دشلمنان در میلان نیروهلای مردملی، امام جنلگ را ترک نملوده و به صلح 
روی آورد. طرفیلن در مسلجد کوفله اجتملاع کردنلد و املام بلا بزرگلواری و متانلت 
خاّصلی بلر منبلر قلرار گرفلت در بخشلی از بیانلات خویلش فرملود: معاویله چنیلن 
وانملود کلرده کله او را شایسلته خافلت دیلده ام، وللی او دروغ می گویلد. بلر اسلاس 

قلرآن و قضلاوت رسلول اکلرم ملا از همله کلس بله حکوملت اولی تلر هسلتیم.2
مختاربلن ابوعبیلده ثقفی بلرای مجازات جنایتلکاران اموی که در کربا شلرارت کرده 
و کارنامله ای ننگیلن از خلود بله جای نهلاده بودند، در کوفله قیام کلرد. مرکز خیزش 
وی مسلجد جامع این شلهر اسلت. او پس از مسللّط شلدن بر اوضاع شلهر، در مسلجد 
مذکلور بلرای ملردم خطبله ای حماسلی خواند. سلپس، مراسلم بیعت با وی با شلور و 

هیجلان وصف ناپذیری آغاز شلد.3

1 . گلی زّواره، غامرضا، سیمای کوفه، ص74 - 72.

2 . مطّهری، مرتضی، سیری در سیره ائّمه اطهار، ص۸۹ل۸2.

3 . رضوی اردکانی، سّیدابوفاضل، ماهّیت قیام مختار، ص322 - 30۹.
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مسجد جامع دمشق  «
یکلی از مهم تریلن حلوادث دردنلاک تاریلخ اسلام، حکوملت جابرانله امویلان اسلت. 
معاویله بنیان گلذار ایلن سلسلله ملعلون، از سلال41 تلا 60 هجری بر سلرزمین شلام 
حکوملت کلرد، وللی عاملل دوام سللطه اش، سیاسلت بازی و دورویلی بلود و ماهّیلت 
شلرک و سلتم را در پلرده ای از ریلا و تزویر مخفلی کرد و تنها پایگاه تبلیغات مسلموم 
وی در جهلت انحلراف افلکار ملردم از مسلیر صحیح اسلام و مشلحون نملودن اذهان 
از یاوه سلرایی ها و تهمت هلا علیله عزیزتریلن بنلدگان خلدا، مسلجد جاملع دمشلق 
بلود. بعلد از وی، فرزنلد فاسلدش، هماننلد او از ایلن مکان مقّدس اسلتفاده سلوء کرد 
و آن را بهتریلن جایلگاه قلدرت پوشلالی خلود می دانسلت و بلرای قرار دادن پوششلی 
بلر جنایلات و مفاسلد خویلش هلر صبلح و شلام بله مسلجد می آملد و به عنلوان نماز 
جماعلت و سلخنرانی از آن اسلتفاده می نملود؛ اّملا حادثله ای بله وقلوع پیوسلت کله 
سلیمای کریه او را افشلا سلاخت. امام سلجاد و عّده ای از بازماندگان حادثه نینوا، 
بعلد از حماسله عاشلورا، به عنوان اسلارت به شلام انتقلال یافته و در خرابه ای اسلکان 
داده شلدند. روزی یزیلد املام چهلارم را بله این مسلجد فراخواند و در حضلور آن امام 
هملام از خطیلب ملزدوری خواسلت بر فراز منبلر بلرود و از فضایل بنی امّیله و معایب 

دشلمنان و علیله آل ابی طاللب مطالبلی بلر زبلان جلاری نماید. 
املام زین العابدیلن چلون ایلن سلخنان یلاوه و باطلل خطیلب را شلنید، روی بله 
آن سلخنران نملود و فرملود: وای بلر تلو، رضایلت مخلوق را به خشلم خداونلد برتری 
دادی؛ پلس، جایگاهلت در آتلش اسلت. آنلگاه از یزیلد خواسلت تلا اجلازه دهلد وی 
بلر منبلر مسلجد رفتله و مطالبلی بگویلد کله مایله خوشلنودی خداوند و ثلواب برای 
حاضلران در مسلجد باشلد. یزیلد در آغلاز نپذیرفلت؛ وللی بلا اصلرار مردم قبلول کرد 
و بلا کراهلت اجلازه داد تلا املام بله منبلر بلرود. حضلرت علی بن الحسلین طلی 
بیاناتلی شلیوا و نافلذ از فضایل اهل بیت سلخن گفت و از حماسله کربلا و جنایت 
شقاوت پیشله گان اموی در کربا گزارشلی ارائه داد و با سلخنان حماسلی و روشلن گر 
خویلش مسلجد را یکپارچله مملّو از فریاد، گریه، شلور و هیجان نمود و ماهّیت فسلاد 
و تباهلکاری نظلام اسلتبدادی و اختنلاق املوی را رسلوا سلاخت و پایه های للرزان آن 
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را رو بله ویرانلی نهلاد. یزیلد کله از ایلن افشلاگری سلخت هراسلناک گردیلد، به فکر 
چلاره ای افتلاد و ملؤّذن را فرملان داد کله اذان بگوید تلا از این راه جلوی سلخنان امام 
را بگیلرد، وللی حضرت سلّجاد از این سلرود زیبلای توحید هم بهترین اسلتفاده را 
نملود و عباراتلی از آن را بلرای هدایلت مردم به سلوی حقایق نلاب و حاکمّیت عدالت 

اسلامی بله کار گرفت.1

1 .  خطیللب خوارزمللی، مقتل الحسللین للخوارزمللی، ج2، ص72 و 73؛ شللیخ مفیللد، ارشللاد، ص246؛ ابن نمللا حلّللی سللاحلی، 

مثیراالحللزان، ص104.
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قیام هاى علویان «
از حلوادث مهلّم سیاسلی در ایّلام اماملت املام صلادق قیلام زیدبن عللی در کوفله 
اسلت. حرکتلی کله وی آغلاز کرد، نشلان از نفوذ علویلان در میان مردمان علراق دارد. 
او بلا بهره منلدی از چشلمه پرفیلض پلدر، یعنی امام سلّجاد ضمن آنکله به فضائل 
و معارفلی آراسلته بلود، خود را برای خیزشلی علیه هشلام بن عبدالمللک، خلیفه وقت 
املوی، مهّیلا نملود. وقتی وی به کوفله آمد، شلیعیان و عاقه مندان بله خاندان عترت 
در مسلجد جاملع کوفله گروه گلروه نلزدش می آمدند و بلا وی بیعلت می کردند؛ چون 
زملان قیلام نزدیلک گردیلد، زیلد بله یلاران و هلواداران وعلده داد در چهارشلنبه اّول 
صفلر 122 هجلری خلروج خواهلد نملود، ولی وقتلی خبر مزبلور به گلوش والی وقت 
کوفله یوسلف بن عمر رسلید، بیعت کننلدگان با زید را در مسلجد تحت فشلار سلختی 
قلرار داد و فقلط از میلان1500 نفر حامی زید،300 نفر موّفق شلدند بله وی بپیوندند. 
در ایلن میلان، نضربن خزیمله کله از یلاران نزدیلک زیلد بلود، بله او گفت ملردم را در 
مسلجد حبلس کرده انلد، ملا را به سلوی ایشلان ببر؛ زید چنیلن کلرد. اصحابش وقتی 
بله مسلجد رسلیدند، پرچم هلای خلود را از بلاالی درب هلا داخلل مسلجد می نمودند 
و می گفتنلد: ای اهلل مسلجد، بیلرون آییلد و بله ملا ملحلق شلوید؛ اّملا از آن سلوی، 
سلپاه املوی بلر ایلن حامیان، سلنگ پرتلاب می کردند و نبردی سلخت بیلن دو طرف 
درگرفلت و بلاران تیلر بله سلوی مبلارزان باریلد و اگرچله آنلان فلداکاری و مقاوملت 
کردنلد، وللی ایلن قیام با شلهادت زید به پایان رسلید. برخلی از موّرخلان گفته اند که 
علّده ای از کوفیلان دعلوت زید را نادیلده گرفتند و ماندن در حبس و گرفتار شلدن در 

محاصلره دشلمن را بر پیوسلتن بله فرزند املام چهارم ترجیلح دادند.1
 در عصلر املام کاظلم یکلی از نلوادگان امام حسلن مجتبلی به نام حسلین بن 
علی بلن حسلین کله شلخصّیتی ممتاز و مسللمانی راسلتین بلود در هشلتم ذی حّجه 
سلال 16۹ هل .ق در زمان خافت هادی عّباسلی بر ضّد حکومت سلتمگر وقت قیامی 
را در سلرزمین فخ، حوالی شلهر مّکه، سلامان داد. این خروش مقّدس از مسلجدالّنبی 

1 . بللرای مطالعلله تفصیللل ایللن قیللام ر.ک: کریمللان، حسللین، سللیره و قیللام زیدبن علللی؛ مقللّدم، عبدالللّرزاق، رهبللر انقللاب کوفلله، 

ترجملله عزیللزاهلل  عطللاردی.
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آغلاز شلد و روزهلای اّول انقلاب، مسلجد، مرکلز جنب و جلوش و هیجان هلای مردم 
بلود و در ایلن ملکان، سلتاد فرماندهی نهضت تشلکیل گردیلد، رهبری قیلام همراه با 
جمعلی از شلیعیان و علویلان وارد مسلجدالّنبی گردیلد و در حالی که لبلاس و عمامه 
سلپیدی پوشلیده و شمشلیری برهنله در دسلت داشلت، بر فلراز منبر رفلت و انگیزه 
نهضلت و علّلت آن را به طلور اختصلار بیلان داشلت. در آن سلال، جمعلی قابلل توّجه 
بلرای زیلارت بلارگاه نّبلی  اکلرم بله مدینله آملده بودنلد و در روز انقلاب و طلی 
مراسلم بیعلت، در مسلجد حضور داشلتند. به طلوری که مسلجد از افراد پر شلده بود. 
پلس از انجلام ایلن مراسلم، نیروهلای مبلارز در این ملکان گرد آمدند و مسللّح شلده 
و آملاده دفلاع و منتظلر واکنلش دشلمن گردیدنلد. سلرانجام پاسلبان های مدینه که 
خاللد بربلری فرماندهلی آنلان را عهلده دار بلود، بله اسلتمداد200 نفلر به سلوی مقّر 
فرماندهلی انقلاب، یعنلی مسلجد یلورش بردنلد و بدین گونه درگیلری آغاز شلد؛ اّما 
طرفلداران حسلین گروه هلای مهاجلم را عقلب زده و از مسلجد بیرون راندنلد و موّفق 
گردیدنلد کله فرمانلداری مدینله را تصلّرف کننلد و در روز سلّوم قیلام، شلهر به طلور 
کاملل در تصلّرف قلوای قیلام فخ بود. سلپاه فاتح از مدینه به سلوی وادی فخ رسلیدند 
و در آنجلا نیرویلی انلدک بلا انبلوه نیروهای دشلمن با وضعلی نابرابر درگیر شلدند که 
منجلر بله شلهادت رهبلری قیلام و تعلدادی از یارانلش گردیلد. اگرچه رهبلر قیام در 
ایلن حرکلت مقلّدس شکسلت خلورد، اّملا در ابتلدای پیلروزی، افتخار می کلرد که به 
عنلوان ذریّله ای از رسلول خلداs، در مسلجدالّنبی بلر روی منبر پیامبر با مردم سلخن 

می گویلد و از ایلن ملکان بله مبلارزه بلا ظلم و جفا برخاسلته اسلت.1

1 . ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص2۹۸؛ بحاراالنوار، ج4۸، ص165؛ تاریخ طبری، ج۸، ص1۹4.
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قیام سربداران «
تهاجلم متواللی مغلوالن به قلمرو جهان اسلام، تعادل سیاسلی و امنّیتلی را بر هم زد. 
بلا وجلود این بر اثر فروپاشلی دسلتگاه عّباسلیان توّسلط این قلوم، برخی فرق شلیعه 
بلال و پلر گرفتنلد و رشلد کردنلد. در ایلن میان بلا تاش هلای بی وقفه خواجله نصیر 
طوسلی و ابن مطّهلر حلبلی، مذهلب شلیعه اثنی عشلری بله حیلات فکلری و ارزشلی 

خلود ادامله داد و موّفلق گردیلد راه را بلرای پیروزی هلای آینده هموار سلازد.
شلیخ خلیفله، روحانلی شلیعه و انسلانی پرهیلزگار کله از اهاللی مازنلدران بلود بله 
سلرزمین خراسلان مهاجلرت نملود و در مسلجد جاملع سلبزوار بله وعلظ و خطابله و 
ارشلاد ملردم پرداخلت و سلخنان این دانشلور عارف علّده کثیری را به سلوی او جذب 
کلرد و بسلیاری از ملردم پیلروش شلدند و بدیلن ترتیلب، آوازه شلهرتش در اطراف و 
اکنلاف پیچیلد و صاحبلان قلدرت را بله هلراس افکنلد. عّده ای کله از راه مکلر و ریا بر 
ملردم سللطه داشلتند بلا افشلاگری های او منافلع خلود را در خطلر دیدنلد، از این رو، 
حاکملان وقلت در دو بعلد سیاسلی و عقیدتلی علیله وی بله مبلارزه برخاسلتند؛ ولی 
شلیخ خلیفله بله عنلوان دانشلوری علارف، بلا توّجله بله فضای سیاسلی جدیلدی که 
بلرای علملای شلیعه پدید آمده بلود، به کار خلود ادامله داد. برخی علمای وابسلته به 
دربلار فتوایلی صلادر کردنلد با این مضمون که شلخصی در مسلجد سلاکن اسلت و از 
دنیلا حدیلث می گویلد و چنین کسلی واجب القتل اسلت؛ سلپس صورت فتلوا را برای 
سللطان ابوسلعید فرسلتادند تلا متلن آن را تأییلد کند، وللی وی امتناع کلرد و گفت: 
ملن دسلت بله خلون ایلن فلرد نمی آالیلم؛ اّما معانلدان بعلد از نقشله های زیلادی که 
بله اجلرا درآوردنلد، بله هلدف خویش رسلیده و ایلن عالم شلیعی را شلهید نمودند و 
شلیخ حسلن جلوری، شلاگردش راه او را ادامله داد و از پایلگاه مسلجد بلرای مبارزه با 
سلتیز و سلتم، قیلام سلربداران را رهبری نملود و پیروانش اغلب کسلبه علاّدی بودند. 
حرکلت سیاسلی ایلن روحانی شلیعی در آغاز از موضع مسلجد حالت مخفیانه داشلت 
و بعدهلا وقتلی مبلارزه آغلاز گردیلد، صلورت علنلی به خلود گرفلت. تاریخ آغلاز قیام 
سلال 736 هلل  ق اسلت. آنلان در انلدک مّدتلی قلوای کمکلی عاءالّدین محّملد وزیر 
را درهلم شکسلتند و پیلروزی از آن سلربداران شلد و پلس از حملات و جنلگ و 
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گریزهلای متوالی، شلهر سلبزوار را تسلخیر کردند و آنجلا را پایگاه عملیاتلی خود قرار 
دادنلد. امیلر عبداللّرزاق، از افراد شلجاع سلربدار، پلس از این فتح در سلال 737 هل ق 
در مسلجد سلبزوار خطبله بله نلام خلود خوانلد و اعام اسلتقال کلرد، در ایلن حال 
شلیخ حسلن بلا اقداماتلی کله دشلمنانش علیله او انجلام دادنلد، توّسلط ارغوان شلاه، 
دسلتگیر شلد و در قلعله بللرز محبلوس گشلت. زمانی کله امیلر وحیدالّدین مسلعود 
بعلد از قتلل بلرادر )عبداللّرزاق(، روی کار آمد تصمیم گرفت شلیخ حسلن را از حبس 
برهانلد. اسلتخاص ایلن روحانلی عملی گردیلد و او از زندان به سلبزوار آمد و رهبری 
مذهبلی حرکلت سلبزوار را همچلون گذشلته عهلده دار گشلت. امیر مسلعود با کمک 
شلیخ حسلن و پیروانش لشلکر ارغون شلاه را پراکنده سلاخت و سلیطره سلربداران را 

تلا نقاط دور دسلت کشلانید.1
آنچله کله قیلام سلربداران را ممتاز و برجسلته می نماید این اسلت کله درون مایه اش 
مذهبلی و شلیعی بلود و مرکلز شلکل گیری فکلری و سیاسلی آن مسلجد اسلت. 
در جنبلش سلربداران سلمرقند، نقلش اصللی را ایفلا می کنلد، رهبلر آن موالنلازاده 
سلمرقندی، رهبلری مقاوملت ملردم این سلامان را در برابلر مهاجمان مغلول به عهده 
گرفلت. قبلل از شلروع قیلام، ملردم از اقشلار گوناگلون در مسلجد جاملع شلهر گلرد 
آمدنلد تلا در ایلن خصوص به مشلورت بپردازنلد. موالنلازاده تیرانداز و دلیلر در حالی 
کله شمشلیر حمایلل کلرده، آرام آرام بلر بلاالی منبلر مسلجد آملد و پس از سلام بر 
حاضلران آواز بلرآورد کله املروزه کّفلار بله تخریلب قلملرو مسللمانان و کشلتار آنلان 
پرداختله، در ایلن ملورد نبایلد کوتاهلی کنیلد. روز قیامت از شلما می پرسلند که چرا 
بلا وجلود توانایلی خاملوش ماندیلد. جهلاد و رفلع اذیّلت از خلود کلردن و غلم صاح 
مسللمانان خلوردن، همچلون ادای نمازهلای پنج گانله و روزه ماه رمضان فرض اسلت. 
در ایلن زملان از میلان شلماها کله در ایلن خانله خلدا حاضلر شلده اید، کدامیلک بله 
ایلن املر عظیلم قیلام می نمائیلد؛ هرچله در دل داریلد بگوییلد و رضا مدهیلد که کار 
دیلن عقلب بمانلد. گرایلش مردملی که در مسلجد جامع شلهر گلرد آمده اند، نسلبت 
بله مواعلظ و هشلداری های موالنلا متفاوت اسلت. خواّص مرّفله از اینکه خلود را برای 

1 . آژند، یعقوب، قیام سربداران، ص40 - 24.



1۸۹ فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

هدفلی واال بله خطلر بیاندازنلد شلانه خاللی می کننلد؛ ولی عملوم مردم کله رنج دیده 
و باخورده انلد، بلرای حفلظ دیلن و صیانلت از قلملرو مسللمانان آملاده جانفشلانی 
هسلتند. ناگهلان موالنلا تیلغ از نیلام کشلید و بلر گلردن خلود نهلاد و روی بله مردم 
کلرد و گفلت: ملن آماده فداکاری هسلتم و ایلن وظیفه بلزرگ را پذیرا گردیدم؛ شلما 
چله می گوییلد؟ ایلن چنیلن بلود که رهبلری قیلام را در برابر مغلوالن پذیرا گشلت و 
قدرتلش در ایلن حرکلت به حلّدی بود کله اهالی به اشلاره اش آملاده هرگونله ایثاری 
بودنلد. آنلان پلس از مقّدملات و تلدارکات الزم بر شلهر مسللّط شلدند و حدود شلش 
سلال و هفلت ملاه، از پاییلز سلال 766 هلل ق تا بهار سلال 767 هل ق، به طور مسلتقل 
بلر ایلن ناحّیله حکومت کردنلد؛ اّما وقتی دشلمن مغرور وارد سلمرقند شلد، آنها پس 
از ایلن ملّدت، بلا حیلله و نیرنلگ تاتاران مغلول قتل عام شلدند و موالنا سلمرقندی به 

دلیلل نفلوذ عمیلق مذهبی از ملرگ رهایلی یافت.1
انگیلزه اصللی ایلن قیلام، هملان مذهب اسلت و ایلن عامل از البله الی سلخنان موالنا 
در مسلجد جاملع به طلور کاملل مشلهود اسلت. کانلون شلکل گیری ایلن قیلام نیلز 

مقّدس تریلن ملکان سلمرقند، یعنلی مسلجد جاملع بود.

1 . منتخللب التواریللخ، معین الدیللن نطنللزی، ص222 بلله بعللد؛ سللمرقندی عبدالللرزاق، مطلللع الّسللعدین، بلله اهتمللام عبدالحسللین 

نوایللی، ص331 و 33.
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خشم مقّدس «
میلرزا مسلیح مجتهلد اسلترآبادی، متوّفلی بله سلال 1263 هلل ق، از فقهلای قلرن 
سلیزدهم و شلاگرد میلرزای قملی اسلت کله در تهلران بله بحلث و درس و تربیلت 
شلاگردان مشلغول بود. هنگامی که وی در مسلجد جامع تهران پرتوافشلانی می کرد، 
بلر اثلر بی کفایتلی شلاهان قاجلار و زورگویی هلای روس معاهده هلای ننگینلی تحلت 
عناویلن ترکمان چلای و گلسلتان بله ایلران تحمیلل گردیلد. گریبایلدوف روسلی که 
فلردی متکّبلر و جاه طللب بلود، در پنلج رجلب 1244 هلل ق بلرای اجلرای یکلی از 
بندهلای قلرارداد ایلران و روس، از جملله اسلترداد اسلرا و دریافلت غراملت، بله ایران 
آملد و خواسلت از روی تحقیلر و توهیلن ملردم کار خلود را سلریع انجام دهلد و او به 
بهانله جسلتجوی گرجیلان و روس های پناهنده، بله حریم خانه های مسللمانان تجاوز 
کلرد و در پلی تعقیلب زنلان گرجلی برآملد؛ در حاللی کله بسلیاری از آنلان از زملان 
آغامحّمدخلان قاجلار، مسللماِن شلیعه شلده و به عقلِد ازدواج مردمان مسللمان ایران 
درآملده و صاحلب فرزنلد بودنلد. گریبایلدوف این بانلوان را با تهدید و ارعلاب و ضرب 
و جلرح بله سلفارت روس انتقلال داد و در ایلن مکان نیز بلا آنان بنای بدرفتلاری نهاد. 
زنلان بلا تقاضلای وی و همراهانلش مخاللف بودند به وسلیله ذکلر و خوانلدن قرآن به 
صلورت دسلته جمعی تنّفلر خویش را از سلفیر و دیگلر کارگزاران روس اعلام کرده و 
فریلاد اسلتغاثه خلود را به گلوش علمای تهران رسلانیدند. ضمن آنکه مجتهدان شلهر 
وظیفله خلود دیدنلد تلا از حریلم ارزش هلا و شلرافت دینی حمایلت کنند، ملردم نیز 

بله آنلان مراجعله و تقاضلای اقدام فلوری و مؤثّلر نمودند.
طبیعلی بلود کله ملردم بله سلراغ مجتهلد برگزیلده ای می روند که در سلنگر مسلجد 
جاملع بله تنویلر افلکار عموملی می پلردازد و او کسلی جز میرزا مسلیح مجتهلد نبود. 
سلرانجام روز حادثله فرارسلید و ملردم مسللمان تهران بلا هدایت علما و فتلوای میرزا 
مسلیح، در روز ششلم شلعبان 1244 هل ق، در مسلجد جامع تهران اجتماع کردند و 
از ایلن کانلون توحیلد و تقلوا به سلوی النه فسلادی که گریبایلدوف ایجاد کلرده بود، 
روانله شلدند تلا حکم اسلام را مبنی بر آزاد نمودن زنان مسللمان از دسلت متجاوزان 
روس، بله اجلرا در آوردنلد. جمعّیلت وقتلی به درب سلفارت رسلیدند، ضملن کنترل 
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خشلم و هیجلان خویلش خواسلته های بر حلّق و منطقی خلود را مطلرح کردند؛ ولی 
گریبایلدوف بله جلای بردبلاری در مقابل مسللمانان دسلتور تیرانلدازی داد و نوجوان 
14 سلاله ای را کله جللوی جمعّیلت بلود، بله شلهادت رسلانید. ملردم پیکلر وی را به 
مسلجدی در آن حواللی آورده و بلر سلر جنلازه اش بله سلوگواری پرداختنلد و بلرای 
گرفتلن انتقلام بلا هجلوم دسلته جمعی وارد سلفارت گردیدنلد و بلا افلراد آن درگیلر 
شلدند و بلر اثلر آن 3۸ نفر از سلاکنان سلفارت، از جمله گریبایلدوف و۸0 نفر از مردم 
کشلته شلدند. دوللت روسلّیه از راه تهدیلد، از دوللت ایلران خواسلت تا رهبلر قیام را 
تبعیلد کنلد؛ اّملا وقتلی خبر مزبور بله آگاهی مردم رسلید، آنلان با تظاهرات وسلیعی 
اعتلراض خلود را بلا این برنامه اعلام کردند. پس از سلرکوبی اهالی تهران، در هشلتم 
صفلر 1245 هلل ق، میلرزا مسلیح را به مسلجد شلاه )امام خمینلی کنونلی( آوردند و 
وی را مجبلور کردنلد تهلران را بله مقصد عتبات عالیلات، به  عنوان تبعیلد ترک کند.1

1 . تفصیل این قیام را در کتاب میرزا مسیح مجتهد و فتوای شرف، به قلم نگارنده مطالعه فرمایید.
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قیام گوهرشاد «
هم زملان بلا اجبلاری شلدن کاه بین الملللی )شلاپو( زمزمه هلای حجاب زدایلی از 
سلوی رژیلم رضاخلان بلنلد می شلود و نطق هایلی بلرای آماده سلازی اذهلان عمومی 
ایلراد گردیلد؛ اّملا برخلاف پیش بینلی تئوریسلین های وابسلته بله اسلتعمار و پس از 
جنگ هلای روانلی شلدید که علیله روحانّیلت ترتیب دادند، علمای مشلهد با شلنیدن 
ایلن زمزمه هلا و گفتلار دولتی هلا، به طلور مخفلی جلسلاتی برگلزار می کننلد. در یکی 
از ایلن نشسلت ها، پیشلنهاد می شلود کله آیلت اهلل  حاج آقلا حسلین قملی بله تهلران 
بلرود و به طلور مسلتقیم بلا رضلا شلاه مذاکره کنلد؛ اّملا حاج آقا حسلین قملی در باغ 

سلراج الملک شلهر ری بازداشلت و ممنوع الماقلات می گلردد.
از آن سلو، مسلجد گوهرشلاد مشلهد چند روزی اسلت که محّل اجتماع و سلخنرانی 
علیله کشلف حجاب اسلت و با بازداشلت ایلن روحانی برجسلته، اجتماعلات مزبور هر 
لحظله وسلیع تر و اعتراضلات گسلترده می شلود و سلخنرانان در مسلجد گوهرشلاد با 
کاملی آتشلین تر بله افشلاگری می پردازنلد. گردهمایلی فزاینلده ملردم در مسلجد 
مزبلور، هملراه بلا سلخنرانی های روحانّیان بیلدار، نزدیک بلود تا پایه های نظام سللطه 
اسلتعماری را درهلم بریلزد؛ اّما صبلح روز جمعله10 ربیع الّثانی1354 هلل ق )20 تیر 
1314 هلل ش(، قّزاقلان مسلتقر در مشلهد بلرای متفلّرق سلاختن ملردم وارد عملل 
می شلوند و بلر روی آنلان آتلش می گشلایند و یلک صلد نفلر را کشلته و زخملی 
می کننلد؛ وللی اهاللی مشلهد و حومله متفلّرق نمی گردنلد و مقاوملت می نماینلد. 
مهاجملان مسللّح کله دسلتوری بلرای ایلن خیانلت از مرکز یلا فرمانده خلود دریافت 

نکلرده بودنلد، از برابلر ملردم عقب نشلینی می کننلد.
پلس از ایلن یلورش، ملردم اطلراف مشلهد بلا ابزارهلای کشلاورزی و بّنایی به سلوی 
مسلجد سلرازیر می گردنلد و مسلجد لبریلز از جمعّیت معترض می شلود. غلذای مورد 
نیلاز افلراد متحّصلن در مسلجد از بیلرون توّسلط حامیان قیلام تأمین می گلردد. زنان 
خواسلتار شلرکت در خیزش گوهرشلاد هسلتند و مسلجد با زدن چادری برای بانوان 

شلجاع و دلیلر مهّیا می شلود.
روز شلنبه، 11 ربیع الّثانلی 1354 هلل ق برابلر بلا 2 تیلر1314، مسلجد دیگلر جلای 
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سلوزن انداختن نبلود. شلعارهایی ضلّد سللطنت و کاه بین المللی و ضلّد حجاب زدایی 
داده می شلود. ملردم یکپارچله در مسلجد سلرود مقاوملت سلر می دهنلد. عواملل 
اّملا رضاخلان دسلتور می دهلد  رژیلم نگرانلی خلود را بله مرکلز خبلر می دهنلد؛ 
اجتماع کنندگان در مسلجد را به شلّدت سلرکوب نمایند. سلران قشلون و شلهربانی، 
قلوای خلود را هماهنلگ می کننلد. قّزاقلان در اطلراف مسلجد مسلتقر می گردنلد. 
اسلدی، نایب التولیله کله از کشلتاری خونیلن در آینلده ای نزدیلک اّطلاع دارد، نیلز 
می دانلد عّده ای مجتهد برجسلته در مسلجد هسلتند، بله بهانه مذاکره آنان از مسلجد 
خلارج می نمایلد. پاسلی از نیمه هلای شلب 12 ربیع الّثانلی گذشلته بلود کله صلدای 
غلّرش مسلسلل های قّزاقلان، خراسلان را بله للرزه افکنلد و صلدای شلیپور جنلگ از 
همله طلرف بلنلد شلد. گروهی از دژخیمان اسللحه به دسلت، به داخل مسلجد رفتند 
و علّده زیلادی را کشلتند و بله هیچ کلس رحلم نمی کردنلد. وقتلی سلپیده سلرزد، نه 
صلدای گلولله ای بلود و نله ذکلر فریلاد معترضان از مسلجد شلنیده می شلد و قّزاقان 
بلا کشلتن بیلش از دو هلزار نفر تلا پنج هزار نفر و اسلیر کلردن1500 نفر و بازداشلت 
نملودن علّده ای از روحانیلان موّفق شلدند تا قلب مقاومت مسلجد گوهرشلاد را درهم 
شلکنند و دل اسلتعمارگران را شلاد کننلد و اربلاب خلود، یعنلی رضاخلان را راضلی 
نماینلد؛ اّملا آنلان نتوانسلتند آوازهلای اسلتقامت و دفلاع از ارزش های الهلی را به بند 

کشلند و کلوس رسوایشلان بله صلدا درآمد.1

1 . سینا واحد، قیام گوهرشاد، ص50 - 47؛ بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، ص470 - 467.
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فریاد اعتراض «
بله دنبلال دسلتور امام خمینلی از اّول محّرم سلال 13۸3 هل ق، مجاملع و محافل 
کثیری در سراسلر کشلور برای روشلنگری و افشلای رژیم وابسلته به اسلتکبار پهلوی 
برگلزار شلد و در دسلته های سلینه زنی و زنجیرزنی، شلعارهای انقابی مطلرح گردید. 
از جالب تریلن ایلن برنامه هلا تظاهلرات روز عاشلورای تهلران بلود کله از مسلجد حاج 
ابوالفتلح، واقلع در میلدان شلاه سلابق آغلاز گشلت. در ایلن حرکلت، جمعّیلت بله 
گروه هلای متعلّدد تقسلیم شلدند و ضملن نظلم و سلازمان دهی، هلر گروهلی شلعار 
مخصلوص خلود را داشلت. جاللب اینکه اقشلار دانشلجویی، روحانی، بلازاری، کارگر و 
دهقلان، در ایلن خشلم مقّدس حضور داشلتند. تصویلر امام خمینلی و جماتی از 
حضلرت املام حسلین زینت بخش صفلوف علزاداران بلود. تظاهرکننلدگان، صبح 
روز عاشلورا شلروع به حرکت کردند و سلاعت سله بعد از ظهر، پس از عبور از مسلیر 
ری، بهارسلتان، مخبرالدولله، دانشلگاه و بازار در مسلجد شلاه )مسلجد املام خمینی( 
بله گردهمایلی خلود خاتمه دادنلد. این تظاهرات که از مسلجد آغاز و به مسلجد ختم 
گردیلد، تبللور عینلی اقشلار مختللف جامعه، به خصلوص بازاریلان و دانشلجویان بود 
کله در حمایلت از روحانّیلت و مخالفلت بلا رژیلم پهلوی پای بله میدان نهلاده بودند.1
مسلاجد سلّید عزیلزاهلل ، شلیخ عللی، امین الدولله و آذربایجانی هلا نیز به عنلوان محّل 
شلکل گیری هسلته های مبارزاتلی اهمّیتلی ویژه داشلتند و مرکلز ارتبلاط روحانیان و 
بازاریلان بودنلد. نقطله عطلف ایلن مبلارزات، بلا روی کار آمدن اسلداهلل  عللم و اجرای 
طلرح انجمن هلای ایالتلی و والیتلی آغلاز شلد و بله مبلارزه علنلی علملا و بازاریلان و 
سلایر طبقلات بلا رژیم پهلوی مبّدل گشلت. بله دنبال سلخنرانی املام خمینی در 
خرداد 1342، در مسلجد سلّید عزیزاهلل  مراسلم دعا و نیایش برگزار شلد و در پی آن 
علملای وقلت، آیلات محتلرم خوانسلاری، بهبهانلی و تنکابنی در این مسلجد متحّصن 
شلدند. در پلی ایلن اقلدام، مسلاجد دیگر نیلز وارد عمل شلدند و مبلارزات مردمی در 
 کشلور افزایلش یافلت و سلخنرانی هایی در مسلاجد فوق به تأّسلی از املام خمینی

1 . نقللش روحانّیللت مبللارز در جنبللش تاریخللی 15 خللرداد 1342، بی تللا، ص52 و 53؛ معادیخللواه، عبدالمجیللد، طلللوع فجللر، ص77؛ 

فصلناملله دانشللگاه اسللامی، سللال نهللم، شللماره 2۸، ص1۸۸ و 1۸۹؛ دوانللی، علللی، نهضللت روحانّیللون ایللران، ج3 و 4، ص73 و 74؛ 
ماهناملله مسللجد، شللماره 100، ص7۸.
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توّسلط آیلت اهلل  خوانسلاری و حجلج اسلام فلسلفی و تنکابنلی برگزار شلد؛ به نحوی 
کله عّملال رژیلم پهللوی در خلرداد 1342 مسلجد عزیزاهلل  را کله در چهارسلوق بازار 
تهلران قلرار داشلت، تعطیلل کردند. بلا وجود این، شلّدت مبلارزات مردمی بله حّدی 
بلود کله اسلداهلل  عللم ناچلار بله لغلو تصویب نامله ملورد اشلاره گردید. مسلجد سلّید 
عزیلزاهلل،  همچنلان جایلگاه خود را در مبلارزات ضّد پهلوی حفظ نمود و در سلال های 

1346 تلا 1350 هلل ش محلّل موعظه اسلتاد فلسلفی و مرکلز تجّمع مبلارزان بود.
در ماه رمضان سلال 1371 هل ق )1331 هل ش(، قرار بود که حّجت االسلام فلسلفی 
در مسلجد شلاه )املام خمینلی کنونلی( سلخنرانی کنلد؛ اّملا چلون مطلب ایشلان به 
قلول عواملل رژیلم تحریک کننلده بود، عّده ای از افراد شلهربانی داخل مسلجد شلدند 
و اجلازه ندادنلد وی بلر منبلر بلرود و بدین گونله بعلد از مراسلم آن ایّلام، این مسلجد 
بله تعطیللی کشلانیده شلد. از آن سلو، فرمانلداری نظاملی تهلران در اّطاعّیله ای، به 
وّعلاظ هشلدار داد بله هیچ وجله در منابر حّق صحبت کردن در مورد مسلائل سیاسلی 
را ندارنلد. املام خمینلی کله در زملان تعطیلل گردیلدن مراسلم مسلجد شلاه، در 
هملدان بودنلد، از ایلن برنامله اظهار نگرانی نملود. علمای قم و تهلران و ائّمه جماعات 
برخلی شهرسلتان ها هلم در بیانیه هلای جداگانله ای تأّسلف خویلش را از ایلن بابلت 

اعلام کردند.1
ایلن مسلجد، در حلوادث 15 خلرداد1342 نیلز کانلون مهّملی بله شلمار می رفلت. 
بله دنبلال اعلام مراجلع و اعلام املام خمینلی بله برگلزاری مراسلم و مجاللس 
علزاداری بله صورتلی پُررنگ تلر در عاشلورای سلال13۸2 هلل ق، ملردم بله صلورت 
دسلته های علزادار در خیابان هلای تهلران ظاهر شلدند و با سلر دادن شلعار »خمینی 
خلدا نگله دار تلو، ملّلت طرفلدار تلو«، حمایت خویلش را از املام و مخالفت خلود را با 
رژیلم شلاه اعلام کردنلد. آنلان بله بلازار تهلران آمدنلد و از طریلق خیابان موللوی به 
مسلجد شلاه )املام( رفتنلد. در ایلن تظاهلرات یکلی از دانشلجویان ضمن سلخنرانی، 
پشلتیبانی دانشلجویان را از نهضلت املام خمینلی اعلام کلرد. سلاعت 16 هملان 
روز، مردم پس از تظاهرات به مسلجد بازگشلتند و پس از اسلتماع سلخنرانی آیت اهلل  

1 . خاطرات و مبارزات حّجت االسام فلسفی، ص151 - 14۹.
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ملکارم شلیرازی کله در تقبیلح اعملال رژیلم پهللوی صلورت گرفلت، در حاللی کله 
شلعار »خمینلی خمینلی خلدا نگله دار تلو، بمیلرد بمیرد دشلمن خون خوار تو« سلر 
می دادنلد بله سلوی میلدان سلپه بله راه افتادنلد و در اثنای حرکلت، علّده کثیری به 
آنلان ملحلق شلدند. آنلان بعلد از تظاهلرات در بازار، به مسلجد حلاج ابوالفتلح رفتند 
و در مجللس ماتملی کله روحانیلان برگلزار کلرده بودند حضلور یافتند. در آن جلسله 

مقلّرر گردیلد کله تظاهلرات روز بعد از مسلجد شلاه )املام( ادامله بدهد.1
مسلجد شلیخ عبدالحسلین در بلازار تهلران واقلع اسلت کله بله مسلجد ترک هلا یلا 
آذربایجانی هلا موسلوم اسلت. ایلن ملکان، توّسلط وصلی میلرزا تقی خلان امیلر کبیلر 
از ثللث املوال شلیخ عبدالحسلین تهرانی مشلهور به شلیخ العراقین سلاخته شلد. این 
مسلجد نیلز مرکلز فّعالّیلت نیروهای مذهبلی، تبلیغی و سیاسلی بود، مرحوم فلسلفی 
در شلب عاشلورای سلال 13۸3 هل ق )1342 هل ش(، در این مکان بحث هایی را آغاز 
کلرد کله گزارش هایلی از منبرهای ایشلان در اسلناد سلاواک و شلهربانی آمده اسلت. 
جاللب آنکله اسلداهلل  علم، نخسلت وزیر وقت و نصیلری )رئیس سلاواک(، برخی امرای 
ارتلش و علّده ای سلاواکی مسلتمع سلخنان وی بودنلد. جمعّیلت بله قدری زیلاد بود 
کله فلسلفی از طریلق پشلت بام بله مسلجد رفلت. وی در این منبلر، مسلجد را کانون 
جنبلش معّرفلی کلرد و از اسلتیضاح دولت علم توّسلط روحانّیت قلدرت علما، جنایت 
رژیلم در مدرسله فیضّیله و ایجلاد محیلط رعلب و وحشلت در قلم سلخن گفلت. بله 
همیلن دلیلل حّجت االسلام فلسلفی را دسلتگیر و به زندان شلهربانی انتقلال دادند.2

مسلجد جاملع بازار بله دلیل موقعّیت سیاسلی بلازار دارای نقش و اهمّیلت خاّصی در 
قیلام 15 خلرداد 1342 و انقلاب اسلامی بوده اسلت و از هملان آغاز پایلگاه مبارزان 
بلود. اسلناد شلهربانی و سلاواک ایلن موضلوع را ملورد تأیید قلرار می دهد؛ در اسلناد 
11 خلرداد 1342 شلهربانی چنیلن آملده اسلت: پیرو گلزارش قبل، از مسلجد جامع 
مراقبلت بله عملل آملد. هفلت نفلر روضله خواندنلد؛ آقلای کاملل خراسلانی بلر منبر 
رفتله و تملام صحبت هلای او اشلاره بله دوللت بلود و ملردم را علیه حکوملت تحریک 

1 . امینللی، علیرضللا، تحللّوالت سیاسللی و اجتماعللی  در دوران پهلللوی، ص276؛ منصللوری جللواد، قیللام پانللزده خللرداد بلله  روایللت 

اسللناد، ص635؛ از قبللا تللا فیضّیلله، جنبللش مسلللمانان تبریللز، ص50.
2 . خاطرات و مبارزات حّجت االسام فلسفی، ص255، 25۸، 25۹ و 274.
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می نملود و گفلت چلرا خارجیلان را بله خلاک ایلران راه داده انلد. آقلای انصلاری قمی 
بلر منبلر قلرار گرفلت و به مردم گفلت چرا قیلام نمی کنید و چلرا از بیگانلگان پیروی 

می نمائیلد.1

1 . فصل نامه یاد، شماره 45 و 46، ص175، 172.
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مسجد و انقالب اسالمى «
املام خمینلی صرف نظلر از آنکه در جلسلات درسلی، عبادات و نملاز جماعت را در 
مسلاجد برگلزار می نملود، مسلجد را بهتریلن ملکان بلرای شلروع نهضت می دانسلت. 
او در مسلجد اعظلم قلم، دّوم ذی حجله 13۸3 هلل ق )1342 هلل ش( اندکلی پلس از 
آزادی، در جملع هلزاران نفلر از علملا و فضلای قلم و سلایر اقشلار، بله تفصیلل آنچه 
را پلس از بازداشلت ایشلان رخ داده بلود و شلاه و دسلتگاه تبلیغاتلی وی در ایلران و 
خلارج شلایع سلاخته بودنلد، به بلاد انتقاد گرفلت آنگاه در اثلر انعکاس ایلن فریادها و 
بیدارباش هلای روشلن گر و حرکت آفریلن املام، در سراسلر کشلور خطبلا و گویندگان 
متعّهلد در اجتماعلات گوناگونلی کله در مسلاجد تشلکیل می گردیلد، بله پیلروی از 
املام اّملت بله افشلاگری و مخالفت با نظلام ستم شلاهی پرداخته و تحلّول عظیمی در 
افلکار و اندیشله های ملردم بله وجلود آوردند کله باعث تلرس رژیم پهللوی و اربابانش 

گردید.
ایلن فریادهلا کله از عملق جان هلا و در پایلگاه مقلّدس مسلجد برخاسلته بلود، بلذر 
امیلد و حرکتلی بلود کله بلر دل هلا پاشلیده شلد و بلا تلداوم آن بله رشلد و نملو و 
شلکوفایی رسلید. امام در نجف اشلرف و علما و خطبا و طّاب در شلهرهای گوناگون 
و روسلتاهای کشلور با سلخنرانی های کوبنده، بر این حرکت مقّدس تداوم بخشلیدند. 
برنامه ریلزی  و  دقیلق  به گونله  معّظم لله  پیام هلای  و  املام  نوارهلای سلخنرانی های 
شلده در مسلجد بله ملردم می رسلید. بله همیلن دلیلل، رژیم در مقلام مخالفلت و به 
تعطیللی کشلانیدن ایلن اماکلن مقلّدس برآملد؛ اّما ملوج حرکلت چنان قلوی بود که 
نمی توانسلت آن را از ریشله برکنلد. بنابرایلن، گاهلی گوینلدگان متعّهد را کله بر فراز 
منابلر مسلاجد، حقایقلی را مطلرح می کردنلد راهی زنلدان، تبعیلد و یلا ممنوع المنبر 
می گردانیلد و در مواقعلی هلم ملزدوران رژیلم ستم شلاهی بله مسلاجد می ریختنلد و 
ملردم را ملورد ضلرب و شلتم قلرار می دادنلد و زمانلی هلم درب هلا را می بسلتند تلا 

کسلی به ایلن اماکلن نیاید.
مسلجد هدایلت، واقلع در خیابلان جمهلوری تهلران، پایگاه مهلّم فرهنگی و سیاسلی 
آیلت اهلل سلّید محملود طالقانلی بلود و او در ملّدت سلی سلال در ایلن ملکان مبارک 
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نسللی دیلن دار، دردمنلد و مبلارز تربیلت کلرد، افراد1حاضلران در ایلن مسلجد اغلب 
جوانلان و دانشلجویان بودنلد. بلر اسلاس گزارش هلای سلاواک، طالقانلی در مسلجد 
مزبلور بله موعظله و تفسلیر می پلردازد و در جلسلات وی حلدود 400 نفلر شلرکت 
می کننلد. او در بیانلات خلود پیوسلته بله اوضلاع روز پرداخته و به مقاملات عالی رژیم 
پهللوی حملله می نمایلد و اولیلای املور را بله ایجلاد محیلط رعلب و وحشلت و نقض 
قانلون اساسلی و آزادی بیلان، اختلاس و ارتشلاء مّتهلم سلاخته و حّضلار را بله قیلام 
علیله وضلع کنونلی تحریلک می کند؛ چلون با وجلود تذّکرات مکلّرری که بله نام برده 
در ملورد خلودداری از ادامله ایلن روش داده شلد، مشلارالیه بله حملات خلود ادامه 
می دهلد؛ بنابرایلن، عملل وی طبلق ملاّده 7۹ قانون مجلازات عمومی، جرم محسلوب 
می شلود و در صلورت تصویلب، مراتلب به دادسلتانی ارتلش منعکس تلا نام برده تحت 

تعقیلب قلرار گیرد.2
در گلزارش سلاواک ایلن مسلجد به عنوان کانلون جوانان معّرفی شلده اسلت؛ چرا که 
محلّل فّعالّیت هلای انجمن اسلامی دانشلجویان دانشلگاه تهران در این مسلجد بود و 
انجمن اسلامی دانشلجویان تهران، در سلال 1342 سلخنرانی های افشلاگرانه خود را 

علیله انقاب سلفید در مسلجد هدایت برگلزار کرد.3
شلهید آیلت اهلل  مفّتلح بله ملوازات فّعالّیت هلای علمی و آموزشلی، بنا به دعلوت اهالی 
مسلجدالجواد کله یکلی از معلدود پایگاه هلای عرضه اسلام راسلتین در آن زمان بود، 
در ایلن ملکان به ایراد سلخنرانی و جلسلات تفسلیری پرداخت و به روشلنگری نسلل 
جلوان مبلادرت نملود. یادآور می شلود در سلال 134۹ تلا 1351 شمسلی، برنامه های 

تبلیغلی ایلن مسلجد زیر نظر شلهید مطّهلری بود.
مفّتلح در سلال 1352 شمسلی بلرای ایجلاد تشلّکل بیلن نیروهلای مؤملن و مبلارز و 
گشلودن سلنگری بلرای ارائله اسلام راسلتین، امامت مسلجد جاویلد را پذیرفت و در 
ایلن پایلگاه یلک هسلته مقاوملت تشلکیل داد و در اکثلر اوقلات از سلخنرانان مبلارز 

1 . راهللی کلله نرفته ایللم )مجموعلله مقللاالت برگزیللده از 20 سللال نشللریه پیللام هاجللر دربللاره آیللت اهلل طالقانللی( بلله کوشللش مهللدی 

روغنللی، )تهللران، مجتّمللع فرهنگللی آیللت اهلل  طالقانللی(، ص140 - 13۹.
2 . آیت اهلل  سّید محمود طالقانی بازوی توانای اسام به روایت استناد ساواک، وزارت اّطاعات، ص30۹.

3 . اسفندیاری، محّمد، پیک آفتاب، ص75 و ۸1.
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دعلوت بله عملل ملی آورد تلا جوانلان و بله خصلوص دانشلجویان را متوّجله حقایقی 
نماید. نلاب 

بله دلیلل تبدیلل شلدن مسلجد جاویلد بله سلنگری اسلتوار بلرای سلتیز بلا طاغوت 
و اسلتقبال اقشلار تحصیلل کلرده از برنامه هایلش و سلخنرانی شلخصّیت هایی چلون 
آیلت اهلل  خامنله ای و شلهید مطّهلری در آن، برنامه هلای ایلن مسلجد بیلش از 1۸ ماه 
ادامه نیافت و در سلّوم آذر 1353، پس از سلخنرانی آیت اهلل  خامنه ای، سلاواک به آن 
هجلوم بلرد و مسلجد جاویلد را تعطیل و مفّتح را روانه زندان سلاخت. در سلال 1355 
شمسلی، مفّتح امامت مسلجدی را در حوالی حسلینیه ارشلاد پذیرفت که به مسلجد 
قبلا معلروف گردیلد تلا یلادآور مسلجدی باشلد کله در ظلمت کلده جاهلّیلت توّسلط 
رسلول اکلرم بنیلان نهلاده شلد. مفّتلح در مسلجد مزبلور، در سلطحی وسلیع تر 
بله تشلکیل کاس هلای عقیدتلی و سلخنرانی های روشلنگرانه دسلت زد. رژیلم کله 
چنیلن شلور و شلوق و تحّوللی را می دیلد، وی را در تنگنایلی سلخت قلرار داد؛ اّملا او 
تنها و اسلتوار در برابر فشلارهای سیاسلی ایسلتاد و این مسلجد چنان مورد اسلتقبال 
جوانلان قلرار گرفلت کله جمعّیت انبوه هنلگام سلخنرانی خیابان های اطلراف آن را پر 
می کلرد. در گلزارش سلاواک نیلز از جلذب جوانلان مذهبی در این مسلجد سلخن به 
میلان آملده و اینکله مسلجد قبا بله قطب تلازه ای برای مبارزیلن تبدیل شلده و جای 

مسلجد هدایلت را گرفته اسلت.1
شلهید دکتلر محّمدجلواد باهنر، طی سلال های 1342 تلا 1356، همزمان با اسلتفاده 
از آملوزش و پلرورش و ملدارس، از مسلاجد و حسلینیه ها برای ایجاد تحلّول فرهنگی 

و سیاسلی در جامعه اسلتفاده نمود.
او فّعالّیلت خلود را بله یک مسلجد خاّصلی محدود نکرد، بلکه با مسلاجدی کله پایگاه 
مبارزان بود، ارتباط داشلت و در چندین مسلجد سلخنرانی می نمود. مسلجد جلیلی، 
واقلع در خیابلان ایران شلهر یکی از مهم تریلن پایگاه های مبارزه علیله حکومت پهلوی 
بلود. در ایلن مسلجد اقشلاری از بازاریلان تلا روحانّیلان و دانشلگاهیان در آن شلرکت 
می کردنلد و بله تبادل نظلر در مسلائل سیاسلی می پرداختنلد. شلخصّیت تأثیرگلذار 

1 . شهید مفّتح و تکبیر وحدت، ص121 - 110.
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ایلن مسلجد، آیلت اهلل  محّمدرضلا مهدوی کنی بود. باهنلر در مواردی در ایلن مکان به 
فّعالّیلت و انجلام سلخنرانی می پرداخت. وی در سلخنرانی های خود در مسلجد جلیلی 
بله ناهنجاری هلای سیاسلی در جامعله اسلامی پرداخت و سللطه خارجلی را از موانع 
رشلد و ترّقلی دانسلت. شلهید باهنلر بله دلیلل شلرکت در بحث هایلی کله شلب های 
شلنبه هلر هفتله در این مسلجد تشلکیل می گردید، تحلت مراقبت و کنترل سلاواک 
قلرار گرفلت در مسلجد هدایلت نیلز باهنلر، از رژیلم پهللوی انتقلاد شلدیدی نملود و 
حکوملت شاهنشلاهی را زیلر سلؤال بلرد. باهنر بله دلیلل فّعالّیت در این مسلجد و نیز 

مسلجدالجواد ممنوع المنبلر گردید.1

اوج گیری نهضت 
اّول آبلان 1356 )ذی قعلده 13۹۸ هلل ق(، خبلر تأثّرانگیلز شلهادت حلاج مصطفلی 
خمینلی ملوج عظیملی در میلان ملردم ایلران پدیلد آورد و برخلاف اختناق شلدید، 
اقشلار مختللف مجالس ختلم گوناگونی برای تجلیلل از مقام آن عاللم بزرگوار و فرزند 
رهبلر انقلاب ترتیلب دادنلد. اّولیلن مجللس ختم از سلوی علملای تهران در مسلجد 
جامع این شلهر برگزار شلد. سلپس در مسلاجد دیگر تهران، قم و سلایر شهرسلتان ها 

مجالسلی بدین مناسلبت منعقلد گردید. 
مجللس بسلیار بلزرگ و بی سلابقه از طلرف حلوزه علمّیله قلم، در مسلجد اعظلم این 
شلهر منعقلد گشلت که در این برنامه عاوه بر شلرکت گسلترده علملا، مراجع و فضا 
و طلّاب، جمعّیلت زیلادی که از شهرسلتان ها آملده بودنلد، حضور به هم رسلانیدند. 
کثلرت حاضلران بله حلّدی بلود که تملام شبسلتان ها، حیاط مسلجد و صحلن مطّهر 
حضلرت فاطمله معصومله و خیابان هلای اطلراف مسلجد و حلرم مطّهلر ممللّو از 
جمعّیلت بلود. سلخنرانان نیلز در افشلای هرچله افزون تر چهره اسلتبداد کوشلیدند و 

پایه هلای سلتم را بلا بیلان واقعّیت هلا، متزللزل نمودند. 
مجاللس ختلم، همچنلان ادامله داشلت تلا قیلام نلوزده دی 1356 در قلم بله وجلود 
آملد. اربعیلن شلهدای ایلن قیام از سلوی روحانّیلت متعّهد تبریلز برگزار شلد. عّده ای 

1 . باهنر، شهید دکتر محّمدجواد، مواضع و دیدگاه ها، ص۹2 - ۸۹.
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هلم اعامّیه هایلی را کله بلر دیلوار مسلجد نصلب شلده بلود و مطالعله می کردنلد که 
مأموران سلاواک با آنان درگیر شلدند و گروهی از مبارزان به شلهادت رسلیدند. برای 

بزرگداشلت شلهدای تبریلز، ملردم در شلهرهای دیگر نیز مجالسلی برگلزار کردند.1
در روزهلای ملاه رمضلان، سلال 13۹۸ هلل ق، مسلجد موال در شلیراز، تحلت محاصره 
قلوای نظاملی بلود؛ اّملا هلزاران نفلر در ایلن ملکان بله منظلور اقامله نملاز جماعت و 
شلنیدن سلخنان آیلت اهلل  محّاتی گلرد آمده بودند. در مسلجد جامع این شلهر، رژیم 
دسلت بله جنایتلی دیگلر زد و عصلر پنج شلنبه، پنجلم رمضلان )20 ملرداد 1357(، 
هنگاملی کله ملردم بی دفلاع در ایلن مسلجد مشلغول انجلام فریضله مذهبلی بودند، 
ملورد هجلوم افراد مسللّح پلیس قلرار گرفتند در ایلن یورش طی ملّدت کوتاهی ده ها 

نفلر شلهید و علّده ای زیاد زخمی شلدند.2
در اصفهلان ضملن شلکل گیری تظاهلرات و راهپیمایی هلای گسلترده، همله روزه و 
شلب ها اجتماعاتلی در مسلاجد گوناگلون برگلزار می شلد. مسلجدالرحیم، مسلجد 
جاملع و مسلجد سلّید از جملله آنهلا بلود. مسلجد حکیم پایگاهلی مهم بلرای نهضت 
اسلامی در اصفهلان به شلمار می رفلت و ضمن سلخنرانی های انقابلی، اعامّیه هایی 

در ایلن ملکان پخلش می گردیلد.3
در 24 مهرملاه 1357 شمسلی در حاللی کله مردم کرمان در مسلجد جامع این شلهر 
گردآملده بودنلد و چهلم شلهدای میدان شلهدا و فاجعه 17 شلهریور تهلران را گرامی 
می داشلتند و بله سلخنان یکلی از وّعلاظ گلوش فلرا می دادنلد، مأملوران سلاواک در 
حاللی کله علّده ای را اجیلر کرده بودنلد، با چوب و چماق به این مسلجد یلورش بردند 
و پس از منفجر کردن چند کپسلول گاز اشلک آور، از درب ورودی و پشلت بام مسلجد 
بلا چلوب، سلنگ و آجلر و اسللحه گلرم بله ملردم حملله کردند و علّده ای را شلهید و 
ده هلا نفلر را مجلروح و مصلدوم کردنلد و قرآن هلا و کتاب هلای موجلود در آن را بله 

آتش کشلیدند.4

1 . تحلیلی از انقاب اسامی، حاتم قادری، ص100 - ۹7.

2 . نهضت روحانّیون ایران، ج۸ و ۹، ص20۸ - 202.

3 . نوربخش، سّیدحسن، یادواره نهضت اسامی یا چهره انقاب در اصفهان، ج3، ص۹۸، 104 و 146.

4 . فوزی ولی اهلل،  حماسه های اسامی ملّت به رهبری امام خمینی، ص۹4 و ۹5.
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هرچه انقاب اسلامی مسلیر حرکت و رشلد سلریع خود را می پیمود، نقش مسلاجد 
در شلکوفایی آن محسلوس تر می گردیلد. در لحظلات پیلروزی، دیگلر مسلاجد کانون 
تلاش و مبلارزه ملردم بلود و آنان جلز مسلجد، مکانی را بلرای دریافت اخبلار نهضت 
نمی شلناختند. پیام هلای امام توّسلط گوینلدگان مذهبی و افراد متعّهلد از بلندگوهای 
مسلجد منتشلر می گردیلد و تماملی راهپیمایی هلای بلا شلکوه و حماسلی میلیونی از 
مسلاجد سرچشلمه می گرفتنلد و ماننلد جویبارهایلی در خیابان هلا و معابلر جلاری 
می شلدند تلا آنکله بسلاط طاغلوت درهم پیچیلد و انقاب اسلامی به پیروزی رسلید. 
بعلد از ایلن فتلح بزرگ، مسلاجد، کانون هایی برای حفظ انتظامات شلهری، پاسلداری 
از نهضلت و مکانلی بلرای تاش هلای فرهنگلی و اجتماعلی بودند. کمیته هلای انقاب 
اسلامی، بسلیج مسلتضعفان و کمیتله املداد املام خمینلی در همیلن مکان هلا 
شلکل گرفتنلد و بلا شلروع جنلگ تحمیلی، مسلاجد مراکلزی مهم برای سلامان دهی 
نیروهلای رزمنلده و عزیملت آنلان بله جبهه هلای جنلگ به شلمار می رفتنلد. امکانات 
نیلاز دفلاع مقلّدس در مسلاجد جملع آوری و بسلته بندی می گردیلد و بله  ملورد 

رزمندگان اسلام می رسلید.
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نتیجه سخن «
 مهم تریلن پدیلده جغرافیایلی عبلادی در اسلام بله شلکل مسلجد تجلّلی می یابلد. 
خداونلد مسلجدی را شایسلته می دانلد کله بلر پایله تقلوا و اخلاص بنلا شلده و از 

انگیزه هلای ملاّدی و نیرنگ هلای سیاسلی دور باشلد.
پیامبلر اکلرم در سلیزدهم بعثلت، مّکله را بله قصلد یثلرب )مدینله( تلرک نمود، 
آن حضلرت بعلد از پیملودن 400 کیلومتلر، در دوشلنبه 12 ربیلع االّول بله دهکلده 
قبلا رسلید کله در دو فرسلخی مدینله قلرار داشلت. پیامبلر گرامی در ایلن آبادی 
شلالوده مسلجدی را ریخلت کله قبا نام گرفلت. بنای این مسلجد در مقطعلی از زماِن 
رسلالت آن حضلرت شلکل یافلت کله ایشلان در حلال مبلارزه علیله مشلرکان و در 
راسلتای تلداوم ایلن مبلارزه تاریخلی بوده اسلت. از ایلن رو، مسلجد در ایلن دوران به 
منزلله پایلگاه اساسلِی تماملی فّعالّیت هلای عبادی و سیاسلی مسللمانان قلرار گرفت. 
بنابراین، سلاختار و شلالوده مسلجد در دوران مبارزاتی پیامبر اسلام شکل گرفته 

و بله مرکلزی بلرای قیلام و جهلاد علیله کّفلار تبدیل شلده بود.
در عصلر حکوملت امام علی نیز مسلجد کوفه مرکزی برای سلامان دهی رزمندگان 
اسلام بلود و آن حضلرت در ایلن مکان، زمینله مبارزه با قاسلطین، مارقیلن و ناکثین 

را فراهلم آورد. قیلام مختلار و انقاب زیدبن علی در مسلجد مزبور شلکل گرفت.
امویلان خواسلتند سلیمای نفرت انگیلز خلود را در پرده هایلی از ریلا و تزویلر پنهلان 
کننلد. از ایلن رو، از مسلجد دمشلق بلرای دوام قدرت پوشلالی خلود بهلره بردند؛ ولی 
امام سلّجاد در مسلجد جامع دمشلق نقشله های آنان را افشلا نمود. قیام شلهدای 
فلخ در مسلجدالّنبی مدینله تکوین یافت. سلربداران خراسلان و سلمرقند، از مسلاجد 

ایلن نواحلی علیه مغوالن وحشلی بسلیج شلدند.
ملردم تهلران، بلا هدایلت میلرزا مسلیح مجتهلد تهرانلی، از مسلجد جاملع این شلهر 
بلرای آزاد نملودن بانوانلی کله در اسلارت روس بودنلد، حرکلت کردند و قیلام علما و 

ملردم مشلهد علیله کشلف حجلاب در مسلجد گوهر شلاد بله وقوع پیوسلت.
ملردم تهلران، قم و برخی شلهرهای دیگر در سلال 1342 و طی قیلام 15 خرداد برای 
مبلارزه بلا اسلتبداد رژیلم پهللوی و افشلای کارنامه ننگیلن آن، تظاهرات گسلترده ای 
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را از مسلاجد سلامان دادنلد و بله نلدای املام خمینی بلرای جلوگیلری از فجایع و 
اعملال ضّد شلرعی نظلام پهلوی لّبیلک گفتند.

انقاب اسلامی در مسلاجد به رشلد و شلکوفایی و بالندگی شلکوهمند رسلید و امام 
خمینلی و یارانلش، مسلاجد را پایلگاه مبلارزات و تاش هلای تبلیغلی و فرهنگلی 
خلود قلرار دادنلد. در لحظلات پیروزی ایلن نهضت نیز مسلاجد، مراکز نظم و انسلجام 
و سلازمان دهی نیروهلای مبلارز و مؤملن بلود و برخلی از نهادهلای انقابلی در ایلن 

کانون هلای عبلادی شلکل گرفتند.
بلا مطالعله در تاریلخ انقلاب اسلامی بله روشلنی درمی یابیلم کله اّولیلن جرّقه های 
انقلاب در سلال1340 و 1341 هلل.ش، بلا سلخنرانی املام خمینلی از دریچله 
اّطاع رسلانی، یعنلی مسلجد )مسلجد اعظلم( و مدرسله فیضّیه قلم، بسلتر اصلی این 

حرکلت، زده شلد«.1 
مسلاجد، نله تنهلا در ایجلاد حرکلت و جنبش و نیلز آگاه سلازی مردم مسللمان ایران 
از ظللم و سلتم رژیلم شاهنشلاهی نقلش تأثیرگلزار و عمیقلی ایفلا نمودنلد، بلکله در 
کنلار آن، هسلته های اولّیله مبلارزات مسللّحانه را نیلز شلکل دهی و سلازمان دهی 
کردنلد؛ از جملله می تلوان بله عمده تریلن تشلّکل و گروه مذهبلی، سیاسلی و نظامی 
کله در یکلی از مسلاجد جنلوب تهران شلکل گرفت، اشلاره نمود. تشلکیل هیئت های 
مؤتلفله اسلامی بله  وسلیله برخلی از متدیّنیلن و متعّهدیلن مذهبی، جمعّیت سلّری 
اصلاح حلوزه، سلازمان مجاهدیلن انقلاب اسلامی، المنصلورون و ده هلا تشلّکل 
سیاسلی، مذهبلی و نظاملی، نتیجه آگاه سلازی، اّطاع رسلانی و هدایلت صحیحی بود 
کله از طریلق مسلاجد و جلسلات مذهبلی و نهادهلای دینلی بله ملردم ارائه می شلد. 
همچنیلن، برخلی بنیادهلای رفاهلی اقتصلادی، ماننلد بنیاد رفلاه و تعاون اسلامی را 

می تلوان نلام بلرد کله از مسلاجد نشلأت گرفتند.2
بنابرایلن، مسلاجد یکلی از عواملل مؤثّر و مهّم در ایجاد و شلکل گیری نهضت اسلامی 
و زمینه سلاز گسلترش، تعمیلق و تثبیلت ایلن جریانات و تحّوالت انسلانی بوده اسلت. 

1 . صحیفه نور ، ج20، ص 31۹-31۸.

2 . شریف، پوررضا، مسجد و انقاب اسامی، ص160.



جلد یک، بخش اول 206

مسلجد، در شلکل دهی مبلارزه علیله ظللم و اسلتبداد نظلام شاهنشلاهی و همچنین، 
در طلول هشلت سلال جنگ تحمیللی نقش مهّملی را ایفا نموده اسلت.1

بله هلر حلال، مسلجد از بدو تأسلیس تاکنلون، عاوه بلر این کله مرکز بندگلی خدا و 
تربیلت معنلوی اسلت، کانونی برای مقاومت در برابر اسلتبداد و سللطه گری محسلوب  
می شلود و در طلول تاریلخ، تماملی فریادها و خروش هلا و نهضت های اسلامی به طور 

مسلتقیم و غیرمسلتقیم از مسجد منشلأ گرفته است.

1 . همان، ص۸3.
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نقش مساجد در اتّحاد میان ملل مسلمان

پژمان ظفری

چکیده «
مسلاجد بله عنلوان کانلون اجتملاع مسللمانان، از دیربلاز در اتّحلاد و یکپارچگی میان 
ملّت هلای مسللمان، نقشلی مهلم و مؤثّلری ایفلا کلرده اسلت؛ به طلوری  کله در تمام 
عناصلر و اجلزای آن، نملاد وحلدت محسلوب می شلود. در ایلن مقالله، بله بررسلی 
پدیلده مسلجد و تاریخچله آن در اسلام و همچنیلن، نقش وحدت آفریلن آن از منظر 
قلرآن و کارکردهلای عمللی مسلجد در ایجلاد وحلدت و همبسلتگی میان مسللمانان 

می پردازیلم.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، اتّحاد، برادری، برابری، مشارکت اجتماعی.
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مقّدمه «
در حقیقلت، دیلن از دیربلاز بله عنلوان مهم تریلن عامل همبسلتگی و اتّحلاد در میان 
ملردم بلوده اسلت؛ در دیلن مبین اسلام، مسلاجد، نمادها و شلخصّیت  های اسلامی، 
هملواره کانلون گلرم اتّحلاد و همبسلتگی در میلان ملردم بوده انلد. قلرآن کریلم نیلز 
انسلان را بله عنلوان خلیفله و جانشلین خلدا بلر روی زمیلن معّرفی نموده اسلت و در 
نتیجله خلوِد انسلان، بخشلی از خلقت و هسلتی اسلت. به تعبیلر قرآن، جهلان به طور 
لْبُع َو  لَماَواُت السَّ منّظلم و یکپارچله تسلبیح گوی خاللق خویش اسلت: »تَُسلبُِّح لَُه السَّ
َُّه  ُح بَِحْمَدِه َو لَِکن الَّ تَْفَقُهوَن تَْسلِبیَحُهْم إِن ٍء إاِلَّ یَُسلبِّ األَْرُض َو َملن فِیِهلنَّ َو إِن مِّن َشلیْ
َکاَن َحلِیملاً َغُفلوًرا؛ آسلمان های هفت گانله و زمیلن و هلر کس کله در آنهاسلت، او را 
تسلبیح می گوینلد و هیلچ چیلزی )از جملاد و نبات و حیلوان و باالتر از آنها( نیسلت، 
مگلر آنکله )بله زبلان قلال کله بشلر علاّدی نمی شلنود و بله زبلان حلال( بلا سلتایش 
)از کماالتلش(، او را تسلبیح می گویلد؛ )زیلرا وجلودش، دالللت بلر وجلود، امکانلش 
حکایلت از وجلوب، حدوثلش دالللت بر قدم، نقصلش حکایت از کمال، حلّدش گویاِیِ 
نامحلدود بودن او دارد(؛ ولی شلما تسلبیح آنهلا را نمی فهمید )و از فهم تسلبیح قولی، 
قاصلر و در علدم فهلم تسلبیح حاللی، مقّصریلد(. بله تحقیلق کله او بردبلار و آمرزنده 

اسلت )و مهللت می دهلد تلا بفهمیلد و می آملرزد اگلر نفهمید(«.1
پلس، هماهنلگ بلا سراسلر جهلان هسلتی بله یکتاپرسلتی بپردازیلد. خلدای متعال، 
پیامبلر اکلرم را بله عنلوان عاملل وحلدت و رحمت بلرای جهانیلان معّرفلی نمود 
و وی را از هلر نلوع تفّکلر نلژادی، تعّصبلی، قبیلله ای و جغرافیایلی بله دور داشلت: »َو 
ِّلنَّلاِس بَِشلیًرا َو نَِذیلًرا َو لَِکلنَّ أَْکَثلَر النَّلاِس اَل یَْعلَُملوَن؛ ملا تو  َملا أَْرَسللَْناَک إاِلَّ َکافَّلًه ل
را بلرای همله مردملان فرسلتاده ایم تلا مژده رسلان )مؤمنلان بله سلعادت ابلدی( و 
بیم دهنلده )کافلران بله شلقاوت دایملی( باشلی؛ اّملا بیشلتر ملردم )از ایلن معنلی( 
بی خبرند«.2همچنیلن، قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »َو َملا أَْرَسللَْناَک إاِلَّ َرْحَملًه 

لِلَْعالَِمیلَن؛ و ملا تلو را جلز رحملت بلرای تملام جهانیلان نفرسلتادیم«.3

1 . اسراء، آیه44.

2 . سبأ، آیه2۸.

3 . انبیا، آیه107
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شلّکی نیسلت کله رسلول اکلرم، هملواره در اندیشله و عملل بلرای وحلدت و 
یکپارچگلی مسللمانان تلاش می نملود و مبلارزه کردن بلا عوامل اختاف و سلعی در 
ایجلاد همبسلتگی و اتّحلاد اّملت اسلامی از برنامه هلای اّولیه و اساسلی او بلود که در 
نهایلت موّفلق بله تأسلیس آن اّملت واحلدی شلد که قلرآن به آن اشلاره می کنلد.  »َو 
ُُّکلْم َفاتَُّقوِن«؛1وللی نبایلد تصّور کلرد وحدتی که  ُتُکلْم أُمَّلًه َواِحلَدًه َو أَنَلا َرب إِنَّ َهلِذِه أُمَّ

رسلول خلدا بله وجلود آورد، کاری سلاده و بلدون مشلّقت بوده اسلت.
ََّف بَْیلَن ُقُلوبِِهْم لَْو  قلرآن کریلم در اهمّیلت و دشلواری این کار بلزرگ می فرمایلد: »َو أَل
َّلُه َعزیٌز  َّلَف بَْیَنُهْم إِن َّْفلَت بَْیلَن ُقُلوبِِهْم َو لِکلنَّ اهللَ أَل أَنَْفْقلَت ملا فِلی األْْرِض َجمیعلاً ملا أَل
َحِکیلمٌ ؛ و ]خداونلد[ میلان دل هایشلان الفلت انداخلت کله اگلر آنچله در روی زمیلن 
اسلت همله را خلرج می کلردی، نمی توانسلتی میلان دل هایشلان الفلت برقلرار کنی؛ 
وللی ایلن خلدا بلود کله میان آنلان الفلت انداخت؛ چلرا کله او توانای حکیم اسلت«.2
بلر اسلاس مضامیلن ایلن آیله شلریفه، این خدا بلود کله عرب  ها را بلا وجلود آن همه 
دشلمنی شدیدشلان، در پرتلو اسلام دگرگلون کرد و در میلان آنان الفلت ایجاد نمود 
و دل  هلای پلر از حقلد و کینله  آنلان را بله هلم نزدیلک و مهربلان سلاخت؛ به گونه ای 
کله بله تعبیلر این آیه، اگلر پیامبر اسلام همه آنچله را که در زمین اسلت، صرف 
ایلن کار می کلرد، نمی توانسلت میلان دل هایشلان انس و الفلت برقرار نمایلد. در واقع، 
خداونلد بلا هدایلت آنان به سلوی ایملان و دوسلتی و برادری، میانشلان انلس و الفت 
انداخلت؛ چلرا که خداوندبلزرگ، عزیز و حکیم اسلت و بر هر کاری تواناسلت و کارش 

از روی فلسلفه و حکملت انجلام می پذیرد.
 اسلتاد مطّهلری نیلز در ایلن بلاره می گویلد: »ملا می گوییلم پیامبلر، وحلدت 
 بی نظیلری ایجلاد کلرد و خیلال می کنیلم تنها چیز مؤثّلر این بود که رسلول اکرم
ایملان بله آنهلا یلاد داد و بعلد هلم فرملان داد، مّتحلد باشلید و مّتحلد شلدند؛ فکلر 
نمی کنیلم کله موانلع اتّحلاد را کله هملان ناهماهنگی هلا و ناهمواری هلا و پسلتی و 
بلندی هلا از ناحیله مواهلب اجتماعلی بلود از بین برد، بلکله هم مقتضلی را ایجاد کرد 

1 . مؤمنون، آیه52.

2 . انفال، آیه 63.
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و هلم موانلع را از بیلن برد«.1
در دیلن مبیلن اسلام، بارهلا بلر وحلدت و اتّحلاد و بلرادری میلان مسللمانان تأکیلد 
ُقلوا«،2 ندای  شلده اسلت و بلا آیاتی ماننلد آیله »َواْعَتِصُملوا بَِحْبلِل اهللِ َجِمیًعلا َو اَلتََفرَّ
آن را بله اذهلان تملام مسللمانان رسلانده اسلت و بلرای این املر مهم تنها بله گفتار و 
دسلتور بسلنده نکلرده اسلت؛ بلکه اسلباب و عوامللی را بلرای آن مقّرر نموده اسلت تا 
بلا تحّقلق وحلدت کله ثملرات آن بله قول املام خمینلی، قلدرت، توسلعه و دانش 
اسلت، جامعله اسلامی بله شلکوفایی برسلد.3به همیلن منظلور، مسلاجد در جواملع 
اسلامی یکلی از محوری تریلن عامل ایجلاد وحدت میان مسللمانان اسلت و به یقین، 
می تلوان اذعلان نملود کله در میلان معابلد و مراکز عبلادی ادیلان الهی، مسلجد تنها 
مکانلی اسلت کله تملام عناصلر و اجلزای آن وحدت آفرین بلوده و نملادی از یگانگی، 
انسلجام و وحلدت در آن نملود یافتله اسلت. مسلجد، هلم بله لحاظ شلکلی و ظاهری 
و هلم از نظلر محتوایلی و ماهّیتلی، دارای کارکردهایلی اسلت کله غایلت آن، ایجلاد 

وحلدت و یگانگی اسلت.
در ایلن مقالله، سلعی بر آن اسلت کله در ابتدا واژه مسلجد و جایلگاه وحدت آفرین آن 
در آیلات و روایلات مورد بررسلی قلرار گیرد و سلپس، رویکردهلا و کارکردهای آن در 

ایجلاد وحدت ملورد کنکاش قلرار گیرد.

1 . مطّهری، مرتضی، مجموعه آثار ج۹، ص150-151.

2 . آل عمران، آیه103.

3 . امینی، منان، وحدت از دیدگاه علمای اسام، ص3.
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واژه مسجد «
مسلجد، بله معنلی محلل سلجده، برگرفتله از سلجود، بله معنای بله خاک افتلادن و 
خضلوع و کرنلش کلردن در پیشلگاه خداونلد متعال اسلت.1در فرهنگ دینی، سلجده 
اوج عبادت و بندگی انسلان برای خداسلت و در روایات چنین آمده اسلت: »السلجوُد 

منتهلَی العبادِه ِمن بَنلی آدم«.2
 در حقیقلت، برتریلن و اصیل تریلن محلّل بلرای عبلادت و تقلرّب جسلتن بله خداوند 
متعال مسلجد است. مسلجد، جایگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند است.3مسجد، 
جایلگاه زمزمله و نجلوای صادقانله بلا معبود اسلت. قرآن در ایلن ملورد می فرماید: »َو 
یَن«.4مسلجد، پایگاه عروج  اَقیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد وَّ اْدُعلوُه ُمْخلِصیَن لَُه الدِّ
 انسلان از خلاک به افاک اسلت؛ همچنلان قرآن کریلم در مورد سلیر پیامبر اکرم
از زمیلن بله سلدره المنتهی در شلب معلراج می فرماید: »ُسلْبَحاَن الَِّذی أَْسلَری بَِعْبِدِه 

لَْیلًا ِمَن الَْمْسلِجِد الَْحلَراِم إِلَی الَْمْسلِجِد األْْقَصی«.5
بله اختصلار می تلوان گفت که یکی از نقش های اساسلی مسلجد آن اسلت کله زمینه 
عبلادت پرحضلور و خالصانله را فراهلم نمایلد تا مؤمنلان در آنجا با پرداختلن به نماز و 
ذکلر و دعلا، زنلگار غفللت از دل و جلان خود بشلویند و بلا خداوند متعلال ل  به معنای 

واقعلی کلمه  ل انلس بگیرند.
در پژوهش هلای باستان شناسلان بله وضلوح دیلده می شلود کله معبد با انسلان همراه 
و هملزاد بلوده اسلت. از ایلن رو، بلزرگان دینلی در سلخنان خویش، همواره مسلجد را 
پناهلگاه مؤملن دانسلته اند؛ پناهگاهلی کله انسلان در آن از دغدغه و اضطلراب فاصله 
می گیلرد و بله آرامش و سلکون دسلت می یابد. امام صادق به مسللمانان سلفارش 
می کنلد کله هنلگام رویارویلی بلا مشلکات و اندوه هلای دنیلوی، بله نملاز و مسلجد 
ْبِر  پنلاه ببرنلد؛ زیلرا خداونلد در قلرآن کریلم دسلتور داده اسلت کله: »اْسلَتِعیُنوا بِالَصّ

1 . جعفریان، رسول، آثار اسامی مّکه و مدینه.

2 . مجلسی، بحاراالنوار، ج۸2، ص164.

3 . جن، آیه1۸.

4 . حّج، آیه4.

5 . اسراء، آیه1.
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لَاِه1«.2 توّجله بله نملاز و راز و نیلاز با پلروردگار و آن هم در بیت الهی )مسلجد(،  َوالَصّ
نیلروی تلازه ای در انسلان ایجلاد می کنلد و او را بلرای رویارویلی بلا مشلکات نیلرو 

می بخشلد .
مسلجد، بلا ایجاد آشلنایی و پیونلد میان مؤمنان با بلزرگان و صالحان جامعه، بسلتری 
مناسلب بلرای پلرورش و تربیلت روحلی ل   اجتماعلی وی فراهلم می کنلد. در مکتلب 
تربیتلی اسلام و بسلیاری از مکتب های تربیتلی دیگر، »انزواطلبلی« و »جمع گریزی« 
بیملاری روحلی شلناخته می شلود؛ در حاللی کله اجتماعلی بلودن و جمع گرایلی، در 
حد معقول آن، نشلانه سلامت روح و روان انسلان و بیانگر تعادل فکری او به حسلاب 
می آیلد. مسلجد، بلا فراخوانی پیوسلته مسللمانان به جملع، روح جمع گرایلی، وحدت 
و نظم پذیلری را در آنلان تقویّلت می کنلد و هلر یک از افلراد جامعه را به جلای هویّت 

»فلردی گسلیخته از دیگلران«، دارای هویّلت »فردی پیوسلته به دیگلران« می کند.

1 . بقره، آیه155.

2 . وسایل الشیعه، ج5، ص263.
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تاریخچه مسجد در اسالم «
در دیلن مبیلن اسلام، از آنجایلی کله مسلجد نقلش وحدت آفرینلی میان مسللمانان 
ایفلا کلرده اسلت، تماملی فّعالّیت هلا نیلز بله مسلجد ختم شلده اسلت؛ به طلوری  که 
هیلچ فّعالّیتلی را نمی تلوان یافلت کله در آمیختگلی و ارتبلاط بلا دیلن باشلد، ولی به 
مسلجد ختلم نشلده یلا مرتبلط بلا مسلجد نباشلد. ایلن املر مهلم، نشلان از جایلگاه 
و اهّمیلت محلوری مسلجد دارد. بله همیلن دلیلل، سلاخت و آبادانلی آن هملواره از 
برنامه هلای اّولیله شلخص پیامبلر و یاران و تابعلان بعد از وی تا اکنون بوده اسلت. 
پیامبلر خلدا در اّولیلن هجلرت به مدینله، اّولین مکانلی را که برای اسلتقرار آیین 
اسلام بنلا کلرد، مسلجد قبلا بلود تا ملردم حلول محور ایلن ملکان مقّدس به کسلب 
فضایلل انسلانی و آموزه هلای دینلی و روح وحلدت و همزیسلتی بپردازنلد و در آنجلا 
هم نلوا و یلک دل در شلبانه روز حداقلل پنلج یا سله بلار دور هم گلرد آیند؛ چلرا که به 
مصلداق حدیلث گهربلار پیامبر اکلرم که فرمودنلد: »یلُداهلل ِ علی الَجماعلِه«1، این 
گردهمایلی در مسلجد، هملواره منشلأ خیلر و برکات معنوی و انسلجام اسلامی برای 

فلرد و جامعه انسلانی اسلت.
بلا نگاهلی دیگلر به نقلش وحدت آفرین مسلاجد در جامعه اسلامی، می تلوان دریافت 
کله در هلر منطقله جغرافیایی که مسلجد حضلوری فّعلال دارد، شلعاع نورانی وحدت 
در فضلا آکنلده اسلت و اجتماعلی آرام و بلدون تنلش و اختاف قابل مشلاهده اسلت. 
در فضای کالبدی شلهرها و روسلتاهای کشلورهای اسلامی که مسلاجد همواره قلب 
تپنلده و جوشلان آن بوده انلد، نله تنهلا همله شلبکه راه هلای ظاهلری، بلکله ارتبلاط 

درونلی و قلبلی اهاللی آنهلا نیز به مسلجد ختم می شلود.2
وحدت آفرینی مسجد در نگاه قرآن «

قلرآن کریلم آیلات بی شلماری را دربلاره وحلدت در میلان جوامع اسلامی ارائله داده 
اسلت؛ وللی چلون مقالله حاضلر در ارتبلاط مسلتقیم با نقلش وحدت آفرینی مسلاجد 
اسلت بله همیلن دلیل، به آیاتی که به طور مسلتقیم درباره مسلاجد وارد شلده اسلت، 

1 . میزان الحکمه، ج2، ص233، ح25۸۸.

2 . ماهنامه مسجد، سال هفدهم، شماره 132، ص۸۸.
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اکتفلا می شلود. در سلوره جلن، خلدای سلبحان مسلاجد را از آن خویلش می دانلد و 
کسلی نمی تواند حّق مالکّیت آن را داشلته باشلد.»َوأَنَّ الَْمَسلاِجَد هللِ َفَا تَْدُعوا َمَع اهللِ 
أََحلًدا؛ و مسلاجد مخصلوص پرسلتش ذات یکتلای خداسلت، پس نباید بلا خدا احدی 
غیلر او را پرسلتش کنیلد«.1در آیله دیگری، خداوند به تغییر قبله مسللمانان به سلوی 
کعبله اشلاره می کنلد و کعبله را رملزی بلرای اتّحلاد و یکپارچگلی میلان مسللمانان 
قلرار داده و از طلرف دیگلر آن را رملزی بلرای هویّلت اسلامی و اسلتقال آن از دیگر 
َِّینَّلَک قِْبلًَه  لمآِء َفلَُنَول ادیلان و مللل معّرفلی می کنلد: »َقْد نَلری  تََقلُّلَب َوْجِهَک فِلی  السَّ
تَْرضهلا َفلَولِّ َوْجَهلَک َشلْطَر الَْمْسلِجِد الَْحلراِم َو َحْیُث ملا ُکْنُتْم َفَولّلُوا ُوُجوَهُکْم َشلْطَرُه 
ایَْعَمُلوَن؛  ِِّهلْم َو َملا اهلُل بِغافِلٍل َعمَّ ب َّلُه الَْحلقُّ ِمْن رَّ َو اِنَّ الَّذیلنَ اُوتُلوا الِْکتلاَب لََیْعلَُملوَن اَن
ملا نگاه هلای انتظارآمیلز تلو را بلر آسلمان ]در انتظلار وحی و تغییلر قبلله[ می بینیم. 
اکنلون روی تلو را به قبله ای که خشلنودت سلازد، بلاز می گردانیم؛ پلس، روی خود را 
بله سلوی مسلجدالحرام کن و شلما مسللمانان نیلز در هر کجا باشلید ]هنلگام نماز[، 
روی خلود بله سلوی آن بگردانیلد و گلروه اهلل کتلاب بله خوبلی می داننلد کله ایلن 
تغییلر قبلله بله حلّق و راسلتی از جانلب خداسلت و خلدا از کلردار آنها )کله مطیع و 

نیکوکارنلد و یلا منافلق و زشلت رفتارند( غافل نیسلت«.2
عّامله اقبلال الهلوری، دربلاره نقلش  وحدت آفریلن قبله می گویلد: تعییلن قبله واحد 
بلرای نملاز مسللمانان، بله منظلور تقویّلت  و حفلظ وحلدت  نظلر عملوم بلوده اسلت 
و شلکل کلّلی آن بله احسلاس مسلاوات اجتماعلی و تحکیلم پیوندهلای آن، تحّقلق 
می بخشلد؛ تلا آنجلا کله می خواهلد، بینش طبقاتلی یا نظریله برتری قوملی را از میان 

بردارد.3
در قلرآن، آیلات دیگلری نیلز درباره نقش وحدت آفرینی مسلاجد بیان شلده اسلت که 
ملا بله ذکلر دو آیله درباره دو مسلجد کله خداوند یکلی را عاملل وحلدت  و دیگری را 

عاملل تفرقله و انشلقاق میان مسللمانان معّرفلی می کنلد، می پردازیم.

1 . جن، آیه1۸.

2 . بقره، آیه144.

3 . الهوری، محّمد اقبال، تجدید التفکیر االسامی، ص10۸.
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مسجد قبا، عامل وحدت
قلرآن کریلم، حلّق آبادانلی و عمارت مسلاجد را خلاّص مؤمنلان می دانلد و می فرماید: 
َکاَه َو لَْم  َاَه َو آتَی اللزَّ ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِاهللِ َو الَْیلْوِم اآلِخِر َو أََقلاَم الصَّ »إِن
یَْخلَش إاِلَّ اهللَ َفَعَسلی أُْولَللِئَک أَن یَُکونُلواْ ِملَن الُْمْهَتِدیلَن؛ جز این نیسلت که مسلاجد 
خلدا را آن کلس آبلاد می کنلد کله بله خلدا و روز واپسلین ایمان داشلته باشلد و نماز 
بگلزارد و زکات بپلردازد و جلز از خلدا نترسلد. امیلد اسلت کله اینلان از رهیافتلگان 

]هدایت شلدگان[ باشلند«. 1
در آیله دیگلری خداونلد بله پیامبلر گراملی دسلتور می دهد کله با جملع مؤمنان 
در مسلجدی گلرد هلم آینلد که بر اسلاس تقوا درسلت شلده اسلت و از مسلجد ضرار 
کله عاملل تفرقه افکنلی و نفلاق در میلان مسللمانان و سلاخته منافقلان اسلت، دوری 
لَس َعلَی التَّْقوی  ِملْن اَوَِّل  ََّمْسلِجٌد اُسِّ گزیننلد؛ آنجلا کله می فرمایلد: »ال تَُقْم فیلِه اَبَداً ل
هِّرینَ ؛ تو ای  لُروا َو اهلُل یُِحلبُّ الُْمطَّ یَلْوٍم اََحلقُّ اَْن تَُقلوَم فیلِه فیِه ِرجاٌل یُِّحبُّلوَن اَْن یََتَطهَّ
رسلول ملا، هرگلز در مسلجد آنها قدم نگلذار و همان مسلجد ]قبا[ که بنیانلش از اّول 
بلر پایله تقلوا، محکلم بنلا گردیلده تلا اینکله در آن اقامه نملاز کنی، سلزاوارتر اسلت 
]زیلرا[ کله در آن مسلجد، ملردان پاکی انلد که مشلتاق تهذیب نفوس خود هسلتند و 

خلدا مردان پلاک و مهّذب را دوسلت دارد«.2

مسجد ضرار، عامل تفرقه افکنی
منافقلان و دین سلتیزان کله هملواره در اندیشله تفرقه افکنلی و ایجلاد اختلاف و 
شلکاف میلان صفوف مسللمانان هسلتند، در زمان پیلام آور خدا اقدام به سلاختن 
مسلجدی نمودنلد کله خداونلد آن را بله مسلجد »ضلرار« و ضربله زدن به اسلام نام 
نهلاد. هلدف منافقلان ایلن بلود تلا اتّحلادی را کله مسلجد در میلان ملردم بله وجود 
آورده بلود، به هلم بزننلد و بلا ایلن کار، دوگانگلی بین مسللمانان به وجلود آورند؛ ولی 
خداونلد متعلال کله حافلظ دیلن خود اسلت، بله پیامبلر اکلرم دسلتور داد تا آن 

1 . توبه، آیه1۸.

2 . توبه، آیه10۸.
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را ویلران کنلد و ایلن کار، الگویلی بلرای آینلدگان باشلد تلا نقلش اصللی مسلجد که 
وحدت آفریلن اسلت، دسلتخوش شلیطنت های تفرقله افکنانله مشلرکان قلرار نگیرد.
َِّذیلَن اتََّخلُذواْ َمْسلِجًدا ِضَراًرا َو ُکْفلًرا َو تَْفِریًقلا بَْیلَن الُْمْؤِمِنیَن َو  قلرآن می فرمایلد: »َو ال
َِّملْن َحاَرَب اهللَ َو َرُسلولَُه ِمن َقْبُل َو لََیْحلَِفنَّ إِْن أََرْدنَا إاِلَّ الُْحْسلَنی َو اهلُل یَْشلَهُد  إِْرَصلاًدا ل
َُّهلْم لََکاِذبُلوَن؛ الَ تَُقلْم فِیلِه أَبَلًدا...؛ آن گلروه منافقی که مسلجدی برای زیاِن اسلام  إِن
برپلا کردنلد )کله ملردم به مسلجد پیامبلر و در نملاز او حاضر نشلوند( و مقصودشلان 
کفلر و عنلاد و ایجلاد تفرقله بیلن مسللمانان و مسلاعدت بله دشلمنان دیرینله خدا و 
رسلول بلود و بلا ایلن همه قسلم های مؤّکلد یلاد می کنند کله )در بنای این مسلجد(، 
جلز قصلد خیلر و توسلعه اسلام نداریلم، خلدا گواهلی می دهد که بله تحقیلق دروغ 

می گوینلد؛ هرگز بله آن وارد نشلو«.1
داسلتان مسلجد ِضلرار، بلرای عملوم مسللمانان در هر عصر و دوران درسلی اسلت که 
هرگلز نبایلد ظاهربیلن و سلطحی نگلر باشلند و فریلب افراد بله ظاهلر حقّ به جانب را 
بخورنلد؛ زیلرا چهلره نفلاق و منافلق در هر رنلگ و لباسلی، حّتی در لبلاس طرفداری 
از قلرآن و مسلجد ممکلن اسلت ظاهر شلود و مخالفان اسلام، ممکن اسلت در لباس 
دیلن بلر ضلّد دیلن فّعالّیت کننلد. موضلوع اتّحاد میلان مسللمانان، به قلدری اهمّیت 
دارد کله حّتلی اگلر سلاختن مسلجدی در کنلار مسلجدی دیگلر، موجلب تفرقله و 
پراکندگلی مسللمانان گلردد، مسلجد تفرقه  انلداز نامقّدس اسلت و  خانه خدا نیسلت؛ 

بلکه کانون شلیطان اسلت.

کارکردهای وحدت آفرین مساجد
مسلاجد، به عنوان آموزشلگاهی مردمی و همیشلگی دارای کارکردهای بسیار متنّوع و 
متعّددی هسلتند که همگان را شلب و روز و در تمام فصل های سلال در برمی گیرد و 
هیلچ شلاگردی از پیلر و جلوان و کوچک و بلزرگ را باز پس نمی راند و هیچ تشلریفات 
و هزینله و قیلد و بنلدی نلدارد. تماملی ایلن کارکردها در عیلن تعّدد، در راسلتای هم 
و در یلک خلّط معنلوی واحلد قرار دارنلد. در واقع، نوعی انسلجام و وحلدت در تمامی 

1 . همان، آیات107-10۸.
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ایلن نقش هلا وجلود دارد کله در راسلتای هلم و تقویّت کننلده یکدیگر هسلتند؛ چون 
هلدف نهایلی و غایلی تمامی آنهلا در توحید و یگانگی خدا تبیین شلده اسلت و رمز و 
راز معنلوی وحلدت اّملت اسلام نیلز توحید اسلت و به عقیلده اقبال الهلوری، توحید 

و یگانگی خدا، سلرمایه اسلرار و شلیرازه افکار اّمت اسلامی اسلت:
اهل حّق را رمز توحید بر است               

در آتی الرحمن عبداً مضمر است
ملّت بیضا تن و جان ال إله                  

ساز ما را پرده گردان ال إله
ال اله سرمایه اسرار ما                      

رشته اش شیرازه افکار ما1
بلا نگاهلی دیگلر به مسلجد مشلخص می شلود که همله منابع موجلود انسلانی در آن 
در هلدف، وحلدت نظلر دارند. هلدف نمازگلزاران، املام جماعلت، هیئت امنلا، خادم، 
بانلی و واقلف و ... همله یکلی اسلت و ابعلاد معنوی، سلرلوحه اعملال و افعلال آنان در 

مسلجد است.
اکنلون در ایلن نوشلتار بله مهم تریلن مؤلّفه هلای وحدت آفریلن مسلجد، از حیلث 

کارکلرد بله اختصلار اشلاره می شلود:

1. مسجد و وحدت مؤمنان در پیروى از کعبه
در واقع، تماملی مسلاجد موجلود در کلره زمیلن دارای سلمت و جهت واحدی اسلت 
و سلوی همگلی آنهلا بله طرف کعبله، اّولین خانله خداپرسلتی و توحید قلرار دارد. در 
حقیقلت، همیلن سلاختمان ظاهری مسلجد، تمامی مسللمانان را نیز جهلت می دهد 
و مسلیر آنهلا را تنهلا بله یلک نقطله واحلد منتهلی می کنلد، نقطله ای کله کملال و 
سلعادت انسلان، تنهلا با حرکت در این مسلیر، روشلن و تعیین می گلردد: »َو إِْذ َجَعلَْنا 
ِّلنَّلاِس َو أَْمنلاً؛ ]و بله یلاد آوریلد[ آنلگاه که خانله ]کعبله[ را پناهگاه و  الَْبْیلَت َمَثابَلًه ل

1 . اقبال الهوری، محّمد، کلّیات اشعار فارسی موالنا اقبال، مقّدمه و شرح احوال احمد سروش، ص63.
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ملأوای املن ملردم کردیم«.1قرار گرفتلن »کعبه« به عنلوان قبله، بلرای تجلّی وحدت 
مسللمانان و تجدید خاطرات ایثارگری و شلرک سلتیزی حضرت ابراهیم اسلت و 

بله ایلن دلیل دارای قداسلت و احترام اسلت.

2. مسجد و وحدت در پخش اذان
به طلور کلّلی، چهلار نلوع فراخوانلی بلرای انجلام عبلادت و گردهمایلی، بلرای یلک 
مسللمان قابلل تصّور اسلت؛ نخسلت، پخلش اذان و فراخوانی در مسلجد محلّله؛ دّوم، 
فراخوانلی مؤمنلان بلرای مسلجد مرکلزی در شلهر بلا عنلوان مسلجد جاملع؛ سلّوم، 
فراخوانلی مسللمانان بله مصایلی در یلک منطقه بلرای نماز عیلد؛ چهلارم، فراخوانی 

تماملی مسللمانان بلرای حلّج به کعبله و مسلجدالحرام.
»صلوت دلنشلین ملؤّذن و پیام عمیلق و رسلای اذان، دعوت کننده مسللمانان به نماز 
جماعلت اسلت کله در هر شلبانه روز، سله یلا پنج بلار در اوقلات صبحگاهلان، نیم روز 
و شلامگاهان بله گلوش ملردم به طلور کاملل آشلنا اسلت. ایلن وقت شناسلی و دعوت 
همگانلی، جزئلی از فرهنلگ جامعله اسلامی تلّقلی می شلود؛ در صورتلی کله در غیر 
از ایلن سلاعات، اگلر از مسلجدی صلدای اذان شلنیده شلود، به ذهن ملردم عجیب به 

می رسلد«.2 نظر 
»صلدای اذان و اوقلات شلرعی، به گونله ای اسلت کله آنلی و لحظله ای در گسلتره کره 
زمیلن قطلع نمی گلردد؛ زیرا در هلر لحظه، هلر موقعّیلت جغرافیایی، واجلد یک وقت 
شلرعی در اوقلات پنج گانله نملاز اسلت کله بله صورت مسلتمر و واحلد و باانسلجامی 
ناگسسلتنی، هیچ گونله خللل و یلا وقفله ای در برآوردن بانلگ توحید ایجلاد نمی گردد 
و به طلور دائلم، صلدای سلروش آسلمانی اذان در دایلره زمیلن، از سلوی نباتلات و 

جملادات و موجلودات زنلده به آسلمان بلند اسلت«.3
لَماَواِت َو َما  خداونلد در آیله نخسلت سلوره جمعله می فرمایلد: »یَُسلبُِّح هللِ َما فِلی السَّ
وِس الَْعِزیِز الَْحِکیِم؛ آنچه در آسلمان ها و زمین اسلت، همواره  فِلی األْْرِض الَْملِلکِ الُْقلدُّ

1 . بقره، آیه125.

2 . هاشمی سّیدابوالقاسم و کنگاوری معصومه، تأثیر بناها و فضاهای مذهبی در جامعه اسامی.

3 . موظف رستمی، محّمدعلی، مقاله مسجد، نماد وحدت. 
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خلدا را ]بله زبلان قلال و زبلان حال[ تسلبیح می گوینلد؛ خدایی کله مسللّط ]بر همه 
عاللم هسلتی[، پاکیلزه ]از هلر عیلب و نقلص[، مقتلدر شکسلت ناپذیر ]و دارای اتقان 
صنلع در مرحلله تکویلن و متانلت در تشلریع[ اسلت«.4آری، صدای دلنشلین اذان هر 
صبلح و شلام بلا عبارت »اشلهد ان ال الله اال اهلل«، همگان را به وحدانّیلت خدا و دوری 

از شلرک و بلت پرسلتی دعلوت می کند.

3. مسجد و پیمان اخّوت و برادرى
اخلّوت و بلرادری، عاطفی تریلن و صمیمی ترین نوع رابطه ای اسلت که بین مسللمانان 
 وجلود دارد. بله همیلن منظلور، هنلوز چند ماهلی از حضلور پیامبر گرامی اسلام
در مدینله نگذشلته بلود کله آن حضلرت در مسلجدالّنبی، بلا هلدف ایجلاد وحلدت و 
اخلّوت، بیلن یاران، انصلار و مهاجران، پیمان عقد اخّوت بسلت و خلود آن حضرت نیز 
بلا حضلرت عللی پیملان برادری بسلت. بلا توّجه بله نقلش وحدت آفرین مسلجد، 
از آن پلس، بسلیاری از اختاف هلا و درگیری هلای قوملی، قبیله ای، طایفله ای و حّتی 
خانوادگلی رفلع گردید و سلرانجام بسلیاری از دشلمنی ها به دوسلتی و ملوّدت مبّدل 

گردید.
ایلن سلخن ژرف و بیدارگلر از پیامبلر اکلرم اسلت کله فرمودند: »ای ملردم، همه 
شلما فرزندان آدم هسلتید و آدم از خاک آفریده شلده اسلت. عرب را بر غیرعرب هیچ 

فضیللت و برتری نیسلت، مگلر به تقوا و پرهیلزگاری«.5 
همچنیلن، آن حضلرت می فرمایلد: »المسللموَن اِخلوٌه ال َفضلَل اِلََحلٍد َعلَلی اََحٍد، 
ااِّل بِالَتّقلوی؛ مسللمانان بلا هلم برادرنلد و هیلچ کلس بر دیگلری برتری نلدارد، جز به 

6 تقوی«.
همچنیلن، از نعمان بن بشلیر روایت شلده اسلت که رسلول خلدا فرمودنلد: »تَری 

4 . جمعه، آیه1.

5 . حّرانی، ابی محّمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه، تحف العقول، ص34.

6 . متقللی هنللدی، عاء الّدین بن علللی، کنللز العمللال فللی سللنن االقللوال و االفعللال، ج1، ص14۹؛ سللیوطی، جال الدیللن عبدالّرحمللن، 

جامع االحادیللث، ج7، ح2353۸.
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ِهم و تَعاُطِفِهم، َکَمَثِل الَجَسلِد اَِذا اشلَتکی ُعضٌو تَداعی  المؤمنیلَن فلی تَراُحِمِهلم َو تَواِدّ
ی؛ مؤمنان در شلفّقت، دوسلتی و مهربانی با یکدیگر،  لَهِر َو الُحَمّ لَُه سلائُِر َجَسلِدِه بِالَسّ
ماننلد اعضلای یکدیگرنلد کله اگلر عضلوی از آن بله درد آیلد، سلایر اعضلا بی قلرار 

می گردنلد و تلب می کننلد«.1
 ،مقلام معّظلم رهبلری نیلز در ایلن بلاره می فرمایلد: یکلی از کارهایلی کله پیامبر
شلاید در هملان ماه هلای اول ورود بله مدینله انجلام دادنلد، ایجلاد عقلد اخلوّ ت بین 
مسللمانان بلود؛ یعنلی مسللمان ها را بلا هلم بلرادر کلرد. اینکله می گوییلم بلا هلم 
بلرادر هسلتیم، در اسلام یک تعلارف نیسلت؛ یعنی در حقیقت مسللمانان نسلبت به 
یکدیگلر دارای حلّق برادری هسلتند و نسلبت بله هم طللب کارند. پیامبلر این را 

عمللی کرد.2

5. مسجد و اّتحاد در مشارکت اجتماعى
پیامبلر اکلرم وحلدت مسللمانان را در حدیثی، به سلاختمانی تشلبیه می کند که 
اجلزای آن یکدیگلر را محکلم می کننلد: »الُمؤِمُن لِلُمؤِملِن َکالُبنیاِن یَُشلُدّ بَعُضُه بَعضاً؛ 
ثُلَمّ َشلَبَّک بَیلَن اَصابِِعلِه...؛ مؤمنان برای یکدیگر، مانند اجزای یک سلاختمان هسلتند 
کله باعلث تقویّت  و اسلتحکام یکدیگر می شلوند. سلپس، رسلول خدا انگشلتانش 
را داخلل یکدیگلر نمودنلد )و با این کار اسلتحکام را به حاضرین نشلان دادنلد(...«.3در 
کام گهربلار پیامبلر اکلرم آمده اسلت که آن حضرت، انگشلت های دو دسلتش را 

در هلم فلرو بلرده و آن را به مخاطبان نشلان می داد. 
در حقیقلت، در صفوف نماز مسللمانان در مسلجد، نملاد بارزی از اتّحلاد و یکپارچگی 
مسللمانان دیلده می شلود کله در آن افلراد توانگلر در کنلار افلراد تهیدسلت و افلراد 
کوچلک در کنلار افلراد بلزرگ و صاحبلان منصلب و مقاملات در کنلار سلایر اقشلار 
جامعله، بله صلف واحلدی می ایسلتند؛ این صفلوف به هم   پیوسلته آیله زیلر را تداعی 

1 . ر.ک: مختصر صحیح البخاری، ج2، ص5۸7، باب دهم، حدیث1۹۹5.

2 . احمللد، بشللیر، اتّحللاد و انسللجام اسللامی در آئینلله چهللل حدیللث  اندیشلله تقریللب، ویژه ناملله انسللجام اسللامی)3(، سللال 

13۸7هللل.ش، بلله نقللل از منشللور اتّحللاد ملّللی و انسللجام اسللامی، اثللر سللبزیان، فصلناملله خللرداد، 13۸6 هللل.ش. ص 15۹-15۸.
3 . مختصر صحیح البخاری، ج2، ص5۹0، باب شانزدهم، حدیث2003.
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می کنلد:
َُّهلم بُنَیلاٌن مَّْرُصلوٌص؛ خداونلد  لا َکَأن َِّذیلنَ یَُقاتُِللوَن فِلی َسلِبیلِِه َصفًّ »إِنَّ اهللَ یُِحلبُّ ال
کسلانی را کله در راه او مّتحلد و یکپارچله در صلّف واحلدی مانند دیوار سلرب بزرگی 

می رزمنلد، دوسلت  دارد«.1

6. مسجد و وحدت در نماز جماعت
نملاز جماعلت یکلی از نمادهلای وحلدت و اتّحاد در سلطح جوامع اسلامی اسلت که 
در شلبانه روز 3 یلا 5 وعلده، مسللمانان بلرای ایلن امر مهلم فراخوان می شلوند. گرچه 
در اسلام نملاز جماعلت فرض نشلده اسلت، اّملا در مقابل، اجلر آن را بیسلت و هفت 
برابلر از نملاز ُفلرادا باالتلر می دانلد.2 اسلام بلرای ایلن گردهمایلی، مؤمنلان را روزانه 
در مسلجد محلّله خودشلان 3 یلا 5 بلار بلرای ادای نملاز بله صلورت دسلته جمعی و 
یک دللی فلرا می خوانلد؛ سلپس در سلطح وسلیع تری، بلرای نملاز جمعه، مسللمانان 
را بله اجتملاع املر می کنلد. در نملاز عیلد دایلره شلمول، باز هم وسلیع تر می شلود و 
حّتلی اسلام بله ملردان و زنانلی که علذر دارنلد و نمی تواننلد نملاز بخوانند، دسلتور 
می دهلد در ایلن اجتملاع شلرکت کنند.3دیلن اسلام حّتی بله اجتماع مسللمانان در 
نلگاه بین الملللی و اّملت واحلد اسلامی نیلز توّجله نملوده و هلر سلال در قاللب حلّج 
تمّتلع و عملره، میلیون هلا مسللمان در سراسلر جهلان اسلام در این اجتملاع بزرگ، 
چگونگلی وحلدت و اخلّوت و بلرادری را آملوزش می بیننلد و بله صورت عمللی، چند 

روزی آن را تمریلن می کننلد.
بله هلر حلال نملاز، بله خصلوص نملاز جماعلت، نقلش بسلزایی در وحدت آفرینلی 
اثلر  و  نملاز  بله  نسلبت  از مستشلرقان  بسلیاری  به گونله ای کله  دارد؛  نمازگلزاران 
عمیقلش در نهلاد آدملی، به ویلژه نملاز جماعلت اظهلار شلگفتی کرده انلد؛ در ایلن 
بلاره »رنلان«، فیلسلوف فرانسلوی، برخلاف کج فهمی هایی کله از اسلام دارد، چنین 
می گویلد: »ملن به هیچ مسلجدی از مسلاجد مسللمانان داخل نمی شلوم، مگلر اینکه 

1 . صف، آیه4.

2 . صحیح مسلم، حدیث650.

3 . همان، حدیث۸۹0.
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احساسلی از خشلوع و حسلرت بله ملن دسلت می دهلد، از اینکله ]چلرا[ مسللمان 
نیسلتم«.1همچنین، »توملاس آرنوللد« دربلاره نملاز می گویلد: »ایلن تکالیلف عبادی 
منّظلم الهلی، از بزرگ تریلن نشلانه های امتیلاز نظلام دینلی مسللمانان در مقایسله 
بلا دیگلران اسلت کله جهانگلردان در سلرزمین های شلرقی ماحظله می کننلد؛ زیلرا 
نحلوه برگلزاری بسلیاری از آیین هلای دیگری که در سلرزمین های اسلامی مشلاهده 

می شلوند، خاللی از تأثیلر معنلوی اسلت«.2

7. مسجد، عامل برابرى و مساوات
در مسلاجد اسلامی و در صفلوف به هلم فشلرده جماعلت در آن، مسلاوات و برابلری 
به طلور وضلوح دیلده می شلود. صاحلب منصبلان و مقاملات بلا سلایر اقشلار جامعله، 
کارگلر، کشلاورز، دانشلمند و دیگلران در صفلوف واحلدی کنلار هلم دیده می شلوند. 
بنابرایلن، هلر کلس زودتلر بله مسلجد آملد، در صفلوف جللو جلای می گیلرد. محّمد 
اقبلال الهلوری روشلنفکر معاصلر در ایلن بلاره می گویلد: »نملاز جماعلت در اسلام، 
علاوه بلر ارزش فکلری خلود، بله آرملان تحّقلق وحلدت بشلریّت بله عنلوان یکلی از 
حقایلق زندگلی اشلاره می کنلد و ایلن آرملان، فقلط بلا بلر چیلدن همله تفاوت هلا و 

اختافاتلی کله یلک انسلان را از دیگلری متمایلز می سلازد، تحّقلق می پذیلرد«.3
عّامله اقبلال الهلوری در یکلی از کتاب هایش، بله برهمایی اشلراف منش جنوب هند 
اشلاره می کنلد و می گویلد: »اگلر اینهلا بلا طبقله نجس هلا هم ردیلف و پهللو بله  پهلو 

در یلک صلف واحلد در می آمدنلد، انقلاب عظیم معنلوی را بله ارمغلان می آورند«.4
در حقیقلت، همله روز در مسلجد، چهره هلا بلا هلم روبله رو می شلوند و زبان هلا بلا 
یکدیگلر زمزمله می کننلد و دل هلا بلا هلم انلس می گیرنلد. کلدام وحلدت و برابلری 
از وحلدت نمازگلزاران در جماعلت کله پشت سلر املام واحلدی می ایسلتند و خلدای 
واحلدی را می خواننلد و کتلاب واحلدی را قرائت می کنند و به سلوی قبلله واحدی رو 

1 . آرنولد، توماس، الدعوه الی االسام، ص50.

2 . همان.

3 . الهوری، تجدید التفکیر االسامی، ص 10۸.

4 . همان.
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می کننلد و کارهلای یکسلانی، از قبیلل قیلام، قعلود، رکوع و سلجود انجلام می دهند؛ 
کامل تلر و عمیق تلر اسلت؟ ایلن وحدتی اسلت که در سلطح ظاهر و پوسلته نمی ماند؛ 
بلکله بله مغلز و هسلته رسلوخ می کنلد و وحدتلی در قاللب نگلرش، هلدف، جهلت و 

عملل را بله بار ملی آورد.
کلدام تصویلر، جالب تلر و زیباتلر از منظره مسلجد پیامبلر در مدینه دیده می شلود که 
نژادهای گوناگون غیرعرب، مانند صهیب رومی، سللمان فارسلی و بال حبشلی را در 
بلر می گرفلت و قبایلل مختلفلی از انصار قحطانلی و مهاجران عدنانلی را در دامن خود 
پلرورش ملی داد؛ آنچنلان پرورشلی کله یکی از آنلان ترجیح ملی داد که خود گرسلنه 
بخوابلد، اّملا بلرادر و خواهر ایمانی اش سلیر باشلند. قلرآن می فرماید: »َو یُْؤثِلُروَن َعلَی 
أَنُْفِسلِهْم َو لَلْو َکاَن بِِهلْم َخَصاَصلٌه؛ و انصلار مدینله، مهاجلران مّکله را برخلود ترجیلح 

می دهنلد، هرچنلد که خود سلخت نیازمنلد بودند«.1
در مسلجد، امتیلازات و تبعیضلات مقاملی، ماللی، نلژادی و رنگلی، ناپدیلد می شلود و 
تملام محیلط آن از هلوای پلاک بلرادری، برابلری و محّبلت، آکنده اسلت. ایلن نعمت 
بزرگلی اسلت کله آدملی، روزانه در میلان دنیایی تیلره از اختاف و جدال، پنج یا سله 

بلار، از فضلای دوسلتی و آراملش کاملل بهره منلد می گردد.

1 . حشر، آیه۹.
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نتیجه سخن «
بلدون تردیلد، در میلان معابلد و مراکلز عبلادی ادیان الهی، مسلجد تنها مکانی اسلت 
کله تملام عناصلر و اجلزاء آن وحدت آفریلن بلوده و نملادی از یگانگلی، انسلجام و 
وحلدت در آن نملود یافته اسلت. مسلجد، هم به لحاظ شلکلی و ظاهری کله در قالب 
اجلزاء و عناصلر مختللف شلکل یافتله اسلت و هلم از نظر محتوایلی و ماهلوی، دارای 
کارکردهلای افعاللی و اعماللی اسلت که غایلت آنها ایجلاد وحدت و یگانگی اسلت. در 
شلریعت اسلام، محلور و کانلون تماملی فّعالّیت هلا بله مسلجد ختلم می شلود و هیچ 
فّعالّیلت و فعللی را نمی تلوان یافلت کله در آمیختگلی و ارتبلاط بلا دیلن باشلد، وللی 
بله مسلجد ختلم نشلده، یلا مرتبط با مسلجد نباشلد؛ ایلن امر مهلم نشلانگر جایگاه و 

اهمّیلت محوری مسلجد اسلت.
مسلاجد در میلان تملام مذاهلب و فلرق مختلف اسلامی، از جایگاه ویلژه ای برخوردار 
بلوده و همگلی بلر منزللت و شلأن ایلن ملکان الهلی و قدسلی اتّفاق نظلر دارنلد و از 
ایلن نظلر نیلز از صلدر اسلام تاکنون، نله تنها هیلچ تغییلری از نظر شلکلی و ماهوی 
نتوانسلته کله بله اصلل، بنیلان و شلأن مسلجد خدشله ای وارد سلازد، بلکله در طول 
تاریلخ، تنهلا همیلن ملکان بله عنلوان محوریّت وحلدت از منظلر و بعد مکانلی روز به 
روز بله نقلش و کارکردهلای آن افلزوده شلده و شلاهد افزایلش نقش آفرینلی آن نیلز 
بوده ایلم و هیلچ ملکان جایگزینلی کله بتوانلد نقلش مسلجد را ایفلا کنلد، تاکنون در 

هیلچ  یلک از فلرق و مذاهب اسلامی مشلاهده نشلده اسلت.
مسلجد، بله عنلوان ظلرف مکانی کله روح توحیلدی، وحدانّیلت و یکتاپرسلتی در آن 
ترویلج و تبلیلغ می شلود، دارای کارکردهلای بسلیار متنلّوع و متعّددی اسلت. تمامی 
ایلن کارکردهلا در عیلن تعلّدد در راسلتای هلم و در یلک خلّط معنلوی واحلد قلرار 
دارنلد. در واقلع، نوعلی انسلجام و وحلدت نانوشلته، در تمامی این نقش هلا وجود دارد 
کله همله آنهلا نسلبت بله هلم، همپوشلی داشلته و تقویّلت   کننلده یکدیگر هسلتند؛ 
چلون هلدف نهایلی و غایلی تماملی آنهلا در »کلمله اهلل« و کمال انسلان تبیین شلده 
اسلت و آنچنلان از تجانلس و انسلجام برخوردار هسلتند که هیچ  یلک از کارکردها در 
تناقلص یلا نفلی دیگلر کارکردهلا، عملل نمی کنند؛ بلکله همه آنهلا در مسلیر اتّحاد و 
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همبسلتگی بلرای علروج و کملال انسلان قلدم می گذارند. همله منابع موجود انسلانی 
در مسلجد در هلدف، وحلدت نظلر دارنلد. هلدف نمازگلزاران، املام جماعلت، هیئلت 
امنلا، خلادم، بانلی و واقلف و ... همله یکلی اسلت و ابعلاد معنلوی، سلرلوحه اعملال و 

افعلال آنان در مسلجد اسلت.
بنابرایلن، مسلجد کشلتزاری اسلت کله تعالیلم نظلری دیلن، در محلدوده آن، ملورد 

آزمایلش قلرار می گیلرد و اصلول انسلانی آن، آملاده اجلرا می شلود.
یکلی از ویژگی هلای شلریعت حیات بخلش اسلام، ایلن اسلت کله اصلول خلود را بله 
صلورت املری ذهنلی یلا حلرف محض، بر سلر زبلان قرار نلداده اسلت؛ بلکله آن را به 
زندگلی روزانله فلرد پیونلد داده اسلت؛ از ایلن رو اتّحلاد، آزادی، برابلری و بلرادری بله 

شلکل حقایلق علملی و حقیقلی در مسلجد آملوزش داده می شلوند.
پیشلینیان ملا ارزش و کارکلرد مسلجد را بله عنوان انجمنلی فراگیر شلناخته بودند و 
بله همیلن منظلور عقد ازدواج خلود را در پیروی از حدیث پیامبر اکرم در مسلجد 
 انجلام می دادنلد: »أَْعلُِنلوا َهلَذا الِنّلَکاَح َو اْجَعُللوُه فِلی الَْمَسلاِجِد«.1 پیامبلر گرامی
بلا برگلزاری مراسلم عقلد ازدواج حضرت فاطمله و حضرت علی در مسلجد، به 
افزایلش نقش آفرینلی مسلجد کملک شلایانی  کلرد. اگر چله این سلنت، املروزه کمتر 
در کشلور ما صورت می گیرد؛2 اّما در برخی از کشلورهای اسلامی این سلّنت حسلنه 

را جلاری می نمایند. 
»به دسلتور پیامبر گرامی، سلفره وسلیعی در مسلجد گستردند و بسلیاری از زنان 
و ملردان مسللمان پذیرایلی شلدند و آنگاه علروس و داملاد را به مسلجد فراخواندند و 
دسلت حضلرت فاطمه را در دسلت حضلرت علی گذاشلتند و بلرای آن دو دعا 

کردند«.3
علاوه بلر اینکله فرد در مسلجد، به صلورت عمللی درس وحدت و بسلیاری از مفاهیم 
را فلرا می گیلرد، درس آزادگلی را نیلز تجربله می کنلد و از هر نوع بندگلی، جز بندگی 

1 . سنن الترمذی، باب اعان النکاح، ح 26۸.

2 . ضللرورت احیللاء ایللن سللّنت پسللندیده بللا توّجلله بلله افزایللش روزافللزون هزینلله ازدواج بللا هللدف افزایللش پیونللد خانوادگللی کلله در 
راسللتای انسللجام جامعلله وارزش هللای اسللامی صللورت می گیللرد، الزم بلله نظللر می رسللد.

3 . بحاراالنوار، ج43 ص114 -120.
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خلدا آزاد می گلردد؛ ایلن، هملان آزادی وجدان انسلانی و باالترین نوع آزادی ها اسلت؛ 
اّملا دربلاره آزادی عقیلده، همیلن بلس اسلت که هلرگاه املام در گفتار یا کلردار خود 
در نملاز دچلار اشلتباهی شلود، نمازگلزاران موّظف به اصلاح خطای او هسلتند و این 

ملورد بلرای پیر، جوان، مرد و زن، یکسلان اسلت.
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بیللروت، دارالفکللر، 1414هل.ق.
جعفریللان، رسللول، آثللار اسللامی مّکلله و مدینلله، انتشللارات مؤّسسلله فرهنگللی هنللری مشللعر، چللاپ  «

دوازدهللم، 13۸۹ هللل.ش.
اقبللال الهللوری، محّمللد، کلّیللات اشللعار فارسللی موالنللا اقبللال، مقّدملله و شللرح احللوال احمللد سللروش،  «

تهللران، انتشللارات کتابخانلله سللنایی، 1343 هل.ش. 
للللللللللللللللل، تجدید التفکیر االسامی، ترجمه عربی: عّباس محمود، مصر، قاهره، 1۹55م. «
قشیری نیشابوری، ابی الحسن مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر. 1401هل.ق. «
مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار، تهران، دارالکتب االسامیه، 1362هل.ش. «
متقللی هنللدی، عاءالدین بن علللی، کنزالعمللال فللی سللنن االقللوال و االفعللال، مؤّسسلله الرسللاله، بیللروت،  «

140۹هل.ق. 
مطّهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۹، تهران، انتشارات صدرا، 13۸0 هل.ش. «
هاشمی، سّیدابوالقاسم و کنگاوری، معصومه، تأثیر بناها و فضاهای مذهبی در جامعه اسامی. «
سیوطی، جال الدین عبدالرحمن، جامع االحادیث، بیروت، دارالفکر، 1414هل.ق. «

سایت اینترنتی و مجاّلت
اندیشلله تقریللب، ویژه ناملله انسللجام اسللامی )3(، 13۸7 بشللیر احمللد، اتّحللاد و انسللجام اسللامی در  «

آئینلله چهللل حدیللث ، بلله نقللل از منشللور اتّحللاد ملّللی و انسللجام اسللامی، سللبزیان، خللرداد13۸6 هللل.ش.
بخللاری ُجعفللی، محّمدبن اسللماعیل، مختصللر صحیللح البخللاری، مختِصللر: ابوالعّبللاس زین الدیللن  «

احمد بللن  احمدبللن عبداللطیللف الشللرجی الزبیللدی، مترجللم: عبدالقللادر ترشللابی، انتشللارت حرمیللن، 
زاهللدان، چللاپ اّول، بهللار 13۸4.

ابن  شللعبه حّرانللی، ابی محّمللد الحسللن بن علی بللن الحسللین بن شللعبه، تحف العقللول، تصحیللح:  «
علی اکبللر غفللاری، تهللران، کتابفروشللی اسللامیه، 1400هللل.ق.

موّظف رسللتمی، محّمدعلللی، مسللجد، نمللاد و وحدت،)فللرم، معنللا و کارکللرد(، ماهناملله مسللجد، سللال  «
www.ido.ir :هفدهللم، شللماره 132، آذر 13۸7هللل.ش، قابللل دسللترس در
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 و امام علی  نقش سیاسی مساجد در عصر پیامبر
و در عصر حاضر

حسنعلی محمودی

چکیده «
نگارنلده در ایلن نوشلتار، در پلِی تبییلن نقلش سیاسلی مسلجد به طلور مسلتقل، در 
عصلر پیامبلر اکلرم، املام علی و عصر حاضر اسلت. ایلن تحقیق در صلدد ارائه 
الگویلی ملدّون از کارکلرد سیاسلی مسلجد در زملان پیامبلر اسلام، بنیان گلذار 
اصللی و نخسلتیِن ایلن نهلاد مقلّدس اسلت تلا معیلاری بلرای کارکردهلای سیاسلی 
مسلجد در عصلر حاضلر باشلد. در ایلن راسلتا، نگارنلده بلا اسلتناد بله آیلات، روایات 
و کتاب هلای معتبلر، در سله فصلل بله تبییلن و تشلریح موضلوع پرداختله اسلت؛ در 
فصلل اّول، کارکردهلای سیاسلی مسلجد در عصلر پیامبلر اکلرم و در فصلل دّوم، 
کارکردهلای سیاسلی مسلجد در عصلر املام عللی بحلث شلده اسلت. در فصلل 
پایانلی، کارکلرد سیاسلی مسلجد در عصلر حاضلر، به ویلژه نقلش مسلجد در پیروزی 
انقلاب اسلامی و هشلت سلال دفاع مقلّدس و همچنین، نقلش و کارکرد مسلجد در 

عصلر ظهلور مهلدی موعلود بله اختصار ملورد بررسلی قلرار گرفت.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، کارکرد سیاسی، عصر حکومت امام علی، عصر حاضر، عصر ظهور.

مقّدمه «
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1ـ تبیین موضوع:
 مسلجد در اسلام تنهلا معبلد و جلای عبادت نیسلت و همچنیلن، عبادت در اسلام، 
تنهلا دعلا، نیایلش و انجام املور مخصوص که در ادیلان به این نام وجود دارد، نیسلت؛ 
بلکله جهلاد نیلز جزئلی از عبلادت اسلت. بله بیلان دیگلر، مسلجد در اسلام، کانلون 
عبلادت اسلت؛ اّملا عبادتی کله دامنه تعریف و وسلعت آن، چگونگی کلّیله امور مربوط 

بله حیلات اجتماعی، سیاسلی و اقتصلادی جهلان اسلام را در برمی گیرد.

2ـ   ضرورت انجام تحقیق: 
مسلجد دارای کارکردهای متنّوع در هر عصر و زمانی بوده اسلت؛ از جمله کارکردهای 
مسلجد، نقلش سیاسلی آن اسلت. در دنیلای املروز کله اسلام بله عنلوان یلک دین 
جلدای از سیاسلت نیسلت، مسلجد و کارکلرد سیاسلی آن بله صلورت جلّدی مطلرح 
گردیلده اسلت. ضلرورت ایجلاب می کنلد که یلک الگلوی مدّونلی از کارکرد سیاسلی 
مسلجد در زملان پیامبر اسلام کله بنیان گذار اصلی و نخسلتین این نهلاِد مقّدس 
بلوده اسلت، تهیه کنیلم تا بتوانیم معیار سنجشلی برای کارکردهای سیاسلی مسلجد 
در عصلر حاضلر داشلته باشلیم. از آنجایلی که جانشلین بر حلّق پیامبر اسلام، بر 
 ِّلک ...«،1 امام علی ُسلوُل بَلِّلْغ ما أُنْلِزَل إِلَْیَک ِملْن َرب اسلاس آیله شلریف »یلا أَیَُّها الرَّ
اسلت، ارزش و اهمّیلت کارکلرد و نقلش سیاسلی مسلجد در عصر آن حضلرت، کمتر 
از زملان رسلول خلدا نیسلت. از ایلن رو، بررسلی ایلن دوره نیلز نگلرش بهتری در 
درک کارکلرد سیاسلی ایلن کانون مقلّدس ارائه می دهلد. بنابراین، چگونگی اسلتفاده 
پیامبلر گراملی و املام علی از مسلجد در امور سیاسلی و تقویّلت بنیه حکومت 
اسلامی و مقابلله بلا تهاجلم فرهنگلی بیگانله و مبارزه علیله حکومت هلای طاغوتی و 
اسلتعماری و اتّحلاد ملّلی و انسلجام اسلامی، الگلوی شایسلته ای بلرای بهره گیری از 

کارکردهلای سیاسلی مسلجد در عصر کنونی اسلت.

 3ـ   امتیاز تحقیق حاضر:

1 . مائده، آیه67.
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 بلا بررسلی و کنلدوکاوی کله در حلّد توان صلورت گرفت، مشلّخص گردیلد که نقش 
و کارکلرد مسلجد در زمینه هلای مختللف بله صلورت جزئلی و پراکنلده در تحقیقات 
مشلابه اشلاره شلده اسلت؛ اّملا در هیلچ یلک از تحقیقلات، بله صلورت مسلتقل بله 
موضلوع مسلجد و نقلش سیاسلی و کارکردهلای آن در عصلر پیامبلر اکلرم و امام 
عللی پرداختله نشلده اسلت. از ایلن رو، پژوهلش در ملورد موضلوع کارکردهلای 
سیاسلی مسلجد در دو عصلر بیلان شلده و مقایسله آن با عصلر کنونی، ایلن تحقیق را 

از تحقیقلات دیگلر متمایلز می نمایلد کله خلود از امتیلازات ایلن پژوهش اسلت.

4ـ   سؤاالت اصلی و فرعی
4-1(سؤاالت اصلى

کارکللرد و نقللش سیاسللی مسللجد در عصللر پیامبللر اسللام و امللام . 1
علللی چگونلله بللوده اسللت؟

مهم تریللن شللاخصه های کارکللرد سیاسللی مسللجد در ایللن دو عصللر . 2
چیسللت؟

مسللجد در عصللر کنونللی از جهللت سیاسللی چلله نقشللی را می توانللد ایفللا . 3
نمایللد؟

4-2(سؤاالت فرعى 
کارکرد سیاسی مسجد چیست؟ . 1
مهم تریللن شللاخصه های نقللش سیاسللی مسللجد در عصللر پیامبللر و . 2

امللام علللی چلله بللوده اسللت؟
نقش سیاسی مسجد در عصر حاضر چیست؟ . 3
نقللش سیاسللی مسللجد در دوران مشللروطّیت، در پیللروزی انقللاب اسللامی . 4

چگونلله بللود؟
نقش مسجد در تداوم و حفظ دست آوردهای انقاب اسامی چیست؟. 5

5- فرضیه تحقیق
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 مسلجد در عصلر پیامبلر اکلرم و در دوران حکوملت املام علی جایلگاه و نماد 
سیاسلت و حکوملت بوده اسلت. به عبلارت دیگر، مسلجد کانون حرکت های سیاسلی 

و حکومتلی در صلدر اسلام و نملاد حکومت و دیانت بوده اسلت.
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کارکرد سیاسی مسجد «
واژه های دین و سیاسلت، در آیین مقّدس اسلام، مقوله واحدی را تشلکیل می دهند. 
بله عبارتلی دیگلر، عبادت و سیاسلت یک عنصر هم  شلکل هسلتند که به ملوازات هم 
در جهلت اعتلای کلمله اهلل تعریلف و تجلّلی می یابنلد و بله هیچ وجله قابلل تفکیک 

از یکدیگر نیسلتند. 
»بلر اسلاس آمیلزه دیلن و سیاسلت در اسلام، اعملال عبلادی و سیاسلی آن نیلز از 
مرکزیّلت »مسلجد« هدایت پذیلر بلوده و للوای بلنلد اسلام بلا عاملت مخصلوص 
»عبلادت و سیاسلت«، در سلتیغ قللوب عارفلان جهلان بله اهتلزار در آملده اسلت«.1 
بلر ایلن اسلاس، از جملله کارکردهلای مهّم مسلجد، »کارکرد سیاسلی« آن اسلت که 
از زملان رسلول خلدا بلر آن تأکید شلده و هم اکنون نیلز اهمّیلت آن به طور کامل 
مشلّخص اسلت. بلر همیلن اسلاس، آن حضلرت پلس از بنیان گلذاری نظام اسلامی، 
مسلجد را کله مرکلزی عموملی و محلّل تجّملع مسللمانان بلرای ادای فرایلض دینی 
بلود، بله عنلوان پایگاه حکومت و نهاد سیاسلی اسلام برگزیلد. در دوره هلای بعد نیز، 
بیشلتر املور سیاسلی آن روز ماننلد معّرفی خلیفه، مراسلم بیعت بلا وی، عزل و نصب 

اسلتانداران و کارگلزاران و ... در مسلجد صلورت می گرفت.
مسلجد هملواره محلّل تربیلت مجاهدانلی نسلتوه، حق گرا و ظلم سلتیز بوده اسلت. به 
همیلن دلیلل، در طلول تاریلخ مسلجد و مسلجدیان، با حکومت هلای ناصالح و فاسلد 
در سلتیز و مبلارزه بلوده  و حکومت هلای فاسلد و ظاللم را بله عنلوان منکلری بلزرگ 

می دانسلتند.
بلا مطالعله در تاریلخ قیام هلا در دوره هلای مختللف تاریخلی بله روشلنی در می یابیم 
کله بسلیاری از حرکت هلای سیاسلی ملردم بر ضلّد حکومت هلای جابر و ظاللم زمانه 
خویلش، از طریق تشلّکل های غیررسلمی در مسلاجد و سلایر محافلل مذهبی صورت 
می گرفتله اسلت. اگرچله مسلاجد صحنله برخلورد بلا حکومت هلا بلود، اّملا »نله بله 
سلبب درگیلری مذهبلی، بلکله بله دلیلل مخالفلت حکومت هلا بلا اسلام اصیلل و 
فرهنلگ مسلجدی بلود. بنابرایلن، توده هلای ملردم کله بلا رهنمودهای علملای دین 

1 . رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص250.
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آگاه می گشلتند، از همیلن پایلگاه، مخالفت هلای خلود را بلا دسلتگاه های جابلر زمان 
اعلام می کردنلد؛ به طلور معمول منشلأ اکثر حرکت های شلیعی از مسلاجد اسلت«.1
املروز نیلز مسلجد پایگاهلی بلرای حفلظ وحلدت مسللمانان و کوشلش آنهلا بلرای 
جلوگیلری از توطئه هلای دشلمنان اسلت. در مسلجد، همه افراد بلدون در نظر گرفتن 
سلودهای شلخصی و منفعلت کسلب و کار دورهلم جمع می شلوند و همین احسلاس 
یگانگلی و وحدتلی کله در مسلجد به  وجلود می آید، مانع بله ثمر رسلیدن توطئه های 

می شود.  دشلمن 
 نکتله شلایان ذکلر آنکله آنچله مسلاجد را بله یلک کانلون سیاسلی و عبلادی مبّدل 
می کنلد، اجتملاع مسللمانان در آن بلرای انجلام فرایلض دینلی اسلت و در سلایه این 
تجّمع و دسترسلی به آحاد مسللمانان در جامعه اسلامی، کارکرد سیاسلی مسلجد، از 
رونلق بیشلتری برخلوردار می گلردد. به هر حال، درسلت اسلت که مسلجد در اسلام 
محلّل عبلادت و جایلگاه ارتبلاط بنده با خدا اسلت، اّملا نه عبادت خشلک و خالی و به 
دور از نگرش هلای اجتماعلی و سیاسلی، بلکه مسلجد در اسلام در عصرهای متماّدی، 
کارکردهلای فراوانلی داشلته و یکلی از کارکرد مهّمی کله حائز اهمّیت اسلت، کارکرد 
سیاسلی مسلجد اسلت کله عبارت اسلت از پیوند مسلجد بلا املور اداری و حکومتی و 
فّعالّیت هلای سیاسلی کله مربوط به سرنوشلت جامعه اسلت؛ زیرا اسلام، دینی اسلت 
کله در آن رابطله مسلتقیم بیلن فّعالّیت هلای عبلادی و سیاسلی وجود داشلته و دارد. 
ایلن ارتبلاط بله روش های متعلّدد قابل تصّور و درک اسلت کله از آن جملله، می توان 
بله خطبه هلای نملاز جمعله و تبییلن مسلائل حکومتلی و سیاسلی و مسلائل مهلم 

اجتماعلی توّسلط خطیب نملاز جمعه اشلاره کرد. 
مسلجد بله هملراه حکومت هلای صاللح مانند یلک پایگاه مهلم عمل می کند. مسلجد 
و حکوملت اسلامی بلا آنکله جنبه هلای مردمی خلود را به طلور کامل حفلظ می کند، 
ارتبلاط تنگاتنگلی نیلز بلا حاکمّیت جامعله دارد؛ این ارتباط تا آنجاسلت کله می توان 
آن را یلک نهلاد مردملی و حکومتلی نامیلد. از ایلن رو، حاکلم اسلامی می توانلد بله 

صاح دیلد خلود در اداره املور آن دخاللت کند.

1 . شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، ص۸3.
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مسلجد در ایلن هنلگام از یلک سلو، بلازوان حکوملت و اهرملی توانمند بلرای رهبری 
جامعله اسلامی اسلت و در عین حلال، چونان چشلمان امین برای حاکمّیت اسلامی 
عملل می کنلد. مسلجد بلا نظلارت دقیلق و مردملی، عملکلرد دسلتگاه های حکومتی 
را ملورد ارزیابلی قلرار می دهلد. مسلجد، همچون دوسلتی نیک اندیلش و خیرخواه در 
سلختی ها و مشلکات یلار و یلاور حکوملت صاللح اسلت؛ هلم عیب هلا و نقص هلا را 

بازگلو می کنلد و هلم در راسلتای رفلع آنها می کوشلد.
گفتلار ائّمله اطهلار و سلیره عمللی آنلان نیز بیانگر این اسلت که »مسلجد سلنگ 
بنلای حکوملت اسلامی« اسلت و حکوملت اسلامی، نقطه آغلاز ایجاد دوللت کریمه 
جهانلی بله اماملت و رهبری امام مهلدی موعود اسلت، بنابراین، نقش مسلاجد در 
تهذیلب نفلس و تربیلت نیلروی انسلانی صالح و منتظلر، بلرای ایجاد عداللت و فراهم 

کلردن زمینله تشلکیل حکوملت حضرت مهدی بر کسلی پوشلیده نیسلت.
از دیگلر جنبه هلای ارتبلاط مسلجد بلا حاکّمیلت جامعله، نقلش مسلجد در پلرورش 
نیروهلای متعّهلد اسلت کله حکومت اسلامی به آنها نیاز دارد؛ زیرا این مسلجد اسلت 

کله بلار هدایت فکلری و تربیتلی نیروهلای جامعه را بلردوش دارد.
همچنیلن مسلجد، نقشلی مهّمی در شناسلایی نیروهای انسلانی و کارآملدی دارد که 
نظلام اسلامی نیازمنلد آن اسلت؛ زیلرا به طلور معملول کسلی کله در مسلجد حضور 
پیلدا می کنلد، بخلش مهّملی از اسلتعداد و توانایی هایلش آشلکار می گلردد. در سلایه 
رفت وآملد در مسلجد، خللق  و خلوی افلراد، آداب و منش هلای افلراد تا انلدازه زیادی 
هویلدا می شلود. ایلن شناسلایی در روابلط افلراد بلا یکدیگلر سلازنده و مؤثّلر اسلت. 
حکوملت اسلامی نیلز می توانلد از ایلن گلذر، نیروهلای متعّهد و ملورد نیلاز جامعه را 

سد. بشنا
بنابرایلن، مسلجد در شناسلاندن افلراد بلا اسلتعداد و کارآملد توانایلی فراوانلی دارد و 
ایلن شناسلایی را رایلگان در اختیلار حکوملت اسلامی قلرار می دهد. در حاللی امروز 
در جهلان، حکومت هلا بودجه هلای هنگفتلی برای شناسلایی افراد و نیروهلای کارآمد 

جامعله مصلرف می کنند. 
بلرای اینکله بیشلتر بلا کارکردهلای سیاسلی مسلجد آشلنا شلویم، در ایلن نوشلتار، 
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 »امام علی« ،»کارکرد سیاسلی مسلجد در اعصار سله گانه: »عصر پیامبر اکلرم
و »عصلر حاضلر« ملورد توّجله قلرار می گیرد. 
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» فصل اّول: کارکردهای سیاسی مسجد در عصر رسول خدا
دو واژه »دین و سیاسلت« در آیین مقّدس اسلام، مقوله واحدی را تشلکیل می دهند. 
بله عبلارت دیگلر، عبلادت و سیاسلت یک عنصر هم شلکل هسلتند که به ملوازات هم 
در جهلت اعتلای کلمهلاهلل تعریلف و تجلّلی می یابنلد و بله هیچ  وجله قابلل تفکیلک 
از همدیگلر نیسلتند. آنلان کله وجلود یکلی از ایلن دو عنصلر را مزاحم دیگلری تلّقی 
کرده انلد، بله بیراهله رفته و مخاطلب کام الهی اند که در قلرآن چنین فرملود: »َفَأیَْن 

تَْذَهُبلوَن؛ پلس، به کجلا می روید؟«1
هرچنلد کله دین، تمام شلئون زندگی بشلری را شلامل می شلود و جامع نگراسلت، در 
سیاسلت خاصله نمی شلود؛ اّملا نکتله حائلز اهمّیت این اسلت کله بقلا و دوام دین و 
پاس داشلت حلدود و ثغلور شلریعت، مرهلون سیاسلت دینلی اسلت. دیلن، زمانلی بر 
سلر جماعتلی سلایه افکن می شلود کله از جانلب سیاسلت سلالمی محافظت گلردد و 

رهیافت هلای سیاسلی جامعله بلا آموزه هلای دینلی منطبق باشلد. 
املام عللی فرملود: »غایه الّدین، االمر بالمعلروف و نهی عن المنکلر و اقامه الحدود؛ 

هلدف دیلن، املر به معروف و نهلی از منکر و اقامه حدود اسلت«.2 
بلر اسلاس آمیلزه دیلن و سیاسلت در اسلام اسلت کله اعمال عبلادی و سیاسلی آن 
از یلک مرکلز )مسلجد( هدایلت پذیلر بلوده و للوای بلنلد اسلام با عاملت مخصوص 

»عبلادت و سیاسلت« در سلتیغ قللوب عارفلان جهلان بله اهتلزاز در آمده اسلت.3
مسلجد، در جامعله اسلامی هملواره از نظلر سیاسلی، اجتماعلی، عبلادی و فرهنگلی 
نقلش اساسلی داشلته و قللب جامعله اسلامی اسلت. اهمّیلت مسلجد با تأکیلد آیات 
وحلی، کام گهربلار معصوملان و نقلش تاریخلی که در تمّدن اسلامی ایفلا کرده، 
بی نیلاز از دلیلل و برهلان اسلت. شلناخت ایلن نیایلش گاه الهلی در مدینه الّنبلی برای 
جامعله املروز ملا و دنیلای معنویّت گلرا  اهمّیت بسلیار دارد؛ چرا که مسلجد در طول 
تاریلخ، خاسلتگاه آموزش هلای فرهنگلی و نظاملی و نمایشلگاه هنرهلای اسلامی و 

آوردگاه رقابت هلای ادبلی بوده اسلت.

1 . تکویر، آیه26.

2 . غررالحکم، ج2، ص45، شماره 2۸.

3 . رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص2۹. 
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از آنجایلی کله در حکوملت اسلامی میلان مقامات مسلئول و توده های ملردم جدایی 
نیسلت، مسللمانان می تواننلد بلر مسلیر و جهت گیری هلای حکوملت و بلر رونلد امور 
جامعله نظلارت کننلد و موضع خود را در مسلائل سیاسلی به طور آشلکار اعلام کنند. 
ملردم می تواننلد بلا ارائله برنامه هلا، طرح ها و پیشلنهادهای سلازنده حکوملت را یاری 
دهنلد. بلر همین اسلاس، پیامبر اسلام، پس از بنیان گلذاری نظام نوین اسلامی 
در مدینله، بله منظلور دخاللت مسللمانان در شلیوه حکوملت و آشلنا سلاختن آنان با 
اهلداف سیاسلی اسلام، مسلجد را کله مرکز عموملی و محلّل تجّمع مسللمانان برای 

ادای فرایلض دینلی بلود، به عنلوان پایلگاه حکومت و نهاد سیاسلی اسلام برگزید.
از  تاریلخ، مسلجد در عصلر رسلول خلدا در عرصه هلای مختللف  بله گواهلی 
توانمندی هلای باالیلی برخلوردار بلود و کارکردهلای فراوانلی، ماننلد کارکردهلای 
اجتماعلی، سیاسلی، اقتصلادی، فرهنگلی، تربیتلی و ... را دارا بلود که ملا درصدد بیان 
همله آنهلا نیسلتیم. در ایلن مقالله فقط کارکردهای سیاسلی مسلجد در عصلر پیامبر 

گراملی ملورد توّجله قلرار گرفتله و بله شلاخصه های آن اشلاره می شلود. 

1. مسجد پایگاه نظامی مسلمانان 
جامعله ای کله در راه تحّقلق ارزش هلای اسلامی گام بلر ملی دارد، هیچ گاه از سلتیز و 
عنلاد دشلمنان دیلن در املان نمی مانلد. قلرآن کریلم در این ملورد می فرمایلد: »َو ال 
وُکلْم َعلْن دیِنُکلم ؛ و آنلان پیوسلته با شلما می جنگند تا  یَزالُلوَن یُقاتُِلونَُکلْم َحتَّلی یَُردُّ

اگلر بتواننلد شلما را از دینتلان برگردانند«.1
از ایلن رو، شلریعت دیلن مقلّدس اسلام، جهلاد و دفلاع از دیلن را در شلرایط خلاّص 
کله راه دیگلری غیلر از جنلگ وجلود نلدارد، امضلاء نملوده اسلت. بله گواهلی تاریخ، 
پیامبلر اسلام در طلول 23سلال دعوت خویش، پیوسلته در حال مبلارزه و جنگ های 
کوچلک و بلزرگ بلا دشلمنان داخللی و خارجلی بودنلد. ایلن مبلارزات مقلّدس کله 
اسلام در سلایه آن بله عنلوان مکتب نجات بخش بشلریّت زنلده ماند؛ پلس از هجرت 
آن حضلرت در مدینله و پی ریلزی حکوملت اسلامی صلورت گرفلت؛ به گونله ای کله 

1 . بقره، آیه217.
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مسللمانان در طلول دوران ده سلاله حضلور پیامبر گرامی در مدینله بیش از هفتاد 
جنلگ و درگیری داشلتند.1

از سلوی دیگلر، در جهلاد اسلامی، رسلیدن به پیلروزی، هملواره در گلرو برخورداری 
از نیروهلای رزمنلده، مؤملن، معتقلد و مکتبلی اسلت. مسلجد، در ایلن زمینله نقلش 
حیاتلی را ایفلا می کنلد؛ زیلرا در حقیقلت، رزمنلدگان مدافلع اسلام، پلرورش یافتله 

هستند. مسلاجد 
مسلجد در فضلای قدسلی و طهلارت و شلکوفایی علملی، فرهنگلی، تربیتی خلود بذر 
ایملان، معرفلت و آگاهلی و روشلن بینی دینلی را در جلان و دل جوانلان حق ّجلو 
می پلرورد. گاهلی دسلت پرورده های مسلجد چنلان به بار می نشلیند که حّتلی مربّیان 
خلود را هلم دچلار شلگفتی می کند. آنان در نهایت، خاِر چشلم دشلمنان دیلن و مایه 
علّزت و آبلروی مسللمانان می شلوند. خلدای تعاللی ستم سلتیزی این گونه مسللمانان 
اُء  لٌد َرُسلوُل اهللِ َو الَّذیَن َمَعُه أَِشلدَّ پارسلا و جهادگلر را چنیلن ترسلیم می نماید: »ُمَحمَّ
داً یَْبَتُغوَن َفْضًا ِمَن اهللِ َو ِرْضواناً سلیماُهْم  عاً ُسلجَّ لاِر ُرَحملاُء بَْیَنُهلْم تَراُهْم ُرکَّ َعلَلی الُْکفَّ
لُجوِد ذلَِک َمَثُلُهلْم فِی التَّلْوراِه َو َمَثُلُهلْم فِی اإْلِنْجیلِل َکَزْرٍع  فلی  ُوُجوِهِهلْم ِملْن أَثَلِر السُّ
اَر  اَع لَِیغیَظ بِِهلُم الُْکفَّ رَّ أَْخلَرَج َشلْطَأُه َفلآَزَرُه َفاْسلَتْغلََظ َفاْسلَتوی  َعلی  ُسلوقِِه یُْعِجُب اللزُّ
 الِحلاِت ِمْنُهلْم َمْغِفلَرًه َو أَْجلراً َعظیملاً؛ محّملد َوَعلَد اهلُل الَّذیلنَ آَمُنلوا َو َعِمُللوا الصَّ
پیامبلر خداسلت و کسلانی کله بلا او هسلتند، بلر کافلران، سلخت گیر ]و[ بلا همدیگر 
مهربلان هسلتند. آنلان را حلال در رکلوع و سلجود می بینلی. آنلان فضل و خشلنودی 
خدا را خواسلتارند. عامِت ]مشلخّصه [ آنان بر اثر سلجود، در چهره هایشلان مشلّخص 
اسلت. ایلن صفلت آنها در تورات و َمَثِل آنها در انجیل اسلت که چون ِکشلته ای اسلت 
کله جوانله خلود بلرآَوَرد و آن را مایه دهد تا سلتبر شلود و بر سلاقه های خود بایسلتد 
و دهقانلان را بله شلگفت آورد تا از ]انبوهیِ [ آنلان ]خدا[ کافران را به خشلم دراندازد. 
خلدا بله کسلانی از آنلان کله ایملان آورده و کارهلای شایسلته کرده انلد، آملرزش و 

پلاداش بزرگی وعده داده اسلت«.2

1 . واقدی، محّمدبن عمر، المغازی، ص26.

2 . فتح، آیه2۹.
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پلس مسلجد از یلک سلو، مهلد و پلرورش گاه نیروهلای مدافع اسلام بوده اسلت و از 
سلوی دیگلر، به هنلگام بروز جنلگ و پیدایش ناامنی در جامعه، مسلجد بسلان پایگاه 
و سلنگری اسلتوار بلرای رزمنلدگان اسلام در عصلر رسلول خلدا عملل می کرده 
اسلت. چنان کله واقلدی در کتاب مغازی در شلرح حوادث جنگ اُحلد چنین می گوید: 
»بلزرگان اوس و خلزرج، ماننلد سلعدبن عباده، سلعدبن معاذ و اسلیدبن حضیر هملراه 
علّده ای، در حاللی که مسلّح شلدن بودند، شلب جمعه را در مسلجد کنلار خانه پیامبر 
اکلرم گذراندنلد. بله دلیل اینکه از شلبیخون مشلرکان بیم داشلتند، شلب جمعه 

از مدینله پاسلداری کردنلد تا آنکه صبح شلد«.1 
علاوه بلر ایلن، در هلر مسلجدی، نقطه ای بنلام محراب سلاخته می شلود. محلراب از 
ماّده حرب به معنای جنگ اسلت و این موضوع به این مناسلبت اسلت که مسللمانان 
ایلن نکتله را در مسلاجد در نظلر داشلته باشلند که بلرای نیل بله کماالت ملورد نظر 
و تحّقلق ارزش هلای اسلامی و دفلاع از کیان اسلام و حفلظ جامعه اسلامی، از گزند 
دشلمنان، گاهلی راه دیگلری جلز جنگ با دشلمنان داخللی و خارجی وجلود ندارد.2 
البّتله ایلن بدیلن معنلا نیسلت که اسلام جنگ طلب باشلد؛ بلکه اسلام صللح و صفا 
و همزیسلتی مسلالمت آمیز بلا بقّیله مذاهب و ادیلان را در قدم اّول پیشلنهاد می کند. 
ْل َعلَی  للِْم َفاْجَنلْح لَها َو تَلَوکَّ بنابرایلن، در قلرآن کریلم می خوانیلم: »َو إِْن َجَنُحلوا لِلسَّ
لمیُع الَْعلیلُم؛ و اگلر بله صللح گراییدند، تو ]نیلز[ بدان گلرای و بر خدا  َّلُه ُهلَو السَّ اهللِ إِن

تلوّکل نما که او شلنوای داناسلت«.3 
مسلئله جنلگ و جهلاد در اسلام، احلکام و شلرایط خلاّص خلودش را دارد کله در 
شلرایط اضطلراری بله عنلوان آخریلن راه حلل تشلریع شلده اسلت. تبلیغات مسلجد، 
مسلئله جنلگ را در شلرایطی کله راه دیگلری غیلر از جنلگ وجلود نداشلته باشلد، 
بله عنلوان یلک مسلئله فراملوش نشلدنی در ذهن هلا زنلده نگله ملی دارد و همزمان، 
فرهنلگ ایثلار، فلداکاری، جهلاد و شلهادت را کله مایله عّزت و سلرافرازی مسللمانان 

اسلت، شلکوفایی می بخشلد.

1 . واقدی، المغازی، ص152 

2 . فتحی و آجارگاه کورش، تأّملی بر کارکردهای مسجد )مسجد نقطه وصل(، ص27.

3 . انفال، آیه61.
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بله خاطلر رابطه تنگاتنگ مسلجد با جبهه و جنگ اسلت که مسلجدیان از عبادت های 
عاشلقانه اش و ارتبلاط بلا خلدای تعالی بهره گرفته و با دعاهای خالصانه شلان پشلتوانه 
عظیلم بلرای جبهه هلای نبلرد را فراهلم می آورده انلد. آنلان بلا دعاهلای خلود از یلک 
طلرف، بلاران عنایت هلا و الطلاف الهلی را بلر جبهه هلا نلازل می کردنلد و از طرفلی، با 
ایلن کار همراهلی و همدللی خلود را بلا رزمنلدگان اسلام نشلان می دادند تلا آنان با 

شلور و دلگرملی بله جهاد مقلّدس خود ادامله دهند.1 

2. مسجد تجّلی گاه وحدت مسلمانان 
یکلی از نیازهلای جامعه نوپای اسلامی در عصر پیامبر اکرم وحدت و همبسلتگی 
مسللمانان بلود کله آن حضلرت تلاش می کلرد تلا در مقابلل دشلمنان اسلام کله از 
قلدرت و قلّوت زیلادی نسلبت بله مسللمانان برخلوردار بودنلد، سلّدی محکلم ایجلاد 
نمایلد. بنابرایلن، یکلی از نیازمندی هلای جامعله نوپلای اسلامی ایلن بود کله پیامبر 
اسلام نخسلت، وحدت مسللمانان را شلکل دهد تا با یک سلازمان دهی منّظم در 
مقابلل اجانلب، از خطلرات احتماللی و هجلوم آنان در امان باشلند. از این رو، سلعی بر 
ایلن بلود کله این همبسلتگی در مکانلی تجلّی یابد و از این راه طمع دشلمنان اسلام 
را بله یلأس مبلّدل سلازد. مکانلی کله در زملان پیامبر اسلام نقش اساسلی برای 
سلازمان دهی افلراد و جوانلان مسللمان ایفلا می کلرد و قلدرت مسللمانان را در مقابل 

دشلمن بله نمایش می گذاشلت، مسلجد بود.
 پیامبلر بزرگلوار اسلام زمانلی کله بله یثرب آملد، وضعّیت سیاسلی جدیلد آغاز 
شلد؛ دو قبیلله اوس و خلزرج که دشلمنی های کهنله و مهلک خود را در سلایه اخّوت 
دینلی فراملوش کلرده بودنلد، دور بیرق اسلام گلرد آمده و هسلته جامعه مسللمانان 

را تشلکیل دادند. 
تقسلیمات قدیملی ملغلا و لقلب معلّزز »انصلار« بلرای همله کسلانی که اسلام را در 
سلاعات سلخت یلاری کلرده بودنلد، متداول شلد. گلروه مؤمنلان کله زادگاه محبوب 
خود را ترک کرده و از هرگونه وابسلتگی به آن دسلت کشلیده بودند، نام مهاجرین را 

1 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص75.
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 دریافلت کردنلد. بلرای اینکه پیونلد مهاجرین و انصلار محکم تر شلود، پیامبر اکرم
عقلد اخلّوت بیلن آنها بسلت تا در غم و شلادی یکدیگر شلریک شلوند.

 اسلم قدیملی یثلرب بله مدینه الّنبلی تبدیلل شلد و پیامبلر اکلرم در نخسلتین 
فرصلت، در راه دعلوت بله اسلام به تأسلیس مسلجد به عنلوان پایگاه مهلّم اجتماعی 
و تربیتلی پرداخلت. پیامبلر اکلرم در چنلد کیلومتری شلهر مدینله و در محلّی به 
نلام قبلا، مسلجد معلروف قبلا را سلاخت؛ این نخسلین مسلجدی اسلت که در اسلام 
سلاخته شلده اسلت. دو برادری کله مالک زمین بودنلد، آن را هدیه کردنلد؛ ولی چون 
یتیلم بودنلد، پیامبلر اکلرم پول زمیلن را به آنها پرداخت کرد. سلاختمان مسلجد 
از نظلر شلکل و بنلا سلاده و بلا دیلِن بی پیرایله ای کله آن حضلرت تعلیلم می فرملود، 
سلازگار بلود. دیوارهلای آن با آجر و گل و سلقفش از برگ درخت خرما درسلت شلده 
بلود. بخشلی از مسلجد نیلز بلرای اقامت کسلانی که منلزل نداشلتند، در نظلر گرفته 

شلد و در سلال های بعلد نیز مسلجد توسلعه پیلدا کرد.
همیلن مرکزیّلت مسلجد  بلود کله وحلدت، انسلجام، قلّوت و قلدرت مسللمانان را در 
برابلر دشلمنان خارجلی و منافقلان داخللی بله نمایلش می گذاشلت. تلا جایلی کله 
َّلُه لَْیلَس ِملْن َصلَاٍه أََشلدَّ َعلَلی الُْمَنافِِقیلَن ِملْن َهِذِه  پیامبراسلام فرملود: »أََملا إِن
ِه َو الِْعَشلاِء؛ هیلچ نملازی بلرای منافقلان شلکننده تر از نملاز صبلح و عشلاء  لاَ الصَّ
نیسلت«.1 ایلن حدیلث از عبداهلل بن سلنان از املام صلادق نقلل شلده اسلت کله 
رسلول خلدا پلس از آنکله نماز صبلح را با اصحابش به جلا آورد، رو بله آنان کرد و 
بلا ذکلر نلام، دربلاره برخی افراد سلؤال کلرد: آیا آنهلا به نملاز جماعت حاضر شلده اند 
یلا نله؟ گفتنلد: ای رسلول خلدا، نله؛ پیغمبر خلدا فرمود: مگر در سلفر هسلتند؟ 
گفتنلد: ای رسلول خلدا، نله؛ آنلگاه پیامبلر اکلرم جملله فلوق را فرمودنلد و بعلد 
چنیلن ادامله دادنلد: »...َو لَلْو َعلُِملوا أَیُّ َفْضٍل فِیِهَملا أَلَتَْوُهَملا َو لَلْو َحْبواً؛2اگر مؤمنان 
می دانسلتند کله ایلن دو نملاز چله فضیلتلی دارد، بلا حاللت سلینه خیز هم که شلده 

خلود را می رسلاند و در آن شلرکت می کردنلد«.3

1 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص37۸؛ بحاراالنوار، ج۸5، ص۹.

2 . حبو، به معنای سینه خیز رفتن و روی شکم راه رفتن کودکی است که هنوز توان روی پا ایستادن ندارد.

3 . مجمع البحرین، ج1، ص413.
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مارسلل بلوازار در یکلی از کتاب هلای خلود در مباحلث مربلوط بله اسلام در جهلان 
املروز، در ملورد نقلش نیرومنلد مسلجد در صدر اسلام در فرهنگ، اقتصاد، سیاسلت 
و وحلدت مسللمانان چنیلن می نویسلد: »مسلجد، عاملل نیرومنلدی در همبسلتگی 
و اتّحلاد مسللمانان جهلان اسلت و اهمّیلت فرهنگلی و اجتماعلی آن را از ایلن بابلت 
نمی تلوان نادیلده گرفلت؛ به خصلوص در روزگار معاصر که مسللمانان شلور و حرارت 
صلدر اسلام را دگربلاره از خلود نشلان می دهنلد. مسلاجد بله صلورت مراکلز تربیت 
روحانلی و پایلگاه جنبلش اّملت مسللمانان نسلبت بله سلتمگران و سللطه جویان در 
آملده اسلت. اندک انلدک مسلاجد موقعّیلت سلال های نخسلتین ظهلور اسلام را بله 
دسلت آورده انلد. تأسلیس کتابخانه هلا و تلاالر اجتماعلات در درون مسلاجد، ایلن 
حقیقلت را آشلکار می سلازد که مسلاجد در اسلام بدان گونه کله بعضی پنداشلته اند، 
منحصلر بلرای ادای فریضله نملاز نیسلت و به یقین یکلی از مراکز سیاسلی و فرهنگی 
مهلّم اسلام اسلت. اقامله نملاز جمعه بله وسلیله ای بلرای گردهمایلی مسللمانان در 
روز تعطیلل و طلرح مسلائل مهلّم اجتماعلی و بحلث و گفت وگلو در بلاب کمبودهای 
رفاهلی و تصمیم گیری هلای سیاسلی و غیره تبدیل شلده اسلت. گردهمایلی جمعه به 
خصلوص در سلال های اخیلر و در مماللک آزاد شلده اسلامی که به سلوی پیشلرفت 
اقتصلادی و حاکمّیت سیاسلی می روند، کارآیی بسلیار داشلته اسلت. در این سلال ها، 
برخلاف تفرقله و پراگندگلی سیاسلی ملردم و گروه هلای مبلارز، طلرح مقابلله علیله 
سلتمگران را ریخته انلد و در ارکان فرمان روایلی دست نشلاندگان اسلتعمار غرب تزلزل 
پدیلد آورده انلد کله احلزاب و گروهلای سیاسلی مخاللف در ممالک غلرب از انجام آن 

ناتوانند«.1 هنلوز 

3. دارالّندوه
در لغلت، »الّنلدوه« بله معنلای محلّل اجتملاع و محلّل مشلورت اسلت. چنان کله در 
مجمع البحریلن چنیلن آملده اسلت: »الّنلدوه: االجتملاع للمشلوره و منله دار الّنلدوه 
بمکله التلی بناهلا قصلی، ألنهلم ینلدون فیهلا، أی یجتمعلون و النلادی: المجللس و 

1 . بوازار مارسل، اسام در جهان امروز، ص101و102.
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جمعله »أندیله« و منله  الحدیلث: متعلرض للمقال فلی أندیله الرجال، أی مجالسلهم؛ 
نلدوه اجتماعلی بلرای مشلورت اسلت از آن جملله دارالّنلدوه مّکله بلود کله آن را 
»قصلی« سلاخته بلود و در آنهلا در آن مکان جمع می شلدند و به مشلورت و گفت وگو 

می پرداختنلد«.1
در تاریلخ چنیلن آملده اسلت: »دارالّنلدوه«، خانله قصی ابلن کاب بود. قبل از اسلام 
محلّل مشلورت قریلش بلوده، بعلد از آن )قصلی( به پسلرش عبلداهلل به ارث می رسلد 
و اکنلون جلزء مسلجدالحرام اسلت.2 قبلل از اسلام ایلن ملکان محلّل مشلورت برای 
قریلش بلوده، در آنجلا قریلش بله مشلورت در رابطه بلا مسلائل سیاسلی، اجتماعی و 
غیلره می پرداخته انلد. قلرار گرفتلن چنین مکانی برای سلاختن مسلجد، در نخسلتین 
دوره از ظهلور اسلام بیانگلر این نکته اسلت که در دین مقّدس اسلام محّل مشلورت 
در املور اجتماعلی، اقتصادی، فرهنگی، به ویژه در امور سیاسلی، مسلجد اسلت و یکی 
از نقش هلای مسلجد در اسلام هملان نقلش »دارالّنلدوه« قبل از اسلام اسلت که در 

جامعله عرب وجود داشلته اسلت. 

4. مسجد کانون آموزش فرهنگ ایثار و شهادت 
در عصر رسلول خدا از همان ابتدا، مسلجد به عنوان کانون همبسلتگی مسلمانان، 
بله تحکیلم پیوندهلا و تبلادل آرا در امور دینلی مسللمانان قلرار گرفلت. از نخسلتین 
روزهلای ترویلج اسلام، تعلیلم با مسلجد ارتبلاط تنگاتنگ داشلت و انجام دسلتورات 
اسلام بلا درک و معرفلت اسلامی و بلا یادگیلری فرمایش هلا پیامبلر گراملی بله 

عنلوان »حدیلث« بر اسلاس آیین اسلام آغاز شلد.
 وجه تربیتی و آموزشلی مسلجد پس از جنبه عبادی بیشلتر نمایان و برجسلته اسلت. 
ایلن نقلش مسلجد، توّجله همه پژوهشلگرانی را کله درباره مسلجدالّنبی سلخن گفته 
یلا اثلری نگاشلته اند، بله خلود جلب کلرده اسلت. در برهه زمانلی که مراکز آموزشلی 
در کنلار مسلجد بله فّعالّیلت فرهنگلی می پرداختنلد، تنهلا شلمار اندکلی مکتب های 

1 . مجمع البحرین، ج1، ص413.

2 . تاریخ  یعقوبی، ج 2، ص 35۹.
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خانگلی بلود کله در گوشله و کنلار شلهر مدینه و یلا مّکه قرار داشلت و ایلن مکتب ها 
تنهلا بله آملوزش خوانلدن و نوشلتن در پلاره ای ملوارد قرآن کریلم و معارف اسلامی 
می پرداختنلد و حجلم کارهلای آنهلا هرگلز بلا آنچله در مسلاجد انجام می شلد، قابل 
مقایسله نیسلت. به طلور تقریبلی، تمام عللوم رایلج در آن روزگار چون خوانلدن قرآن 
و حدیلث، در مسلجد تدویلن می شلد. عاوه بلر آن، افراد بلا بینش  سیاسلی و مدیران 
دلسلوز جامعله اسلامی کله در برقلراری حکوملت اسلامی نقلش ایفلا می کردند، در 
مسلجد پلرورش می یافتنلد و آملاده می شلدند. از ایلن رو، یکلی از ره آوردهای مسلجد 
 در مدینه الّنبلی، تربیلت مدیلران بابینش سیاسلی سلالم بلود. مسلجد پیامبر خدا
در مدینله، نخسلتین دانشلگاهی بود که حضرت رسلول با دسلت خلود، یارانش را 
 بله نیکلی تربیلت کردنلد تا در دین خلدا فقیه و دانا شلدند. صحابله پیامبر گرامی
بله آن رفت وآملد می کردنلد تلا دانش، هدایلت، فضائلل و معرفت بیاموزنلد و هر اندازه 
کله شلرایط زندگی شلان مسلاعدت می کلرد، بله ایلن مهم وقلت اختصلاص می دادند.

 مسلجدالّنبی مدرسله ای بلود کله ملردان و قهرمانلان در آن سلاخته شلدند و در پرتو 
قلرآن، ملردم بت پرسلت بله پیشلروان هدایلت تبدیلل شلدند. همیلن افلراد داعیلان، 
مبلّغلان، حامیلان، پارسلیان شلب و سلواران میلدان در روز نبرد بودند که بلا آموختن 
فرهنلگ ایثلار و شلهادت، بلار سلفر بسلتند و در راه خدملت و ترویلج فرهنگ اسلام 

شلربت شلهادت نوشیدند.
در تاریلخ آملده اسلت کله در میلان انصلار، هفتلاد جلوان هسلتند کله بله نلام قلرآن 
شناسلان معروفنلد. از سلر شلب بله گوشله ای در مسلجد می نشلینند و بلا هلم درس 
و بحلث دارنلد و نملاز می خواننلد. نزدیکی هلای صبلح می رونلد و آب آشلامیدنی و 
پشلته های هیلزم می آورنلد و بله خانه هلای رسلول خلدا می نهنلد. خانواده شلان 
فکلر می کننلد کله آنلان در مسلجدند و اهلل مسلجد فکلر می کننلد کله آنلان پیش 

هسلتند. خانواده شلان 
 پیامبلر خلدا در ملاه صفر چهل نفلر از قرآن شناسلان جوان را به ریاسلت منذربن 
عملرو سلاعدی مأموریلت می دهلد تلا قبیلله  عامربن ماللک را به اسلام دعلوت کنند 
و بله آنلان قلرآن بیاموزنلد و نامله ای هلم همراهشلان ارسلال می کنلد. منذربن عمرو، 
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راهنمایلی از قبیلله  بنی سللیم بلا خلود برملی دارد. آنهلا بله راه می افتنلد و می روند تا 
بله چلاه معونله کله از آبهای قابل اسلتفاده قبیله  بنی سللیم اسلت، می رسلند. در آنجا 
اردو می زننلد و شلتران خویلش را سلر می دهنلد. حارث بن صمله و عمروبن امّیله را 
بله چرانلدن و نگهبانلی شلتران می گمارنلد. حرام بن ملحلان را بلا نامله  پیامبلر پیلش 
عامربن طفیلل کله در میلان علّده ای از بنی عامر نشسلته اسلت، می فرسلتند. وقتی به 
آنهلا می رسلد، بلدون اینکه نامله را بخواننلد، عامربن طفیل شمشلیر خود را می کشلد 
و حرام بن ملحلان را می کشلد و بانلگ برملی دارد کله بنی عاملر بلرای حملله بله مالک 
ل ابوبلراءل از قبلل آملده و در ملرز نجد به عشلایر مختلف اّطاع داده اسلت کله او یاران 
محّملد را در پنلاه خویلش گرفته اسلت و هیچ کلس نباید متعّرض آنان شلود و همگی 
گفته انلد: تعّهلد پناهندگلی ابوبلراء برای همله  ما محترم اسلت! وقتلی بنی عامر حاضر 
نمی شلوند بلا عامر بن طفیلل بلر جملع مسللمانان بتازنلد، وی بلرای این کار از عشلایر 
عصیله و رعلل کله از شلاخه های قبیلله  بنی سللیم هسلتند کملک می طلبلد و آنها به 
کملک او می آینلد و او را بله فرماندهلی خویلش انتخلاب می کننلد. عامر بن طفیلل به 
آنهلا می گویلد: ملن یقیلن دارم کله ایلن شلخص بله تنهایی بله اینجلا نیامده اسلت. 
آنهلا رّد پلای او را گرفتله و پیلش می رونلد تلا بله یلاران وی می رسلند و یلاران وی، 
چلون کله دیده انلد، دیر کرده اسلت رّد او را گرفته و پیش آمده اند. سلپس، مسللمانان 
را محاصلره می کننلد و بنی عاملر هلم در محاصلره شلرکت می جوینلد. آن جوانلان 

قرآن شلناس، مردانله می جنگنلد تلا همگلی به شلهادت می رسلند.1

5. مسجد پایگاه تبلیغ پیامبر گرامی 
در روزگار رسلول خلدا و صحابه ایشلان، مسلجد، کانون تبلیغ و ارشلاد بلود و مکان 
ضیافلت و پذیرایلی هیئت هایلی داخللی و خارجلی بلود کله بلر پیامبلر خلدا وارد 
می شلدند تلا بله اسلام تشلّرف حاصلل کنند. یلاران رسلول خلدا برای حضلور در 
مسلجد و شلرکت در این گونه محفل، می کوشلیدند و هرگاه یکی از یاران نمی توانسلت 

در آن حاضلر شلود، یکلی از صحابله، وی را در جریان جلسلات قلرار می داد.

1 . جال الّدین فارسی، فرهنگ جهاد، ص337.
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نهضلت نبلّی اکلرم اندیشله های انسلان را بله سلوی تعاللی رهنملون سلاخت و با 
فرملان بله »خوانلدن«، مبلارزه بلا نادانلی را رسلالت خلود قلرار داد. قلرآن کریلم در 
َِّک الَّلِذی َخلََق*الَّلِذی َعلََّم بِالَْقلَلِم* َعلََّم  تأکیلد ایلن مطلب می فرمایلد: »اْقَرأْ بِاْسلِم َرب
اإْلِنَسلاَن َملا لَلْم یَْعلَْم«.1بدیلن ترتیلب، اسلام ویژگلی »ندانسلتن« جامعله آن دوران 
را بله بسلتر آگاهلی، بینلش و دانلش مبلّدل کلرد و مسلجدالّنبی، موجلی از افلکار و 
اندیشله های الهلی را در جامعله ایجلاد نملود. پایلگاه تبلیلغ اسلامی، شلور و نشلاط 
علملی را برانگیخلت و دانلش و آموختلن، بهایلی دیگلر یافت. هلر روز، شلمار آنان که 
خوانلدن و نوشلتن می دانسلتند، افزایلش می یافلت و تبلیلغ و آملوزش بلا خوانلدن 

محتلوای پیلام آسلمانی رونقلی چشلم گیر پیلدا کرد.
 آملوزگار مکتلب اسلام، پرسلتش خدا را محلور تبلیغ قلرار داد و بر فراگیلری معنای 
ایملان، دانسلتن آیه هلای کتلاب آسلمانی تأکید می کرد تلا از گذر آن رسلالت خویش 
را مبنلی بلر تفسلیر و تبییلن آیه هلا و فحلوای کام آسلمانی بله ملردم انجلام دهلد. 
پیامبلر اسلام برای ادای این رسلالت دشلوار از هلر فرصت برای روشلنگری مردم 
بهلره می جسلت، وللی سلیره و زندگلی پیامبلر گرامی نشلان می دهد که مسلجد 
در دوران رسلالت، علاوه بلر جنبله تربیتلی و آموزشلی، مهم تریلن سلنگر تبلیلغ و 
ترویلج بینلش اسلامی در جهلان آن روز بوده اسلت؛ به گونله ای که برای نشسلت ها و 
اجلاس  با سلران ادیلان و نماینلدگان حکومت ها مکانی به جز  مسلجد وجود نداشلته 
و هرگونله تصمیم گیلری در امور سیاسلی و برقراری حکومت اسلامی و معّرفی بینش 
اسلامی بلرای دنیلای آن روز، در مسلجد صلورت می گرفتله اسلت. از این رو، مسلجد 
بله عنلوان یلک رسلانه ملّی در عصر رسلول خدا پیام رسلان ندای اسلام و سلنگر 
ایملان و توحیلد بلود. برخلی از یلاران، ماننلد حضلرت عللی، عبدااهلل بن رواحله، 
معاذبن جبلل و عباده بن صاملت نیلز در ایلن راه در کنلار پیامبلر گراملی قلرار 
داشلتند و در انجلام رسلالت الهلی او را یلاری می کردنلد. عبداهلل بن رواحله جلسلات 
مربلوط بله توحیلد، معلاد، )مسلائل اعتقلادی( را اداره می کلرد. او در غیلاب پیامبلر 
گراملی نیلز مسلائل فقهلی و اعتقلادی را بله مسللمانان آملوزش ملی داد. گاهلی 

1 . علق، آیات1و4و5.
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اتّفلاق می افتلاد کله پیامبلر اکلرم خلود در چنیلن جلسلاتی شلرکت می کردنلد. 
تدریلس  آن  در  عبداهلل بن رواحله  کله  در حلقله درسلی   گراملی پیامبلر  روزی 
می کلرد، حضلور یافتنلد. بلا حضلور پیامبلر گراملی، چنیلن انتظلار می رفلت کله 
ایشلان سلخنران مجللس باشلند، وللی پیامبلر گرامی فرمودنلد: به آنچه مشلغول 
بودیلد، ادامله دهیلد؛ ملن نیلز بلرای آملوزش و تعلیلم مبعلوث شلده ام.1یکی دیگر از 
یلاران پیامبلر گراملی عباده بن صاملت، مأملور آموزش قرآن و نوشلتن بله اصحاب 

ُصفله بود.2 

6. مسجد محّل دادرسی و مدیریت اسالمی
 در دوره هلای درخشلان رسلول اعظلم، مسلجد در حیلات جمعلی مسللمانان بلا 
نقش هایلی چلون مجلس شلورا، محلّل داوری، مرکز فتوا، پایگاه یا سلتاد تقسلیم های 

نظاملی جللوه می کرد.
سلپاهیان از مسلجد بلرای جهلاد در راه خلدا گسلیل می شلدند تلا کلمله الهلی را 

برافراشلته دارنلد و پرچلم اسلام را در جهلان بله اهتلزاز در آورده انلد.
 تأسلیس مسلجد در مدینه الّنبلی محلور اساسلی روند حرکلت روزافلزون و آغاز فصل 
جدیلد سیاسلی در حیلات اّمت مسللمان اسلت و نخسلتین گام بنیلادی تمّدنی نوین 
بلا تأسلیس ایلن پایلگاه عبلادی، سیاسلی ریختله شلد. مرکزیّت سیاسلی مسلجد در 
مدینله پیامبلر گراملی و پویایی تمّدن اسلام، اصل مهّمی اسلت که بلر حکومت، 
جامعله و فرهنلگ، تأثیلری ژرف دارد. مسلجد نبلوی کانلون جنبش هلای فکلری و 
عمللی بلوده اسلت و شلکوه آن خانله را پیامبر خلدا کله در آن روز مرکز حکومت 
و سیاسلت بلود، تحت تأثیلر قرار می داده اسلت. پیمان اخلّوت دو قبیلله اوس و خزرج 
در مسلجدالّنبی بسلته شلد و عقلد اخلّوت میلان اّمت نیز از مواردی اسلت کله پیامبر 
اکلرم در مسلجد مدینله برقرار سلاخت. هیئت هلا و گروه هایی که قصد تشلّرف به 
اسلام را داشلتند، به مدینه الّنبی می آمدند و وارد مسلجد می شلدند. اسلیران جنگی 

1 . کتانی، عبدالحّی، نظام الحکومه النبویه )التراتب االداریه(، ج2، ص221.

2 . همان، ج1، ص4۸.
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را در مسلجد جلای می دادنلد و تا آزادی و مسللمان شلدن در آن نگه داری می شلدند.
 پیامبلر گراملی در بسلیاری ملوارد، تازه مسللمانان را به صورت فردی در مسلجد 
آملوزش ملی داد و گفت وگوهلای علملی و فرهنگلی زیلادی میلان هیئت هلای اعزامی 
قبایلل گوناگلون بله مدینله صلورت می گرفلت و جایلگاه ایلن گفت وگلو، جایلی جلز 

مسلجد نبود.
 نبلّی اکلرم بلا هیئت هایلی کله بله حضلور می پذیرفتنلد، بله مذاکلره دینلی و 
اجتماعلی می پرداختنلد کله ایلن برنامه هلا مضلاف بلر جنبه های سیاسلی، بله منظور 
گرویلدن بله اسلام، بحلث و گفت وگلو پیراملون معلارف اسلامی سلامان می یافلت.
 محیلط فرهنگلی کله پیامبلر گرامی در مدینه ایجلاد کرده بودنلد، ایجاب می کرد 
کله در حضلور آن حضلرت و بلا اجلازه ایشلان مسلابقه شلعر و سلخنرانی در مسلجد 
برگلزار شلود و پیامبلر گراملی بلا بردبلاری با چنیلن مسلائلی برخلورد می  کردند.
 مسلجد پیامبلر گراملی بله عنلوان کانون عشلق و موّدت میلان مسللمانان مدینه 
در آملد و نقلش بسلزایی در ایجلاد فضلای معنلوی ایفلا نمود تلا زمینه مناسلب برای 

اجتملاع معتقلدان بله پیلام وحی ایجاد شلود.
 اهمّیلت و نقلش مسلجدالحرام، هرگلز از نلگاه پیامبر گرامی پوشلیده نبلود؛ ولی 
چیرگلی قریلش و مشلرکان، املکان پی ریلزی فّعالّیلت را از آن سللب کرده بلود؛ اّما با 
فتح مّکه و اداره سیاسلی آن شلهر، پیامبر گرامی فّعالّیت های فرهنگی و سیاسلی 
را در ایلن مرکلز مقلّدس شلروع نملود و بله ترویلج مبانلی دینی دسلت زد و بلا انجام 
کارهایلی کله به گونله ای اداره املور حکوملت اسلامی بلود، قلدم در راه سلازندگی و 

تاش بلرای برپایلی پایلگاه فّعالّیت ها گذاشلت.
 در وصلف و تحلیلل جایلگاه مسلجدالّنبی و جایلگاه آن در مدینله باید گفلت که آنچه 
مّکله و مدینله را مکّملل هلم می کنلد، ایلن اسلت کله مّکه از یلک جهت مرکلز حّج و 
زیارت به سلوی مکانی باالتر اسلت و مدینه جایگاه مسلجدی اسلت که خاتم رسلوالن 
آن را بنیلاد نهلاد و ایلن مسلجد، مرکز حکومت اسلامی و کانون تاش هلای فرهنگی، 
اجتماعلی پیامبلر گراملی گشلت و نخسلتین کار برگزیلده پیامبلر گرامی در 
مدینله، سلاختن ایلن مسلجد بود. ایلن بنای مقلّدس، به هملراه بلارگاه مطّهر حضرت 
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نّبلی اکلرم، بر سلیمای شلهری و معابلر و فرآیندهلای اجتماعی، فرهنگلی مدینه 
اثلر قابلل ماحظله ای گذاشلته اسلت و مدینه بله برکت ایلن بناهای مبلارک، حرمت 

زیادی به دسلت آورده اسلت.
 رسلول خلدا فرموده انلد: حضلرت ابراهیلم  مّکله را حریلم قلرار داد و بلرای 

مردملش دعلا کلرد. ملن نیلز مدینله را حلرم قلرار دادم.1
 رسلول خلدا بلرای آنکله آمیختگلی مسلجد را بلا زندگلی اجتماعی مردم نشلان 
دهلد، خانله و مسلجد را در یلک واحلد معملاری بلر پلا کلرد و خانه هلای صحابله و 
مهاجرین و انصار در اطراف آن اسلتقرار یافت. تعداد بسلیاری از مسللمانان بی خانمان 
و اهلل تعّبلد تحلت عنلوان اصحلاب ُصّفله، در حواللی مسلجد می خوابیدنلد. در کنار 
مسلجد خیمله ای بله عنلوان بیمارسلتان برپا شلد و مکانی بله امور نظاملی اختصاص 
داشلت و بله همین دلیل اسلت که سلاختمان های مهلّم اجتماعی و عموملی و حیاتی 
در اطلراف مسلجد بنلا شلده بلود که ایلن خلود، مدیریلت ژرف و حساب شلده پیامبر 
اسلام را به نمایش می گذاشلت. عاوه بر آن، مسلجد محّل دادرسلی و رسلیدگی 
بله املور سیاسلی و اجتماعی ملردم بود؛ بسلیاری از اختافلات و گرفتاری هلای مردم 
در مسلجد بلا پیامبلر اسلام در میلان گذاشلته می شلد و در هملان مسلجد حلّل 
و فصلل می شلد. از ایلن رو، بنلای مسلجد در بیلن بناهلای موجلود آن روز، ماننلد 
خورشلیدی بلود کله خانله ملردم از نلور آن منلّور می شلد و سلایر بناهای مسلکونی، 
هماننلد سلّیارات، به دور خورشلید می چرخیدنلد و از پرتوافکنی آن بهلره می گرفتند. 

7. مسجد کانون شورا و انتخابات 
 پیامبلر اکلرم در مسلجد، اصلول سیاسلی اسلام را، به ویلژه در املوری کله 
می دانسلت مسللمانان از نظلرات و تجربّیلات مفیلدی برخلوردار هسلتند، بله شلور و 
مشلورت می گذاشلت. در متلون تاریخلی آملده اسلت کله پیامبلر گراملی بلرای 
اتّخلاذ مواضلع مناسلب در جنلگ بلدر، در یکلی از مسلاجد اطلراف مدینله بنلام 
مسلجد»عرق الظبّیله« بلا اصحلاب به مشلورت پرداخت. بله روایت انلس، هنگامی که 

1 . صحیح مسلم، ج3، کتاب حّج، ص1360.
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خبلر آملدن ابوسلفیان بله پیامبر گرامی رسلید، آن حضرت شلروع به مشلورت با 
اصحلاب نمود.1همچنیلن بلرای رفتلن بله جنگ احلد در مسلجد مدینه با مسللمانان 

بله تبادل نظلر هّملت گماشلت. 
چنان کله در مشلورت پیامبلر خلدا اصحلاب در رابطله بلا جنلگ احد آمده اسلت، 
گروهلی از نوجوانلان کله در جنگ بلدر حاضر نبودنلد، از پیامبر گرامی خواسلتند 
کله بله سلوی دشلمن برود و اشلتیاق خلود را به شلهادت ابلراز کلرده و گفتنلد: ما را 
بله مقابلله دشلمن از مدینله بیلرون ببلر و اینلان غلبله یافتنلد. پیامبر اکلرم روز 
جمعله بلا ملردم نملاز جمعله گلزارد و آنلان را پنلد و انلدرز داد کله تاش و کوشلش 
کننلد و فرملود کله یقین داشلته باشلند که اگر شلکیبایی و پایلداری کننلد، پیروزی 
از ایشلان خواهلد بلود و دسلتور فرملود که آملاده رویارویی با دشلمن شلوند. مردم بر 
بیلرون شلدن از مدینله دل خوش داشلتند. چون پیامبلر اکرم نماز عصلر جمعه را 
می گلزارد، اطلراف مسلجد پر شلده بود و ملردم نواحی بلاالی مدینه هم آملده بودند. 
آنلگاه رسلول خلدا بلا عملر و ابوبکر بله خانله رفلت و آن دو در لباس پوشلاندن و 
عمامله بسلتن، آن حضلرت را یلاری دادند و ملردم صف کشلیده منتظر آملدن پیامبر 
خلدا بودنلد. سلعدبن معاذ و اسلیدابن حضیر بله مردم گفتند: شلما پیامبلر را وادار 
بله خلروج کردیلد و او نمی خواسلت و حلال آنکله فرملان و دسلتور از آسلمان بلر او 

می رسلد؛ اکنلون هلم کار جنلگ را به خلود او بلاز گذارید.2
 همچنیلن، در جنلگ خنلدق، وقتلی خبلر حرکت کّفلار قریلش از مّکه بله پیامبر
رسلید، ملردم را فراخوانلده خبلر دشلمن را برایشلان گفت و بلا آنان مشلورت فرمود. 
سللمان فارسلی بله حفلر خندق اشلاره کلرد و مسللمانان از این پیشلنهاد در شلگفت 

آمدنلد.3از ایلن رو، برخلی مسلجد را »مجلس شلورای مسللمانان« نلام نهاده اند.

8. مسجد محّل تدوین نامه ها و پذیرش سران قبایل و حکومت ها
در صلدر اسلام، بیشلتر املور مهّم سیاسلی، فرهنگلی، اجتماعلی، اقتصلادی، نظامی، 

1 . دالئل النبوه،، ج2، ص74.

2 . الطبقات الکبری، ج 2، ص36.

3 . همان، ص64.
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تقسلیم غنایلم، سلخنرانی ها و ارشلادات، نصلب اسلتانداران و فرماندهلان، کتابلت 
نامه هلای سیاسلی، نظاملی و ارسلال پیام هلا، اخلذ تصمیملات اساسلی و نظاملی در 
مسلجد انجلام می شلد. حّتلی پیامبلر اسلام در مسلجد نماینلدگان و سلران قوم 
و قبایلل مختللف را بله حضلور می پذیرفتنلد؛ گرچله بلرای سلکونت و اسلتراحت این 
نماینلدگان، خانله ای نیلز در نظرگرفته شلده بلود.1 برخلی از آنها با صاح دیلد پیامبر 
اکلرم در خانه هلای انصلار به طلور موّقت سلکونت داده می شلدند.2 بلرای برخی از 
آنهلا )ماننلد هیئلت نمایندگلی ثقیف، بله دلیل طوالنی بلودن اقامت آنلان در مدینه(، 
خیمله ای در مسلجد بلر پلا می شلد.3جایگاه اصللی این گونله گفت وگوهلا جایلی جلز 
مسلجد نبلود. از ایلن رو، نماینلدگان قبیله »ثقیلف« و نیز نمایندگان »اسلقف نجران« 

در مسلجد »علرق الظبیله« به حضلور پیامبلر گرامی رسلیدند.4 
یکلی از سلتون های مسلجد ناملش »اسلتوانه الوفود« )سلتون هیئت هلا( بلود. ایلن 
سلتون، جایلگاه ویلژه ای بلرای پذیلرش و دیلدار بلا هیئت هلای نماینلدگان قبایلل و 
دولت هلا و مذاهلب خارجلی بلود و در همیلن ملکان )سلتون( مسلجد بود کله پیامبر 

گراملی دیلدار بلا ایلن هیئت هلا را انجلام می دادنلد.
واقلدی در مغلازی آورده اسلت کله ده نفلر از رؤسلاء و برگزیلده گان بنی تمیلم بله 
مدینله آمدنلد. آنها در صحن مسلجد نزد پیامبلر گرامی آمدنلد و عطاردبن حاجب 
 تمیملی را پیلش آوردند کله خطابه بخواند. او خطبله ای ایراد کلرد. پیامبر گرامی
بله ثابت بن قیلس فرملود: برخیلزد و خطبله ایشلان را پاسلخ گویلد. ثابت برخاسلت و 
بلا علدم آمادگلی قبللی خطبله ای خوانلد. وقتلی ثابت بن قیلس نشسلت، آنهلا گفتند: 
ای رسلول خلدا، اجلازه فرماییلد تلا شلاعرمان شلعری بخوانلد. چلون آن حضرت 
 اجلازه فرمودنلد، زبرقان بن بلدر را بلنلد کردنلد و او ابیاتی را سلرود. پیامبر اسلام
بله حسلان بن ثابت فرملود: پاسخ شلان را بلده و او برخاسلت و اشلعاری سلرود. پیامبلر 
اسلام و مسللمانان از خطبله ثابت و شلعر حسلان خوشلحال بودنلد. نمایندگانی 

1 . ابن شیبه، عمر، تاریخ المدینه المنّوره، ج2، ص235. 

2 . کتانی، عبدالحّی، نظام الحکومه النبویه )الترتیب االداریه(، ج2، ص44۹.

3 . همان، ص447.

4 . همان. 
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کله آملده بودنلد، بلا یکدیگلر خللوت کردنلد. یکلی از ایشلان گفت کله به خدا قسلم 
بدانیلد کله ایلن ملرد از طلرف خلدا تأییلد می شلود و کارهایشلان بله مراتلب از ملا 
خردمندانه تلر هسلتند.1پس از آن، هیئلت بنی تمیم مسللمان شلدند. بله دلیل همین، 
پذیلرش هیئت هلای خارجلی در مسلجد و گفت وگلو بلا آنهلا، برخلی مسللمانان بله 
پیامبلر گراملی می گفتنلد: ای رسلول خلدا، آیلا ایشلان کله مشلرک هسلتند، 
می تواننلد در مسلجد وارد شلوند؟ پیامبلر گراملی می گفتنلد: زمین پاک اسلت و 

چیلزی آن را نجلس نمی کنلد.2
پیملان »حدیبیله« فکلر پیامبلر گراملی را از ناحّیه جنوب مّکه آسلوده سلاخت و 
در پرتلو ایلن آراملش، گروهی از سلران عرب به آئین اسلام گرویدنلد. در این هنگام، 
پیامبلر گراملی اسلام فرصلت را غنیملت شلمرد و بلا زملام داران وقلت و رؤسلا و 
قبایلل و رهبلران مذهبلی مسلیحیان جهلان آن روز، بلاب مکاتبله را باز نملود و آئین 

خلود را بله مللل زنده جهلان آن روز عرضه داشلت.
قبایلل و  و رؤسلای  پادشلاهان   و  املراء  بله   ،پیامبلر گراملی نامه هایلی کله  از 
شلخصّیت های برجسلته معنوی و سیاسلی نوشلته اسلت، 1۸5 نامه در دسلت اسلت 
کله بلرای تبلیلغ و دعوت به اسلام و یا به عنوان میثاق و پیمان نوشلته شلده اسلت.3
 بله گواهلی تاریلخ، تدویلن و تنظیم همله یا اکثلر نامه های سیاسلی پیامبلر اکرم
بله مناطلق مختللف و رؤسلای کشلوری، در مسلجد صلورت می گرفلت. تلا جایی که 
برخلی نوشلته اند، پیامبر اسلام، مسلئله دعوت زماملداران به اسلام و نامه نگاری 
بله آنهلا را، مانند سلایر مسلائل مهم، در یک شلورای بلزرگ مطرح می سلاخت. روزی 
بله یلاران خلود چنیلن فرملود: باملدادان، همگلی حاضلر شلوید تلا املر مهّملی را بلا 
شلما در میلان بگلذارم. فلردای آن روز، پلس از ادای فریضله صبلح در مسلجد، پیامبر 
اکلرم بله یلاران خلود چنیلن فرمود: »بنلدگان خلدا را نصیحلت کنید. کسلی که 
سرپرسلت املور ملردم شلد و در هدایلت و راهنمایلی آنلان نکوشلید، خلدا بهشلت را 
بلر او حلرام کلرده اسلت. برخیزیلد و پیک رسلالت، در نقاط دوردسلت شلوید و ندای 

1 . واقدی، المغازی، ص742- 746.

2 . همان، ص733-736.

3 . فروغ ابدیّت، ج2، ص20۸.
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 توحیلد را بله سلمع جهانیان برسلانید؛ ولی هرگز مانند شلاگردان حضرت عیسلی
بلا ملن مخالفلت نکنیلد. یلاران از آن حضرت سلؤال کردند کله آنها چگونله با حضرت 
عیسلی  از در مخالفلت وارد شلدند؟ فرملود: او نیلز ماننلد ملن گروهلی را مأملور 
سلاخت کله پیک رسلالت در نقاطی باشلند؛ دسلته ای کله راه آنها نزدیک بلود، فرمان 
او را پذیرفتنلد؛ وللی کسلانی کله راه آنهلا دور بلود، از پذیرفتلن فرمان وی سلرپیچی 

کردند«.
سلپس، پیامبلر گراملی شلش نفلر از ورزیده تریلن افلراد را طلی نامه هایلی کله 
رسلالت جهانلی آن حضلرت در آنهلا منعکس بلود، به نقلاط مختلف روانه کلرد. بدین 
ترتیلب، سلفیران هدایلت از مسلجد در یلک روز رهسلپار سلرزمین های ایلران، روم، 

حبشله، مصلر، یمامله، بحرین و حیلره )اردن( شلدند.1 

9. مسجد رسانه امر به  معروف و نهی از منکر
املر بله معلروف و نهی از منکلر در جامعه اسلامی دارای نقش بزرگ و سرنوشت سلاز 
اسلت. از ایلن رو، در آیلات و روایلات، ایلن مسلئله بر هر مسللمانی واجب شلده اسلت. 
هلر فلردی بله انلدازه توانایلی خود در قبلال ایلن فریضه الهلی مسلئولّیت دارد. گرچه 
انجلام املر بله معلروف و نهلی از منکلر منحصلر به ملکان خاّصی نیسلت؛ اّما مسلجد 
بسلتر مناسلبی بلرای تحّقلق ایلن دو فریضله مهلّم الهلی اسلت؛ زیلرا مسلجد محلّل 
حضلور و تجّملع نیروهلای زنلده و برگزیلده اسلت. در روایلات آملده اسلت: »اَل یَْأتِلی 
الَْمْسلِجَد ِملْن ُکلِّ َقِبیلَلٍه إاِلَّ َوافُِدَهلا َو ِملْن ُکلِّ أَْهلِل بَْیلٍت إاِلَّ نَِجیُبَهلا؛ از هلر جمعلی، 
تنهلا آنلان کله )در فضائلل( از همله برترند و بله منزله الگو بلرای گروه خود هسلتند، 

بله مسلجد می آیند«.2 
مسلجد، پایلگاه جوان مردانلی اسلت کله در مقابلل تعلّرض در برابر مقّدسلات دینی بر 

می آشلوبند و عرصله را بلر متجلاوزان بله حریلم دین تنلگ می کنند.3
چنان کله در سلال 13۸5 مسللمانان علیله اهانلت بله نّبلی مکّرم اسلام  توّسلط 

1 . الّطبقات الکبری، ج1، ص24۹.

2 . وسایل الشیعه، ج3، ص477.

3 . مستدرک، ج3، احکام مسجد،ح4.
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روزنامه های غربی و در رأس آن روزنامه دانمارکی برآشلفتند و از مسلاجد، راهپیمایی 
خلود را آغلاز و بله سلفارت خانه های آنلان ختلم نمودنلد و بلا شلعارهای کوبنلده و 

انقابلی از مقّدسلات اسلام دفلاع کردند. 
مسلجد، جایلگاه گردآملدن فرزنلدان مکتبلی اسلت؛ آنلان کله با یک دسلت قلرآن و 
بلا یلک دسلت دیگلر سلاح برگرفته انلد. ایلن حضلور، نشلان قلدرت و علّزت اسلام 
و مسللمانان اسلت و سلبب می شلود تلا خیره سلران نتواننلد بلر حریلم دیلن اهانلت 
و تجلاوز کنند.1ضملن اینکله اجتملاع در مسلجد، خلود اقامله یلک معلروف بلزرگ 
الهلی، یعنلی »نماز« و دیگر شلعائر اسلامی اسلت. از سلوی دیگلر، در سلایه تجّمع و 
انسلجامی کله مؤمنلان در مسلجد می یابند، می تلوان بهترین تشلّکل مردملی را برای 

مبلارزه بلا منکلرات و مفاسلد اجتماعلی پی ریلزی نملود.
امام رضا فرمود: »حضور در مسلجد و نماز جماعت، جلوگیری از بسلیاری گناهان 
اسلت«.2به گواهلی تاریلخ، مسلجد در عصلر رسلول خلدا یگانله رسلانه و پایلگاه 
ارتباطلی پیامبلر گراملی بلا ملردم بلود. در آن روزگار که رسلانه ای جز مسلجد وجود 
نداشلت، ایلن ملکان مقّدس، محّل مناسلبی بلرای رسلاندن پیام پیامبر اسلام به 
ملردم بلود؛ به ویلژه در مسلائل امر به معلروف و نهلی از منکر که بخشلی از آن مربوط 
بله حکوملت اسلامی می شلود؛ ماننلد »قضلاوت« کله در زملان پیامبر اسلام در 
 مسلجد انجام می شلد. بنابراین، مسلجد، نخسلتین مکانی اسلت که پیامبر اسلام
در آن بله قضلاوت و دادخواهلی و حلّل و فصلل اختافلات، منازعلات و صلدور احلکام 
قضایلی پرداختنلد و مکانلی دیگلری جز مسلجد برای قضلاوت آن حضرت نقل نشلده 

3 است.

1 . وسایل الشیعه، ج5، ابواب نماز جماعت، ح۹.

2 . همان. 

3 . فرهنگ مسجد، ص212. 
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» فصل دّوم: کارکرد سیاسی مسجد در عصر امام علی
همان گونه که بیان شلد، در دوران رسلول مکّرم اسلام مسلجد، از منظر سیاسلی 
جایلگاه و نقلش محلوری، در املور سیاسلی و حکومتلی آن حضلرت داشلت. پیامبلر 
اسلام وقتلی ملردم را بلا نلدای »الّصاه ملع الجماعه«، به مسلجد فلرا می خواند، 
مهم ترین مسلائل سیاسلی آن روز را در مسلجد با جمع حاضران در میان می گذاشلت 
و از هملان جلا تصمیملات الزم اتّخاذ می شلد. بعلد از پیامبر گرامی نیز این سلیره 
 ماننلد عصلر رسلول خدا ،ادامله داشلته و در عصلر جانشلین بلر حّقلش عللی

مسلجد، کارکرد سیاسلی خلود را حفظ نموده اسلت.
املام عللی، آنلگاه کله کوفله را مرکلز خافلت قلرار داد، در آغلاز ورودش به شلهر 
کوفله، بله داراالملاره )قصلر حاکلم کوفه( کله طی سلال ها به قصلری اشلرافی تبدیل 
شلده بلود، نرفلت؛ بلکله به مسلجد کوفه رفلت و آنجلا را محّل سلکونت خویلش قرار 
داد و در هملان مسلجد، بله تدبیلر املور پرداخت. أسلودبن قیس می گویلد: بارها دیدم 
کله حضلرت عللی  در رحبه )سلاحت مسلجد، داخل مسلجد( مسلجد کوفه مردم 

را اطعلام می کرد.1
مسلجد کوفله، از عصلر خافت امام علی خاطلرات تلخ و شلیرین فراوانی به همراه 
دارد؛ شلاهد نیایش هلا و عبادت هلا و تهّجدهلای شلبانه املام عللی بلوده اسلت؛ از 
خطابه هلای فصیلح و بلیغلش و از ِشلکِوه ها و ناله هلای جلان سلوزش خاطره هلا دارد 
و جهلاد و تلاش و انفلاق و اطعلام در راه خلدا و دادرسلی های حکیمانله  اش را هرگلز 

نمی کند. فراملوش 
 از همله مهم تلر و جالب تلر اینکله املام عللی که یگانه ملرد سیاسلی در چارچوب 
سیاسلت اسلامی و سلرباز فلداکار اسلام در عصلر رسلول خلدا  بود، در مسلجد 
متولّلد، در مسلجد بلا بیعت ملردم به خافت ظاهری رسلید و در مسلجد به شلهادت 
شلد؛ آنلگاه کله ابن ملجلم ملعون، آن شلقی ترین انسلان ها، فلرق نازنینش را شلکافت 
و محلراب مسلجد کوفله از خلون سلرخش رنگین شلد و نلدای »فلزت و رب الکعبه« 
اش بله ملکلوت رسلید، این مسلجد کوفه بود کله ملکوتیلان و عرشلیان، ندبه کنان به 

1 . جعفریان، رسول، سیره خلفاء از رحلت پیامبر تا زوال امویان.
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سلوی آن توّجله کردنلد و نلدای »ُهدملت و اهلل ارکان الهدی« سلر دادند.
ناگفتله پیلدا اسلت کله پیوند حضرت علی  با مسلجد، یلک پیوند الهلی و تکوینی 
بلوده اسلت. بنابرایلن، آن هنگامی کله به خافت ظاهری دسلت پیدا می کنلد، برنامه 
کاری آن حضلرت در املور حکومتلی و سیاسلی نیلز جایلی جلز در مسلجد انجلام 
نمی شلده اسلت. از ایلن رو، مهم تریلن شلاخص های سیاسلی مسلجد در زملان آن 

حضلرت را می تلوان در ملوارد زیلر خاصله نملود. 

الف( محّل جمع آوری تجهیزات نظامی 
رابطله  مسلجد و سیاسلت را می تلوان از اینجلا نیلز دریافلت کله بیت المال مسللمانان 
همیشله در مسلجد اصلی شلهر نگهداری می شلد. به نوشته بسلیاری از تاریخ نویسان، 
در صلدر اسلام تنها مسلجد، محّل املن و مطمئن بلرای نگهداری و حفلظ بیت المال 
مسللمانان بلوده اسلت. چنان کله حضلرت امیلر مؤمنلان بعلد از جنلگ جملل بر 
تملام کشلته شلد گان جنگ جملل از موافلق و مخالف، نملاز خواند و آنلان را به خاک 
سلپرد و سلپس همله اسلباب و تجهیزات جنگ را جملع آوری نموده، به مسلجد بصره 
انتقلال داد و دسلتور داد کله هلر کلس اگلر چیلزی از اموالش را می شناسلد، بلردارد، 
مگلر سلاحی کله از خزانله بوده یلا دارای نشلان حکومت باشلد. وی تأکید کلرد تنها 
آنچله از امکانلات و ملال خداونلد بلر ضّد لشلکر من بله کار برده اند، به عنلوان غنیمت 

برداشلته شود.1

ب( مسجد محّل بیعت 
یکلی از مصلادق بلارز مسلجد بله عنلوان کانلون عبلادی سیاسلی در زملان حضلرت 
عللی ایلن بلود که مسلجد به عنلوان محلّل بیعلت )انتخابات( شلناخته شلد. اخذ 
آراء عموملی در ملورد رئیلس حکوملت اسلامی، »بیعلت« نامیلده می شلود. بنلا بلر 

اهمّیلت موضلوع، ضلرورت داشلت کله از اصوللی تبعّیلت نماید: 
نخست: اسامّیت و تقّدس کار، در آن ظاهر باشد.

1 . ترجمه تاریخ طبری، ج6، ص2471.
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دّوم: اخذ آراء در یک جّو سالم، غیرشعاری و به طور کامل آزاد انجام شود.
سّوم: محّل اخذ رأی از یک نظم و نسق خاّصی برخوردار باشد.

چهلارم: رأی گیلری در مجاملع عموملی انجلام گیلرد تا مردم شلاهد نحلوه رأی گیری 
و مقبولّیلت نظام باشلد.

پنجلم: رأی دهلی به طلور علنلی باشلد تلا در قبلال مسلئولّیت های نظلام، حّجلت بلر 
هملگان تمام باشلد.

بلر ایلن اسلاس بلود کله املام عللی زمانلی کله متوّجه هجلوم ملردم بله خانه اش 
بلرای »بیعلت« گردیلد، ابتدا مصّرانله از این امر امتنلاع ورزید؛ اّملا از آنجایی که مردم 
اصلرار کردنلد و بنلا بلر مصاللح نظلام اسلامی، ناگزیلر از پذیرش مسلئولّیت شلدند و 
چنیلن فرملود: »ال تفعللوا، فانّلی أکلون وزیلراً خیلٌر ِملن اَن أکلون أمیلراً، فقاللوا: ال و 
اهللِ َملا نحلنُ بفاعلیلن حّتلی نُبایعلک، قلال: ففی المسلجد، َفلإنَّ بیعتی التکلون خفیاً 
)خفیله(؛ ایلن کار را نکنیلد؛ اگلر من وزیر باشلم بهتر اسلت از اینکه امیر باشلم. مردم 
گفتنلد: نله؛ بله خلدا قسلم ملا کاری انجلام نمی دهیم، مگلر اینکه بلا تو بیعلت کنیم، 

املام فرملود: پلس در مسلجد باشلد؛ بیعلت با ملن نباید مخفی و سلّری باشلد«.1
وقتلی بعلد از وفلات پیامبلر اسلام، برخلاف آنچه کله نبایلد رخ ملی داد، عّده ای 
در قبیلله بنی سلاعده جملع شلدند و ابوبکلر را بله خافلت ناملزد کردند. ابوبکلر برای 
اینکله خافتلش را در ظاهلر مشلروعّیت ببخشلد، اصرار داشلت که از عللی  بیعت 
اخلذ کنلد. بدیلن منظلور، از عللی خواسلت بلا او بیعلت نماید. املام علی بلا اینکه 
در واقلع، او را قبلول نداشلت )چلون خافلت حلّق مطللق او بلود(، بلا وجلود ایلن در 
رابطله بلا بیعلت چنین اظهار داشلت: میعادگاه ما و شلما، برای بیعت، فردا در مسلجد 

جامع ان شلاءاهلل.2
 ابوثلور می گویلد: در موقعلی کله عثملان در محاصلره قلرار داشلت، من نیلز در حالی 
کله شمشلیری در دسلت خلود داشلتم، در میلان معرکله بلودم؛ امام عللی به من 
نلگاه می کلرد؛ نله ملرا بله کاری املر می کلرد و نله از کاری بلاز می داشلت. وقتلی که 

1 . تاریخ طبری، ج 6، ص 3066.

2 . امامت و سیاست، ص2۹.
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ملردم بلا حضلرت عللی بیعت می کردنلد، من بله دنبال او بیلرون رفتلم، در حالی 
کله ملردم در پیراملون او گلرد آملده بودنلد و بلا او بیعت می  کردنلد. علی بله دیواری 
از دیوارهلای خانلواده بنی حلازن رسلید. ملن بله یلک درخت نخلل پناه بلردم و مردم 
نیلز میلان ملن و عللی قلرار داشلتند. به ملردم نگاه می کلردم؛ آنهلا در حالی کله آنان 
دستانشلان را دور تلا دور عللی گرفتله بودنلد، خلود را بله عللی می رسلاندند و بلا وی 
بیعلت می کردنلد. پلس از آن، عللی بله مسلجد آملد؛ اّولیلن کسلی کله بر منبلر رفت 
و بلا عللی بیعلت کلرد، طلحله بود. انگشلتان دسلت طلحه لمس بلود؛ عللی این وضع 
را بله فلال بلد گرفلت و گفلت: خدا ایلن دسلت را نیافریده اسلت کله پیملان و بیعت 

خود را بشلکند.1
طبلری در رابطله بلا بیعلت مردم با عللی چنین اظهار ملی دارد: سلخن از بیعت کنان و 
وقلت بیعلت عللی بسلیار گفته شلد؛ اّما او جز مسلجد، جایلی را نپذیرفلت و چون 
وارد شلد، مهاجلران و انصلار وارد شلدند و بلا وی بیعلت کردنلد؛ پس از آن ملردم نیز 

بیعلت کردند.2

ج( مسجد محّل قضاوت و دادخواهی مردم 
چنان کله اشلاره شلد، مسلجد نخسلتین مکانی اسلت کله پیامبلر اسلام در امور 
حکومتلی از جملله مسلئله قضلاوت و رسلیدگی بله حلّل و فصلل منازعلات مردمی و 

صلدور احلکام قضائلی از آن اسلتفاده کرده اسلت.
قضلاوت، پلس از نبلّی مکلّرم همچنلان در مسلجد انجلام می شلد و ایلن املر، بله 
قلدری رایلج بلود کله بعد از پیامبر گرامی این سلیره ادامه داشلت تلا جایی که در 
ملورد قضلاوت حضلرت علی چنین آمده اسلت: »أنله کان یفعل ذلک فی مسلجد 
الکوفله و لله بله دکله معروفله بدکله القضلاء؛ در مسلجد کوفله، محلّی بلرای قضاوت 

عللی بلود که معلروف بله دکهالقضاء بوده اسلت«.3
حضلرت عللی نله تنها خلود در امر قضاوت در مسلجد هّملت گمارده اسلت، بلکه 

1 . آفرینش تاریخ، ج2، ص۸۸5.

2 . تاریخ طبری، ج6، ص232۸.

3 . عوالی الآللی، ج2، ص344 باب القضاء.



جلد یک، بخش اول 262

بله سلایر قضات دسلتور ملی داد که در مسلجد بله قضلاوت بپردازنلد. در روایتی آمده 
اسلت کله آن حضلرت ضملن صلدور دسلتوری، در املر قضاوت به شلریح فرملود: »یا 
ُشلَریح! إجللس فلی المسلجد، فانّه أعلدل بین النلاس و انّه َوْهلٌن بالقاضلی أن یجلس 
فلی بیتله؛ ای شلریح، در مسلجد قضلاوت کن کله این عمل بلرای اجلرای عدالت بین 

ملردم بهتراسلت. نشسلتن در خانله و قضلاوت کلردن موجب وهن قاضی اسلت«.1

1 . دعائم االسام، ج2، ص534.
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فصل سّوم: کارکرد سیاسی مسجد در عصر حاضر «
 محوریّلت مسلجد در املور سیاسلی در صلدر اسلام باعث شلد که در زمان هلای بعد، 
ایلن سلّنت دنبلال شلود. گواهلی تاریلخ و شلواهد موجلود، سلردمداران حکوملت هر 
چنلد بله ظاهلر اسلامی، املور سیاسلی و کشلورداری  خودشلان را با مسلجد مرتبط 
می سلاختند؛ به گونله ای کله در هلر شلهر و بلرزن، مسلجد جاملع شلکل گرفلت و 

مسلئوالن حکومتلی از طریلق آن بله بررسلی مسلائل منطقله بپردازند.1 
مسللمانان در پلی هلر فتلح می کوشلیدند مسلجد اصللی خلود را در مرکز شلهر و در 
مجلاورت محلّل زندگلی حاکلم کله به طلور معملول »داراالملاره« نامیلده می شلدند، 
ایجلاد کننلد. در برخی شلهرها، مسلجد چنان نزدیک به »داراالماره« سلاخته می شلد 
کله هلر دو سلاختمان بله ظاهر به هلم مّتصل بودنلد. این پیوسلتگی نزدیک، نشلانگر 
ایلن عقیلده همگانلی بلود که تمام قلدرت سیاسلی و مذهبی در دسلت حاکم اسلت. 
در شلهرهای ایلران، از جملله اصفهلان، تهلران، قزویلن، مشلهد، نیز مسلاجد جامع با 

ارک )داراالملاره( یادارالحکومله ارتبلاط مسلتقیم و نزدیک داشلته اند.2
ایلن همزیسلتی و وحلدت بیلن دسلتگاه حکومت و دسلتگاه عبلادت، پیام هایلی را به 
عصلر حاضلر منتقلل می سلازد که بله ملدد آن، می توانیلم در برابر خصلم و مخالِف به 

عینّیلت سیاسلت و دیانت در اسلام، احتجلاج کنیم و حّجلت آوریم. 
گرچله در مقطعلی از ادوار تاریخلی، ایلن اعتقلاد و بنیلان، بلا تلاِش افلزون بنی امّیله 
و بنی عّبلاس کمرنلگ شلد و ایلن املر باعلث شلد تلا دارالخافله و مسلجد جلدای از 
یکدیگلر بله کار خلود ادامله دهنلد، بلا این حلال، هنوز آن حاللت وحدت تلا حدودی 
حاکلم بلود. هنوز اّمت واحد  اسلام، دسلتگاه حکوملت و عبادت را یکجا می خواسلت. 
هنلوز هلم مسلجد بیلش از آنی کله حاکملان می طلبیدند، در سیاسلت دخیلل بود و 

سررشلته  خیللی اتّفاقلات را می شلد در مسلجد جسلتجو کرد.
 آنچله کله قصلد بررسلی آن را داریم، بحلث این تغییر و تحلّول در قلرن معاصر، البته 
به طلور اجملال و خاصله اسلت؛ یعنلی نقلش مسلجد، در برقرار کلردن ارتبلاط میان 

1 . جاسبی، عبداهلل، نقش مساجد در اداره عمومی، مجلّه اقتصاد و مدیریت، شماره 31، ص5-1۹. 

2 . سعیدی رضوانی، عّباس، مجلّه تحقیقات جغرافیایی، ش11، بینش اسامی و پدیده های جغرافیایی، ص137. 
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دیلوان و معبلد، در دورانلی کله تقابل فکری بیلن دو نظریه  سلکوالریزم )دین زدایی( و 
عینّیلت دیلن و سیاسلت، باعث چنددسلتگی میان اّمت اسلامی گردیده اسلت. البّته 
اگلر بلا تیزبینلی بنگریلم، همیلن تقابلل نیلز در آن  سلوی دنیلا و در میلان ملل غرب 
نیلز چند دسلتگی ایجلاد کلرده اسلت و این می توانلد به ما یلاری کند تلا در این بازی 

میلان نظریلات، پیلروز گردیلم و عینّیلِت دین و سیاسلت را در جهلان غالب کنیم. 
نقلش مسلجد در املور سیاسلی را از عصلر مشلروّطه آغلاز می کنیم. عصری کله مبدأ 
تغییلرات شلگرفی در تاریلخ ایلران گردیلد. بنابراین، بحلث را در این قسلمت در چهار 

مقطلع زمانلی، به طلور اجملال و گلذرا پی گیلری می کنیم: 
الف( در عصر مشروطه؛

ب( در پیروزی انقاب اسامی؛
ج( در زمان جنگ تحمیلی؛ 

د( در تداوم انقاب و حفظ ارزش های اسامی. 

الف( مسجد در عصر مشروطّیت 
 در عصلر مشلروطه، می تلوان ملوارد متعلّددی را نام برد که برجسلتگی نقش مسلجد 
را در وقایلع سیاسلی روز، نمایلان می سلازد. در آنچله کله از تاریخِ  مشلروطه به یادگار 
مانلده و نگاشلته شلده اسلت، می توانیلم سررشلته  مشلروطه خواهی را از »مسلجد« 
پیلدا کنیلم؛ »بعلد از چلوب خلوردن تّجلار در عملارت حکومتلی، هیجانی بیلن تّجار 
و اهاللی بلازار پیدا شلد. متوّسلل بله مرحلوِم طباطبایی مجتهد سلنگلجی شلدند. آقا 
دسلتور دادنلد کله چنلد روزی را بی صلدا مشلغول کار خودتلان باشلید. پلس از آنکه 
اقداملات ملن انجلام شلد، بله شلما اّطلاع می دهلم. ان شلاءاهلل کار بزرگلی را از پیش 
بلر می داریلم. ایلن واقعله در سلال 1324 قملری واقلع شلد... انقلاب ایلران از اینجلا 

شلروع شد«.1 
پس از این اسلت که مرحوم طباطبایی، در مسلجد چاله حصار تهران، سلخنرانی های 
خلود را آغلاز می کننلد و سلنِگ بنلای حرکتلی را می گذارنلد کله تلا چنلدی بعلد به 

1 . محیط  مافی، هاشم، مقّدمات مشروطّیت، ج1، ص۸۸. 
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یکلی از مهم تریلن انقاب هلای ایلران تبدیلل می شلود. پلس از ایلن واقعله،  مسلجد 
نقشلی فراتلر از آنچله کله جایگاه عبلادِت محض تصلّور کنیم، بر عهده داشلته اسلت؛ 
بله خصلوص زمانلی کله مسلجد در کنلاِر  یک بلارگاِه املا م معصوم یلا املام زاده ای هم 
واقلع شلده باشلد. نقِش حرم شلاه عبدالعظیم حسلنی و حرم حضلرت معصومه در 

عصلر مشلروطه بر کسلی پنهان نیسلت. 
از جملله شلاخصه های معلروف، قیام مسلجد گوهرشلاد واقع در مشلهد مقّدس اسلت 
کله هم زملان با اجباری شلدن کاه بین المللی )شلاپو( و زمزمه کشلف حجاب توّسلط 
رژیلم ستم شلاهی، نطق هایلی جهلت آماده سلازی اذهلان عموملی توّسلط روحانیلان 
آگاه از مسلائل جلاری ایلراد می گلردد و علملای مشلهد به طلور مخفلی جلسلاتی را 
برگلزار می کننلد. پیشلنهاد می شلود کله آیلت اهلل حلاج آقاحسلین قملی بله تهلران 
بلرود و به طلور مسلتقیم بلا رضاشلاه مذاکره کند؛ اّما ایشلان در شلهر ری بازداشلت و 

می شلود. ممنوع الماقلات 
در ایلن برهله حّسلاس، مسلجد گوهرشلاد محلّل تجّملع ملردم و سلنگر اعتراضلات 
مردملی قلرار می گیلرد. اعتراضلات بلا سلخنرانی آتشلین علملا گسلترده تر می شلود. 
افشلاگری نظلام سللطه اوج می گیلرد تا اینکه قّزاقلان در 1354ق، تیلر1341ش برای 
متفلّرق سلاختن ملردم، آتلش می گشلایند و صلد نفلر را کشلته و زخملی می کننلد.

پلس از آن، ملردم بلا یلک حرکلت انقابلی بله سلوی مسلجد گوهرشلاد سلرازیر 
می شلوند و در آنجلا شلعارهای ضلّد سللطنت و کاه بین الملللی و ضلّد حجاب زدایلی 
سلر می دهنلد کله در ایلن تجّملع، دو هلزار نفلر تلا پنلج هلزار نفلر توّسلط دژخیمان 
رژیلم بله خاک و خون کشلیده شلدند و یک هلزار و پانصد نفر دیگر اسلیر شلدند؛ اّما 
اسلتقامت نله تنهلا خاملوش نمی شلود، بلکله شلّدت می گیرد و کلوس رسلوایی رژیم 

سللطنتی بله صلدا در می آید.1
 یکلی دیگلر از نمونه  هلای بلارز نقلش مسلجد در ایلن عصر، تظاهلرات روز عاشلورای 
تهلران، در سلال 13۸3ق اسلت کله به دسلتور امام خمینلی صلورت می گیرد. در 
ایلن تظاهلرات، نقطله آغاز حرکت انقابی، مسلجد حلاج ابوالفتح واقع در میدان شلاه 

1 . سینا، واحد، قیام گوهرشاد، ص50-47؛ بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، ص467- 470.
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 )سلابق و نقطله پایانلی سلیل عظیم جمعّیت، مسلجد شلاه )مسلجد املام خمینی
اسلت. در این تظاهرات که از مسلجد آغاز و به مسلجد ختم می شلود، اقشلار مختلف 
جامعله از جملله بازاریلان و دانشلجویان بلا حمایلت از روحانیلان و مخالفلت بلا رژیم 

پهللوی، پا بله میلدان می گذارند.1 
مسلجد سلّید عزیزاهلل، مسلجد شلیخ علی، مسلجد امین الدوله و مسلجد آذربایجانی ها 
در شلکل گیری هسلته مبارزاتلی اهمّیتلی ویلژه داشلتند؛ ایلن مسلاجد مرکلز ارتباط 
روحانیلان و بازاریلان بودنلد. مسلجد شلیخ عبدالحسلین، واقلع در بلازار تهلران که به 
مسلجد ترک هلا یلا آذربایجانی هلا موسلوم اسلت، مرکلز فّعالّیلت نیروهلای مذهبی و 
تبلیغلی و سیاسلی بلود. از ایلن مکان مرحوم فلسلفی در شلب عاشلورای 13۸3ق، به 
دلیلل سلخنرانی های کوبنلده علیله رژیم ستم شلاهی دسلتگیر و بله زندان شلهربانی 

می شلود.2  منتقل 

ب( مسجد در پیروزی انقالب اسالمی ایران 
 در دوران پیلروزی انقلاب اسلامی، تعریف مسلجد به عنلواِن پایگاه اصلی و اساسلی 
مسللمانان، نملود و جانلی تلازه و نوین یافلت. روحانیلان و اصحاب حوزه، توانسلتند با 
نفوذی که در مسلاجد داشلتند، اقشلار مختلف مردم را در جریان مسلائل و اخبار روز 
قلرار دهنلد. در آن زملان بله دلیلل تحریلم تلویزیون از طرف اقشلار مذهبی، مسلجد، 
وظیفله  نشلر اخبلار را نیلز در برنامله  خلود قلرار داده بلود. بدیلن شلکل کله اجتملاع 
نمازگلزاران در مسلجد، اخبلار را خلود بله خود و سلینه به سلینه منتقلل می کرد. گاه 
نیلز اماملان جماعلت در حین سلخنرانی های خلود این اخبلار را به اّطلاع نمازگزاران 

می رسلاندند. 
پلس از تبعیلد املام خمینلی از ایلران، بلرای مسلجد و مسلجدی ها، یکلی از 
مهم تریلن اخبلار، اخبلار مربلوط بله ایلن شلخصّیت سیاسلی ل مذهبلی بلود. در ایلن 
دوران، حلقه هلای مبلارزه در زیلر چتلر مسلاجد شلکل گرفلت. بهانه هلای متفاوتلی 

1 . نقش روحانّیت مبارز در جنبش تاریخی10 خرداد 1302، ص52 و53.

2 . خاطرات و مبارزات حّجت االسام فلسفی، ص255، 25۸، 25۹، و274.
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بلرای جلذب اقشلار مختللف ملردم، بله خصلوص جوانلان بله سلوی رونلد مبلارزه با 
رژیلم، در مسلجد بله وجلود آملد کله از آنها می تلوان به کانون هلای قرآن اشلاره کرد. 
آملوزش قلرآن، نله فقلط بر اسلامی بلودن حرکلتِ  مردمی، ُمهلِر صّحت می گذاشلت 
و نله تنهلا بلاور مذهبلی را در میلان ملّلت تقویّلت می کلرد، بلکه چتلر و نقاب بسلیار 
مناسلبی بلود تلا هملراه آملوزش معلارف قرآنی بله جوانلان، ایشلان را با رونلد مبارزه 

نیلز آشلنا نمود. 
ایلن حلقه هلا کله در سراسلر کشلور به صلورت پراکنلده ای شلکل گرفته بلود، چندی 
بعلد و در پلی انتشلار بیانیه هلا و اعامّیه هلای حضلرت املام وظیفله  پخش و نشلر 
ایلن اعامّیه هلا را نیلز عهلده دار شلد. در آن زملان، ایلن اعامّیه هلا دارای اهمّیلت 
فراوانلی بلود و رژیلم بلا کسلانی کله ایلن اعامّیه هلا را پخلش می کردنلد، بله شلّدت 
مقابلله می کلرد و مسلجدی ها که اینک خلود را وارد عرصه  نوینی از زیسلت اجتماعی 
کلرده بودنلد، ایلن وظیفله را در متلن فّعالّیت های دیگر خود در مسلجد کلرده بودند. 
البّتله در اینجلا نقلش سلازنده مسلجد را می تلوان بله عنلوان یلک دژ و سلنگر در 
سلازمان دهی و جهت دهلی افلراد، بیشلتر نمایلان دیلد. بله نحلوی کله اشلخاص 
گوناگلون در مسلجد حضلور پیلدا می کردنلد و پلس از جلذب توّسلط مذهبیلان، در 
مسلیر فّعالّیت هلای سیاسلی قلرار داده می گرفتنلد؛ یعنلی مسلاجد، کانونلی بلرای 
شناسلایی و جلذب اشلخاصی که پا در عرصه و دسلتگاه عبادی اسلام می گذاشلتند، 
بلود و بله کارگیلری ایشلان در دسلتگاه سیاسلی و حکومتلی اسلام در ایلن ملکان 

می شلد.  پی گیلری  و  پی ریلزی  روحانلی 
بله اعتلراف تاریخ، مسلاجد در ایلن دوران وظیفه  خویلش را به خوبی انجلام دادند. در 
ایلن دوران بلود که اهمّیت مسلاجد، به فّعالّیت های سیاسلی کسلانی بسلتگی داشلت 
کله در آنجلا نملاز می خواندنلد. در ایلن دوران بلود کله مسلاجد بلا اماملان جماعلت 
خلود شلناخته شلد و ملردم، مسلاجد را بلا عنوان و نامی غیر از اسلم نوشلته شلده در 
سلردر آن مسلجد می شلناختند؛ بله عنوان مثال، مسلجد هدایت را که پایلگاه آیت اهلل 
طالقانلی بلود، می تلوان به عنواِن یکلی از پر رنگ تریِن مسلاجد در این روند محسلوب 
نملود. مسلجد قبلا، الجلواد از نمونه هلای فلراواِن دیگری اسلت که شلاخصه  مشلترک 
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همله  آنهلا فّعالّیلت جلّدی امامان جماعلت آنها در مبلارزه با رژیم و شلرکت در نهضت 
املام خمینی بوده اسلت.1

ج( مسجد در زمان جنگ تحمیلی 
 ایلن سلال ها بله عنوان سلال های سرنوشت سلاز بلرای شلروع حرکت حکومتلی و در 
عیلن حلال انقابلی مردم ایلران، حّساسلّیت ویلژه ای داشلت. در این مرحلله و در پی 
تثبیلت نظاملی کله آرمان اقشلار مختللف مردم و به خصوص مسللمانان بود، مسلاجد 
بله عنلوان محلّلی برای اّطلاع مردم از روند انقاب شلناخته می شلد؛ به همان شلکل 

کله پیلش از آن و در سلال های پیلش از 57 نیلز بود. 
البّتله ایلن  بلار و در پلی تصلّرف مراکلز خبری از جملله رادیلو و تلویزیون، مسلاجد باید 
بله دنبلال نقشلی جدیدتر می گشلتند که متناسلب بلا آن بتواننلد در روند شلکل گیری 
نظاملی کله به گمان بسلیاری نظلام مّتصل به قیام مهدی، دخیل و شلریک باشلند. 
در پلی فّعالّیلت روحانیلان در مسلاجد در دوره   قبلل، برخلی از مسلاجد بله نلام ایشلان 

شلناخته می شلد، نله بله نام مسلجد. به طلور مثال، مسلجد آیلت اهلل طالقانلی و ... .
ایلن ویژگی هلا باعلث می شلد تا مردم بلرای ماقات بلا ایلن روحانیان که در کسلوتی 
متفلاوت و در قاللب مقاملات حکومتلی نیلز شلناخته می شلدند، بله ایلن مسلاجد 
رغبلت خاّصلی نشلان بدهنلد. اینجلا نیلز نقلش حکوملت و دین بلا هم نسلبتی دیگر 
پیلدا کلرد. تلا قبلل از ایلن، مسلجدی ها کله رویلاروی حکوملت، تلفیلق حکوملت و 
سیاسلت را موجلب شلده بودنلد، بایلد در مرکلز عبلادی خویلش بله یلاری حکوملت 
می شلتافتند و ایلن جنبله ای دیگلری از وحدت سیاسلت و عبلادت را نمایلان می کرد. 
در چنیلن شلرایطی بلود که همسلایه  ایران، به وسلیله قدرتلی دیکتاتلوری، که بعدها 
بله همسلایگان دیگلرش نیز یلورش برد، به ایلران حمله کلرد و باعث گردیلد تا مراکز 
دینلی مسللمانان، علاوه بر نقلش هدایت گری بله عنوان مراکلز جهادی نیز شلناخته 
شلوند. مسلاجد بله عنوان مناسلب ترین و بهتریلِن مرکز بلرای سلازمان دهی نیروهای 
انقلاب و مرکلزی بلرای اعلزام نیرو بله صحنله  رویارویی حلّق و باطل تبدیلل گردید. 

1 . سایت کانون اندیشه جوان، مقاله میثم رمضان علی، کارشناسی فقه و اصول اسامی. 
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شلور و شلوق ایجاد شلده در پی فرمان جهاد ولی امر مسللمانان و شلوق به جانبازی 
و جان نثلاری در راه اسلام، دسلتگاه عبلادی اسلام را به همان دسلتگاهی مبّدل کرد 

کله در دوران طایلی حکوملت و مبارزه  خاتلم االنبیاء بود. 
مسلجد، در دوران خاتلم االنبیلاء، گاه مکانی برای جهاد و سلازمان دهی نیروها در 
غلزوات و نبرد هلای صلدر اسلام بود. اکنلون و پس از این همه سلال، این مسلاجد به 
دوران طایلی خلود بلاز می گشلتند و بله دامان صدر اسلام پنلاه می بردند تلا بگویند 
کله ایلن اسلام و ایلن نبلرد در برابر باطلل، همان اسلت که در صدر اسلام نیلز بوده 

است. 
جلدای از ایلن، املام خمینلی نیلز اقامتگاهش را در جنب مکانی به سلیاِق مسلجد 
قلرار داد تلا بله دیگلران بفهماند که دسلتگاه عبادی و سیاسلی در اسلام، یکی اسلت 
و غیلر از مسلجد را بلر نمی تابلد و از همیلن مکان بود کله پیامش را به همله  جهانیان 

ابلاغ می کلرد و غرب و شلرق را بله تحّیر وا می داشلت. 
ملکان نملاز جمعله در میلان دانشلگاه تهلران قلرار داشلت؛ همچنلان کله در صلدر 
اسلام ایلن  چنیلن بود و مسلجد، َملدرس نیز بلود. دانشلکده های کنونی، جللوه ای از 
حلقه هلای آموزشلی  هسلتند کله در مسلاجد سلال های اّول ظهلور اسلام بلر پلا بود. 

حلقه هایلی کله تفسلیر و قرائلت قلرآن در آنهلا بلر قلرار بود.

 د( مسجد در تداوم و حفظ ارزش های اسالمی 
 در سلال های بعلد از جنلگ، دوره ای قلرار داشلت که یلاوران رهبر کبیلر انقاب، پس 
از جنگلی فرسایشلی، اّملا ارزشلی، به مأمن سلابق خود، مسلجدها، پناه ببرنلد. حال و 
هلوای سلال های مقاوملت در پوسلت و خلون این ملّت نفلوذ کرده بود و نمی توانسلت 
در مأمنلی بله غیلر از مسلجد آرام بگیلرد. املام خمینلی کله در آغلاز ایلن مقطِع 
زمانلی، دنیلا را بلدرود گفتله، زعاملت و رهبلری را به خللف صالح پس از خلود، رهبر 
معّظلم سلپردند، مدفنلش را نیلز مسلجدوار قلرار دادنلد تا بگوینلد که ایلن انقاب، از 
نلوع انقلاب صدر اسلام  اسلت و رهبرش مانند رهبلر آن انقاب، در مدفنی به سلیاِق 

مسلجد مدفون اسلت کله آرام خواهلد گرفت.
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 از طلرف دیگلر، بسلیجیان بازگشلته از جنگ، به داملن همان مکانلی رو آوردند که از 
آن بله جبهله اعلزام شلده بودند. اینان بهتلر آن دیدند تا با تشلکیل منّظلم پایگاه های 
بسلیج در مسلاجد، تلا حلّد املکان خاطلره  آن سلال ها را زنلده نگله دارنلد. بنابرایلن، 
چنیلن شلد که پایگاه های بسلیج پس از سلاخت هر مسلجد بله عنوان اّولین دسلتگاه 
و مرکلز، در مسلجد مسلتقر شلدند. مسلجد، ایلن بلاور را تقویّلت کلرد که هلر کاری، 
آغلازش مسلجد بایلد باشلد و مسلجد ماننلد کلیسلا و معبد نیسلت که فقلط عباداِت 
فلردی را بطلبلد، بلکله اسلام، دینلی نله فقلط در عرصله  خصوصلی، بلکله اجتماعی  

سیاسلی هم اسلت.

جایگاه سیاسى مسجد از دیدگاه امام خمینى
 بلا پیلروزی انقاب اسلامی بله رهبری املام خمینی، مسلاجد نیز هماننلد دوران 
صلدر اسلام جایلگاه واقعلی خلود را بلاز شلناختند؛ به طلوری کله نیروهای فّعلال در 
مسلاجد به طلور مسلتقیم در متلن انقاب شلرکت جسلتند. به گونه ای کله از آن پس، 
مسلاجد نقلش پایلگاه ارتباطلی ملردم را به عهده داشلتند و در شلرایط حّساسلی که 
نهضلت اسلامی فاقلد هرگونه تشلکیات منطبلق با معیارهای اسلامی بود، مسلاجد 
توانسلتند ایلن نارسلایی مهم را جبلران کرده و به انسلجام نیروهای مردملی بپردازند. 
علاوه بلر ایلن، بسلیاری از برنامه هلای انقلاب، ماننلد رفرانلدوم، شلوراهای محلّلی، 

کانون هلای بسلیج و دیگلر ضرورت هلای زملان، در مسلاجد انجلام می گرفت.
بلرای اینکله بله جایلگاه اصلی مسلاجد در عصلر کنونلی، به ویلژه در بعد سیاسلی آن 
بعلد از انقلاب اسلامی ایلران با مقایسله به جایگاه سیاسلی و نقش مسلجد در دوران 
صلدر اسلام پلی ببریلم بجا اسلت که بله شلاخص های نقش مسلجد از منظلر بزرگ 
ملرد تاریلخ و رهبلر فرزانله انقلاب بپردازیلم؛ زیلرا او بلود که توانسلت جایلگاه اصلی 
مسلاجد و کارآیلی آن را در ابعلاد مختللف، همچلون صلدر اسلام بله تصویر بکشلد و 
یک بلار دیگلر خاطره هلای شلیرین دوران رسلول خلدا و جانشلین برحّقلش، علی 

مرتضلی را نسلبت به مسلاجد زنده سلازد.
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1( مسجد سنگر سربازان اسالم

 بلا بررسلی نقلش مسلجد در مبلارزه علیله کفلر و الحلاد، این نکتله به دسلت می آید 
کله چشلمه زالل مبلارزه و نهضلت علیله باطلل در طلول تاریلخ از مسلجد جوشلیده 
اسلت و ایلن ملکان الهلی بود که توانسلت به قیلام مقّدس ملردم ایران که بله برقراری 
حکوملت اسلامی انجامیلد، نیلرو و توان ببخشلد و همه ایلن مبلارزات و پیروزی ها بر 
محلور سفارشلات و رهنمودهلای آن پیلر فرزانله و بت شلکن زملان بلود. او بلود که بر 
پایله شلناختی کله از موقعّیلت و نقلش مسلجد داشلت، خطاب بله مسللمانان جهان 

می فرمایلد:
»اگلر حلرم و کعبله و مسلجد و محراب، سلنگر و پشلتیبان سلربازان خلدا و مدافعان 

حلرم و حرملت انبیلاء نیسلت، پس مأملن و پناهلگاه آنان در کجاسلت؟« 1

2( ترس دشمن از مسجد و مسجدی ها

 از جمله ترفندهای اسلتعمار و دشلمنان داخلی و خارجی برای محو اسلام، خاموش 
کلردن چلراغ و رونلق مسلاجد بوده اسلت کله این حیلله خائنانله در رژیم گذشلته تا 
حلّد زیلادی مؤثّلر افتلاد و اکنلون نیلز تمام سلعی و تاش دشلمنان در خللوت کردن 

مسلاجد، بله عنوان پایگاه ضّد اسلتکباری اسلت.
آن بزرگلوار بلا تأکیلد بلر نقلش محوری مسلجد در خنثی کردن نقشله های دشلمنان 
اسلام می فرمایلد: »اینهلا از مسلجد می ترسلند، ملن تکلیفلم را باید ادا کنم به شلما 
بگویلم؛ شلما دانشلگاهی ها و شلما دانشلجوها، همه تلان مسلاجد را برویلد پلر کنیلد، 

سلنگر هسلت اینجلا، سلنگرها را باید پلر کرد«.2
در جایلی دیگلر می فرماینلد: »مسلاجد و محافلل دینیله را کله سلنگرهای اسلام در 

مقابلل شلیاطین اسلت، هرچه بیشلتر گلرم و مجّهلز نگله دارید«.3

3( مسجد کانون شکل گیری انقالب و تداوم آن 

1 . صحیفه نور، ج20، ص316.

2 . صحیفه نور ، ج12، ص3۹3.

3 . همان، ج2، ص451.



جلد یک، بخش اول 272

 با بررسلی تحّوالت سلال های سلرنگونی رژیم شاهنشلاهی و پیروزی انقاب اسلامی، 
نقلش و اهمّیلت مسلجد در ابعاد مختلف به وضلوح هویدا اسلت. در آن موقعّیت مردم 
و روحانّیلت بلا محوریّلت مسلاجد به مبلارزه ادامه می دادنلد که نه در گذشلته و نه در 
حلال و آینلده هیلچ مکانلی قابلّیلت ایلن مرکزیّلت را ندارد و هلم اینک نیلز اگر مردم 
از ایلن مرکلز دور بماننلد، موجب شلادی دشلمنان و تضعیلف انقاب خواهد شلد. در 
آن موقعّیلت حّسلاس، مسلجد پایلگاه عملده ای شلد تلا شلاگردان و پیروان ایشلان به 
هملراه اقامله فرایلض دینلی و عبلادی که دلیل حضلور مردم در مسلاجد بلود، پیام ها 

و اهلداف املام خمینلی را دریافت کنند.
آن بلزرگ معملار انقلاب، بلا تأکید بر حفظ مسلاجد به عنلوان اصل و اسلاس انقاب 
می فرماینلد: »مسلجد، محلّلی اسلت کله از آن باید امور اداره بشلود. این مسلاجد بود 
کله ایلن پیلروزی را بلرای ملّلت ما درسلت کلرد. این مراکز حّساسلی اسلت کله ملّت 
بایلد بله آن توّجه داشلته باشلند. این طور نباشلد که خیلال کنیم حاال دیگلر ما پیروز 
شلدیم، دیگلر مسلجد می خواهیلم چه کنیلم. پیروزی ما، برای اداره مسلجد اسلت«.1

4( مسجد نقطه آغازین نهضت های اسالمی 

 در زملان رسلول اکلرم یکلی از مهم تریلن نقش هلای مسلجد، تلدارک مقّدملات 
فکلری و بسلیج عموملی مسللمانان بله منظلور جهلاد بلا کّفلار بلوده اسلت. بله عینه 
همیلن نقلش در جریلان نهضت روحانیان شلیعه بله رهبری امام خمینی در سلال 
1342)ش( و پلس از آن در جریلان پیروزی انقاب اسلامی ایران مشلاهده می شلود. 
تأثیلر ایلن ملکان مقلّدس در طول ۸ سلال دفلاع مقلّدس، در جذب نیروهلای رزمنده 
بسلیجی و آملوزش آنهلا و نیلز پشلتیبانی و فّعالّیت هلای پشلت جبهله، بلر هیچ کلس 
پوشلیده نیسلت. مسللّم و بدیهی اسلت که اگر بیانات روشلنگرانه آن پیر فرزانه نبود، 
مسلاجد نمی توانسلتند جایلگاه حقیقلی خود را به دسلت آورند و او بود که مسلاجد را 

مرکلز جنبش هلا و حرکت هلای اسلامی معّرفلی کلرده و چنیلن می فرمود:
 »مسلجد در اسلام و در صلدر اسلام همیشله مرکلز جنبلش و حرکت های اسلامی 

1 . همان، ج13، ص15.
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بلوده... . از مسلجد تبلیغلات اسلامی شلروع می شلده اسلت. از مسلجد حرکلت قوای 
اسلامی بلرای سلرکوبی کّفلار و وارد کلردن آنهلا در ]زیلر[ بیلرق اسلام بوده اسلت. 
 شلما که از اهالی مسلجد و علمای مسلاجد هسلتید، باید پیروی از پیغمبر اسلام
و اصحلاب آن سلرور کنیلد و مسلاجد را برای تبلیغ اسلام و حرکت اسلامّیت و قطع 

ایلادی شلرک و کفلر و تأیید مسلتضعفان در مقابل مسلتکبران قلرار دهید...«.1
بلر اسلاس همیلن دیدگاه اسلت کله متفّکلران و نویسلندگان خارجلی نیز بله اهمّیت 
مسلاجد در سلاختار انقلاب تأکیلد کلرده وآن را محور اصللی در شلکل گیری انقاب 
اسلامی دانسلته اند. حاملد اللگار نویسلنده و منتقد بزرگ می گوید: »مسلجد، هسلته 
اساسلی تشلکیات انقلاب اسلامی بلود. یکلی از عناصلر مهلم در پیلروزی انقلاب، 
احیلای مجلّدد مسلجد و تملام ابعاد عملکلردی آن بود. نقش مسلجد، دیگلر نه عزلّت 
و گریزگاهلی از جامعله بلود که ملردم برای دوری جسلتن از دنیا، گرفتلن وضو، انجام 
عبلادات یلا گلوش دادن بله صوت قلرآن به آن پنلاه می بردنلد، بلکه برعکس، مسلجد 
بله عنلوان یلک کانون مبلارزه و مرکلز فرماندهی بلدل گردید. به طور خاصه، مسلجد 

به طلور کاملل چیلزی شلد که در عصلر پیامبلر بود«.2

5( مسجد مرکز تشّکل های سیاسی و اجتماعی 

نقش آفرینلی عمیلق دیلن در ایجلاد تشلّکل های اجتماعلی موجب شلده تا اسلام در 
ابتلدای نظام دهلی سلازمان دینلی خود، تأسلیس مرکلز تجّملع عمومی مسللمانان را 
بلا نلام »مسلجد« در اولویت قلرار داده و اجتملاع در آن را به نیکوترین وجه سلتوده و 
شلدیدترین تأکیدات را در راسلتای حفظ این سلنگرهای توحیدی ابراز داشلته اسلت.
حضلرت املام بلر اسلاس همین شلناخت، بارها بلر اهمّیت اجتملاع و حضلور فّعال در 

مسلاجد تأکیلد داشلته و آن را موجلب تقویّت اسلام و نظام می دانسلتند.
»مسلاجد بایلد مجتملع بشلود از جوان هلا؛ اگلر ملا بفهمیلم کله ایلن اجتماعلات چه 
فوائلدی دارد و اگلر بفهمیلم کله اجتماعاتلی که اسلام برای ملا دسلتور داده و فراهم 

1 . صحیفه نور ، ج7، ص65.

2 . مسجد و انقاب اسامی، ص46.
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کلرده اسلت، چله مسلائل سیاسلی را حلل می کند، چله گرفتاری هلا را حلّل می کند، 
این طلور بی حلال نبودیلم که مسلاجدمان مرکز بشلود برای چنلد پیلرزن و پیرمرد«.1
املام خمینلیدر جاهلای مختلفلی می فرمودنلد: »نملاز را در جماعلت بخوانیلد، 
اجتملاع بایلد باشلد. اجتماعاتتلان را حفظ کنیلد. مسلاجدتان را محکم نگله دارید«.2
املام خمینلی در سلخنی دیگلر می فرماینلد: »مسلجد مرکلز تبلیلغ اسلت. در 
صلدر اسلام از همیلن مسلجدها جیش هلا، ارتش هلا راه می افتلاد؛ ]مسلجد[ مرکلز 
تبلیلغ احلکام سیاسلی ل اسلامی بلوده، هلر وقلت یلک گرفتلاری را طلرح می کردند 
صلدا می کردنلد: »الصللوه ملع الجماعله«، اجتملاع می کردند، ایلن گرفتلاری را طرح 
می کردنلد، صحبت هلا را می کردنلد. مسلجد مرکلز اجتماع سیاسلی اسلت. اجتماعات 

خلود را هرچله بیشلتر در مسلاجد و محافلل و فضاهلای بلاز عموملی برپلا نمایید«.3

6( مسجد مرکز پشتیبانی انقالب اسالمی 

آنچله در تاریلخ مسلجد در سراسلر ایران و در طلول مبارزات و فّعالّیت هلای انقابی به 
دسلت می آیلد، این اسلت که مسلاجد، تنهلا جایگاهی بوده اسلت که در جلّوی آکنده 
از وحلدت و اخلوت و معنویّلت، نیروهای مبارزه و مؤمن و شلجاع را در خود جای داده 
و از ایلن طریلق در جهلت بیلداری و آگاهی بخشلی بله توده هلای بسلیج و گروه هلای 
مختللف مردملی، رسلالت خویش را عینّیت بخشلیده اسلت. به همین دلیل اسلت که 
دشلمنان از مسلجد به عنوان مرکز نیرومند پشلتیبانی انقاب و سلتاد عملیاتی رهبر 
انقلاب اسلامی در هلراس و وحشلت بلوده و بارها مسلاجد، آماج حملات دژخیمان 
رژیلم سلابق قلرار گرفتله و هم اینلک نیز دشلمنان داخللی و خارجی در صلدد خلوت 

کلردن و دور کلردن ملردم، به خصوص جوانان از مسلاجد هسلتند.
آن بت شلکن زملان بلا درک ایلن حّساسلّیت دشلمنان، بارهلا خطلر جدایلی انقلاب 
از مسلاجد را ملورد تأکیلد قلرار داده و می فرمودنلد: »اگلر ایلن مسلجد و مرکز سلتاد 

1 . صحیفه نور، ج13، 325.

2 . همان، ج12، ص3۹3و3۹4.

3 . همان، ج10، ص16و17.
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اسلام قوی باشلد، ترس از فانتوم ها نداشلته باشلید. ترس از آمریکا و شلوروی و اینها 
نداشلته باشلید. آن روز بایلد تلرس داشلته باشلید کله شلما پشلت بکنیلد به اسلام، 

پشلت کنید به مسلاجد«.1
املام خمینلیدر بیانلی دیگر می فرمایلد: »ای ملّت، مسلجدهای خودتلان را حفظ 
کنیلد، روشلن فکر غربلی نباشلید. ای حقوقدان هلا، مسلجدها را حفظ کنیلد؛ بروید به 

مسلجد... تلا ایلن نهضت به ثملر برسلد، مملکت شلما نجات پیلدا کند«.2
»ایلن یلک توطئله اسلت کله می خواهنلد مسلجدها را کم کم خاللی کنند. شلما باید 
هوشلیار باشلید کله مسلجدهایتان و محراب هایتلان و منبرهایتلان را حفلظ کنیلد و 
بیشلتر از سلابق، شلمایی کله ایلن معجزه را از مسلجد دیدیلد که همله قدرت ها را در 
هلم شکسلت؛ نله فقلط ابرقدرت هلا، قدرت هلای دیگلر را نیز بلدر هم شکسلت، نباید 

در اسلام سسلتی کنیلد. مسلجدها را محکلم نگه داریلد و پرجمعّیلت کنید«.3
رهبلر کبیلر انقلاب بلا تیزبینلی که در مسلائل سیاسلی اوایلل انقاب داشلتند، خطر 
جدایلی ملردم و انقلاب را از مسلاجد حّس می کردنلد و مراقب بودند تلا ارتباط مردم 
بلا مسلجد قطع نگردد. اسلناد تاریخی نشلانگر آن اسلت کله ارتباط مردم با مسلاجد، 
نقش بسلیار مؤثّری در پیروزی انقاب اسلامی داشلته اسلت و تداوم آن نیز بسلتگی 

بله همین ارتبلاط دارد.
از جملله ملواردی کله نشلان دهنده اهمّیت زیاد حضلور مردم در مسلاجد را از دیدگاه 
حضلرت املام نشلان می دهلد، پیامی اسلت کله اعلام کردند تلا تمامی اسللحه هایی 
کله در اوج تظاهلرات و درگیری هلا بله دسلت ملردم افتاده اسلت، به مسلاجد تحویل 
داده شلود. ایلن پیلام که با اسلتقبال همگان مواجه شلد، تأکید دیگری بلر این مطلب 
اسلت کله علاوه بله اهمّیلت اجتملاع و تجّملع در مسلجد، حّتلی رفت وآملد بله این 
جایلگاه الهلی نیلز دارای آثلار و بلرکات و خنثی کننده نقشله های دشلمنان اسلت. در 
حاللی  کله مکان های دیگلر نظاملی و انتظامی وجود داشلت که می توانسلت به عنوان 
پایلگاه جملع آوری اسللحه ها معّرفی شلود و این موضلوع، چیزی جلز اهمّیت حضور و 

1 . صحیفه نور، ج13، ص21.

2 . همان، ج۸، ص60.

3 . همان، ج13، ص1۹.
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رفت و آملد بله مسلاجد و پیونلد و ارتباط جامعله با روحانّیت نیسلت.
حضلرت املام در بخشلی از ایلن پیلام می فرماینلد: »بایلد تملام اسللحه هایی کله در 
دسلت مردم اسلت، جمع شلوند. هلر کس اسللحه ای پیدا کلرد، باید به مسلجد محلّه 
خلود ببلرد و بله املام جماعت مسلجد تحویلل بدهلد و بعد این اسللحه ها از مسلاجد 

به کمیتله آورده می شلود«.1
بله خاطلر همیلن للزوم ارتبلاط اسلت کله در صلدر اسلام و حّتلی بعلد از آن، تملام 
خطابه هلا و پیام هلا و مشلورت ها و نیلز محلّل رفلع مشلکات ملردم، محّل رسلیدگی 
بله اختافلات، حّل مسلائل حقوقلی یا قضائلی، مرکز آملوزش، تعلیلم و دانش اندوزی 

و ... در ایلن ملکان مقلّدس انجلام می گرفته اسلت.

7( مسئولّیت خطیر امام جماعت مسجد

 بحلث مهلّم دیگلر در مسلجد، مدیریلت و امامت آن اسلت. این رسلالت ویلژه و مهم، 
یعنلی »اماملت در نملاز جماعلت« نوعلی رهبری و پیشلوایی اسلت که الزمله آن این 
اسلت کله املام جماعلت در حلّد خود واجلد کملال، خصلال، روحّیلات و عملکردهای 
پسلندیده ای باشلد کله همان کملاالت در سلطح باالتری بلرای رهبری صاللح جامعه 

اسلامی مطرح اسلت.
بلا نگرشلی اجمالی بله تاریخ مسلاجد در می یابیم که مسلاجد تنها بلرای ادای فرائض 
دینلی نبلوده، بلکله عاوه بر پایگاه تجّملع طبقات گوناگون اجتماع بلرای ادای وظایف 
شلرعی و دینلی، هملواره پایگاهلی برای اسلتفاده های علملی، فرهنگی، آموزشلی و ... 
بلرای جوانلان بوده اسلت و همان گونه که مسلاجد، محلّل تصمیم گیری های سیاسلی 
و شلروع بسلیاری از حرکت های اسلامی و نهضت ها بوده اسلت، در مقابل، آن روزی 
کله ارتبلاط بلا دیلن و مسلاجد ضعیلف یلا قطلع شلده، ضعلف و ناتوانی و شکسلت را 

بلرای ملّت هلا به دنبال داشلته اسلت.
در تاریلخ انقلاب شلکوهمند اسلامی نیلز مسلاجد نقلش سلازنده و مؤثّر خلود را در 
تقویّلت ایملان بله هلدف و همچنین، گلردآوری طبقلات گوناگون ملردم، به خصوص 

1 . صحیفه نور، ج6، ص131.
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جوانلان ایفلا کردند.
بلا توّجله بله مطالب فوق، جایگاه و نقش مهلّم امام جماعت به عنلوان اّولین برنامه ریز، 
هلم در تقویّلت بنیله دینلی و مذهبی و هلم به منظور بهره بلرداری مناسلب و مفید از 
مسلائل سیاسلی، اجتماعلی و ارتقلای میلزان آگاهلی آحاد مردم، آشلکار می شلود. به 
همیلن دلیلل اسلت کله در صدر اسلام مدیریلت و امامت مسلجدالّنبی بله عهده 
شلخص پیامبلر و در غیلاب ایشلان بله عهده کسلانی بوده اسلت که به تشلخیص 
آن بزرگلوار صاحّیلت امامت را داشلته اند و توّسلط خلود حضرت معّرفی می شلده اند.

حضلرت املام خمینی نیلز با توّجه به نقش مهم مسلجد در ابعاد عبادی، سیاسلی، 
نظاملی و اجتماعلی، وظیفله املام جماعلت را بسلیار گسلترده تر از یک نملاز جماعت 
می دانسلتند و للزوم شایسلتگی و احلراز شایسلتگی امام جماعلت را ملورد تأکید قرار 
می دادنلد و بلر ایلن مسلئله تأکیلد داشلتند کله اسلتقامت هر مسلجد و اهل مسلجد 
بسلتگی بله املام جماعلت آن دارد؛ چلرا کله گاه علدم شایسلتگی او، موجلب انحراف 
و دوری جماعتلی از مسللمانان از مسلیر حلّق می شلود. آن فقیلد فرزانله می فرمودند: 
»اسلتقامت هلر مسلجدی و اهل هر مسلجد بله عهده امام مسلجد اسلت... . گوینده ها 
بایلد ]خلود بله راه[ مسلتقیم باشلند تلا بتواننلد مسلتقیم کنند. ائّمله جماعلات باید 

مسلتقیم باشلند تلا بتوانند دیگلران را مسلتقیم کنند«.1
توّجله خلاّص آن بزرگلوار بلر لزوم دّقلت و حساسلّیت در تعیین و نصب املام جماعت 
بله خصلوص در مسلاجد خلاّص و پرجمعّیلت تلا آنجلا بلود کله حّتلی در ملواردی به 
شلخصه املام جماعلت برخلی از مسلاجد را انتخلاب و معّرفلی می کردنلد کله ایلن 

انتخاب هلا از دو جنبله حائلز اهمّیلت و قابلل دّقلت اسلت:
اّول: تعییلن و انتخلاب املام جماعلت مسلاجد به قدری مهلم و حائز اهمّیت اسلت که 

در بعضلی ملوارد رهبر حکومت اسلامی، به شلخصه اقلدام می فرمودند.
دّوم: بلا توّجله بله تأکیلدات مکلّرر آن بزرگلوار بلر نقش سیاسلی، اجتماعلی و نظامی 
مسلجد، علاوه بلر نقش عبلادی آن، این مطللب به دسلت می آید که الزم اسلت ائّمه 

1 . صحیفه نور، ج۹، ص47۹.
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جماعلات مسلاجد، افلرادی آگاه بله زملان و با تأییلد علماء انتخاب شلوند.1

8( پیوند ناگسستنی مسجد و سیاست 

 مسلئله حائلز اهمّیلت دیگلری کله در صدر اسلام ملورد توّجه خلاّص پیامبلر گرامی 
اسلام بلوده اسلت و مرحلوم املام نیلز بله تبعّیلت از آن حضلرت بلر آن تأکیلد 
داشلتند، مدیریت سیاسلی مسلجد اسلت. اهمّیت این موضوع به حّدی اسلت که اگر 
مسلجد از سیاسلت اسلام دور بمانلد، آن گونله خواهد شلد که دشلمنان خواسلتارش 
بلوده و سلعی کرده انلد تلا مسلجد و نملاز جماعلت را بله محلّل صلرف عبلادت مبّدل 

کننلد، تلا هیلچ ضلرر و خطلری از ایلن ناحّیله متوّجه آنها نباشلد.
در دوران انقلاب اسلامی ایلران نیلز پس از محلور اعتقلادی و عبلادی، پررنگ ترین، 
فّعال تریلن و بارزتریلن بخلش کار مسلاجد، در محلور سیاسلت بلوده اسلت؛ چلرا 
کله مسلاجد در آگاهلی و بیلداری توده هلا در دوران قبلل و بعلد از انقلاب نقلش 
مؤثّلری داشلته اند و رژیم هلای اسلتعماری جهلان نیلز از مسلجد، بیلش از هلر نهلاد 
انقابلی می ترسلند. بنابرایلن، همان گونله کله مسلجد از آغلاز بله عنلوان خانله خلدا 
و محبوب تریلن مکان هلا بله عنلوان نخسلتین کانلون عبلادی مطلرح بلوده اسلت و 
همان طلور کله نخسلتین جایلگاه دانلش و مرکز تعلیلم و تعلم قرآن و بحث و بررسلی 
مسلائل دینلی بلوده اسلت، بله هملان نسلبت بله عنلوان نخسلتین نهلاد سیاسلی در 

جامعله اسلامی، از جایلگاه و اعتبلار خاّصلی برخلوردار بلوده اسلت.
پیامبلر اکرم اصول سیاسلی اسلام را، به ویژه در اموری که می دانسلت مسللمانان 

از نظرات و تجربّیات مفیدی برخوردارند، در مسلجد به شلور می گذاشلت.
حضلرت املام در تبییلن بعلد سیاسلی مسلجد می فرماینلد: »اّملا راجع به اسلام، 
شلروع کردنلد بله تبلیغلات کلردن به اینکه اسلام یک مکتبی اسلت مربوط بله دعا و 
ذکلر و یلک روابطلی مابین ملردم و مابین خالق و سیاسلت، کاری به آن ندارد؛ اسلام 
بله حکوملت کاری نلدارد؛ بله سیاسلت کاری نلدارد. ایلن را آن قدر تبلیغلات روی آن 

1 . بللرای آگاهللی در مللورد نمونه هایللی از تعییللن امللام جماعللت مسللاجد توّسللط شللخص حضللرت امللام، ر.ک: صحیفلله نللور، ج22 

و 1۹، صفحللات 205 و 114.
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کردنلد کله در جامعله خلود روحانّیت هم بله خورد آنها هلم دادند که بسلیاری از آنها 
هلم همیلن اعتقلاد را پیلدا کردند... کله روحانی مسلجد بلرود و نماز بخوانلد و عرض 
می کنلم از ایلن صنلف کارهلا: درس بگویلد و مباحثله بکنلد و آن آداب شلرعّیه را بله 
ملردم نشلان دهلد. آنهلا دیدنلد کله نملاز روحانیلان و نماز اسلام هیلچ به آنهلا ضرر 

نلدارد، هرچله می خواهند نملاز بخوانند«.1
در جایلی دیگلر بلا بیلان اینکله اسلام بلا سیاسلت آمیختله شلده و اسلام بلدون 
سیاسلت، اسلام نیسلت می فرماینلد: »کتاب هایلی کله اسلام در سیاسلت دارد، 
بیشلتر از کتاب هایلی اسلت کله در عبلادت دارد. ایلن غللط را در ذهلن ملا جای گیلر 
کرده انلد و حّتلی ]برخلی[ آقایلان، حلاال باورشلان آملده اسلت بله اینکله اسلام بلا 
سیاسلت جداسلت؛ ایلن ]اسلام[ یلک احلکام عبلادی بیلن بنلده و خداسلت؛ بروید 
تلوی مسلجدتان و هرچله می خواهیلد دعا کنیلد؛ هرچله می خواهید، قلرآن بخوانید؛ 

حکومت هلا هلم بله شلما کار ندارنلد؛ اّملا ایلن اسلام نیسلت«.2
آن بزرگ ملرد تاریلخ در اوج اختنلاق رژیلم ستم شلاهی، یعنلی سلال 52 می فرماینلد: 
»وظیفله علملای اَعلام و مبلّغلان اسلت کله جرائلم اسلرائیل را در مسلاجد و محافل 

دینلی به ملردم گوشلزد کنند«.3
البّته ناگفته پیداسلت که سیاسلت مسلجد با مسلجد سیاسلی که طرفداران هر گروه 
و جنلاح، ایلن ملکان مقلّدس را سیاسلی و جناحی کرده و املام جماعلت، نمازگزاران، 
سلخنرانان و تملام برنامه هلای آن، طبق سللیقه آن گلروه اجرا می شلود، فرق می کند؛ 
چلرا کله بلا تعریفلی کله اسلام از مسلجد عرضله می کنلد، مسلجد نمی توانلد پایگاه 
سیاسلی »یلک حلزب« باشلد، مسلجد از یلک سلو، بله »خلدا« و از سلوی دیگلر، به 
»ملردم« تعلّلق دارد. از ایلن رو، نمی توانلد زیر سلیطره یک باند سیاسلی قلرار بگیرد و 

از آن بله صلورت مرکلز فّعالّیت های تشلکیات گروهی اسلتفاده شلود.
حضلرت املام در خاطلره ای می فرمودنلد: »در دوران رضاخلان، من از یکلی از ائّمه 
جماعلات سلؤال کلردم کله اگر یلک وقت رضاخلان لباس هلا را ممنلوع کنلد و اجازه 

1 . صحیفه نور، ج4، ص16.

2 . همان، ج3، ص227.

3 . همان، ص7. 
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پوشلیدن لبلاس روحانلی بله شلما ندهلد، چلکار می کنیلد؟ او گفلت: ملا تلوی منزل 
می نشلینیم و جایلی نمی رویلم. گفتلم: ملن اگلر پیش نملاز بلودم و رضاخلان لباس را 
ممنلوع می کلرد، هملان روز بلا لبلاس تغییریافتله بله مسلجد می آملدم و بله اجتماع 

می رفتلم. نبایلد اجتملاع را رهلا کلرد و از ملردم دور بود«.1
آنچله از البله الی سلخنان و پیام هلای حضلرت امام خمینی مشلهود اسلت، تأکید 
و سلفارش بلر اهمّیلت مسلجد و اجتماع در آن اسلت کله پرداختن به تماملی آنها در 
ایلن مقالله نمی گنجد؛ وللی آنچه از مجملوع سلخنان پیامبرگونه ایشلان درباره نقش 
مهلم و سرنوشت سلاز مسلجد در جامعله اسلامی بله دسلت می آید، حفظ مسلجد در 

راسلتای حفظ اسلام و دور نشلدن از اهداف آن اسلت.
 بله هلر حلال، مسللمانان و حکوملت اسلامی مکلّف هسلتند کله دسلتورات و احکام 
دیلن را بله بهتریلن وجله در تمامی ابعلاد زندگی خود پیلاده نمایند و از سلوی دیگر، 
بایلد مراقلب باشلند تلا مبلادا بله بهانه هلای مختللف )ماننلد مقلّدس بلودن مسلجد( 
توطئله جدایلی دیلن از سیاسلت در جامعله و مسلجد اجلرا شلود؛ چلرا کله یکلی از 
جلوه هلای پیلاده شلدن احلکام دینلی در زندگی مؤمنلان، توّجه و اهتمام به مسلائل و 
مشلکات سیاسلی جامعه و تاش برای رسلیدگی و برطرف سلاختن آنهاسلت و هیچ 
مکانلی بهتلر از مسلجد بلرای هماهنگلی ایلن فّعالّیت هلا وجلود دارد و هیلچ فضایلی 
بهتلر از جماعلت مؤمنلان، کله خود، جلوه ای از بعد سیاسلی نماز اسلت، وجلود ندارد.

پلس، شایسلته اسلت تا سفارشلات و نصایح آن پیلر فرزانه را به گوش جان بشلنویم و 
بله مقلدار تلوان در اجلرای آن بکوشلیم تا زمانلی که بفرملوده آن عزیز، همله  جا یک 
صبغله و رنلگ اسلامی پیلدا کند که اگلر ان شلاءاهلل این معنلا تحّقق پیلدا کند، همه 

چیز ملا اصاح می شلود.
کارکرد سیاسى مسجد در عصر حضور قائم آل محّمد

همان گونله که در صدر اسلام مسلجد، مرکلز فرمانروایلی و داراالملاره حکومت نبوی 
و عللوی بلود و از آنجلا بله املور کشلور رسلیدگی می شلد و در امور سیاسلی، مسلجد 

. 1 . 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی
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نقلش محلوری و کانون اساسلی و اصللی اداره حکومت و رهبری جامعله را دارا بود، در 
عصلر ظهلور آخرین جانشلین پیامبلر گرامی اسلام و مصلح جهانلی و بنیان گذار 
حکوملت واحلد جهانلی نیز، مسلجد چنین نقشلی خواهد داشلت. چنان کله از روایات 
اسلتفاده می شلود کله حضلرت مهلدی همچلون جلّدش رسلول خلدا از مّکه 
ظهلور می کنلد و ماننلد امیلر مؤمنلان عللی کوفله را مقلّر حکوملت خویلش قرار 
می دهلد و مسلجد کوفله را دارالملاره خویلش و مسلجد سلهله را محّل سلکونت خود 

می دهد. قلرار 
در ملورد مقلّر حکوملت حضرت مهلدی، امام صلادق فرملود: »دار ملکه الکوفه 
و مجللس حکمله جامعهلا...؛ مقّر سللطنت وی، شلهر کوفه اسلت و محلّل حکومتش، 

مسلجد جامع کوفه...«.1
در ملورد سلکونت آن حضلرت در مسلجد سلهله نیز روایات فراوانی وارد شلده اسلت؛ 
از جملله ابوبصیلر می گویلد کله املام صلادق فرملود: »کأنّلی اری نلزول القائم فی 
المسجدالسلهله باهلله و عیالله؛ مثلل اینکه قائم را در مسلجد سلهله با اهلل و عیالش 

می بینلم«.2
در روایلت دیگلر می خوانیلم: »ملا انّله صاحبنا اذا قلام بأهلله؛ همانا آن مسلجد، منزل 

صاحلب ملا )حضرت مهدی( اسلت؛ آنلگاه که بلا خاندانلش بیاید«.3 

1 . بحاراالنوار، ج53، ص11، ج52، ص365. 

2 . همان، ج52، ص355.

3 . االرشاد، ج2، ص355.
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نتیجه سخن «
از مطاللب یلاد شلده درمی یابیلم کله مسلجد، در صلدر اسلام تنهلا محلّل عبلادت، 
تعلیلم و تربیلت، خطابله و ... نبلود، بلکله عاوه بلر اینها، کارهای سیاسلی نیلز در آن 
انجلام می گرفلت؛ زیلرا پیامبر اسلام علاوه بر رهبریّلت دینلی، فرماندهی نظامی 
جامعله اسلامی را نیلز بلر عهده داشلت و بله تعبیری دیگر مسلجد آملادگاه و رزمگاه 

مجاهلدان اسلام و محلّل طّراحی نقشله جنلگ و آماده سلازی نیروهلا بود. 
بلر همیلن اسلاس، پیامبلر اسلام  پلس از بنیان گلذاری نظلام اسلامی، مسلجد 
را کله مرکلزی عموملی و محلّل تجّملع مسللمانان بلرای ادای فرایلض دینی بلود، به 
عنلوان پایلگاه حکوملت و نهاد سیاسلی اسلام برگزیلد. در دوره هلای بعد نیز بیشلتر 
املور سیاسلی آن روز، ماننلد معّرفلی خلیفله، مراسلم بیعلت بلا وی، علزل و نصلب 

اسلتانداران و کارگلزاران و ... در مسلجد صلورت می گرفلت.
بله تدریلج در دوره هلای مختللف تاریخلی، بسلیاری از حرکت های سیاسلی ملردم بر 
ضلّد حکومت هلای جابلر و ظاللم زمانله خویلش، از طریق تشلّکل های غیررسلمی در 
مسلاجد و سلایر محافلل مذهبلی صلورت می گرفتله اسلت. اگرچله مسلاجد صحنله 
برخلورد بلا حکومت هلا بلود؛ اّما نه به سلبب درگیری مذهبلی، بلکه به دلیلل مخالفت 
حکومت هلا بلا اسلام اصیل و فرهنگ مسلجدی بلود. بنابرایلن، توده های ملردم که با 
رهنمودهلای علملای دیلن آگاه می گشلتند، از همیلن پایلگاه، مخالفت های خلود را با 

دسلتگاه های جابلر زملان اعلام می کردند.
همان گونله کله در دوران پیامبلر اساممسلجد از منظلر سیاسلی جایلگاه و نقش 
محلوری، در املور سیاسلی و حکومتلی آن حضلرت داشلت، در عصلر حکوملت املام 
عللی، نیلز مسلجد از کارکلرد سیاسلی قابلل توّجهلی برخلوردار بلود. آن حضرت 
آنلگاه کله کوفله را مرکلز خافلت قلرار داد، در آغلاز ورودش بله شلهر کوفله، بله 
داراالملاره )قصلر حاکلم کوفله( نرفلت؛ بلکله بله مسلجد کوفله رفلت و آنجلا را محّل 
 سلکونت خویلش قلرار داد و در هملان مسلجد، به تدبیر املور پرداخت. املام علی
که یگانه مرد سیاسلی در چارچوب سیاسلت اسلامی و سلرباز فداکار اسلام در عصر 
رسلول خلدا بود، در مسلجد متولّد، در مسلجد بلا بیعت مردم بله خافت ظاهری 
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رسلید و در مسلجد شلهید شد.
آنلگاه کله ابن ملجلم ملعلون، آن شلقی ترین انسلان، فلرق نازنینلش را شلکافت و 
محلراب مسلجد کوفله از خلون سلرخش رنگیلن شلد و نلدای »فلزت ورب الکعبله« 
اش بله ملکلوت رسلید، ایلن مسلجد کوفله بلود کله ملکوتیلان و عرشلیان، ندبه کنان 
بله سلوی آن توّجله کردند و نلدای »ُهدمت و اهلل ارکان الهدی« سلر دادنلد. بنابراین، 
پیونلد املام عللی  بلا مسلجد یلک پیونلد الهلی و تکوینی بوده اسلت. مسلجد در 
عصلر حکوملت آن حضلرت، محّل جملع آوری تجهیلزات نظاملی، محّل بیعلت، محّل 

قضلاوت و دادخواهلی ملردم بوده اسلت. 
 محوریّلت مسلجد در املور سیاسلی در صلدر اسلام و عصلر حکوملت املام عللی
باعلث شلد کله در زمان هلای بعلد این سلّنت ادامله پیلدا کنلد. بنابراین، مسلاجد در 
دوره هلای گوناگلون هملواره پایگاه هلای مطلوبلی بلرای انلواع فّعالّیت هلای سیاسلی 
محسلوب می شلده اسلت. چنان کله در دوران قبلل از انقلاب )عصلر مشلروطه(، در 

پیلروزی انقلاب اسلامی و در زملان جنلگ تحمیللی نقلش مؤثّلری داشلت.
در پیلروزی انقلاب، در شلرایط حّساسلی که نهضت اسلامی فاقد هر گونه تشلکیات 
منطبلق بلا معیارهلای اسلامی بلود، مسلاجد توانسلتند این نارسلایی مهلم را جبران 
کلرده و بله انسلجام نیروهلای مردملی بپردازند. علاوه بر ایلن، بسلیاری از برنامه های 
انقلاب، ماننلد رفرانلدوم، شلوراهای محلّلی، کانون هلای بسلیج و دیگلر ضرورت های 
زملان جنلگ تحمیللی در مسلاجد انجلام می گرفت. به هلر حال، مسلاجد در آگاهی و 
بیلداری توده هلا در دوران قبلل و بعلد از انقلاب نقلش مؤثّلری داشلته اند و هم اکنون 

نیلز اسلتعمارگران جهلان از مسلجد بیش از هر نهلاد انقابی می ترسلند.
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نقش مساجد در استحکام انقالب اسالمی و مقابله با هجوم فرهنگی

سّید مصطفی ابطحی

چکیده «
مسـجد بـه  مثابـه  تابلـوی فرهنگـی جوامع اسـامی و کانـون تجّمع دینی، سیاسـی و 
اقتصـادی مـردم در هـر شـهر و روستاسـت. ایـن مرکزیّت، نـه  تنها در چهره شـهرها، 
بلکـه در سـاختار شهرسـازی نیـز رعایـت می شـود. اگـر مسـجد در تحّقـق انقـاب، 
نقشـی محـوری داشـت، بایـد در تـداوم و بقـای آن نیز، بـا در نظر گرفتـن متغّیرهای 
جدیـد جامعـه، کارکـرد خـود را بـروز دهـد. در ایـن پژوهش، ضمـن بیـان مؤلّفه های 
هسـته  بسـیج گر انقاب اسـامی و نقش مسـجد در تأسـیس این هسـته، معتقدیم که 
در وضعّیـت جدیـد، مسـاجد و متولّیـان آن باید با تـاش مضاعف بـرای تعمیق ایمان 
دینـی و اعتقـاد عملـی مـردم بـه مکتـب اسـام سیاسـی بکوشـند و بـا ایـن رویکرد، 
شـالوده  تمـّدن اسـامی را بـا محوریّت مسـجد شـکل دهنـد. این نوشـتار، بـا تعریف 
مفاهیـم و واژه هـا، بـه نحـوه شـکل گیری انسـجام و بسـیج عمومـی می پـردازد. نقش 
مسـجد بـه  مثابـه پایـگاه اّطاع رسـانی و سـامان دهی، دو سـرفصل مهـّم دارد کـه بـه 

شـرح زیر هسـتند:
الف( مسجد به  مثابه  پایگاه فرهنگی و رسانه ای؛

ب( مسجد به  مثابه کانون هدایت و سازمان دهی.
عناصـر اصلـی ایـن ایدئولـوژی و پیونـد آن بـا نیازهـای روحی ـ روانی توده های بسـیج  
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شـده عبارت اسـت از:
 1- اسامی کردن؛
 2- غرب ستیزی؛

 3- رهبری. 
ویژگی هـا، مؤلّفه هـا، مختصـات و امتیـازات ایدئولـوژی اسـامی در کانون هایـی به  نام 
مسـاجد بـرای توده هـا تبییـن می شـود. بـا رعایـت برخـی از امور به شـرح زیـر، روند 

کاری مسـجد سـریع تر پیـش می رود:
و  تکیه هـا، حرم هـای مذهبـی  وسـیع مسـاجد،  بـر شـبکه   روحانی هـا  نظـارت   .1
انجمن هـا و هیئت هـای مذهبـی بـه  مثابـه  ابزارهـای سـازمانی آنهـا در سـطح محلّی، 

مجراهـای برقـراری ارتبـاط بـا مـردم و اشـاعه دهنده  تبلیغـات.
2. حلقه هـا و پیوندهـای اقتصـادی و شـخصی روحانیان مسـئول در مسـجد با اقشـار 

مسـتضعف و متوّسـط، به ویـژه بازاریان.
3. استقال نسبی مالی و سیاسی  آنها از دولت.

در طـول 8 سـال دفـاع مقـّدس، مسـاجد در اعـزام و بسـیج نیروهـای مردمـی نقـش 
بسـزایی داشـتند. چالـش نظامـی غـرب بـا انقـاب اسـامی بـه چالـش فرهنگـی 
لیبرالیسـم بـا اسـام تبدیـل شـد؛ نفـوذ اندیشـه های بیگانـه از سـوی دشـمنان یـا 
دوسـتان نـادان، تجّددگرایـی افراطـی، بی پاسخ گذاشـتن پرسـش ها و شـبهات، رخنه  
فرصت طلب هـا و تـرک صحنـه از سـوی نیروهـای انقابـی از آفت هـای مهّمـی اسـت 
کـه انقـاب را تهدیـد می کنـد. امـروز، متأّسـفانه برخـی جوانـان ایرانـی آن گونـه که 
انتظـار مـی رود، بـا مسـجد مأنـوس نیسـتند. در این نوشـتار، بـه مهم تریـن علّت های 
مسـجدگریزی جوانـان و راهکارهـای جـذب آنـان بـه مسـجد پرداخته شـده اسـت.

واژگان کلیدی:  «
بسـیج، انقـاب، نقش بسـیج گر مسـجد در انقـاب، مسـجدگریزی، تهاجـم فرهنگی، 

جـذب جوانان به مسـجد.
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اشاره «
مسـجد، بـه  مثابـه  تابلـوی فرهنگـی جوامع اسـامی، کانـون تجّمع دینی، سیاسـی و 
اقتصـادی مـردم در  شـهر و روسـتا هسـت. ایـن مرکزیّـت، نه  تنهـا در چهره  شـهرها، 
بلکـه در سـاختار شهرسـازی نیـز رعایـت می شـود. در شهرسـازی اسـامی مسـجد، 
بـه  مثابـه پایـگاه عقیـده، در کنـار بـازار، ماننـد  مرکـز معیشـت، در جـوار حکومـت و 
دسـتگاه دیوانـی، بـه ماننـد  کانـون قـدرت، نظـام یکپارچـه را تشـکیل می دهنـد. بـه 
 دلیـل نزدیکـی بـازار بـه مسـجد، داد و سـتد، عادالنـه و منصفانـه صـورت می گیرد و 

حکومـت نیـز بـه حرمـت مسـجد، رعایـت حـال رعایـا را می کند.
بنابرایـن، مسـجد همـه  عناصـر فرهنگی الزم بـرای حیـات اجتماعی را دارد. مسـجد، 
نخسـتین و گسـترده ترین شـبکه اجتماعـی  اسـت کـه می توانـد، بـا آگاهی بخشـی، 
رسـالت تاریخـی خـود را در جهـت ارتقـا شـأن و جایـگاه جامعـه اسـامی، مبـارزه با 
حاکمّیـت جـور و تقویـت ارزش ها، هنجارهـا و رفتارهای جامعه  اسـامی ایفا کند. این 
مؤلّفـه  ممتـاز مسـاجد در ایران معاصر و در عرصه انقاب اسـامی کانون هویّت سـاز و 
بسـیج گر انقـاب بود و حیرت همه  ناظـران منصف را برانگیخـت. برخاف انقاب های 
معمول جهان، انقاب اسـامی، تشـکیات حزبی و سـازمان دهی رسـمی نداشـت؛ اّما 
مسـاجد هسـته های اصلـی تجّمـع مـردم و الهام بخـش رفتـار دینـی و سیاسـی مردم 
بودنـد. گفتمـان دینـی که در منابر، مسـاجد و حسـینیه ها مطرح می شـد، به گفتمان 
برتر بدل شـد و همه  گفتمان های چپ، سوسیالیسـتی، ناسیونالیسـتی و لیبرالیسـتی 
را در خـود حـّل کـرد. اگر مسـاجد در تحّقـق انقاب، نقـش محوری داشـتند، باید در 

تـداوم و بقـای انقـاب نیز محور پیشـرفت انقاب باشـند.

سؤال های اساسی
1. نقش مسجد در تأسیس هسته بسیج گر انقاب اسامی چه بود؟

2. کارکردهای مسجد در حدوث انقاب اسامی معطوف به چه اموری بود؟
3. در تـداوم انقـاب اسـامی، مسـاجد بـا چـه رویکـردی قادرنـد در تعمیق، بسـط و 
گسـترش ایـده پایـداری حکومـت دینـی و قـوام و دوام انقـاب اسـامی، بـا توّجه  به 
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متغّیرهـای جدیـد جامعـه ملّـی و جهانی بکوشـند؟

فرضیه
مسـجد، اکنون نیز کانون تأسـیس هسـته بسـیج گر انقاب اسـامی اسـت؛ زیرا علّت 
محّدثـه  انقـاب همـان علّت مبقیه  انقاب اسـت. بنابرایـن، ماندگاری و تـداوم انقاب 

اسـامی در گـرو بالندگی و کارآمدی ماهّیت هسـته  بسـیج گر انقاب اسـت.

تعریف مفاهیم و واژه ها
بسـیج1: منظـور از بسـیج، توانایی بالفعـل رهبر یا رهبران در جلـب حمایت بخش های 
گسـترده ای از مـردم در جریـان جنبـش اجتماعـی یـا انقـاب اسـت. ایـن توده هـای 
مـردم، گم شـده خـود را در رهبـر، آرمـان و اندیشـه  او می جوینـد و رهبـر نیـز نشـان 

می دهـد کـه فقط بـه  دنبـال خواسـته های معنـوی و ماّدی آنهاسـت.
انقـاب: انقـاب عبـارت اسـت از بسـیج  شـدن و در حالـت بسـیج  مانـدن؛ بنابرایـن، 
هنگامـی کـه نظـام سیاسـی قـادر نباشـد حالت بسـیج مـردم را حفـظ کنـد، انقاب 

پایـان   یافتـه تلّقـی می گـردد.

.Mobilisation . 1
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مباحث نظری بسیج سیاسی مردم «
تحلیـل هسـته  بسـیج گر در انقـاب اسـامی ایـران بر اسـاس دیـدگاه چارلـز تیلی به 
خوبـی قابـل ارائـه اسـت. تیلـی، از جامعه شناسـان معـروف انقـاب، در تئـوری خود، 
مسـئله  هسـته  بسـیج گر انقـاب را مطـرح کـرد. بـه  نظـر او، هـر گاه گروهی بکوشـد 
کنتـرل خـود را بـر منابـع افزایـش دهد، در حال بسـیج اسـت و هر گاه، کنتـرل گروه 
بـر منابـع مزبـور کاهـش یابـد، گـروه در حالـت ضـّد بسـیج1 قـرار می گیرد. بـه گفته  
تیلـی، عوامـل تعیین کننـده  توانایـی بسـیج گروه هـا و جماعت هـای مختلـف عبـارت 

از: است 
1- امکانات موجود گروه؛

2- مساعدت محیط؛
3- تشکیات سازمانی گروه.

تیلی گروه ها را از لحاظ توانایی بسیج به دو نوع تقسیم می کند:
نخسـت: گروه هـای اشـتراکی 2 کـه ویژگـی محلّـی دارنـد. تشـکیات آنهـا محـدود و 
موضعـی اسـت و همـه  اعضـای آنهـا قدرتـی کـم  و بیـش یکسـان دارنـد. در ضمـن، 

وفـاداری درونـی ایـن گروه هـا زیـاد اسـت؛ اّمـا قـدرت بسـیج آنهـا کـم اسـت.
دّوم: گروه هـای سـازمان  یافتـه  انجمنـی3 کـه تشـکیات وسـیع و پیچیـده ای دارنـد. 
هر چنـد وفـاداری درونـی آنهـا از نـوع اّول کمتـر اسـت، اّمـا توانایـی سـازمان دهی و 

بسـیج زیـادی دارند.
تیلـی در مـورد بسـیج توده هـای مـردم به دو عامـل تسـهیل کننده اشـاره می کند که 

به شـرح زیر اسـت:
نخسـت: نارضایتـی توده هـا کـه از ناتوانـی رژیـم حاکـم در پاسـخ گویی بـه انتظـارات 
آنها ناشـی می شـود یـا از فشـارهای ناگهانی  که رژیـم در موقعّیت هـای بحرانی )نظیر 

جنـگ، بحـران اقتصـادی و ...( بـر توده هـا وارد می کنـد.
دّوم: وجـود برخـی روابـط و همبسـتگی های اشـتراکی میـان تـوده  مـردم کـه ایـن 

1 .  Demobilization.
2 . Communal groups.
3 . Association groups
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همبسـتگی ها، کنـش جمعـی را میـان توده هـا امکان پذیـر می کنـد. بـه نظـر تیلـی، 
فقـط نارضایتـی تـوده مـردم بـرای کشـاندن آنهـا به انقـاب کافی نیسـت؛ بلکـه این 
نارضایتی هـا فقـط زمینـه  اسـتقبال توده هـا را از گروه هـای معارضه جـو و انقابـی 
فراهـم می کنـد. در چنیـن موقعّیتـی، وجـود همبسـتگی های اشـتراکی نقـش مهّمی 

در تسـهیل بسـیج انقـاب توده هـا و توسـعه  گروه هـای انقابـی دارد.
جرالـد گریـن، انقـاب اسـامی ایـران را بر اسـاس مفهـوم ضّد بسـیج1 بررسـی کرده 
اسـت. طبـق تعریـف گریـن، ضـّد بسـیج عبـارت اسـت از: »بسـیج عمومـی علیـه 
نظـام سیاسـی حاکـم از سـوی گروهـی کـه در مقابـل برگزیـدگان حاکـم، صف آرایی 

کرده انـد«. گریـن، شـرایط ضـّد بسـیج را این گونـه بیـان می کنـد:
1. تضعیف اراده و توانایی های دولت؛

2. ساده سازی سیاست؛
3. قطب بندی توده ها؛

4. سیاسی  شدن بخش هایی از جامعه که به طورسّنتی غیرسیاسی بوده اند؛
5. رویدادهای بحران زا؛

6. واکنش خشونت آمیز از سوی رژیم.2

1 . Counter mobilization
2 . J. Green , Revolution in Iran: The Politics of counter Mobilization, New York, Papereyer 
1982, P.126-136.
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چگونگی شکل گیری بسیج مردم در انقالب اسالمی «
بـا اسـتفاده از تئوری هـای فـوق می تـوان دالیـل شـکل گیری بسـیج انقابـی مـردم 
را در انقـاب اسـامی ایـران ارزیابـی کـرد. در تحلیـل »بسـیج انقابـی« در انقـاب 

اسـامی ایـران بایـد عوامـل زیـر را مؤثّر دانسـت:
1. وجـود نیروهـای متشـّکل اجتماعی، به  خصـوص نیروهای مذهبی کـه از حضور در 
عرصـه  رسـمی سیاسـت محـروم بودند. ایـن محرومّیت سیاسـی در حالـی رخ داد که 
جامعـه  ایـران بـه  شـّدت در حـال تغییر بـود. نیروهـای مذهبـی محـروم از حضور در 
عرصـه  سیاسـت و ناراضـی از وضعّیـت فرهنگی ـ  سیاسـی جامعه، پیرامون شـخصّیتی 
حلقـه زدنـد کـه بنیان مشـروعّیت حکومت پهلوی را بـه چالش کشـید و آن را مردود 
اعـام کـرد. مهم ترین نیـروی مبارزاتـی روحانّیت علیـه رژیم پهلوی، تبعّیـت کامل از 
امـام خمینـی بـود. هر چند رهبـری انقاب، به لحـاظ ظاهری، حزب و تشـکیاتی 
منسـجم نداشـت؛ اّمـا تبعّیـت از امام و قرار داشـتن برخـی از طرفداران ایشـان در 
رده  فضـا و مدّرسـان حوزه هـا موجـب شـد شـبکه ای از طرفـداران ایشـان، همچـون 

سـازمانی نیرومنـد و متشـّکل، پدید آیـد و انقـاب را پیش ببرد.
2. نفوذ مذهب شـیعه میان اقشـار متوّسـط شـهری، به  خصوص ظهور مذهب شـیعه 

بـه مثابـه  ایدئولـوژی و تئوری انقابی میان اقشـار تحصیل کـرده مذهبی؛
3. انسداد سیاسی یا فقدان چرخش نخبگان و جایگاه ها در ساختار حکومت پهلوی.

نکتـه  مهـّم این اسـت کـه همزمـان بـا شـکل گیری ایدئولـوژی انقابـی در جامعه، بر 
اسـاس فرآینـد نوسـازی اجتماعـی، افـراد تحصیـل کـرده که تـوان ورود بـه الیه های 
تصمیم گیری نظام و سیاسـت رسـمی و قانونی را نداشـتندـ به  دلیل فرمایشـی  بودن 
مجلـس، احـزاب و دولت ـ پاسـخ همـه  مطالبات و اعتراض هـای خـود را در ایدئولوژی 
اسـامی جسـتجو کردنـد. بدین ترتیـب، دین چارچوب و عاملی شـد که نه  تنها قشـر 
تحصیـل کـرده انقابـی را بـه شـبکه  وسـیع مردم وصـل کـرد، بلکه رهبری بسـیج گر 
انقـاب نیـز توانسـت بـا بهره گیـری درسـت از منابـع دینـی و ظرفّیت هـای انقابـی 
جاذبـه  فراوانـی بـرای همگان ـ روشـنفکران و توده هاـ پیـدا کنـد و شـبکه ای مذهبی با 

محوریّـت مسـجد به  وجـود آمد.
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بر این  اسـاس، نهضتی به  نسـبت، وسـیع و خودجوش در تهران و بیشـتر شهرسـتان ها 
میـان مبـارزان و جوانان مسـلمان راه اندازی شـد. این نهضت برای تأسـیس انجمن ها، 
هیئت ها و مؤّسسـه های اسـامی با برنامه هـای امدادی، فرهنگی، تبلیغاتی، بهداشـتی 
و حّتـی تولیـدی و تجـاری می کوشـید. همچنیـن، شـرکت ها و بنگاه هـای نشـریاتی 
فّعـال بـه  وجـود آمـد و درمانگاه هـا، بیمارسـتان های خیریّـه بـه سـبک اجتماعـی و 
صندوق هـای قرض الحسـنه تأسـیس شـد. انتقـال شـهید مطّهـری به تهران در سـال 
1335 و پیوسـتن بـه فعالّیت های جوانان و دانشـگاهیان، تفسـیر قـرآن و منبر مرحوم 
طالقانـی در مسـجد هدایـت و تاش هـای عالمانـه دکتـر مفّتح در مسـجد قبـا، نقش 
بزرگـی در ایـن  راسـتا ایفـا کـرد؛ به گونـه ای  کـه روحانّیـت جـوان نیز آهسته آهسـته 

تمایـل و تحّرک بیشـتری از خود نشـان داد.
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مسجد پایگاه اّطالع   رسانی و سازمان دهی «
در دهـه  چهـل و پنجـاه کـه سـلطه  نظـام سیاسـی پهلـوی بر وسـایل ارتبـاط جمعی 
باعـث شـده بـود تـا نیروهـای انقابی از حـّق فعالّیـت فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی 
محـروم بماننـد، مسـاجد مناسـب ترین رسـانه  ارتبـاط جمعـی بـرای آگاهـی   بخشـی 
مـردم بودنـد. همچنیـن، مسـاجد مهم تریـن پایـگاه هدایـت و سـازمان دهی نیـروی 
انقابـی بـه  شـمار می رفـت. از ایـن رو، بـرای تبییـن نقـش مسـجد در دوران انقـاب 
اسـامی می تـوان به دو سـر فصل مهم اشـاره کرد: مسـجد بـه عنوان پایـگاه فرهنگی 

و رسـانه ای و مسـجد بـه منزلـه کانـون هدایـت و سـازمان دهی.
در خصـوص نقـش مسـجد بـه  مثابـه پایـگاه فرهنگـی و رسـانه ای بایـد بـه ایـن نکته 
توّجـه کـرد کـه در دوران حکومـت پهلـوی، عمـوم مـردم نابسـامانی های فرهنگـی، 
اقتصـادی و سیاسـی را مشـاهده کـرده بودنـد و متناسـب بـا میـزان درک و دریافـت 
خـود، پدیده هـای اجتماعـی را تحلیـل می کردنـد. مسـجد بـه  دلیـل مسـائل معنوی، 
پایگاهـی چنـد منظـوره بـود و در آن، همـه  اقشـار جامعـه، بـا همـه باورهـا و عقایـد 
خویـش، هـر روز دور هـم جمـع می شـدند و در همـه امـور جامعـه  خـود مشـارکت 
می کردنـد. در حقیقـت، مسـجد، اصلی تریـن مرکـز ارتباطـی و اّطاعاتـی  بـود کـه 
امـکان خبرگیـری از همـه  وقایـع در آن وجود داشـت. با تشـدید مبارزات مـردم علیه 
حکومـت پهلـوی، مسـجد در ایـن  زمینـه جایـگاه ارزشـمندتری پیـدا کرد. بـا حضور 
روحانیـان و نخبـگان دانشـگاهی در اماکـن مذهبی، حسـینّیه ها و مسـاجد، مردم را با 
واقعّیت هـای جامعـه، فسـاد دربـار، مظالم دسـتگاه حکومت و سیاسـت های ضّد دینی 
نظـام پهلـوی آشـنا می شـدند. بنابرایـن، مسـجد ضمـن گسسـتن پیوندهای مـردم با 
نظـام سـلطنت، جایگاهـی بـرای ترسـیم مؤلّفه هـای حکومـت مطلوب شـد. مسـجد، 

مـردم را بـه خویشتن شـان بـاز گردانـد تـا پرچـم دار هویّـت دینی و اسـامی شـوند.
مسـجد، در سـازمان دهی مـردم بـرای تغییـر وضعّیـت موجـود و نیـل بـه وضعّیتـی 
مطلوب نقشـی بسـزا داشـت. مسـجد، پایگاه خودآگاهـی، حرکت جمعـی و اعتراضات 
مردمـی نیـز بـود. مسـجد، از افـراد و خانواده هایـی کـه در راسـتای آرمان هـای دینی 
خـود مبـارزه می کردنـد و بـه زنـدان می افتادنـد، حمایت می کـرد. توانایی چشـم گیر 
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روحانّیـت در بسـیج مـردم در مسـاجد، تّکیه هـا و حسـینّیه ها یکـی از ویژگی هـای 
زندگـی سیاسـی در انقـاب اسـامی ایران بود. ایـن توانایی در مرحله  نخسـت حاصل 
بـه کار بسـتن ایدئولـوژی احیاگرانه  اسـامی بـود؛ آن ایدئولوژی  که پاکسـازی جامعه 
از نشـانه های فرهنـگ و تمـّدن غربی را وعـده می داد و مردم را به صحنـه می آورد. راز 
مقبولّیـت ایدئولـوژی اسـامی در آن بـود که می کوشـید بـه نزاع های روحـی و روانی 
توده هایـی پاسـخ دهـد کـه در اثـر دگرگونی هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی 
شـبه غربی جابه جـا شـده بودند. برای شناسـایی عناصر اصلـی این ایدئولـوژی و پیوند 
آن بـا نیازهـای روحـی و روانـی توده هـای مـردم می تـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد.

1. اسـالمی کردن جامعـه: توده هـای مـردم کـه قـادر نبودنـد در فرهنـگ و شـیوه  
جدیـد زندگی غربی مضمحل شـوند، کوشـیدند جامعه  ای را شـکل دهنـد که ارزش ها 
و قواعـد حاکـم بـر آن بـا ارزش ها و مطلوب هـای آنان منطبـق باشـد. رواج مفاهیمی، 
ماننـد اقتصـاد اسـامی، بانکـداری اسـامی، جـزای اسـامی و مدیریـت اسـامی از 
تـاش بـرای سـاختن جامعـه ای بـر پایـه  آموزه های اسـامی و تقابـل با نمـاد زندگی 
شـبه غربی ناشـی می شـود. تـاش بی وقفـه  اسـتاد مطّهـری در دهـه  چهـل و پنجـاه 
بـرای تدویـن ایدئولـوژی اسـامی به  مثابـه  مکتب و دسـتگاه هماهنگ فکری نقشـی 
اساسـی در ایـن امـر داشـت. در واقع، شـهید مطّهـری، دنبـال چیزی بود کـه در قیام 
15 خـرداد نیـاز بـه آن احسـاس شـد؛ یعنـی یـک ایدئولـوژی  مـدّون، مکتبـی جامع 
بـه زبـان روز و پاسـخ گو بـه شـبهات جدیـد که نهضـت بر اسـاس آن بـه حرکت خود 

ادامـه دهـد و پـس از پیـروزی نیز برنامه داشـته باشـد.1

2. غـرب  سـتیزی: ایدئولـوژی انقـاب اسـامی بـا تقلیـدی و شـبه  غربـی  خواندن 
نوسـازی و تغییرهـای اجتماعـی بـه  وجودآمـده در جامعه بـه نیازها و عایـق مردمی 
پاسـخ داد کـه فرهنـگ و تمـّدن غربـی را عامـل نابسـامانی ها و مشـکات فرهنگـی و 

اجتماعـی می دانسـتند.

1 . سیری در زندگانی استاد مطّهری، ص 82.
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3. رهبـری: جابه جایی هـای گسـترده اجتماعـی باعـث بی ثباتـی اجتماعـی، ناامنی، 
سرگشـتگی و احسـاس بی هویّتـی شـد و در چنیـن وضعّیـت روحی و روانـی ، رهبری 

آگاه، دلسـوز و روحانـی تسـّای روحـی ملّت را به ارمغـان آورد.1

1 . مونتی پالمر و دیگران، نگرش جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی، ص153.
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جایگاه مسجد «
اگـر بخواهیـم جایـگاه و موقعّیـت مسـجد را در اسـام بیابیـم بایـد بـه صـدر اسـام 
برگردیـم و جایـگاه مسـجد را میـان مسـلمانان عصـر پیامبر بررسـی کنیـم؛ زیرا 
تاریـخ مسـجد بـا تاریخ اسـام گـره خورده اسـت و این مـکان مقـّدس، بی درنگ پس 
از بعثـت نبـّی اکـرم، نقش های مهـم و گوناگونـی در نهضت و انقـاب آن حضرت 

بـر عهـده گرفت.
مسـجد، مهم تریـن و مؤثّرتریـن سـتاد فرهنگـی بـرای ترویـج فرهنـگ اسـامی در 
تاریخ اسـام بوده اسـت و به  همین دلیل، کارکردهای مختلفی داشـته اسـت. مسـجد 

اسـامی، چهـار نقـش را همزمـان ایفـا می کند:
1. پایگاه عبادت و یاد خداوند متعال؛

2. پایگاه جهاد فکری و تعلیم و تعلّم معارف اسامی؛
3. پایگاه تجّمع نیروهای رزمنده و اعزام آنان به جبهه های جهاد؛

4. پایـگاه وحـدت مسـلمانان و نمایـش روح وحـدت و یکپارچگـی به دشـمنان پیدا و 
پنهـاِن جامعه اسـامی.
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برنامه ریزی آموزشی و دینی در مساجد «
برنامه ریـزی، تعاریـف گوناگونـی دارد؛ اّمـا در تعریفـی کلّـی می تـوان گفت کـه برنامه 
 ریـزی، طّراحـی نقشـه بـرای اهـداف مختلـف اسـت. یادگیـری به نقشـه و طـرح نیاز 
دارد و از عوامـل فراوانـی تشـکیل می شـود؛ از جملـه: مربّـی، فضـا، ویژگی هـای یـاد 
گیرنـده، اوضـاع اجتماعـی و فرهنگی و سیاسـی و همچنیـن روابط بیـن یادگیرنده ها 
بـا یکدیگـر و نهادهـای تربیتـی. بـرای آمـوزش و یادگیـری در مسـاجد بایـد بـه ایـن 
مـوارد بسـیار توّجـه کـرد. در عرصـه  تربیـت نبایـد بر اسـاس احتمال و تصـادف عمل 
کـرد؛ بلکـه بایـد با نقشـه حرکـت کـرد. نقشـه و طرح ریـزی، کار متخّصصان اسـت. 
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اهمّیت تعلیم  و تربیت جوانان و نوجوانان «
بـا توّجـه  بـه  آنکه دنیای پـر رمـز و راز نوجوانی و جوانی، انسـان هایی کامل می سـازد، 
می تـوان اهمّیـت تعلیـم  و تربیـت آنـان را دریافـت. بـا توّجـه  بـه فطـرت انسـانی و 
نیازهـای جوانـان و نوجوانـان، بایـد زمینـه را بـرای رشـد همـه  قـوا فراهـم کـرد. باید 
پذیرفـت فـردی که به مسـجد می آید عقـل و بعد اجتماعـی، عاطفـی، زیبایی گرایی و 
... دارد. از ایـن رو، شایسـته اسـت نخسـت، جوانان را بـا انگیزه های متفاوت به مسـجد 

هدایـت نمـود و برنامه هـا را   طـوری طّراحـی کـرد که همـه  قـوای او را در برگیرد. 
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مسجدگریزی و دین گریزی جوانان «
امـروز، متأّسـفانه برخـی جوانـان ایرانـی، آن گونـه کـه انتظـار می رفـت، بـه مسـجد 
رفت  وآمـد نمی کننـد و سـلوک حقیقـی دیـن را بـر نمی گزیننـد. علّت هـای مختلفـی 

بـرای مسـجدگریزی و در نهایـت دین گریـزی جوانـان وجـود دارد:

1. بحران هویّت معنوی
بحـران هویّـت از سـال های نوجوانی آغاز می شـود و بخشـی از سـال های اّولّیه جوانی 
را نیـز در بـر می گیـرد. هویّتـی کـه نوجـوان در صـدد اسـت تـا به طـور روشـن بـا آن 
مواجـه شـود، این اسـت که او کیسـت؟ نقشـی که بایـد در جامعه ایفا کند، چیسـت؟ 
آیـا او برخـاف نـژاد، مذهـب یـا زمینه هـای ملّـی کـه او را در نظـر مـردم، کـم ارزش 

جلـوه می دهد، احسـاس اعتمـاد به نفـس دارد؟1
از عـدم توانایـی فـرد در تحصیـل هویّـت انسـانی، بـا تعابیر مختلفی یاد شـده اسـت. 
برخـی از صاحب نظـران از آن بـا تعبیر »گـم کردن خویش« یا »از خـود بیگانگی« یاد 
می کننـد؛ روان شناسـان از ایـن حالت اغلب تحـت عناوینی مانند »آشـفتگی هویّت«، 
»اختـال هویّـت« و »بحـران هویّـت« یـاد می کننـد و در توصیـف آن می گوینـد: 
»بحـران هویّـت، عبـارت اسـت از عدم توانایـی فـرد در قبـول نقشـی کـه جامعـه از او 
انتظـار دارد«.2 ایـن امر سـبب مشـغولّیت بی هدف، هیجانات جانشـین  ناپذیـر و ایجاد 

شـخصّیت منفعـل در جوان می شـود.3
بـه اعتـراف همـه صاحب نظـران، جّدی ترین بحـران در طول زندگی انسـان، در خال 
شـکل گیری هویّـت او رخ می دهـد؛ چون شـخصی که فاقـد یک هویّت متشـّکل قابل 
قبولـی باشـد، در طـول زندگی با مشـکات بسـیار زیادی روبـه رو خواهد شـد. چنین 
شـخصی در درجـه اّول از حقیقـت وجـودی خـود و اسـتعداد و توانمندی هایـی کـه 
دارد، آگاهـی الزم نـدارد و در درجـه دّوم، از هدف خلقت و نقشـی که در نظام هسـتی 
بـر عهـده اوسـت، بی اّطـاع اسـت. در نتیجـه، از تشـخیص شـیوه درسـت ارتبـاط بـا 

1 . شرفی، محّمدرضا، دنیای نوجوان، ص55.

2 . گروه نویسندگان، مترجمان، دکتر احمد به پژوه و دکتر رمضان دولتی، روان شناسان بزرگ، ص64.

3 . شرفی، محّمدرضا، جوان و بحران هویّت، ص20-24.
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دیگـران و برخـورد بـا پیش آمدهـا نیز پاسـخ به اصلی تریـن پرسـش های زندگی عاجز 
اسـت. مجموعـه ایـن امـور در نهایـت، او را در اغلـب موضع گیری ها دچار سـردرگمی 
می کنـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی فرد خود را نشـناخت و هـدف از آفرینـش جهان و 
انسـان بـرای وی معلـوم نگشـت و بـا وظایفی کـه در جامعه بر عهده دارد آشـنا نشـد، 
نمی توانـد نقـش مثبتـی در زندگـی ایفـا کنـد. بـروز چنیـن وضعـی و تزلـزل فکـری 
و اعتقـادی، مهم تریـن خطـری اسـت کـه سـعادت انسـان را در طـول حیـات تهدیـد 

می کنـد.
بـا توّجـه به گسـتردگی مفهـوم هویّت، هر فـرد هویّت هـای گوناگونـی دارد که هویّت 
دینـی یکـی از آنهـا اسـت. هـر انسـانی بـه هویّـت دینـی نیـاز دارد؛ چـون گرایش به 
پرسـتش از نیازهـای فطـری او اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه فـرد، مسـتقل از هر گونـه 
یادگیـری، در درونـش تمایـل بـه عبـادت و بندگـی خـدا را احسـاس می کنـد. تجلّی 

چنیـن احسـاس و تمایـل، در اعمـال و رفتـار دینـی، آشـکار می شـود.1
هویّـت دینـی، رابطـه بین آدمـی و دین را تبییـن می کند. تدوین آن هویّت، احسـاس 
تعّهـد و مسـئولّیت در قبـال ارزش هـا و باورهـای آن مکتـب را درپـی دارد. برخـی 

صاحب نظـران، تعّهـد را بـه عنـوان سـنِگ بنـای هویّـت دینـی، تلّقـی نموده اند.2
بـا توّجـه بـه آنچـه هویّـت دینی به نسـل جـوان می دهد،3 اختـال و آشـفتگی هویّت 
دینـی، سـبِب ضعف دین داری در بیـن جوانان می گردد؛ زیرا تعّهد و مسـئولّیت پذیری 
فـرد را در قبـال گزاره هـای دینـی کاهـش می دهـد و بدیـن ترتیـب، ضمانـت اجرایی 

احـکام دینی کاهـش می یابد.
اختـال در هویّـت دینـی سـبب می شـود، فـرد نـه بتوانـد ارزش هـای دینی گذشـته 
خـود را ارزیابـی نمایـد و نـه صاحب ارزش هایی  شـود که بـه کمک آنها بتوانـد آزادانه 

بـرای آینـده، طرح ریـزی کند.4

ــن  ــدار« ای ــده بی ــام »زن ــه ن ــده و کاســیک فلســفی اش ب ــر ارزن ــدار مســلمان در اث ــم فیلســوف و نام 1 . ابن طفیــل اندلســی حکی

ــر می کشــد. ــه تصوی ــر ب ــی هــر چــه تمام ت ــه زیبای گرایــش فطــری را ب
2 . مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصّیت، ص69، کارشناسان یونسکو، ص122.

ــه زندگــی، رویکــرد  ــرای بخشــیدن ب ــن، ب ــه پرســش های بنیادی ــه نســل جــوان می دهــد عبارتنــد از: پاســخ ب ــت ب 3 . آنچــه هویّ

مثبــت بــه آینــده، وحــدت اعتقــادی، زمینه ســازی هویـّـت تمدنــی، مقبولّیــت اجتماعــی، شــأن و منزلــت جوانــی و معنــا بخشــیدن 
بــه جهــان؛ ر.ک: جــوان و بحــران هویّــت، صــص 96 - 102.

4 . هورنای کارن، تضادهای درونی ما، ص134.
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 از دیـدگاه جـوان، پـس از درهـم  ریختگـی نظام ارزشـی دینی، امر مثبـت و خوبی در 
دیـن وجـود ندارد تـا انگیزه ای برای انجام آن داشـته باشـد. بنابراین، دچـار بی تفاوتی 
و بی مسـئولّیتی می گـردد. تخریـب نظـام ارزشـی دینی، سـبب می شـود، بسـیاری از 
افـراد کـه دچـار بحـران هویّـت دینـی می شـوند، بـه دنبـال هویّـت منفـی بگردنـد و 

هویّتـی برخـاف آن چـه اولیـای دین در نظـر گرفته انـد، برگزینند.
بسـیاری از رفتارهـای ضـّد اجتماعـی و ناسـازگاری نوجوانـان را می تـوان از این منظر 
تبییـن نمـود. مسـئولّیت گریزی، دلزدگـی و بی تفاوتی، هـر کدام از آثار فقـدان هویّت 
هسـتند1 کـه در عرصـه دینـی در قالـب بی توّجهی به اوامـر و نواهی الهـی، بی عاقگی 

نسـبت به شـعائر، گزاره هـا، اماکن، مراسـم و نمادهـای دینی بـروز می کند.
بـا بیـان ایـن مطالب، مشـّخص شـد که بحـران هویّت دینی، سـبب تضعیـف باورهای 

دینـی، اختـال نظـام ارزشـی مذهبـی و عدم تقّید بـه احکام دینی می شـود.
مسـجد از مهم تریـن نمادهـا، شـعائر و گزاره هـای دینی اسـت که بحـران هویّت دینی 
جـوان در مـورد آن، سـبب پاییـن آمـدن اعتقـاد و ضعف گرایـش به حضـور در جمع 

می گردد.2 نمازگـزاران 
بسـیاری از رفتارهـای ضـّد اجتماعـی و ناسـازگارانه نوجوانـان را می تـوان از ایـن 
دیـدگاه توضیـح داد. مسـئولّیت گریزی، دلزدگـی و بی تفاوتـی، هـر کـدام از آثـار نبوِد 
هویّـت هسـتند کـه در عرصـه دینـی و در قالب هـای بی توّجهـی بـه فرمان هـای 
الهـی، بی عاقگـی نسـبت بـه ارزش هـا، گزاره هـا، اماکـن، مراسـم و نمادهـای دینـی 
بـروز می کنـد. بـا بیـان ایـن مطالـب، مشـّخص شـد که بحـران هویّـت دینی، سـبب 
تضعیـف باورهـای دینـی، اختـال نظام ارزشـی مذهبـی و بی توّجهی به احـکام دینی 
می شـود. مسـجد، از مهم تریـن مفاهیـم و موضوعـات دینـی اسـت کـه بحـران هویّت 
دینـی جـوان ، سـبب پاییـن آمـدن اعتقاد بـه آن و ضعف گرایـش به حضـور در جمع 

نمازگـزاران می شـود.

1 . جوان و بحران هویّت، ص20.

2 . ر.ک: محّمدی، محسن، مسجد، ص88.
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2. تهاجم فرهنگی
تهاجـم فرهنگـی از مهم تریـن عامـل مسـجدگریزی و دین گریزیاسـت. در تهاجـم 
فرهنگـی، پایگاه هـای دینـی، همچون مسـجدها مـورد حمله قـرار می گیرند. دشـمن 
بـه ایـن شـیوه می کوشـد تـا فرهنگ ضّد ارزشـی غـرب را در میـان جوانان گسـترش 

دهـد و آنـان را نسـبت بـه مفاهیـم و احـکام دینـی بی عقیده سـازد.
فسـاد اخاقـی، قـرار دادن جایگزینی برای امور عبـادی که با روحّیـات و غرایز جوانی 
نیـز تناسـب دارد، همچـون نوار و سـی دی های مبتذل و برنامه های ماهـواره ای، ترویج 
الگوهـای غربـی، تضعیـف باورهای دینـی، تخریب و ترور شـخصّیت های خـودی، دور 
کـردن مـردم از هویّـت ملّـیـ   اسـامی و ترویـج فرقه هـای سـاختگی، بخشـی از این 

موانع اسـت.
مسـجد، پایگاهـی اسـت کـه در راه مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی بسـیار مؤثّـر اسـت؛ 
بنابرایـن، در صورتـی کـه در این جدال نابرابر فرهنگی، مسـجد جوانـان را جذب کند، 
قـدم بلنـدی در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی برداشـته شـده اسـت. البتـه، دین گریزی 
فقـط بـه سـبب تهاجـم فرهنگی یا هـوا و هـوس جوانان نیسـت؛ بلکه علـل گوناگونی 
دارد و بایـد بـه صـورت واقع بینانه بـه آن نگاه کـرد. عوامل دین گریزی جوانـان متنّوع 
اسـت. برخـی از ایـن عوامـل عبارت انـد از: بیـان نامعقـول از برخـی مفاهیـم دینـی، 
اختاف هـای سیاسـی و مدیریتـی، بحران هویّـت معنوی، برخوردهای نامناسـب افراد 
اهـل مسـجد، توّجـه نکـردن به نیازهای اساسـی نسـل جـوان، همچـون ازدواج، کار و 
مسـکن و ... . بـرای برطـرف شـدن ایـن عوامل بایـد گروه هـا و سـازمان های گوناگون 
اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، طرحی اصولـی و همه سـویه را برنامه  ریزی 

کننـد تـا مهم ترین قشـر اثرگـذار جامعـه در آینـده از دین ، گریزان نشـوند.

3. آشنا نبودن مبّلغان دینی و تفسیر غلط از دین 
متأّسـفانه در روش هـای تبلیغـی و جـذب جوانـان، بیشـتر از روش هـای کلیشـه ای و 
تکـراری و بـه صـورت مسـتقیم اسـتفاده می  کنیم و همیـن امـر در بی عاقگی و گریز 

جوانـان از نمـاز جماعـت مؤثّر بوده اسـت.
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معـروف اسـت کـه تأثیـر منفـی تبلیـغ بـد از ضـّد تخریب بیشـتر اسـت. ایـن مطلب 
مشـهور کـه تجربـه نیـز آن را تأییـد می کنـد، ثابـت می نمایـد کـه: »آشـنایی بـا 
شـیوه های تبلیـغ در حـوزه دیـن و بـه خوبـی آشـنا بـودن بـا مکانیزم هـای معقول و 
منطقـی آن از وظایـف مهم مبلّغان دینی اسـت؛ زیرا آشـنا نبودن، سـبب می شـود که 

خـود مبلّـغ، مانعـی جـّدی بر سـر تبلیـغ دین باشـد«. 
مقـام معّظـم رهبـری در تببیـن ضعف هـای تبلیغـی موجـود می فرماینـد: »امـروز، 
دشـمن از همـه  روش هـا اسـتفاده می کنـد. مـن دیـروز در جمـع جوان هـا می گفتـم 
کـه امـروز صدهـا سـایت اصلـی و هـزاران سـایت فرعـی در اینترنـت وجـود دارد که 
هـدف عمده شـان ایـن اسـت کـه تفّکـرات اسـامی و بـه خصـوص تفّکرات شـیعی را 
مـورد تهاجـم قرار دهنـد. تهاجم هم تهاجم اسـتداللی نیسـت؛ از روش هـای تخریبی 
و از روش هـای روان شناسـانه و غیـره اسـتفاده می کنند. همـه  این موارد، پاسـخ دارد؛ 
پاسـخ هایش هـم مشـکل نیسـت. بایـد از ایـن وسـایل اسـتفاده کـرد. بایـد از آنچـه 
کـه در اختیـار داریـم، حّداکثـر اسـتفاده را بکنیـم. مـا نـه از صـدا و سـیمای مان، نـه 
از مطبوعاتمـان و نـه از بسـیاری از منابـر عظیـم عمومی مـان، چنان کـه باید و شـاید، 
اسـتفاده نمی کنیـم. ایـن ضعف هـای ماسـت، ایـن ضعف هـا را بایـد کـم کنیـم. بایـد 
روز بـه  روز نقـاط ضعـف را کـم و نقاط قـوت را زیاد کـرد و این ]کار[ ممکن اسـت«.1
اگـر دیـن، آن گونـه کـه خداونـد بـر پیامبـر رحمتـش نـازل کـرده بـرای مـردم بازگو 
شـود، جـّذاب بـوده و انسـان های پاک فطـرت را بـه سـوی خویـش جـذب می کنـد؛ 
اّمـا اگـر دیـن بـه دسـت دنیـاداران و مبلّغـان کم مایـه یا نـاآگاه بیفتـد و آنـان دین را 
به گونـه ای تفسـیر نماینـد کـه نتیجـه اش حاکمّیت آنـان بر مردم باشـد و یـا اینکه به 
واسـطه بی مایگـی مبلّغـان، دیـن را برخاف حقیقتش تفسـیر نمایند، دیـن رحمت را 
تنهـا دیـن جنـگ و خشـونت جلوه می دهنـد یا دیـن را به گونـه ای تفسـیر می نمایند 
کـه بـا مسـلّمات عقلـی و خواسـته های فطـری و اصـول مسـلّم علمـی در تعـارض 
باشـد. ایـن دیـن دیگـر جذبـه ای نخواهـد داشـت و نتیجـه اش دین گریـزی و رواج 

مکتب سـازی عقلـی اسـت.

1 . بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری،  79/11/27.
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4. غفلت، جهل و عدم تفّکر جوانان درباره دین 
جـوان از نظـر شـناختی، دارای تفّکر انتزاعی اسـت و از نظر ذهنی بـه حّداکثر کارآیی 
هـوش می رسـد. در ایـن دوره، گرایـش جوانـان بـه »فلسـفه زندگـی«، آنـان را بـه 
سـوی مسـائل اخاقـی، سیاسـی و مذهبـی سـوق می دهد. جوانـان، تـاش می کنند 
هویّـت مذهبـی خـود را شـکل دهنـد؛ اّما بـه دالیل گوناگـون ممکن اسـت در فرآیند 
هویّت یابـی مذهبـی بـا بحـران مذهبـی مواجـه شـوند و نتواننـد ایـن هویّـت را خوب 
تشـخیص دهنـد. در نتیجـه، دچـار سـردرگمی و در نهایـت، حالت بی رغبتـی و گریز 
از دیـن شـوند. یکـی از علـل این بحـران، ناهمخوانی سـطح شـناختی جوان با سـطح 

معـارف دینی اسـت کـه بـه او ارائه می شـود. 
جـوان بـه دلیـل توانمندی هـای ذهنـی خـود، دیـِن فقـط تقلیـدی را برنمی تابـد. او 
باورهـای دینـی را کـه از دوران کودکـی بـه صـورت تقلیـدی بـه او القـا شـده، کنـار 
می زنـد و می خواهـد دینـی را بپذیـرد کـه بـا سـطح تفّکـر او متناسـب باشـد؛ اّمـا 
بسـیاری از اوقـات آنچـه بـه عنـوان دیـن بـه او عرضـه می شـود، برایـش قانع کننـده 

 . نیست
از سـوی دیگـر، جـوان می خواهـد همـه آموزه هـای دینـی را با عقـل خود بسـنجد. او 
فکـر می کنـد اگـر آموزه هـای دینـی در قالب هـای فکـری او بگنجـد، صحیح اسـت و 
در غیـر ایـن صـورت درسـت نیسـت و بایـد کنـار گذاشـته شـود. این عوامـل موجب 
می شـود تـا هویّـت دینـی جـوان بـه خوبـی شـکل نگیـرد و دچـار بحـران شـناختی 

نسـبت بـه ایـن آموزه هـا شـود و راه نجـات از ایـن بحـران را گریـز از دیـن بداند. 
قـرآن کریـم نیـز یکـی از علـل عمـده گرایـش بـه کفـر و بی ایمانـی را جهـل و ضعف 
معرفتـی انسـان ها می دانـد. حضرت نوح به قـوم خود می فرمایـد: »َولَــِکنَِّی أََراُکْم 

َقْومـاً تَْجَهُلـوَن؛ شـما را مردمانی نـاآگاه می بینم«.1 
امـام علـی نیـز درباره علّـت کفر می فرمایـد: »لَـْو أَنَّ الِْعَباَد ِحیـَن َجِهُلـوا َوَقُفوا، لم 
وا؛ اگـر مـردم در مـوارد ناآگاهی درنـگ و تأّمل می کردنـد، هرگز به  یَْکُفـُروا و لـم یَِضلُـّ

1 . هود، آیه29.



307 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

کفـر و گمراهـی نمی گراییدند«.1
بنابرایـن، یکـی از علـل روان شـناختی دین گریـزی در همه انسـان ها، به ویـژه جوانان، 

ضعـف معرفتـی و عدم تفّکـر درباره دین اسـت. 
علّـت دیگـر ایـن بی رغبتـی و گریـز از دیـن برداشـت های غلـط و نادرسـت از معارف 
دینـی اسـت. بسـیاری از اوقـات، دیـن، مسـاوی بـا معنویّـت لحـاظ شـده و در حـّد 
یـک نیـاز معنـوی صـرف بـدان نگریسـته می شـود. سـپس، چنیـن نتیجه گیـری 
می گـردد کـه نیـاز بـه معنویّـت، فقط ویـژه مواقع سـختی و بحران های شـدید اسـت 
و دیـن، نقـش اساسـی در زندگـی روزمـّره انسـان نـدارد. ایـن دیـدگاه سـاده انگارانه 
و کاهش گرایانـه نسـبت بـه معـارف دینـی، بـه تدریـج باعـث حـذف دیـن از زندگـی 
انسـان می شـود. جوانی که در جسـت وجوی فلسـفه زندگی اسـت، اگر احسـاس کند 
دیـن در معنادهـی و جهت بخشـی بـه زندگـی او تأثیـر مثبتی نـدارد، به تدریـج آن را 
کنـار می گـذارد و چـه بسـا آن را امـری زاید و دسـت و پاگیـر انگاشـته، از آن گریزان 

می شـود.2

5. ناسازگاری میان قول و عمل مّدعیان دین در تربیت دینی نسل جوان
یکـی از عوامـل مسـجدگریزی و دین گریـزی، اَعمـال خـاف کسـانی اسـت که نسـل 
جـوان بـه عنـوان الگـو بـه آنـان می نگرنـد. جوانـان بـا مشـاهده کسـانی کـه قـول و 
عملشـان یکـی نیسـت و در عیـن حـال، دیگـران را بـه دیـن داری و انـس بـا مسـجد 
دعـوت می کننـد، از خـود می پرسـند: اگـر دیـن اسـام خوب و ارزشـمند اسـت، چرا 
مّدعیـان آن بـدان عمـل نمی کننـد؟ آنهـا می گوینـد: چرا ایـن مّدعیان دیـن، فقط ما 
را بـه عمـل بـه دسـتورات دینی توصّیـه می کننـد؛ حال آنکه خودشـان فرسـنگ ها با 

دیـن و مظاهـر دینـی فاصلـه دارند؟ 
جـوان، چـون هنـوز از پختگـی الزم در مـورد دیـن برخـوردار نیسـت و بـه آن حـّد از 
شـناخت و عرفـان مذهبـی نرسـیده اسـت تـا لغـزش افـراد را بـه حسـاب خـود آنهـا 

1 . غررالحکم، ح7582.

2 . شاکرین، حمیدرضا، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، ص 248ـ250.
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بگـذارد، نـه دیـن و مذهبشـان، بـه محـض دیدن خـاف و اشـتباه در اعمـال الگوها و 
کسـانی کـه دیگـران را به طـرف دین دعوت می کننـد، آن را به حسـاب دین و اخاق 
و فضیلـت می گـذارد و از ایـن رو، تمـام دیدگاه هـا  و آرزوهایش به یک باره فـرو ریخته، 
نسـبت بـه همـه چیـز بدبین می شـود. بـر این اسـاس، می گوینـد لغزش الگو و کسـی 
کـه بـه عنـوان منـادی دیـن مطـرح اسـت، خطرناک تریـن وضـع بـرای نسـل جـوان 
اسـت. بـرای افـرادی کـه دیـن و مذهـب به طـور کامـل بـرای آنهـا جـا افتاده باشـد، 
ایـن مسـائل مشـکاتی را ایجـاد نمی کنـد؛ زیـرا آنهـا می دانند که هر شـخص، ممکن 
اسـت دچار خطا و اشـتباه گردد و یا ممکن اسـت هوای نفس بر شـخص غالب شـود 
و اعمالـی را برخـاف دیـن و مذهـب مرتکـب گـردد. از ایـن رو، کارهـای چنین فردی 
را بـه حسـاب دیـن او نمی گذارنـد؛ ولـی جوانـی کـه تـازه می خواهـد دیـن را انتخاب 
کنـد و بـدان معتقد شـده و به این وسـیله از الگوهـای مذهبی پیروی نمایـد، آن را به 

حسـاب دیـن گذاشـته و چنیـن تصـو ّر می کنـد که تمـام دین همین اسـت. 
در ایـن بـاره می تـوان گفـت کـه الگوهـای زنده و مشـهور بایـد در مورد هدایت نسـل 
نـو احسـاس مسـئولّیت و مواظبـت بیشـتری کننـد و از سـوی دیگـر، به نسـل جوان 
اصالـت دیـن منهـای افـراد، تفهیـم گـردد تـا بـا فـرو ریختـن و یـا ریـزش یـک الگو، 

جـوان آن را بـه حسـاب فـرو ریختـن دیـن و اخـاق نگذارد. 
جوانـان نـه تنهـا رفتـار خـود مربّـی و مّدعیـان دینـی را بـه دّقـت می نگرند، افـکار و 
کـردار فرزنـدان و بسـتگان نزدیـک او را نیـز می کاوند. اگـر میان آنان افراد نامناسـب، 
فاسـد، و سـودجو یافـت شـود، آن را بـر ضعـف معلّـم دینـی حمـل می کننـد. بدیـن 
دلیـل، مربّـی دینـی بایـد برای تربیـت نزدیکان خـود نیز اهتمامی ویژه داشـته باشـد 
و بـا تدابیـری، پیشـاپیش از آینـده تاریـک آنان جلوگیـری کند. از ایـن رو، قرآن کریم 
نیـز تأکیـد ویـژه ای بر توّجـه به هدایـت نزدیـکان دارد؛ آنجا کـه می فرمایـد: »إِْذ َقاَل 
ِلَبِیـِه َو َقْوِمـِه َمـاَذا تَْعُبـُدوَن؛ آن زمـان کـه ابراهیم به پـدر و قوم خود گفـت: آخر این 
چیسـت کـه می پرسـتید؟«1پیامبر اکـرم نیز بیان رسـالت را از نزدیـکان خود آغاز 

1 . صافات، آیه 85.
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کرد و سـپس بـه دیگران توسـعه داد.1
بنابرایـن، رابطـه جـوان با مسـجد تا حـّد زیادی بسـتگی به نـوع برخورد و رفتـار امام 
جماعـت و متولّیـان فرهنگـی مسـجد و الگوهـای جامعـه  و دیگـر مسـجدی ها دارد. 
جوانـان، حّسـاس و زودشـکن هسـتند. رؤیـت فاصله میان گفتـن و بـودن در جامعه، 
زمینـه گریـز جوانـان را از مسـجد و دیـن فراهـم می کنـد. آنهـا کمتـر می تواننـد بـه 

تحلیـل عمیـق بپردازنـد، از ایـن رو، زود قضـاوت نمـوده و حکـم صـادر می کنند.

6. آشنایی نداشتن جوانان با فلسفه  نماز و اسرار نماز جماعت
گاهـی عـدم  آگاهـی کافـی از نمـاز، عالـم نبـودن بـه محتـوای آن، آشـنا نبـودن بـه 
اهمّیـت و احـکام و اسـرار و فلسـفه نمـاز جماعت باعث تـرک یا سسـتی در اصل نماز 

و حضـور نیافتـن در مسـجد می شـود.
بـرای عـدم  حضـور در نمـاز جماعـات و مسـجد علّت هـای گوناگونـی وجـود دارد، از 
جملـه: غفلـت از پاداش هـای نمـاز جماعـت، بی رغبتـی بـه دلیـل بدرفتـاری برخـی 
نمازگـزاران در مسـجد، هم فکـر نبودن بـا امام جماعـت از نظر دیدگاه سیاسـی، طول 

کشـیدن نمـاز جماعـت، رفتـار متولّیان و دسـت اندرکاران مسـجد و ... اسـت.
مقـام معّظـم رهبـری فرمودند: »برای تبییـن ژرفای نماز و معّرفی رازهـا و زیبایی های 

آن، دسـت به تـاش پی گیر و همه جانبه زده شـود«.2
امـام رضـا درباره فلسـفه تشـریع نماز چنیـن فرمودنـد: »همانا علّت واجب شـدن 
نمـاز، اقـرار بـه ربوبّیـت خداونـد عـّز و جّل اسـت و نفـی نظیر شـرک بـرای خداوند و 
ایسـتادن انسـان در برابـر او بـا حـال تضـّرع و مسـکنت و فروتنـی و خضـوع و اعتراف 
بـه گناهـان و نیـز درخواسـت عفـو از تقصیـرات و برطرف سـاختن آثار گناهان اسـت 
کـه شـخص در گذشـته مرتکـب شـده و صورت نهـادن بر زمین اسـت و هـر روز برای 
بزرگداشـت خداونـد جـّل جالـه و دیگـر آن که نماز سـبب می شـود تا بنده پیوسـته 
بـه یـاد خـدا باشـد و او را فرامـوش نکنـد، طاغـی و یاغـی نباشـد و با خشـوع و تذلّل 

1 . ابوالفضل ساجدی، دین گریزی چرا؟ دین گرایی چه سان؟ ص237.

2 . پیام به اجاس ششم، 1376، ص6.
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و رغبـت خواسـتار فزونـی بهـره خـود در دیـن و دنیا باشـد و عـاوه بر اینها انسـان با 
نمـاز، بـر خـود واجـب می سـازد کـه پیوسـته و شـبانه روز در مقـام بندگـی و بـه یـاد 
خداونـد متعـال باشـد و همیـن نمـاز گزاردن شـخص در پیشـگاه پروردگار عـّز و جّل 
خـود، بازدارنـده او از گناهـان اسـت و او را از فسـادهای گوناگـون مانـع می شـود... و 
فلسـفه سـجده بـر خـاک آن اسـت کـه غـرور و طغیـان و خودخواهـی را از خـود دور 

کنیـم و بـه یـاد خـدای یکتـا باشـیم و از گناهـان و ناروایی هـا به دور باشـیم«.1
آنچـه باعـث شـده اسـت کـه خداونـد تبـارک و تعالـی از زبـان پیامبـر گرامـی و 
ائّمـه هـدی برگـزاری نماز هـا را بـه جماعت توصّیـه  فرماید، بسـیار واالسـت؛  زیرا 
جماعـت یکـی از مظاهـر عظمـت مسـلمانان و اتّحـاد و یگانگـی آنهاسـت. شـواهدی 
نشـان می دهـد کـه پـاره ای از مقـّررات نمـاز جماعـت، همچـون تأکیـد بـر منّظـم 
بـودن صف هـا و اتّصـال شـانه های نمازگـزاران، نهـی از اینکـه نمازگـزار تنهـا در صف 
بایسـتد2و ... بدیـن منظور تشـریع شـده اسـت تـا هم وحـدت و هماهنگی مسـلمانان 
بیشـتر شـود و هـم بهتـر بـه نمایـش گذاشـته شـود. اقامـه نمـاز جماعت در مسـجد 
بسـیار فضیلـت دارد و بـر آن تأکیـد بیشـتری شـده اسـت. در آیـات متعـّدی بـه نماز 
َکوَه  لوَه َو آتُـواْ الزَّ جماعت، به خصوص در مسـجد، سـفارش شـده اسـت: »َو أَقِیُمـواْ الصَّ
اِکِعیـَن؛ نمـاز را بپـا داریـد. زکات را ادا کنیـد و )عبادت دسـته جمعی  َو اْرَکُعـواْ َمـَع الرَّ

را فرامـوش ننماییـد( بـا رکـوع کننـدگان، رکـوع کنید«. 3 
پیامبـر گرامـی اسـام فرمودند: اگـر یک نفر به امـام جماعت اقتدا کنـد، برای هر 
رکعـت از نمـاز آنهـا ثـواب 150 نماز اسـت و اگـر دو نفر بـه امام جماعت اقتـدا کنند، 
بـرای هـر رکعـت از نمـاز آنهـا، ثـواب600 نمـاز اسـت و همین طـور ادامـه فرمودنـد 
تـا رسـیدند بـه اینکـه اگـر تعـداد اقتداکننـدگان از 10 نفـر بگـذرد، اگـر تمـام هفت 
آسـمان، صفحـه کاغـذ شـوند و تمـام درختـان قلـم و دریاهـا مرّکـب و جـّن و انس و 

مائکـه نویسـنده شـوند، نمی تواننـد ثـواب یک رکعـت آن را بنویسـند.4

1 . شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج1، ص322؛ وسائل الشیعه، ج3، ص4.

2 . ر.ک: وســائل الشــیعه، ج3، ص513، بــاب 35 از ابــواب احــکام المســاجد، روایــات 1و 3 و ج5، ص460 و 471، بــاب 58 و 70 از 

ابــواب صــاه الجماعــه.
3 . بقره، آیه43.

4 . ر.ک: مستدرک الوسائل، ج6، ص443 و ج1، ص487 و ج6، ص443؛  جامع األخبار، ص77.
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اّمـا ایـن فلسـفه  جماعت هـا به طـور عمده در میـان مردم، به ویژه نسـل جـوان جامعه، 
غریـب و نا آشناسـت؛ چه بسـا آشـنایی جوانان با ایـن مفاهیم عظیـم و درک فیوضات 

معنـوی آن، عاقه منـدی مضاعـف را در آنهـا ایجاد کند. 

7. دوستان ناباب
دوسـتان، نـه تنهـا بـا هـم انـس می گیرنـد و بـا مصاحبـت و همنشـینی، موجبـات 
شـادمانی و نشـاط یکدیگـر را فراهـم می سـازند، بلکـه هـر دوسـتی به مقیـاس درجه 
رفاقـت و دوسـتی، در امـور مـاّدی و معنـوی دوسـت خـود نفـوذ می نمایـد و هر یک، 

خـواه ناخـواه بـر عقایـد و اخـاق و رفتـار و گفتـار دیگـری اثـر می گذارند. 
قـرآن  کریـم از زبـان اهـل جهّنـم نقل می کنـد که می گوینـد: »یَـا َویْلََتـی لَْیَتِنـی لَْم 
ْکـر بَْعَد إْذ َجائَنـی؛ وای بر مـن، کاش فانی را  أَتَِّخـْذ ُفَانًـا َخلِیـًا لََقـْد أََضلَّنـی َعِن الذِّ
)کـه سـبب انحراف من شـد( دوسـت خـود نمی گرفتـم؛ او ]بود کـه[ مرا بـه گمراهی 

کشـانید، پـس از آنکـه قرآن به من رسـیده بـود«. 1
ایـن آیه شـریفه بـا صراحت تمام، بـه نقش گروه هـای صمیمی )دوسـتان و اطرافیان( 

فاسـد در گمراهـی و دین گریزی اشـاره می کند.
 رسـول خـدا فرمـود: »المـرء علـی دیـن خلیلـه و قرینـه؛ دیـن و روش هـر کس 
طبـق مذهـب و آییـن دوسـت و همنشـین خـود خواهد بـود«.2 به همین دلیل اسـت 

کـه گاهـی یـک فـرد فاسـق در مّدتـی کوتاه گـروه زیـادی را از دیـن بیـزار می کند.
در روایتـی از حضـرت سـلیمان آمـده اسـت کـه فرمـود: »درباره کسـی بـه نیکی 
یـا بـدی قضـاوت نکنیـد تـا دوسـتانش را ببینیـد؛ زیرا، هر کسـی بـه وسـیله امثال و 
اقرانش شـناخته می شـود و به صفات همنشـینان و دوسـتانش منسـوب می گردد«.3 
تأثیـر دوسـت همنشـین در انسـان بـه انـدازه ای اسـت کـه حّتـی می تـوان از نـوع 

دوسـتان یـک نفـر، بـه آسـانی بـه خصوصّیـات اخاقـی وی پی برد.
بنابرایـن، بـه تجربـه ثابـت شـده کـه کسـانی کـه بـا دوسـتان فاسـدی همنشـین 

1 . فرقان، آیه28-29.

2 . وسائل الشیعه، ج4، ص207.

3 . مستدرک الوسائل، ج2، ص62.
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بوده انـد، عاقبـت بـه انـواع گناهـان آلـوده شـده اند؛ زیـرا آنهـا بـرای اینکـه کمتـر 
احسـاس گنـاه کننـد و شـریک جـرم پیـدا نماینـد، سـعی می کنند افـراد دیگـر را به 
سرنوشـت غم انگیـز خـود گرفتـار کنند. وقتی پـای صحبت بسـیاری از جوانان فاسـد 
می نشـینیم، در می یابیـم کـه عامـل اصلـی آلودگـی خـود را همنشـینی بـا دوسـتان 

نابـاب ذکـر می کننـد.

8. تراکم کاری
امروزه بسـیاری از شهرنشـینان، بخش زیادی از وقت خود را در بیرون از خانه به سـر 
می برنـد و بـه دلیـل وجـود گرفتاری های زندگـی و نیازهـای اقتصادی، ناچـار بیش از 
یک شـغل دارند. این تراکم کاری عاوه بر خسـتگی جسـم، سـبب کسالت و افسردگی 
روحـی نیـز می شـود کـه بـرای رفـع آن، فرد نیـاز بـه اسـتراحت دارد؛ یعنی بسـیاری 
از شـهروندان وقتشـان را بـه دو بخـش تقسـیم می کنند: قسـمتی را در خـارج از خانه 
بـرای کار و رفـع نیازهای زندگـی می گذرانند و باقی مانده آن را در خانه به اسـتراحت 
می پردازنـد. روزهـای تعطیـل نیـز بـه اسـتراحت، تفریـح یـا دیـدار از خویشـاوندان 
می پردازند. در این شـرایط جسـمی و روحی، حوصله ای برای رفتن به مسـجد و حضور 
در میـان صف هـای نماز جماعت و شـنیدن سـخنان امـام جماعت باقـی نمی ماند. در 
این شـرایط، سـخن از ابعاد سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشـی و عبادی مسـجد، 
 چیـزی جـز شـعار و نظریه پـردازی نیسـت و تبلیغات هم اثـر چندانی نخواهد داشـت. 
حضـور در مسـجد، بـه امنّیـت روانی و دسـت کم آمادگی جسـمی و روحـی نیاز دارد 
کـه گوناگونـی کارهـا ایـن آمادگی را از میـان می برد. از ایـن رو، ائّمـه، در روایت ها 
بـه تعـادل، توّجـه همه سـویه بـه مسـائل زندگـی و خـودداری از زیـاده روی در بعـد 

خـاّص توصّیـه کرده اند.1

9. هم زمانی برنامه های رسانه و مسجد
در صـدر اسـام به دلیل رشـد کم جوامـع از لحاظ تمّدنی و نهادهـا و مراکز اجتماعی، 

1 . ر.ک: محمدی، محسن، مسجد، ص68.
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بـه تعبیـری مسـاجد تنهـا رسـانه ارتباطی بین شـرع اسـام و تـوده مردم بـود که به 
وسـیله  پیامبـر اکرم و بعـد از آن توّسـط ائّمه اطهار شـکل می گرفت.

پیدایـش مراکـز مـوازی مسـاجد مثل مـدارس، بسـیج، فرهنگسـراها و مراکـز متعّدد 
فرهنگـی، تعـدد کانال هـا  و شـبکه های تلویزیونـی و ماهـواره و اینترنـت و غیـره، 
سـرگرمی های متنـّوع و برنامه ورزشـی و تفریحـی با سـرمایه گذاری های کان، جذب 
امکانـات فرهنگـی بـه منظور اجـرای طرح های گوناگـون و چیزهـای کم اهمّیت، مثل 
موسـیقی و سـرگرمی های بی محتـوا، ارائـه چهـره ضعیـف از اهـل مسـجد در فیلـم، 
حاضـر نشـدن پیوسـته در مسـجد، ضعـف تبلیغـات، پیام هـای بی محتـوا، پخـش 

برنامه هایـی کـه گاهـی به گونـه غیرمسـتقیم بـر مسـجد تأثیـر منفـی دارد.1
یکـی از مهم تریـن فّعالّیـت هـای مسـجد، برگـزاری مراسـم در مناسـبت های دینـی 
اسـت کـه از نقـاط قّوت مسـجدها به شـمار می آید و سـبب رونق و شـکوفایی مسـجد 
می شـود و بسـیاری از افـراد، بـا انگیـزه شـرکت در چنین مراسـمی در مسـجد حاضر 
می شـوند. کیفّیـت و چگونگی برگزاری این مراسـم در تداوم حضور شـرکت کنندگان 
بسـیار مؤثّـر اسـت. اسـتقبال نمازگـزاران از ایـن مجالس به محتـوای برنامـه، مکان و 
زمـان آن، شـخصّیت دیگـر شـرکت کننـدگان تناسـب مجلـس بـا نیازها، سـلیقه ها  و 
فرهنـگ شـرکت کننـدگان بسـتگی دارد. اگر این مسـائل رعایت نشـود، مراسـم های 

مذهبـی مسـجد، با اسـتقبال خوبـی روبه رو نخواهد شـد.
در ایـن میـان، برنامه هایـی کـه رسـانه در مناسـبت های مذهبـی پخـش می کنـد، 
به طـور معمـول چنیـن ویژگی هایـی دارنـد و از سـطح کّمـی و کیفـی خوبـی بهـره 
 می برنـد. بنابرایـن، افـراد بـا وجـود برنامه هـای رسـانه، در مسـجد حاضـر نمی شـوند. 
بسـیاری از کسـانی که در مراسـم دینی مسـجد شـرکت نمی کنند، در پاسـخ به این 
پرسـش کـه چـرا در مسـجد حاضـر نمی شـوید، می گوینـد: برنامه هـای تلویزیـون از 

برنامه هـای مسـجد محـّل پربارتـر و بهتر اسـت.2

1 . ر.ک: فروغ مسجد، ج3، سال 1384هـ.ش.

2 . ر.ک: محّمدی، محسن، مسجد، ص69.
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10. اختالف ها
مسـجد، کانـون مردمـی و پایـگاه اجتماع و وحدت مردم از تمام گروه هاسـت. مسـجد 
در هنـگام نمـاز، مؤمنـان نمازگـزار را در کنـار هـم جمـع می کنـد و همـه بـا رعایـت 
یـک نـوع آداب، یـک خـدا را می پرسـتند و با کنـار گذاشـتن هرگونه اختـاف از نظر 
ثـروت، سـواد، سـّن، نـژاد، موقعّیـت اجتماعـی و جنس به عبـادت می پردازنـد. وجود 
اختاف هـا  و نزاع هـا  در چنیـن فضایـی، زمینـه پراکندگی و حاضر نشـدن مـردم را در 

مسـجد ایجـاد می کنـد. برخـی از ایـن اختاف هـا را بررسـی می کنیم:

الف( اختالف های سیاسی
مسـجد جنبه های سیاسـی گسـترده ای دارد؛ ولـی اختاف های سیاسـی، حزب گرایی 
و تعّصـب بـه یـک جنـاح، فضـای مسـجد را آشـفته می کند. گاهـی دیده می شـود که 
مسـجد بـر اسـاس گرایش هـای سیاسـی، بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـود و برخـی 
جناح هـا در مسـجد ویـژه ای حاضر می شـوند و مخالفـان آنان به آن مسـجد نمی روند. 
در ایـن شـرایط، گفت وگـوی مسـالمت آمیز و پرهیـز از حرکت هـای افراطی سیاسـی 
و معیـار قـرار دادن اسـام برای حفـظ وحدت الزم اسـت. در این میـان، امام جماعت 

نقش تعیین کننـده ای دارد.

ب(اختالف های مدیریتی
اختـاف میـان اعضـای هیئـت امنا در مسـائل جـاری مسـجد، گاهی سـبب ایجاد دو 
دسـتگی میـان نمازگـزاران می شـود و فضـای مسـالمت آمیز مسـجد را بـا نقدهـای 
مخـّرب آشـفته می کنـد. مسـجد، مکانـی بـرای عبـادت و آرامـش روحی اسـت و این 
اختاف هـا عـاوه بـر اینکـه بـر کیفّیـت فّعالّیت هـای مسـجد اثـر بـدی می گـذارد، 
مسـجد را از آرامـش خـارج می کنـد. اهالـی محـّل هم بـه دلیـل اختاف هیئـت امنا 

انگیـزه ای بـرای حضـور در مسـجد نمی یابنـد.
نقـش امـام جمعـه، امـام جماعـت و امـور مسـاجد، در برطرف کـردن ایـن اختاف ها 
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بسـیار مؤثّر اسـت.1
11. پایین بودن سطح کّمی و کیفی فّعالّیت های مسجد

در بررسـی نقـاط ضعـف و قـّوت مسـجدها، بیـان شـد که پاییـن بودن سـطح کّمی و 
کیفی فّعالّیت های مسـجد از نقاط ضعف مسـجد اسـت که سـبب حاضر نشـدن افراد 
در مسـجد می شـود. از مسـجدی کـه فقط نمـاز جماعت بـه صورت خشـک و بی روح 
در آن برقـرار می شـود، نمی تـوان شـکوفایی و حضـور همه جانبـه مـردم را انتظـار 
داشـت. وقتـی مسـجد در سـطح گسـترده فّعالّیت نـدارد، اهالی محّل بـرای حضور در 
مسـجد، کمتـر انگیـزه دارنـد. ایـن موضـوع، عامـل مهّمی در حـذف فرهنگ مسـجد 
از جامعـه  اسـت. متأّسـفانه، بسـیاری از مسـجدها که امـام جماعت همیشـگی در آنها 

حضـور نـدارد، بـا این مشـکل رو به رو هسـتند.

1 . ر.ک: همان، ص70.
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راهکارهای جذب جوانان به مسجد «
حضـور جوانـان در مسـاجد بـه منظـور برنامه ریـزی بـرای آنـان و اجـرای برنامه هـا 
الزامـی اسـت. بنابرایـن، بایـد بـا توّجـه  بـه نیازهـا و ویژگی هـای جوانـان بـه راه هـای 
جـذب آنـان توّجـه کـرد. از مهم تریـن راه های جـذب جوانان به مسـجد عبارت اسـت 

از:
1. مدیریت صحیح و خردورزانه  مسجد 

امـروزه بـا رشـد فّناوری هـای علمـی و ارتباطات گسـترده دیگـر نمی توان مانـع ورود 
فرهنـگ بیگانـه شـد. از  ایـن رو، باید به جوانـان در برابر هجوم افسـار بیگانـه مصونّیت 
بخشـیم. یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای مصـون مانـدن نسـل جـوان، جـذب آنهـا در 
سـایه برنامه ریـزی و مدیریـت صحیـح و خردورزانـه  مسـاجد اسـت. مدیریـت صحیح 
می توانـد بـا برنامه ریـزی، اجـرا و هدایت درسـت امـور، راه هـای متفاوتی بـرای جذب 

جوانـان به مسـجد فراهـم آورد.

2. رفتار مناسب با جوانان
جوانـان راه هـای دفـع رفتـاری را نمی پذیرند؛ اگر جوانـی در راهش بـه مانعی برخورد 
کنـد کـه با روحّیه اش هماهنگی نداشـته باشـد، سـرخورده می شـود و از ادامـه  راه باز 
می مانـد. در ارتبـاط بـا جوانـان، بایـد ابتـدا راه ارتباطی و عاطفـی را هموار کـرد تا به 
برنامه هـای تعیین شـده، ایمانـی نسـبی پیـدا کنند یا کّل اهـداف را بپذیرنـد. در رفتار 
بـا جوانـان، بایـد شـناخت کافـی از وضعّیـت فیزیولـوژی، شـخصّیتی و رشـد رفتاری 
آنـان داشـت و نیازشـان را سـنجید و بـه نظریّـات و افکارشـان اهمّیـت داد. حّتـی در 
برخـی مواقـع باید به مسـائل خصوصی آنها وارد شـد و بـا آنان همدلی کـرد. در واقع، 

آنهـا را آن طـور کـه هسـتند بپذیریم، نـه آن  طور کـه خودمـان می خواهیم.
مسـؤالن مسـاجد بایـد بـا تحّمـل و بردبـاری و انعطاف پذیـری، بـا جوانـان بزرگوارانه 
برخـورد کننـد و چـون پـدری دلسـوز دسـت نـوازش بر سـر فرزنـدان خود بکشـند و 
»ارتباط عاطفی« را بر ارتباط دسـتوری و خشـک، مقّدم دارند. روان شناسـان معتقدند 
نخسـتین امـری که بـر اثر پیوندهـای معنوی یا معنایی و دوسـتی می شـکفد، محّبت 



317 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

اسـت و محّبـت در ابتدای امر، مسـتقّل و فراگیراسـت.1
بنابرایـن، توّجـه کـردن به جوانان و سـرمایه گذاری بـرای آنها نیز از امور مهّمی اسـت 
که مسـئوالن و گردانندگان مسـجد باید به آن توّجه داشـته باشـند. گرداندن مسـجد 
و اداره کننـدگان امـور آن، نبایـد بـه شـکل سـّنتی باشـد، یعنـی به شـکلی کـه گاهی 
اوقـات مشـاهده می شـود، اکثـر کـودکان و نوجوانـان را به دلیل شـلوغ کـردن، حرف 
زدن و غیـره از مسـجد بیـرون می کننـد یـا نسـبت به آنـان بدرفتـاری می شـود. باید 
توّجـه داشـته باشـیم کـه ایـن نـوع برخـورد با آنهـا، سـابقه بـدی در ذهن آنـان باقی 
می گـذارد. ایـن نکته بسـیار دیده شـده اسـت کـه با بی حرمتـی به جوان و شـخصّیت 
او، وی از مسـجد رویگـردان شـده، نـه تنهـا از حضور در مسـجد امتنـاع می کند، بلکه 
بـه دلیـل نـوع رفتـاری کـه با او شـده اسـت، به اسـام نـگاه بدبینانـه پیـدا می کند و 

ایـن معضلـی اسـت که در سـال های اخیر، بسـیار مشـاهده می شـود.
آری، جـوان موجـودی اسـت عاطفـی و زودرنـج کـه اگـر بـا صداقـت و احتـرام با 
او برخـورد نشـود، ایـن دوره از حیـات در عمـق روح او نفـوذ کـرده و او را مجـذوب 
می کنـد و می توانـد بـه تحّولـی شـگرف در روحّیـه و اعتقـادات او بینجامـد. بسـیاری 
از دسـت اندرکاران کانون هـای فرهنگـی و مذهبـی مسـاجد بـدون توّجـه بـه روحّیات 
و اقتضائـات سـّنی جوانـان بـه واکنش هـای تنـد و افراطـی دسـت می زنند و چه بسـا 
بـا یـک برخـورد ناسـنجیده و حّتـی آمرانـه جـوان را بـرای همیشـه از مسـاجد دور 

می کننـد.

3. برنامه ریزی فرهنگی مناسب 
ذوق، سـایق و افـکار قاطبـه نوجوانـان و جوانانـی کـه به طـور معمـول حضـور فّعالی 
در مسـجد دارنـد، مـورد توّجـه قـرار نمی گیرد. بـا توّجه به شـرکت تعداد بی شـماری 
برنامه هـا، سـلیقه های  از نوجوانـان و جوانـان در مسـاجد، الزم اسـت، در اجـرای 
آنـان مدّ نظـر قـرار گیـرد؛ اّمـا برنامه ریـزی سـّنتی موجـب شـده اسـت تـا نظـرات و 
خواسـته های ایـن قشـر نادیـده انگاشـته شـود که ایـن امر موجبـات ناراحتـی آنان را 

1 . دکتر محسنی، دکتر دادستان، روان شناسی رشد، ص 153.
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فراهـم می سـازد.
برنامه ریـزی فرهنگـی در مسـجد، بایـد بـا توّجـه  بـه موقعّیت محلّه، شـهر و روسـتا یا 
سـّن افـراد صـورت پذیـرد؛ بـرای مثـال، بـرای افـرادی که قصـد شـرکت در کنکور را 
دارنـد، بایـد کاس های تسـت، روان شناسـی، تندخوانی، تهیه  کتـب مختلف و راه های 
موفقّیـت در کنکـور در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن، بایـد از اینترنت، فیلم، سـریال، 

بـازی، سـرگرمی و غیـره اسـتفاده  بهینه کرد. 
مسـائل و مشـکاتی کـه در برنامه های فرهنگـی، تبلیغی و دینی مسـاجد وجود دارند 

و باعـث ایجـاد فاصلـه بین جوانان و مسـجد می شـوند، عبارت اند از:
1. متنّوع نبودن برنامه های مسـاجد و نیز روش های تبلیغ و ناآشـنا بودن گردانندگان 
آن بـا شـیوه های نویـن جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد و در مقابـل متنـّوع 
و جـذاب بـودن برنامه هـای مراکـز و اماکـن تفریحـی اجتماعـی نظیـر: باشـگاه های 
ورزشـی، کلوب هـا، کافـی نت هـا، ماهـواره و ...؛ بایـد اذعـان داشـت کـه برنامه هـای 

بعضـی از مسـاجد اغلـب یکنواخـت، کسـالت آور و خسـته کننده اسـت.
2. اعمـال روش هـای خشـک و مسـتبّدانه در بعضـی برنامه هـا  و آموزش هـای مذهبی 
و بـه کارگیـری شـیو ه های غلـط تعلیمـی و درخواسـت اطاعـت کورکورانـه و بی قید و 
شـرط کـه موجـب بی عاقگی و دلسـردی از دیـن و مراکز دینی، به خصوص مسـاجد 

در نوجوانـان و جوانان می شـود.
3. ملحـوظ نداشـتن شـاخص های مذهبـی، فرهنگی، بومی، نـژادی، زبانـی و نیز عدم 
بـه کارگیـری اولویّت هـای اصلـی در برنامه های فرهنگی ـ تبلیغی موجب شـده اسـت 
تـا تعـدادی از برنامه هـا  و فّعالّیت هـای اجرایـی بـرای نوجوانـان و جوانـان از نتایـج 

مثبـت و مطلوبـی برخوردار نباشـد.
4. کمتـر مشـاهده می شـود کـه در انجـام برنامه هـای مذهبـی و اسـامی از وجـود 
اندیشـمندان و صاحب نظران بزرگوار اسـتفاده شـود. اسـتفاده از اسـاتید دانشـگاهی و 

حـوزوی مّطلـع، موجـب اقبـال نوجوانـان و جوانـان بـه مسـاجد خواهد شـد.
5. حاکـم بـودن افـکار عام نگـر، همـراه بـا اجـرای برنامه های عاّمه پسـند و سـّنتی که 

این گونـه برنامه ها  بیشـتر مورد پسـند بزرگسـاالن و سـالخوردگان اسـت.



319 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

6. طوالنـی شـدن برنامه هـای اجرایـی مسـاجد، به ویـژه سـخنرانی و خطابـه وّعـاظ، 
ائّمـه جماعـات و مبلّغـان و نیـز اقامـه نمـاز و اجـرای مراسـم دعـا و زیـارت از دیگـر 

عوامـل ایجـاد فاصلـه بیـن مسـجد و نوجوانـان و جوانـان اسـت.
 7. خـأ برنامه ریـزی منسـجم، مرتّـب و منعطـف در مسـاجد موجـب شـده اسـت تـا 

اغلـب مسـاجد مـا دچـار برنامه هـای یکنواخـت و کسـل کننده شـوند.
8. حاکـم نبـودن روحّیـه جوان گرایی و تفّکر جوانی و در نظر نگرفتن سـایق و نظرات 
جوانـان، در برنامه ریـزی فّعالّیت هـا  توّسـط مدیریـت مسـاجد موجـب مسـجدگریزی 

می شـود. جوانان 
9. منطبـق نبـودن برنامه های مسـاجد با نیازهای فکری و فرهنگی جوانان و متناسـب 
نبـودن بـا شـرایط زمـان و مسـائل مبتا بـه روز جامعـه از دیگـر موانع جـذب جوانان 

به مسـجد است.
 10. فقـدان تجهیـزات، لـوازم و ابـزار مناسـب نرم افـزاری مـدرن و بـه روز در مسـاجد 
)رایانه، وسـایل آموزشـی و کمک آموزشـی و ...( از عوامل ایجاد مسـجدگریزی اسـت.
11. نبـود برنامه هـای زمان بنـدی شـده و تعریـف شـده کوتاه مـّدت، میان مـّدت و 

بلندمـّدت در مسـاجد موجـب فاصلـه نوجوانـان و جوانـان از مسـاجد می گـردد.

ــی  ــای فرهنگ ــه برنامه ریزی ه ــوط ب ــات مرب ــتی ها  و نواقص ــع کاس ــرای رف ــم ب ــنهادهای مه پیش
مســاجد

1. در برنامه ریـزی فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـه نیازها، عایـق و سـایق نوجوانان و 
جوانـان توّجه شـود.

2. انطبـاق محتـوای برنامه های فرهنگی مسـاجد با نیازهای فکـری جوانان، مقتضّیات 
زمان، و مسـائل روز جامعه.

3. اسـتفاده از تکنولـوژی آموزشـی روز در اجـرای برنامه هـای آموزشـی، فرهنگـی، 
دینـی و ... مسـاجد.

4. تشـکیل بانـک اّطاعـات و مرکـز اّطاع رسـانی و گروه ویـژه مطالعاتـی و تحقیقاتی 
بـه منظـور انجـام پژوهش در مـورد ارزیابـی برنامه های فرهنگی مسـاجد.
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5. بهره گیـری از وجـود اسـاتید و صاحب نظـران مشـهور دانشـگاهی و حـوزوی در 
برنامه هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد.

6. تنـّوع بخشـیدن بـه محتـوای برنامه هـای فرهنگی مسـاجد از نظر موضـوع، روش و 
. اجرا

7. اسـتفاده از شـیوه های نویـن آموزشـی در ارائـه و انتقال مفاهیـم و ارزش های دینی 
و مذهبـی به نوجوانـان و جوانان.

8.»اصـل آسـان گیری« و »اصـل اعتـدال و میانـه روی« در آمـوزش مسـائل و مفاهیم 
دینـی بـه نوجوانـان و جوانـان از سـوی مربّیـان دینـی و مبلّغان رعایـت گردد.

9. پرهیز از اجرای برنامه های یکنواخت، تکراری و خسته کننده.
10. تجهیـز مسـاجد به امکانات، لـوازم و ابزار فرهنگی روز دنیـا، از قبیل کتابخانه های 

تخّصصی، سـالن مطالعه، کامپیوتر، وسـایل آموزشی و ... .
11. طـرح کـردن مسـائل و مشـکات نوجوانـان و جوانـان محلّـه و برنامه ریـزی در 

راسـتای رفـع و حـّل مشـکات آنـان.
12. عدم یکسو نگری در اجرای برنامه های فرهنگی مساجد.

13. داشـتن مدیریـت زمـان در برنامه هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد، به طـوری 
کـه سـعی شـود برنامه هـای اجرایـی مسـاجد )سـخنرانی ها، کاس هـای آموزشـی، 
همایش هـا، مراسـم دعـا و ...( کوتـاه و متناسـب بـا ظرفّیت هـای جسـمی، روحـی و 
روانـی، ویژگی هـای سـّنی و ذهنـی مخاطبـان طّراحـی و اجـرا گـردد تا از خسـتگی، 
دلزدگـی و در نتیجـه، گریـز جوانـان از برنامه هـای فرهنگـی مسـاجد جلوگیـری بـه 

آید. عمـل 
14. برنامه هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـرای نوجوانـان و جوانـان جـّذاب و مفید 

بـوده و هنـر و مهـارت را بـه آنان بیامـوزد )زیسـتن دینی(.
15. مشـارکت دادن نوجوانـان و جوانـان در امـر برنامه ریزی هـای فرهنگـی و دینـی و 

اجـرای برنامه هـا  در جـذب جوانـان به مسـجد مؤثّر اسـت.
16. بسـیاری از جوانـان، بـه ایـن خاطـر از مسـاجد دوری می کننـد که آن را همیشـه 
مکانـی بـرای گریـه، موعظـه و عبـادت می داننـد؛ در حالـی کـه اسـام، مسـجد را 
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عـاوه بـر عبـادت، مکانـی بـرای آمـوزش، تعلیـم و تربیـت و شـادابی جامعـه معّرفی 
کـرده اسـت. اگـر ایـن روحّیـه شـادابی و طراوت همـراه با حفـظ حریم های اسـام به 
مسـاجد برگردانـده شـود، مکانی بـرای گرایش جوانـان خواهد بود. اجـرای برنامه های 
فرهنگـی، آموزشـی و هنـری و برگـزاری اعیـاد اسـامی، مثـل قربـان، نیمه شـعبان، 
فطـر، غدیـر، والدت هـای ائّمـه اطهـار و ... روح نشـاط را بـه جامعه بـر می گرداند.

4. جلسات پاسخ گویی به پرسش های دینی جوانان 
یکـی از راه هـای جـذب جوانـان بـه مسـجد، رفـع نیـاز فکـری و معنـوی آنان اسـت. 
جوانـان ذهـن خـاق و جسـت وجوگری دارنـد و همـواره بـه دنبـال کشـف حقیقـت 
و حـّل مسـائل و پاسـخ گویی بـه شـبهات  هسـتند. عـاوه بـر آن، امـروز شـبهه افکنی 
در حـوزه فرهنـگ دینـی یکـی از پرخطرتریـن جلوه هـای تهاجـم فرهنگـی در عرصه 
تربیـت دینـی اسـت؛ ایـن شـبهات بـه قول اسـتاد مطّهـری، گـذرگاه خوبی هسـتند؛ 
اّمـا عـدم پاسـخ گویی بـه آنهـا موجـب تزلـزل در عقایـد و اندیشـه های دینـی آنـان 

می گـردد و پایه هـای تربیـت دینـی را سسـت می گردانـد.
جـوان، اگـر احسـاس کنـد کـه مسـجد، محلّی بـرای پاسـخ گویی به سـؤاالت اوسـت 
و در آن شـخصّیت ارزشـمند و فرهیختـه ای اسـت کـه درد او را درک می کنـد، خـواه 
ناخـواه بـه سـمت و سـوی او متمایـل می گـردد و دیگـران را نیـز بـا خـود همـراه 

می سـازد. 
اسـتاد مطّهـری می گویـد: مـا امـروز از ایـن نسـل گلـه داریـم کـه چـرا با قرآن آشـنا 
نیسـت؛ چـرا در مدرسـه ها قـرآن یـاد نمی گیرنـد؛ حّتـی به دانشـگاه هم کـه می روند 
از خوانـدن قـرآن عاجزنـد؛ البّتـه جـای تأّسـف اسـت کـه این طـور اسـت؛ اّمـا باید از 
خودمـان بپرسـیم مـا تاکنـون چـه اقدامـی در ایـن راه کرده ایـم؟ آیـا بـا همیـن فقه 
و شـرعّیات و قـرآن و آنچـه کـه در مـدارس اسـت، توّقـع داریـم نسـل جوان بـا قرآن 
آشـنایی کامـل داشـته باشـد؟ قـرآن از مؤمنـان می خواهـد کـه سخنانشـان محکم و 
اسـتوار باشـد: »ُقولُـوا َقـْواًل َسـِدیًدا«1؛ ایـن نکتـه در تربیـت دینـی و جـذب جوانـان 

1 . احزاب، آیه 70.
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بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت کـه سـخنان مربّـی بایـد همچـون سـّدی محکـم جلوی 
امـواج مختلـف مقاوم باشـد.   1

نکتـه درخـور توّجـه اینکـه، بایـد بـا توّجـه نیازهـا و روحّیـات و عایـق جوانـان، در 
برنامه ریزی هـا، بعد از مخاطب شناسـی و نیازسـنجی، جلسـه های ویـژه ای برگزار کرد. 
بـرای ارزیابـی برنامه هـای تدوین شـده، اجـرا شـده و بحـث و گفت وگـوی منتقدانـه و 
تبـادل پیشـنهادهای مفیـد در برنامه ریـزی آینده، باید کوشـا بود. این جلسـات بحث 
و گفت وگـو، عـاوه بر رسـیدن بـه راهکارهای مفید، باعـث خود ارزشـمندی و تقویّت 
خاقّیـت، ابتـکار و اعتمـاد بـه  نفـس در فرد می شـوند. ضمن اینکـه ارتباط دوسـتانه 

بیـن آنهـا و مدیران مسـجد، مسـتحکم تر می شـود.

5. ایجاد اعتماد در جوانان 
جوانـان روحّیـه ویـژه ای دارند. مدیران و مسـئوالن مسـاجد باید به عائـق و موقعّیت 
جوانـان اهمّیتـی خـاّص دهنـد. »سـتایش خواهی و جلـب توّجـه کـردن دو نـوع از 
خواسـته های جوانـان در زمینـه ذهـن و عاطفه اسـت«.2بنابراین، بهادادن بـه جوانان، 
عامـل مهّمـی در راسـتای تأمیـن خواسـته ها و ایجـاد اعتمـاد و جذب آنان به مسـجد 
اسـت. بـر این  اسـاس، می تـوان از طرق مختلـف در افراد اعتمـاد و ایمـان کافی ایجاد 
کـرد و آنهـا را بـه مسـاجد هدایـت کـرد. البّتـه ایـن بـه معنـای اختیـار دادن زیـاد و 

غیرمنطقـی بـه جوانـان و یـا پذیـرش هر نـوع نظر و سـلیقه آنان نیسـت.
بـزرگان و اعضـای هیئـت امنـا و امام جماعـت می توانند، بـرای فّعالّیت هـای گوناگون 
مسـجد، نظـر جوانـان را جویـا شـوند و در صـورت امـکان، پیشنهادهایشـان را اجـرا 
کننـد. ایـن اقدام، سـبب خودبـاوری، اعتماد به نفس و احسـاس شـخصّیت در جوانان 
می شـود. آنـان از اینکـه می بیننـد نظرهایشـان در تصمیم گیری هـای مسـجد اثـر 
دارد، خوشـحالند و مسـجد را از خـود می داننـد. در نتیجه، پیوسـته در مسـجد حاضر 
خواهنـد شـد. همچنیـن، برخـی از کارهـای مسـجد را می تـوان به طور کلّـی یا جزئی 

1 . ر.ک: مطهری، ده گفتار، ص 189.

2 . جوانان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، صص 43 - 44.
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بـه جوانـان واگـذار کـرد؛ برای مثال، در یک مراسـم، برنامـه پذیرایی بر عهـده جوانان 
باشـد. ایـن اقـدام بـا روحّیـه پرشـور و نشـاط جوانـان تناسـب دارد و سـبب ایجـاد 

وارسـتگی جوانـان و عاقه منـدی آنهـا به مسـجد می شـود. 

6. شکل ظاهری و داخلی مسجد
 مسـجد بایـد نمایـی بسـیار زیبا و آرامش بخش داشـته باشـد؛ همچنین، سـاختمان و 
تجهیزات درون مسـجد باید تمیز و آرامش بخش باشـد. جوانان روحّیه ای زیبادوسـت 
و پـر نشـاط دارنـد؛1 از ایـن رو، مکان هایـی کـه چنین ویژگی داشـته باشـد، در جذب 
آنـان مؤثّـر اسـت. بـرای جـذب جوانـان بـه مسـاجد بایـد ایـن مکان هـا را آراسـته و 
پاکیـزه سـاخت. فرش هـای مسـجد بایـد تمیز و پاکیزه باشـند. روشـنایی مسـجد در 
حـّد مطلوب باشـد. مسـجد، همـواره معّطر و خوشـبو باشـد. نمازگزاران بـا لباس های 
پاکیـزه و بـوی خـوش وارد مسـجد شوند.2مسـجد از آرامـش الزم برخوردار باشـد. به 
مسـائل دنیوی کمتر پرداخته شـود و بیشـتر مسـائل اخـروی مورد اهتمـام قرار گیرد. 
مؤمنـان بـه یکدیگـر احتـرام گذاشـته و یکدیگـر را به صبـر، شـکیبایی و خصلت های 

نیکـو سـفارش کنند.
امـام علـی در سـفارش هایش خطـاب بـه مالـک اشـتر می فرمایـد: »إِْجَعـْل أَْفَضَل 
ـَاِه؛ بهتریـن اوقاتـت را برای نماز قرار بـده«؛ حال اگر افضـل اوقات برای  أَْوَقاتِـَک لِلصَّ

نمـاز اسـت، افضل جاهـا هم بایـد برای نماز باشـد.3 

1 . معماری مسجدها، تجلی عرفان، نور و رنگ در معماری مسجد، ص439.

.com.andishegom.www :2 . انصاری راد، علی اکبر، راهکارهای  جذب  جوانان  به  مساجد، قابل دسترس در

3 . محسن قرائتی، یکصد و چهارده نکته درباره نماز، ص48.
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نتیجه سخن «
مسـجد، بـه  مثابـه  تابلـوی فرهنگـی جوامـع اسـامی کانـون تجّمـع دینـی، سیاسـی 
و اقتصـادی مـردم در هـر شـهر و روسـتا هسـتند. مسـجد، بـه عنـوان نخسـتین و 
گسـترده ترین شـبکه اجتماعـی، می توانـد بـا آگاهی بخشـی، رسـالت تاریخـی خود را 
در راسـتای ارتقـاء شـأن و جایـگاه جامعه اسـامی، مبـارزه با حاکمّیت جـور و تقویّت 
ارزش هـا، هنجارهـا و رفتارهـای جامعـه اسـامی ایفا کند. ایـن مؤلّفه ممتاز مسـاجد 
در ایـران معاصـر و در عرصـه انقـاب اسـامی، کانـون هویّت سـاز و بسـیج گر انقـاب 
بـود؛ به گونـه ای کـه حیـرت همه ناظـران منصـف را برانگیخـت. برخـاف انقاب های 
معمـول جهـان، انقـاب اسـامی تشـکیات حزبـی و سـازمان دهی رسـمی نداشـت؛ 
اّمـا مسـاجد، هسـته های اصلـی تجّمـع مـردم و الهام بخـش رفتـار دینـی و سیاسـی 
مـردم بودنـد. گفتمـان دینـی  کـه در منابر، مسـاجد و حسـینّیه ها مطـرح می گردید، 
بـه گفتمـان برتر بدل شـد و همـه گفتمان های چپ، سوسیالیسـتی، ناسیونالیسـتی و 
لیبرالیسـتی را در خود حّل کرد. اگر مسـاجد در تحّقق انقاب نقش محوری داشـت، 

بایـد در تـداوم و بقـای انقـاب نیـز محور پیشـرفت انقاب باشـد.
رونـق و شـکوفایی مسـجد در ایجـاد و تـداوم فرهنـگ دینی بسـیار مؤثّر اسـت. امروز 
بـا توّجـه بـه تهاجم فرهنگی گسـترده دشـمنان انقاب و اسـام و تغییر نگـرش افکار 
عمومـی دربـاره دیـن و دیـن داری، الزم اسـت مسـجدها بـا شـیوه ها و ابـزار نوینـی، 

رسـالت دینی خـود را انجـام دهند.
اهمّیـت و ارزش حضـور در مسـجد و نمازهـای جماعت بر اسـاس آیات الهـی، روایات 
و سـیره معصومـان بـر کسـی پوشـیده نیسـت، از طرفـی، جـذب جوانـان بـه این 
امـر مهـم در کشـور اسـامی مسـئله جـّدی و از دغدغه هـای متولّیـان امـر اسـت، 
ویژگی هـای دوره نوجوانـی و جوانـی ایجـاب می کنـد کـه راهکارهای متناسـبی برای 
جـذب آنهـا بـه مسـجد و جماعات اسـتفاده شـود. باید پذیرفـت فردی که به مسـجد 
می آیـد، عقـل و بعـد اجتماعـی، عاطفـی، زیبایی گرایـی و ... دارد. از ایـن رو، شایسـته 
اسـت نخسـت، جوانـان را بـا انگیزه هـای متفاوت به مسـجد هدایـت نمـود و برنامه ها 
را  طـوری طّراحـی کـرد کـه همـه قـوای او را در برگیـرد. در مجموع، اگـر می خواهیم 
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جوانـان و بزرگسـاالنی عاقه منـد بـه حضـور در مسـاجد داشـته باشـیم، بایـد روی 
نوجوانـان سـرمایه گذاری کنیـم تـا بـه فردایـی روشـن و پرثمر دسـت یابیم.

امـروز، متأّسـفانه برخـی جوانـان ایرانـی آن گونه که انتظـار می رود با مسـاجد مأنوس 
نیسـتند. علّت هـای مختلفـی بـرای مسـجدگریزی جوانـان وجـود دارد کـه از جملـه 
مهم تریـن آنهـا عبارتسـت از: بحـران هویّـت معنـوی، تهاجـم فرهنگـی، ناآشـنایی 
مبلّغـان دینـی و تفسـیر غلـط از دین، غفلـت، جهل و عدم تفّکـر جوانان دربـاره دین، 
ناسـازگاری میـان قـول و عمـل مّدعیان دیـن در تربیت دینی نسـل جوان، ناآشـنایی 
جوانـان با فلسـفه  نماز و اسـرار نمـاز جماعت، دوسـتان ناباب، تراکـم کاری، هم زمانی 
برنامه هـای رسـانه و مسـجد، اختاف هـا، اعـّم از اختاف هـای سیاسـی و مدیریتـی و 
پاییـن بودن سـطح کّمـی و کیفـی فّعالّیت های مسـجد، موجب مسـجدگریزی مردم، 
به ویـژه، قشـر نوجـوان و جـوان می گـردد. از ایـن رو، بایـد بـرای حضـور جوانـان در 
مسـاجد، برنامه ریـزی کـرد و بـا توّجـه  به نیازهـا و ویژگی هـای آنان بـه راه های جذب 
توّجـه کـرد. برخـی از راهکارهـای متناسـب بـرای جذب آنان بـه مسـجد و جماعات، 

مـوارد زیـر قابل طرح اسـت:
1. بهانه هـای مختلفـی بـرای عـدم حضـور در مسـاجد مطـرح می شـود که پیشـنهاد 
می شـود، باید جوانان را با فلسـفه، اسـرار و ارزش جماعات و حضور در مسـاجد آشـنا 
کـرد کـه طبـق فرمایش پیامبر اسـامn اگر افـراد ارزش حضور در جماعـات را بدانند، 

بـرای شـرکت در آن قرعه کشـی می کنند. 
2. ایجـاد جاذبـه و رعایـت شـکل ظاهـری )بهداشـت و نظافـت( مسـاجد بـه عنـوان 
عامـل دیگـری بـرای جـذب جوانـان مطـرح اسـت. روشـن اسـت کـه جوانـان به ویژه 

تحصیل کرده هـا چقـدر بـه امـر بهداشـت و نظافـت اهمّیـت می دهنـد.
3. نقـش امـام جماعـت بـه عنوان یکـی از ارکان و عوامـل تأثیرگذار در امور مسـجد و 
همچنیـن، جـذب و نگهـداری جوانان اسـت کـه در این زمینـه ایجاد ارتبـاط عاطفی، 
صـرف وقـت کافی بـرای امـور جوانان، مـورد پذیـرش مـردم و جوانان بودن، داشـتن 
تقـوا و فضائـل اخاقـی و عدالـت، رعایـت نظافـت و تمیـزی، نظـم و انضباط داشـتن، 
بردبـاری، آسـان گیری و عمـل بـه گفته هـا مـواردی هسـتند کـه رعایـت آن از طرف 
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امـام جماعـت در جـذب جوانان مؤثّر اسـت.
4. در روش و شـیوه های تبلیـغ، داشـتن ایمـان قلبـی، عامل بودن و نیـز روش ارتباط 

مسـتقیم نفس با نفس و جذب همسـاالن توّسـط جوان مسـجدی مؤثّر اسـت.
5. از وظیفـه و نقـش نمازگـزاران و اهالـی مسـجد می تـوان بـه داشـتن غیرت نسـبت 
بـه نمـاز، رعایـت حرمـت اشـخاص، بهداشـت و نظافت لباس، بـدن و دهـان، پرهیز از 
تنـدی و افـراط در برخـورد بـا نوجوانـان و جوانـان، مطابقـت گفتـار و عمـل متولّیان 
امـور مسـاجد، ایجـاد ارتبـاط بیـن مدرسـه و مسـجد و به طـور کّل احیـای مسـجد و 

جماعـات اشـاره کرد.
فّعالّیت هـای ورزشـی،  آمـوزش،  از جملـه  احیـای کارکردهـای مختلف مسـجد   .6

فرهنگـی، هنـری و ... .
7. ارائـه الگـو بـرای جوانانی کـه در جماعات و مسـجد حضور نمی یابنـد از طریق صدا 
و سـیما، رسـانه های جمعـی از قهرمانـان ورزشـی، هنرمندان و اهل علـم در حال نماز 

خواندن و حضور در مسـاجد. 
9. عـدم انحصـاری کـردن امـور و فّعالّیت های مسـجد و پایـگاه مقاومـت و کانون های 
مسـاجد و رفـع موانـع حضـور و عضویّـت جوانـان و نوجوانـان عاقه منـد محلّه هـا در 

ایـن نهادها. 
10. ارائـه و بیـان ترجمـه دعاهـا و اذکار به زبان روان برای آشـنایی جوانان و نوجوانان 

بـا معـارف و پیام های دلنشـین و تأثیرگـذار این دعاها.
بـا توّجـه بـه آنچـه گفته شـد می توان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه برنامه ریـزی، همراه 
بـا یـک مدیریـت قـوی و منسـجم اسـامی، اساسـی ترین وظیفـه در میـان وظایـف 
مدیـران مسـاجد اسـت. در مجموع، اگـر می خواهیم نوجوانـان جوانان و بزرگسـاالنی 
عاقه منـد بـه حضـور در مسـاجد داشـته باشـیم، بایـد روی نوجوانان سـرمایه گذاری 

کنیـم تـا بـه فردایـی روشـن و پرثمر دسـت یابیم.
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ــی  « ــی و پژوهش ــه آموزش ــم، مؤّسس ــان؟ ق ــی چه س ــرا؟ دین گرای ــزی چ ــاجدی، دین گری ــل س ابوالفض

امــام خمینــی، 1384هـــ.ش.
شرفی، محّمدرضا، دنیای نوجوان، تهران، مؤّسسه انتشارات تربیت، چاپ دوم، 1372هـ.ش. «
شعیری، محّمدبن محّمد، جامع األخبار، قم، انتشارات رضی، 1363هـ.ش. «
ـــــــــــــــ، جوان و بحران هویّت، تهران، سروش، چاپ دّوم، 1380هـ.ش. «
بیانات مقام معّظم هبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری،  27/11/79. «
شاکرین، حمیدرضا، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، قم، نشر معارف، چاپ سّوم، 1385هـ.ش. «
قائمــی، علــی، جــوان از دیــدگاه نیازهــا، خواســته ها و مصالــح، تهــران، دفتــر مشــاور رئیــس ســازمان  «

صــدا و ســیما در امــور جوانــان، 1379هـــ.ش.
ــر رمضــان دولتــی،  « ــژوه و دکت ــر احمــد به پ ــزرگ، مترجمــان: دکت گــروه نویســندگان، روان شناســان ب

تهــران، مؤّسســه انتشــارات تربیــت، چــاپ دّوم. 
ــم،  « ــاپ پنج ــدرا، چ ــارات ص ــران، انتش ــری، ته ــتاد مطّه ــی اس ــیری در زندگان ــی، س ــری، مرتض مطّه

1377هـ.ش.
ـــــــــــــــــــ، ده گفتار، قم، انتشارات صدرا، 1356هـ.ش. «
مونتــی پالمــر و دیگــران، نگــرش جدیــد بــه علــم سیاســت، ترجمــه:  منوچهــر شــجاعی، تهــران، دفتــر  «

مطالعــات سیاســی و بین المللی،1367.هـــ.ش.
ــده،  « ــرای آین ــرورش ب ــوزش و پ ــد آم ــارات رش ــخصّیت، انتش ــی ش ــا در روا ن شناس ــب و نظریه ه مکات

ــات آموزشــی، چــاپ اّول، 1370هـــ.ش. ــز تحقیق کارشناســان یونســکو، مرک
نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤّسسه آل البیت، 1408 هـ.ق. «
محّمدی، محسن، مسجد، قم، مرکز پژوهش های اسامی صدا و سیما، چاپ اّول، 1383هـ.ش. «
ــای کارن، تضاّدهــای درونــی مــا، ترجمــه: محّمدجعفــر مصفــا، انتشــارات بهجــت، چــاپ پنجــم،  « هورن

1364هـ.ش.
ــق  « ــران، اف ــاری مســاجد، ته ــی معم ــش بین الملل ــن همای ــاالت دّومی ــه مق ــاری مســاجد، مجموع معم

آینــده، دانشــگاه هنــر، چــاپ اّول، 1380هـــ.ش.
قرائتــی، محســن، یکصــد و چهــارده نکتــه دربــاره نمــاز، تهــران، چــاپ و نشــر و طــرح ســتاد اقامــه نماز،  «

1370هـ.ش.
» 
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کارکردهای سیاسی مساجد در قرن چهارم و پنجم 

عبدالّوهاب عطایی

چکیده «
نگارنـده در مقالـه حاضـر، نقش سیاسـی مسـاجد در قرن های چهـارم و پنجم هجری 
قمـری را بررسـی می کنـد. در ایـن دو قـرن، حـوادث و رویدادهـای مهّمـی، همچون 
قیام هـای خلفـای فاطمـی، آل بویه، سـلجوقیان، غزنویـان و غیـره رخ داد. حّتی نفوذ و 
قـدرت آنهـا، مرکـز خافت بنی عّبـاس، یعنـی بغـداد را فراگرفته و سلسـله بنی عّباس 
را تحـت سـیطره خویـش قـرار داد. نگارنـده، ضمـن بیـان مهم تریـن راهبردهـا و 
کارکردهـای سیاسـی مسـاجد در قـرن چهـار و پنـج، بـه مقایسـه آن کارکردهـا بـا 
کارکـرد سیاسـی و فرهنگی مسـاجد عصر حاضـر می پردازد و در نهایت، اساسـی ترین 

راهکارهـای احیـای نقـش سیاسـی مسـاجد در عصـر حاضـر را بیـان می نماید.

واژگان کلیدی:  «
کارکردهای سیاسـی مسـاجد، قرن چهارم و پنجم هـ .ق، خلفای فاطمی، اسـماعلیان 
سـاطین، سـلجوق، عّباسـیان، غزویان، مسـاجد در انقاب، نماز جمعه از دیدگاه امام 

خمینی نمـاز جمعه و جماعت. 
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مقّدمه «
مسـجد، در اسـام کانون عبادت اسـت؛ اّما عبادت از یک مفهوم گسـترده ای برخوردار 
اسـت کـه شـامل کلّیـه امـور مربـوط بـه حیـات اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و ... 
می گـردد؛ چنان کـه پیامبـر اسـام، از همـان ابتدای تشـکیل حکومت، مسـجد را 
نیـز بنیـان نهاد. در حقیقت، مهم ترین شـاخصه مسـجد، کارکردهـای چندمنظوره آن 

اسـت کـه تنها بـه عبـادت، نماز و دعـا خاصه نمی شـود.
 بـه دلیـل پیونـد عمیق بین دیانت و سیاسـت، یکی از شـاخصه های اساسـی مسـجد، 
کارکـرد سیاسـی آن اسـت. بـا مطالعـه در تاریـخ و منابـع معتبر اسـامی به روشـنی 
درمی یابیـم کـه مسـاجد در قرن هـای چهـارم و پنجـم، کارکردهـای سیاسـی زیادی 
داشـته اند؛ زیـرا در آن دوره هـا، حـوادث و رویدادهـای مهّمی، ماننـد قیام های خلفای 
فاطمـی، آل بویـه، سـلجوقیان، غزنویـان و غیـره رخ داد؛ حّتی نفوذ و قـدرت آنها مرکز 
خافـت بنی عّبـاس، یعنـی بغـداد را فراگرفته و آنها را تحت سـیطره خویـش قرار داد. 
خلفای فاطمی در مصر بعد از اسـتقرار در آن شـهر، از جایگاه مقّدسـی چون مسـجد، 
خافتشـان را بـه طـور رسـمی اعـان کردنـد. از طرفـی آل بویـه بـا سیطره شـان در 
بغـداد، توّجه شـان بـه مراکـز دینی همچون مسـاجد و عتبـات عالیات متبّرکـه اولیای 
الهی متمرکز گردید. از این رو، بسـیار شایسـته اسـت که پژوهشـی در نقش سیاسـی 
مسـاجد در دوره هـای یاد شـده، داشـته باشـیم. در ایـن پژوهش به دنبال دسـت یابی 
بـه ایـن پرسـش هسـتیم کـه جایـگاه مسـاجد از لحـاظ سیاسـی و فرهنگـی در قرن 
چهـارم و پنجـم چگونـه بوده اسـت؟ در واقع، اساسـی ترین کارکرد راهبردی مسـاجد 
در جهـت رونق بخشـی انقاب هـا و رویداهـای سیاسـی قـرن چهـار و پنـج چـه بـوده 
اسـت و تفـاوت آن نسـبت بـه وضعّیت مسـاجد در زمان فعلی چیسـت؟ هـدف اصلی 
ایـن تحقیـق، تبییـن کارکردهـای سیاسـی مسـاجد در قـرن چهـار و پنج و مقایسـه 
آن بـا کارآیـی مسـاجد در عصـر حاضـر اسـت تا بـا تدویـن شـاخصه های آنهـا، نتایج 
ایـن تحقیـق برای آگاهی نسـل جوان، کارسـاز باشـد. این بررسـی، بیشـتر بـا رویکرد 
دینـی و بـا تأکیـد بـر نهاد دینـِی مسـاجد و روابط بین مسـاجد، حکومـت و انقاب ها 

می گیرد. انجـام 
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مسجد و مؤلّفه های کارکردی آن «
 مسـجد در تاریـخ اسـام نقـش مؤثّـری در رسـاندن پیـام الهی بـه مؤمنـان و باروری 
اسـتعدادهای متعالـی آنان داشـت. مسـجد به عنوان یکـی از قوی ترین وسـیله ارتباط 
جمعـی، دارای آثـار بسـیار مقـّدس اسـت که شـناخت و بهره گیـری از زوایـای آن در 

اسـتفاده هـر چـه بهتـر و بهینـه از این مـکان، مؤثّـر خواهد بود.
 آنچه اهمّیت بسـزا دارد، جایگاه و کارکرد مسـاجد و تجّمعات مذهبی اسـت. طبیعی 
اسـت کـه عناصر سـاختاری و پدیـداری و نظام موجود در مسـجد در جهت توسـعه و 
پیشـرفت یـا انحطـاط و عقب ماندگـی یک کشـور اسـامی اثـر کلیـدی دارد. از جمله 

آن عناصـر عبارت اند از: 
1. سـاختمان مسـجد، کـه بـا کارکردهـای مثبـت و منطبـق با اهـداف اّولیـه آن، باید 

سـرای آخـرت و بنای بهشـت باشـد.
2. محـراب، کـه در واقـع نمـادی از حـرب و مکانـی بـرای آمادگـی دفاعـی از مبانـی 
دیـن اسـام و سـتیزه بـا دشـمنان دیـن و مذهب اسـت، مکان واقعـی برای مبـارزه با 

دشـمن بیرون و درون اسـت.
3. صفـوف جماعـت، کـه همـه رو بـه یـک هـدف و در تبعّیـت از قیـام و حضـور امـام 
صـورت می پذیـرد، جلوه گاهـی از اتّحـاد و یکپارچگـی و وحـدت مسـلمانان اسـت. تا 
زمانـی کـه انسـان ها به صـورت پراکنده باشـند، امـکان ارتقـای فرهنگی را نداشـته و 

در ارتبـاط اجتماعـی و سیاسـی، آسـیب پذیر خواهنـد بود.
4. منبر، که وسیله ای برای اعان مواضع و مهم ترین عامل اّطاع رسانی است.

5. امـام جماعـت، کـه امـام، مقتـدا و راهنماسـت و هـم دعوت کننده مأموم  به سـوی 
خداوند اسـت.

 چنیـن عناصـر و سـاختاری، رسـاترین و صادق تریـن و بلندتریـن فریـاد دین خواهی، 
دین پـروری و دین زایـی را بـه نمایش گذاشـته اسـت.
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رویکرد قرآن نسبت به دیدگاه کارکردگرایانه مسجد «
 قـرآن کریـم از مسـجد دو تصویـر بـا دو نـوع کارکـرد متفاوت ارائـه داده اسـت. ابتدا 
تصویـری از جبهـه ایمان و جایگاه و کارکردهای آن و سـپس ترسـیم تابلویی از جبهه 
کفـر بـا کارکردهـای ویـژه خـود ارائـه نمـوده اسـت؛ یعنـی مسـجدی بـا کارکردهای 

مثبت و مسـجدی بـا کارکردهـای منفی.1
 از یـک سـو، مسـجدی را معّرفـی می کند که بر اسـاس تقـوا و در جهت اهـداف اّولیه 
سـاخته شـده اسـت.2چنین مسـجدی به یقین پایـگاه توحیـد و ایمان، جایـگاه جهاد 
و ایجـاد وحـدت در صفـوف بنـدگان خداسـت و بنا بـر رسـالت و ماهّیتش کسـانی را 

جـذب می کنـد کـه آزادی و پاکـی را می طلبند.
 از سـوی دیگـر، مسـجدی را توصیـف می کنـد کـه بـا انگیزه هـای شـیطانی و اهداف 
ضـّد مردمـی، در جهـت زیان رسـانی بـه جامعـه و اسـارت مـردم و بسـتن راه خـدا و 
ایجـاد پایـگاه کفـر و الحـاد و زمینه سـازی بـرای تفرقـه و توطئـه، توّسـط کسـانی که 

تشـنه دشـمنی بـا حقیقـت و مخالـف ایمان انـد، بنا شـده اسـت.3
 در طـول تاریـخ، دولت هـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، از مسـجد بـا روش هـای 
گوناگـون بهـره برده انـد؛ از سـوی دیگـر هـم، مـردم برای دسـت یابی به خواسـته های 
مشروع شـان، فریـاد و انتقادشـان را بـه عنـوان یـک فشـار مردمـی علیـه حکومـت 
از مسـاجد شـروع کرده انـد. بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه سیاسـی بـودن مسـجد و 
منبـر، دارای پیشـینه تاریخـی بسـیار غنـی و طوالنـی اسـت و حّتی معابـد نیز چنین 
کارکـردی داشـته اند. اکنـون، جـا دارد که به برخـی از نمونه های تاریخـی این کارکرد 

کنیم. اشـاره 

1 . مسجد و انقاب اسامی، ص40.

2 . توبه، آیه109.

3 . توبه، آیه107.



333 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

استفاده از مسجد با کارکردهای مثبت «
یکـی از دالیـل شکسـت سیاسـت های اسـماعیلیان، تـوان مقاومـت پیـروان تسـّنن، 
مذاهـب اکثریـت، به ویـژه سـوریه بود؛ این شکسـت ماننـد رخدادی کوچک بـر پیکره 
خدشـه ناپذیر مکتب تسـّنن باقی مانـد. به عاوه، خافت جدید، در بطـن تاریخ اقتصاد 
مصـر چیـزی را تغییـر نداد، بلکه باعث تشـدید مشـکات آن گردیـد و فاصله طبقاتی 
بیـن کارگـر شـهری بـا روسـتایی یا جـال و شـکوه دولتی را آشـکار سـاخت.1خلفای 
فاطمـی برخـاف آن ضعف هـا و افراط هـا، افتخـارات به مراتِب بیشـتری از پیشـینیان 
خویـش بـه ارمغـان آورده و از موقعّیـت اسـتثنایی ایـن شـهر بـرای مبادله اندیشـه ها 
اسـتفاده کردنـد. آنهـا، دانشـمندان مسـیحی، اقلّیت هـای مذهبی و ... را با سـعه صدر 

بیشـتری در زمینه سیاسـت رسـمی دولتی پذیرا شـدند.
امـام عزیـز، در دوران خـود، تـاش زیـادی نمود تـا میان اندیشـمندان و علمای اسـام 
و سـایر ادیـان، تعامـات علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی بـه وجـود آورد تـا از 
ایـن طریـق در میـان ادیـان الهـی تنش زدایـی نمایـد. وی اندیشـمندان و علمـا را از 
سـرزمین های دور در مراکـز علمـی جمـع می کرد و بـه مباحث علمی دعـوت می نمود. 
از آن مراکـز علمی، مسـاجد جامعی چون مسـجد االزهر، مسـجد جامـع عمرو بن  العاص 
اسـت. چنان کـه ایـن سـخن را یکـی از تاریخ نویسـان چنین می نویسـد: »به حکـم امام 
عزیـز، بـه وسـیله وزیـرش سـّیدنا یعقوب بن  کلـس، بـرای فقها وظیفـه معّین شـده بود 
و بـرای ترّقـی و ترویـج ایـن مراکـز دانـش و علم، از سـایر شـهرها و نقاط دور دسـت نیز 
علمـا و فقهـا را بـه این مـکان دعوت می نمودنـد و حّتی بـرای آنها حقـوق معّینی مقرر 
شـده بـود. علمـا و طـّاب بـرای اسـتفاده از مجالـس وعظ و بحـث فقه، از مسـافت های 
بسـیار دور بـه سـوی ایـن مرکز علـم و دانش می شـتافتند... . در همین مسـجد یا مرکز 
علمـی، قاضـی عبدالعزیز بـن   محّمدبـن نعمـان از روی کتاب جـّد خود با نـام »اختاف 
االصـول و المذاهـب« بـه شـاگردان درس می گفت. همچنیـن، قائد جوهـر کتابخانه ای 

در آن تشـکیل داد کـه بعدهـا مـورد توّجـه عالمیان واقـع گردید«.2

1 . تلخیص از: آندره میکل، اسام و تمّدن اسامی، ص259 و260. 

2 . خلفای فاطمی، ص37 و38.
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 یکـی از صفـات برجسـته علما و خلفای فاطمـی این بود که تعّصب مذهبی نداشـتند! 
بـر ایـن اسـاس، در ایـن مرکز علمـیـ  جامع االزهـرـ تمام مذاهـب را با گشـاده رویی 
خـود مـورد اسـتقبال قرار می دادنـد؛ این راهبـرد و خط مشـی آنها در راسـتای تحّقق 
انسـجام و یکپارچگـی جهـان اسـام و آسیب شناسـی و تنش زدایی و روحّیـه تعامل و 

همگـن شـدن، قابـل تأّمل بوده و از شـاهکارهای آنها شـمرده می شـود.

مسجد االزهر مصر در عصر خلفای فاطمی )و نیز فسطاط(
 »در بیـن سـال های 359 -362هــ .ق )970 -972م( مسـجد االزهـر بـه وسـیله 
»جوهـر حقلـی« بنیـان نهـاده شـد. وی غـام مسـیحی زاده و نومسـلمان بـود. سـپاه 
فاطمیـان بـه فرماندهـی او مصـر را فتـح کـرد. هنـوز بعضی قسـمت های اصلـی بنای 

ایـن مسـجد، پابرجاسـت...«.1
 یکـی از خلفـای فاطمـی، »الحاکـم بامراهلل« بوده اسـت. طبق شـواهد تاریخـی، او نیز 
همچـون خلفـای دیگـر فاطمیـان بـه مسجدسـازی عاقه منـد بـود؛ چنان کـه کتـاب 
»تاریـخ تمـّدن« بـه آن اشـاره دارد: »مسـجد الحاکم بامراهلل را از سـنگ سـاخته اند و 

قسـمت اعظـم آن هنوز پابرجاسـت«.2
 در تاریـخ آمـده اسـت کـه شـهر مصـر را خلفـای فاطمـی در قـرن چهـارم سـاختند 
و هـر خلیفـه فاطمـی، می کوشـید کـه از خلفـای قبـل از خـود، شـهر را بهتـر بسـازد 
و تزییـن نمایـد. ایـن خلفـا بنـا و سـاخت و سـاز را جـزء افتخـارات و مفاخـر خویـش 
می دانسـتند. چنان کـه گوسـتاولوبون در ایـن زمینـه می نویسـد: »شـهر قاهـره در 
سـال 359 هجـری )970م( بنـا شـد. قصبـه قدیم فسـطاط کـه عمروعـاص آن را بنا 
نهـاده بـود، در داخـل حصـار شـهر در همـان محلّـی واقع شـده بـود که شـهر جدید 
بعدهـا در آنجـا بنـا شـد«.3در ادامـه او می نویسـد: » این شـهر تـازه، از آغاز تـا بنیاد و 
تـا روزی که به پایان رسـید سـه سـال بیشـتر طـول نکشـید. خلفای فاطمّیـه، بخش 
زیـادی از عوایـد خـود را صـرف آرایـش و تزییـن این شـهر می کردند و هـر خلیفه ای 

1 . تاریخ تمّدن، ویل دورانت، ج4، ص365.

2 . تاریخ تمّدن، ویل دورانت، ج4، ص365.

3 . لوبون، گوستاو، تاریخ تمّدن اسام و عرب، ص278.
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تمایـل داشـت کـه بیشـتر در ایـن قسـمت بـر خلفای پیـش برتـری جوید تـا آن حّد 
کـه »لکوکیـن« وقتـی بـه جای خلفا، حکمران مصر شـد، آراسـته زیباسـازی شـهر را 

جـزء مفاخر خـود می شـمرد«.1 
از ایـن رو، یکـی از کارهـای مثبـت خلفـای فاطمـی، توّجه جـّدی آنها به رونق بخشـی 
مسـاجد در ابعـاد گوناگـون بـوده اسـت. همان گونـه بیـان شـد، خلفای فاطمـی، اکثر 
عایدات خود را صرف سـاخت و توسـعه مسـجد کرده و این کار را جزء افتخارات شـان 
می دانسـتند. ایـن مطلـب نشـان می دهـد کـه آنها بـه مسـاجد و اغراض سیاسـی آن 

داشـته اند. توّجه 
 گوسـتاولوبون در مـورد جامـع االزهر می نویسـد: »جامع ازهر، در سـال )359 هجری 
مطابق970میـادی( از نقطه نظـر آرایـش و تزییـن، بـه مراتـب از مسـجد »طولـون« 
بهتـر و باالتـر بـود. ایـن مسـجد به خاطر مدرسـه ای که در سـال 378 هجـری قمری 
در آن بنا شـد، در میان تمام مسـاجد اسـام شـهرت زیـادی پیدا کـرده و تاکنون هم 
از مسـاجد معـروف اسـت. طـّاب از سـرزمین های اسـامی دوردسـت بـرای تحصیل 
در ایـن مسـجد جمـع می شـوند و در حقیقت، مسـجد مزبور در شـرق، آخرین موطن 

بـرای تکمیـل علوم عربّیه اسـت«.2

آثار روابط فاطمیان با قشرهای مختلف
 در مسـجد االزهـر آموزش هـای عالـی عرضـه می شـد و خلفـا و وزیـران آنـان بـه 
دانش پژوهـان و مسـاجد توّجـه می کردنـد. شـاهد ایـن مّدعـا، ایـن بیان تاریخ اسـت: 
»بـه سـال 379هــ .ق )988م( یعقوب بن فلیـس، وزیـر خلیفـه را وادار کـرد تـا خـرج 
35 شـاگرد در جامـع االزهـر را بپـردازد. بدیـن  ترتیـب، قدیمی تریـن دانشـگاه جهان 
بـه وجـود آمـد... از همین زمـان، خلفا و وزیـران و مـردم ثروتمند برای تعلیـم رایگان 
طـّاب، هزینـه تحصیلـی پرداخـت می کردنـد؛ چـون دانشـگاه جامع االزهـر با کمک 
مالـی دولـت و توانگران اداره می شـد«.3از ایـن مطالب درمی یابیم کـه روابط اجتماعی 

1 . همان، ص278- 279.

2 . لوبون، گوستاو، تاریخ تمّدن اسام و عرب، ص278.

3 . همان، ص285
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میـان دولتمـردان خلفـای فاطمی و طبقه مرّفـه و ثروتمند در آن قلمـرو از جغرافیای 
سیاسـی جهـان اسـام، روابطی حسـنه بـوده و به برکت حضـور در مسـاجد، بین  آنها 

تعامل وجود داشـته اسـت.
در جـای دیگـر، نویسـنده »تاریـخ تمـّدن«، از رابطـه خـوب اجتماعـی بیـن خلفـای 
فاطمـی بـا مـردم و اجتمـاع در جهت رونق بخشـیدن بـه پایگاه های دینـی و مذهبی، 
مشـارکت، هماهنگـی و بهبـود تعامـل دو جانبـه می نویسـد. چنان کـه ویـل دورانـت 
می نویسـد: »بـا وجـود امتیـازات فراوانـی کـه خلفـا داشـتند، مصـر از رفـاه بهره  منـد 
بـود؛ زیـرا حلقـه ارتباطـی بازرگانـی آسـیا و اروپـا بـه شـمار می رفـت... وقتـی ثروت 
بغـداد کاهـش یافـت و قّوتـش بـه سسـتی گراییـد؛ در همـان حـال، ثـروت و قـدرت 
قاهـره افزایـش یافـت. ناصر خسـرو کـه در سـال 439هــ .ق )1047م(، پایتخت تازه 
را دیـده بـود، می گویـد: ...ثروتمنـدان بـزرگ فراوان بودنـد؛ یکی از تّجار مسـیحی، در 
مـّدت پنـج سـال کـه بـه دلیـل کمبـود آب، قحطی شـده بـود، همـه مـردم را از مال 
خـود اطعـام مـی داد. یعقوب بن  فلیـس، ثروتـی معـادل 30 میلیـون دالر آمریکایـی به 
جـا گذاشـت. این ثروتمنـدان با خلفـای فاطمی در بنای مسـاجد و ایجـاد کتابخانه ها 

و مدرسـه های بـزرگ و تشـویق علـم، مشـارکت داشـتند«.1 
با توّجه به نکات تاریخی یادشده درمی یابیم که:

 1. روابط میان مردم و حاکمان در عصر یادشده، مناسب بوده است. 
2. همچنیـن، مسـجد در یکپارچگـی و هماهنگـی بین مردم و حاکمان اسـامی نقش 

بسـزایی داشته است. 
3. مردم در ساخت و ساز کتابخانه ها و مدارس با دولت سهیم بوده اند. 

فّعالّیت های سیاسی و مذهبی فاطمیان پس از فتح مصر
 وقتـی کـه فاطمیان کشـور مصر را در سـال 358هـ .ق )969م(، فتـح کردند، »جوهر 
غـام المعـز« خلیفـه فاطمـی، دعوت خانـدان علوی را آغـاز نمود. او وقتی از سـاختن 
شـهر قاهـره فراغـت یافـت، دسـتور داد کـه دیگـر به نـام عّباسـیان خطبـه نخوانند و 

1 . ویل دورانت، تاریخ تمّدن، ج4، ص364.
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در عـوض، خوانـدن خطبـه را بـه نـام »المعز« فاطمـی انجـام دهنـد. در دوره تصّدی 
»جوهـر غـام المعـز« در تمامی مسـاجد مصر، مانند جامـع عمر، جامـع ابن طولون و 
جامـع ازهـر کـه »جوهـر غـام المعـز« آن را بعـد از فتح مصر، بنـا نموده بـود، دعوت 

شـیعه انجـام می گرفت.1 
هـدف فاطمیـان از سـاختن مسـجد تنهـا عبـادت نبـود، بلکـه فّعالّیت های سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی نیـز هـدف مهم تـر آنهـا بـوده اسـت. ایـن حقیقـت از اسـناد 
تاریخـی نیـز اسـتنباط می گـردد: »بنـای مسـجد در مصـر، فقط بـرای انجـام عبادات 
نبـود؛ بلکـه سـاختن آن بـرای مقاصـد سیاسـی و اجتماعـی نیـز مّدنظـر بـود. از ایـن 
جهـت مسـاجد، مراکز مهم تمّدن اسـامی گردیـد و جای اجتماع علما و فقها شـده و 
محلّـی خـاّص برای انتشـار اخبـار مهم جامعه بـود؛ زیرا مقصود عمـده ای که فاطمیان 
از سیاسـت خود در مصر داشـتند، جلب نظر عاّمه و توّجه عمومی به سـوی ایشـان و 
ورود مـردم در حـوزه مذهب شـیعه بود«.2بنابراین، خلفای فاطمـی نهایت تاش خود 
را در جهـت نشـر شـیعه اسـماعیلیه بـه کار می بسـتند و از اسـم مذهـب در راسـتای 
مقاصد سیاسـی مشروع شـان اسـتفاده درسـتی نمودند. وقتـی فاطمیان، مصـر را فتح 
کردنـد، در مصـر دو مسـجد وجـود داشـت: یکـی، جامـع عمـر در شـهر فسسـطاط و 
دیگـری، جامـع ابن طولـون کـه اّولی در مرکز شـهر و دّومـی در حومه آن قرار داشـت.
 »جوهـر، بـه زودی جامـع االزهر را در قاهـره، پایتخت تازه فاطمیـان انتخاب کرد و در 
جامـع عمـر، در تاریـخ 19 شـعبان 358هـ .ق پس از اسـتیا یافتن به فسـطاط، چند 
روز بعـد بـه نـام المعـز خطبه خوانده شـد و ذکر نام المعـز لدیـن اهلل در خطبه جمعه 
بـه جـای نـام خلیفـه عّباسـی، یکی از حـوادث مهم تاریـخ بـود«.3 البّته بنا به شـواهد 
تاریخـی، مبلّغـان و خطبـا در مرحلـه نخسـت در خطبه هایشـان به طـور مسـتقیم نام 
المعـّز لدیـن اهلل را نبردنـد؛ فقـط اوصـاف علویـان را بازگـو می کردنـد؛ اّما بعد از سـه 
مـاه )در ذی القعـده 358( خطیـب، ابتـدای خطبـه را بـه نـام اهل بیت خوانده اسـت؛ 
ولـی در رمضـان 359، جوهـر دسـتور داد کـه بـه دیوارهـای مسـجد جامـع عمـر بـا 

1 . تاریخ خلفای فاطمی، ص136.

2 . تاریخ خلفای فاطمی، ص137.

3 . همان.
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مرکب سـبز، شـعار علویان را بنویسـند. پس از آن، دعوت شـیعه در جامع ابن طولون 
هم رسـمّیت یافت.

 مسجد و جشن و نماز جمعه خلفای فاطمی
خلفـای فاطمـی تأکیـد داشـتند کـه در سـه جمعه آخـر ماه رمضـان برای اقامـه نماز 
بـه مسـاجد حاکـم، االزهـر و عمـرو برونـد. خلیفـه در این ماه یـک جمعه اسـتراحت 
می کـرد. ایـن روز را »جمعـه الراحـه« می نامیدنـد. صاحـب بیت المـال، صبـح هـر 
جمعـه خـودش بـر مراسـم آماده سـازی مسـجدی کـه قـرار بـود در آن نمـاز برگـزار 
شـود، نظـارت می کـرد. در ایـن مراسـم، مسـجد را بـا حصیـر و سـایر گسـتردنی ها 
فـرش می کردنـد. اندکـی پیـش از رسـیدن خلیفـه، قاضی القضـات با منقلـی، منبر و 

قبـه را بخور مـی داد.
 خلیفـه فاطمـی سـوار بـر مرکـب می شـد و بـه راه می افتـاد. زمانـی کـه بـه مسـجد 
می رسـید، عـّده ای بـر طبـل می کوبیدنـد و صنـج می زدنـد و قاریـان بـا صـدای نیکو 
قـرآن می خواندنـد. خلیفـه بـه محـض اینکـه بـه مسـجد می رسـید، بـه اتـاق خطابه 
می رفـت کـه بـرای او اختصـاص یافته بود. به طـور معمول، سـرداران سـپاه و بزرگان 
مـورد اعتمـاد بـا گروهـی از پاسـداران نخبـه خلیفـه از او محافظت می کردنـد. پس از 
اینکـه نمـاز بـه پایان می رسـید، خلیفـه لحظه ای اسـتراحت می کـرد، تا هبه هـا را در 
میـان خطبـا، مؤّذنـان و ناظـران اموال و سرپرسـتان کـودکان بیت المـال پخش کنند. 

چنیـن موکب هایـی بـه مناسـبت عیـد فطـر و قربـان و حّج نیـز انجام می شـد.1
یکـی از ویژگی هـای ممتـازی کـه در قـرن چهـار و پنج قابل سـتایش بـود و امروز در 
مسـاجد مـا انجـام نمی شـود، اعـان مسـائل مهـم کشـوری اسـت کـه در مسـجد به 
اّطـاع مـردم می رسـید؛ اّمـا امـروز از رسـانه های رسـمی کشـوری اعـان می گردد.

دعوت در جامع االزهر
 » فاطمیـان، جامـع االزهـر را مرکز نشـر عقاید مذهبی خود قـرار داده بودند و پیروان 

1 . تمّدن اسامی در عصر عّباسیان، ص 188-187.
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ایشـان در آنجـا جمـع می شـدند و اّولیـن نمـاز کـه در جامـع االزهـر خوانده شـد، در 
هفتـم رمضـان سـال 361هـ .ق بود«.1  قبـل از ورود خود خلیفه فاطمـی ـ المعز لدین 
اهلل ـ در شـهر مصـر تبلیغـات خیلـی شـّدت نداشـت؛ اّمـا بعـد از ورود خلیفـه فاطمی، 
تبلیغـات آنهـا شـّدت می گرفـت. خلیفـه فاطمـی دسـتور داد که عبـارات زیـر را روی 

دیوارهـای قدیمی مصر بنویسـند:
 »خیـر الّنـاس بعد رسـول اهلل امیرالمؤمنیـن علی  بن   ابی طالـب؛ یعنی بهترین 

مـردم بعـد از رسـول خـدا، امیرالمؤمنین علی بن   ابی طالب اسـت«.2
 خلفـای فاطمـی و مبلّغـان آنـان، نـه تنها به نشـر و دعـوت فضایل خودشـان، بلکه به 
فضایـل و مناقـب اهل بیـت نیـز توّجه داشـتند و کسـانی که امام علـی را یاری 
نکـرده و بـه خانـدان آل محّمد سـتم روا داشـته بودند، مورد طعن قـرار می دادند؛ 
حّتـی آنهـا فضایـل اهل بیـت را در تابلوها نقش نمـوده، به دیوار مسـاجد و ... ثبت 
می کردنـد. »خلفـای فاطمـی، فضایـل امـام علـی و اوالد او را بعدهـا جـزء نقـوش 
مسـکوکات خـود نمـوده و دیوارهای مسـاجد و معابد و شـهرهایی که در تحت سـلطه 

و تصـّرف آنهـا بـود، آن فضایل را رسـم و ثبـت می کرده اند«.3

روش دعوت اسماعلیان
دعوت گـران اسـماعیلی، بـه روش هـای دیگری شـهرت داشـتند. آنها قبـل از آموختن 
از مریـدان خویـش تعّهـد می گرفتنـد که ِسـّر آموخته شـده را حفظ کنند و به کسـی 
نگوینـد و در راه حفـظ آن تمـام رنج هـا را تحّمـل نماینـد. بـرای تعلیـم دعـوت در 
قصـر خویـش و مکتب هـا و مسـجدها، انجمن هـا داشـتند. کار دعـوت به عهده »سـر 
دعوتگـر« بـود کـه او را »داعـی الدعات« نیـز می خواندند و همسـنگ قاضـی القضات 

بـود و گاهـی هـر دو منصـب را به یـک نفـر می دادند.
 داعـی الدعـات، دوازده همـکار بـه عنـوان »نقیـب« داشـت کـه هـر کدام چنـد نایب  
داشـتند که پیوسـته در سـفر بودنـد و در والیت هـای نزدیک و دور، مریـدان و پیروان 

1 . تاریخ خلفای فاطمی، ص138.

2 . همان، ص138.

3 . تاریخ خلفای فاطمی، ص140.
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را تعلیـم می دادنـد. ریاسـت دعـوت بـه داعـی الدعـات محـّول بـود کـه از مریـدان، 
به طـور مسـتقیم یـا بـه وسـیله نایبـان پیمـان می گرفـت و بـر مباحثـات مذهبی که 
در انجمن هـا انجـام می گرفـت، نظـارت داشـت و خاصـه آن را بـه تصویـب و امضای 
خلیفـه می رسـانید. معروف تریـن آنها، حنیفه »نعمـان مغربی« و »هبه اهلل« شـیرازی 
بودند.1همچنیـن، بـرای زنـان نیـز انجمن هایـی به نـام »انجمن دعوت« وجود داشـت 

کـه اصـول مذهـب را بـه آنهـا می آموختند.2 

روش استفاده از مساجد )در قرن 4و5( راهکارها و ابزارهای توسعه فرهنگی
در آن زمـان از روش هـای گوناگـون بـا محوریّـت مسـاجد بـرای آگاهـی مـردم و نشـر 
معـارف الهـی و رونـق علـم و دانش بهـره می گرفتنـد؛ مجالس درس و امـا و حلقه های 
علمـی از جملـه راه هـای توسـعه فرهنگـی در عصـر عّباسـی بـود کـه پیش از تأسـیس 
مـدارس، در مسـاجد برگـزار می شـد. ابوبکربن انبـاری )328ق( چندیـن مجلـس امـا 
داشـت. حسـن بن حمومه قاضـی )335ق( مجالـس امای خود را در اسـترآباد تشـکیل 
مـی داد. غام ثعلـب، لغوی معروف، )325ق( نیـز صاحب امالی فراوانی اسـت... . ابونّجار 
در سـال 348 هجـری در گذشـت. او دو حلقـه در روزهـای جمعـه در جامـع منصـور 
داشـت. یکـی بـرای فتـوا بـود و دیگری بـرای امـای حدیـث... . فیروزآبـادی قاضی در 

سـال 500 هجـری بـا ابوالطیـب در حلقـه نقـد در جامـع منصور شـرکت کرد.3 

سیاست مذهبی سالطین سلجوق و استفاده مثبت از مسجد
 سـاطین حنفـی مذهب سـلجوق بـا زخم شمشـیر و کشـتار مخالفان و خـوار کردن 
مذاهـب دیگـر، سیاسـت مذهبی خـود را جامـه عمـل می پوشـاندند.4راوندی که خود 
حنفـی مذهب اسـت، سیاسـت پیشـبرد مذهـب حنفی را بـه زور شمشـیر و به قیمت 

1 . تاریخ سیاسی اسام، ج3، ص554.

2 . همان، ص555.

3 . تمّدن اسام در عصر عّباسیان، ص328.

4 . دولت سلجوقیان، ص152.
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کشـتار پیـروان دیگـر مذاهـب اسـامی، به دسـت سـاطین سـلجوق تأییـد می کرد؛ 
زیـرا در نظـر ایشـان، ایـن کار دارای تقـّدس مذهبی بوده اسـت.1

از پژوهش های تاریخی چنین اسـتفاده می شـود که سلسله سـلجوقیان در راهبردهای 
جنگـی خـود در مقابل دشـمنان، بـرای تقویّت روحّیـه خود و لشکریان شـان از فضای 
روحانـی و معنـوی مسـجد، همـراه بـا نمـاز و دعـا و مناجـات بهـره می جسـتند. آنها 
بنیان هـای سـاختاری و تشکیاتی شـان را بـه سـوی فضـای معنویّـت سـوق داده و 

می نمودند. تقویّـت 
 ایـن سلسـله در شـرف مواجهـه جبهـه جنـگ بـا کّفـار و معاندان اسـام، از مسـاجد 
و معابـد بـرای دعـا و مناجـات بـا خـدا در جهـت رسـیدن به مقصـود، یعنـی پیروزی 
بـر دشـمنان، کمـک می جسـتند و شـاهد ایـن مّدعـا جنگـی اسـت کـه الب ارسـان 
)سـلجوقی( بـا قیصـر روم آغـاز کـرد و در طّی آن، دسـت بـه مناجات و دعـا در معابد 
و مسـاجد بـه درگاه ایـزد منـان بـر داشـتند: »وقتـی که سـلطان الب ارسـان از عناد 
و اسـتبداد حاکـم روم آگاه شـد، بـه لشـکریان و دالوران جنگـی گفـت کـه اگـر ما در 
جنـگ سسـتی کنیـم حّتی یـک نفر هم زنـده نخواهیم مانـد و یا به اسـارت محنت بار 
دشـمن درخواهیـم آمد؛ اکنـون چاره ای جز صبر نیسـت؛ تا اراده قـادر مختار به آنچه 
از خیـر و شـّر مقـّدر کـرده، ظاهر گـردد. لشـکریان این کلمات را از سـلطان شـنیده، 

جـواب دادنـد کـه: جان هـا فـدا کنیم و بـه قدر تـوان و امکانـات سـعی نماییم«.2
 آنـگاه می گویـد: سـلطان بـه اسـتظهار ]پشـتیبانی[ تمـام، روی بـه مخالفـان نهـاد و 
از جانبیـن ]دو طـرف[ آواز کـوس و ناقـوس بـه اوج آسـمان رسـید و غبـار معرکـه به 
ایـوان و کیـوان متصاعـد گشـت که اربـاب توحید در مسـاجد و معابد دسـت به دعای 

جیـوش ]ارتـش[ مسـلمانان برآورند.3
 ایـن شـاهد تاریخـی درباره حاکمان سلسـله سـلجوقی، بیانگر نقش ارزنـده و کارکرد 
سیاسـی مسـجد در تقویّت روحّیه سـپاه اسـام و مسـتحکم نمودن باورهایشان است. 
الـب ارسـان سـلجوقی بـا تقویّـت باورهـای دینـی مـردم، از ایـن ظرفّیـت بـه نحـو 

1 . راحه الصدور، ص217، به نقل از: دولت سلجوقیان، ص152.

2 . تاریخ روضه الصفا، ص3158.

3 . همان،3156.
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احسـن، بـه نفع حکومـت مقتـدر خـود، در برابر مسـیحیان اسـتفاده کرد.
 تاریـخ، دعـا و مناجـات الـب ارسـان را بـرای پیـروزی بـر دشـمن، چنیـن ذکـر 
می نمایـد: »ای رّب االربـاب! و ای مسـّبب االسـباب، ایـن بنـده گناهـکار را بـه جزای 
اثمـی ]گناهـی[ کـه دارد، مؤاخـذه مکـن! و نظـر و مرحمـت و عنایـت از ایـن عبـد 
ضعیـف کـه متّکفـل عبـاد صالحیـن تو شـده، بـاز مگیـر و عنان ایـن باد سـموم را که 
متوّجـه اولیـای دیـن تو شـده، به جانـب اعدا منعطـف بـدار«.1 البّته این نکتـه را باید 
یـادآور شـد کـه الب ارسـان این دعـا را هنگامی می نمایـد که بادهای مهلـک، هنگام 
آمـاده شـدن سـربازان بـرای جنـگ با دشـمن، بـه سـوی لشـکریانش وزیـدن گرفته 
بـود و بعـد از ایـن دعـا اسـت کـه نتیجـه و اجابـت آن را مشـاهده کردنـد. بنابرایـن، 
روشـن می شـود کـه سـلجوقیان در راه رسـیدن بـه اهـداف و راهبردهـای کان خود، 
بـه روش هـای گوناگـون دینـی و مذهبـی از جملـه بـا قرار گرفتـن در فضـای روحانی 
و معنـوی مسـجد، همـراه بـا دعـا و مناجـات، از خداوند یـاری می طلبیدنـد. چنان که 
در ادامـه، صاحـب روضـه الصفـا می نویسـد: »و سـلطان مناجاتـی دور و دراز کـرده و 
معاریـف ]بـزرگان[ لشـکر بـه موافقـت )همراهـی( سـلطان به گریـه افتـاد، در همان 
حـال أثـر اجابـت دعـا ظاهـر گشـت و آن )ریـح( عاصـف بر دشـمنان دیـن در هبوب 
]وزیـدن[ آمـد... و سـلطان خـود نیـز حمـات متواتر ]پشـت سـرهم[ کـرد و صفوف 

لشـکر روم بـه هـم آمـده، راه انهـزام ]شکسـت[ پیـش گرفتند«.2
 در نتیجـه ایـن جنـگ، قیصـر روم اسـیر گشـت؛ اّمـا بنابـر تقاضـا و تعّهـد بـر اطاعت 
از سـلطان ارسـان، قیصـر روم آزاد گشـت و دختـر قیصـر را الـب ارسـان بـه عقـد 
فرزنـدش درآورد. سـپس، بـا احتـرام همراه با هدایایـی، قیصر روم را رهـا کرد.3 اکنون 
روشـن گردیـد کـه سـاطین سـلجوقی، از مسـجد هـم بـرای بـه قـدرت رسـیدن یا 
سـرکوب مخالفـان داخلی شـان اسـتفاد می کردنـد و از پیونـد دادن مسـجد و پایـگاه 
نظامـی، بـرای نیـرو گرفتـن سـربازان و جنگجویـان خـود در مقابـل دشـمن بیرونی، 

یعنـی کّفـار و مسـیحّیت بهـره می جسـتند.

1 . همان، ص3158.

2 . تاریخ روضه الصفا، ص3159.

3 . همان، ص3160. 
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مسجد و پناهگاه «
 همچنیـن یکـی از بارزتریـن و مؤثّرتریـن محـور کارکـردی بازدارندگـی مسـاجد در 
مـورد مسـائل سیاسـی بود. مسـاجد بهترین پنـاه برای آنانـی بود که از همـه جا قطع 
امیـد کـرده بودنـد و یگانـه مأمن خویـش را خانه خـدا می یافتند و عاّمـه مردم صدای 
مخالفـت، اعتـراض و انتقادشـان بـه دسـتگاه حاکـم و وضعّیـت سیاسـی و اجتماعـی 
موجـود را بـا تحّصـن بـه گـوش ستم پیشـگان و سـتم دیدگان می رسـاندند کـه گاهی 
نتایـج مثبـت و کارآیـی خوبـی هـم درپی داشـت. بـه عنـوان نمونه، در ایـن خصوص 
می تـوان بـه عکس العمـل علمـای اسـام در جهان اسـام و به ویـژه در ایـران در دوره 
مشـروطه در مسـاجد اشـاره کـرد؛ در انقـاب اسـامی، بـرای مخالفت امـری، علما و 
مـردم در مسـاجد تحّصـن می کردنـد: »در سـاعت 19، 1357/10/1 حـدود 700 نفر 
از طبقـات مختلـف و اقشـار مذهبـی به منظـور اعتراض بـه حادثـه روز 9/24/ 1357 
کرمـان کـه منجر به کشـته شـدن 4 نفر گردیـد و همچنیـن آزادی 4 نفـر فرهنگیان 
ایـن شـهرـ  کـه در زنـدان بـه سـر می برنـد و در حـوادث و تظاهـرات دسـتگیر شـده 
بودنـدـ در مسـجد تحّصـن کردند و قصـد دارند تـا عصـر روز 10/2/ 1357 به تحّصن 

خـود ادامـه دهند«.1

کارکردهای سیاسی مساجد
 سـال های اّول هجـرت، زمانـی کـه اّولین مسـجد سـاخته شـد، آن را پایگاه مسـلمانان 
قـرار دادنـد تـا بـه آینـدگان بفهماننـد کـه دیـن و سیاسـتمان یکی اسـت. دیـوان، که 
دادگسـتری دولـت آن موقـع بـود، مرکـزش مسـجد بود. مسـجد محّل عبـادت و مکان 
خاکسـار شـدن در برابـر معبـودی بود کـه به تازگی پیامبـر آخرین را برای هدایت بشـر 
فرسـتاد و کنیسـه و کلیسـا را به مسـجد، مبّدل سـاخته بود. این همزیسـتی و وحدت 
بیـن دسـتگاه حکومـت و دسـتگاه عبـادت، پیام هایـی را بـه مـا قـرن بیسـت و یکمی ها 
منتقـل می سـازد کـه به مـدد آن، می توانیم در برابـر خصم و مخالف عینّیت سیاسـت و 

1 . ســازمان عقیدتــی و سیاســی جمهــوری اســامی ایــران، گــزارش زمســتان 1357، 372، ص 194، بــه نقــل از مســجد و انقــاب 

اســامی، ص73.
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دیانـت در اسـام، احتجـاج کنیـم و در قرن معاصر بـرای نقش مسـجد در ارتباط برقرار 
کـردن میـان دیـوان و معبـد اسـتدالل آوریـم؛ دورانـی که تقابـل فکری بیـن دو نظریه 
سـکوالریزم )دین زدایـی( و عینّیـت دیـن و سیاسـت، باعـث چنددسـتگی میـان اّمـت 
اسـام گردیده اسـت، بجاسـت که ما عینّیت دین و سیاسـت را در جهان اشـاعه دهیم. 
 در دوره هـای مختلـف مبارزات سیاسـی مردم بـر ضّد حکومت های حاکم، از مسـاجد 
سـازمان دهی می شـد. اگـر مسـاجد صحنـه برخورد با دولـت بود، نه بـه خاطر مذهب، 
بلکـه بیشـتر بـه دلیـل مخالفـت حکومت هـا بـا اسـام اصیـل و فرهنـگ مسـجدی 
بـود. از ایـن رو، تـوده مـردم کـه بـا رهنمودهـای علمـای دیـن، از مسـایل سیاسـی 
آگاه می گشـتند، از همیـن پایـگاه، مخالفت هـای خـود را بـا دسـتگاه های سـتمگر 
زمـان اعـان می کردنـد. حرکت هـای شـیعی هـم به طـور معمول، از مسـاجد شـکل 
می گرفـت.1 مـا بـه عنوان نمونـه تاریخی بـه برخی قضایای گذشـته اشـاره می نماییم.

مسجد و جشن های عصر عّباسیان
جشـن ها و مراسـم، اقداماتـی بـود کـه به مناسـبت خروج خلیفه یا سـلطان یـا امیر یا 
والـی در روزهـای عیـد یـا ایّام حـّج بـرای بدرقـه کاروان حاجیان و اسـتقبال هیئت ها 
و دادن خلعـت بـه وزرا و اعیـان انجـام می شـد. کارهایی که در موکـب خلیفه در عصر 
عّباسـی انجـام می شـد، از لحـاظ زیبایـی و شـگفتی و ابّهت و شـکوه با آنچـه در عصر 

امویـان صورت می گرفت، تفاوت فاحشـی داشـت.
 شـاید موکـب روزهـای جمعـه بیـش از هر موکـب دیگری تکرار می شـد و گسـترش 
داشـت؛ زیـرا خلیفـه در میـان همراهـی محافظـان خـود بـه نمـاز جمعـه می رفـت. 
پرچمـداران در پیشـاپیش موکـب حرکـت می کردند و سـپس امرای خاندان عّباسـی 
سـوار بـر اسـب و پـس از آنـان خلیفه بود که بر اسـب سـفیدی از نژاد اصیل، نشسـته 
و ارکان دولـت پیرامـون او را محافظـت می کردنـد. رسـم بـر ایـن بـود کـه بـه هنگام 

نمازهـا در کنـار دارالخافـه، طبـل و شـیپور می زدند.2

1 . همان، ص83.

2 . صله تاریخ الطبری، ج11، ص143، به نقل از تمّدن اسامی در عصر عّباسیان، ص187.
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اعتراض مردمی و خلفای عّباسی 
 در زمـان خلفـای عّباسـی گاهـی مالیاتـی سـنگین از مـردم اخـذ می شـد؛ به طـوری 
کـه گاهـی بـه شـورش مـردم و تجّمـع در مسـاجد منجـر می شـد و دیوان هـا را بـه 
آتـش می کشـیدند: »چـون صمصام الدوله، پسـر عضدالدوله، به سـال 375ق )985م( 
تصمیـم گرفـت بـر فرش جامه هـای ابریشـمی و پنبه ای در بغـداد، عوارضی بر اسـاس 
یک هشـتادم دریافـت کنـد، مـردم در جامـع منصـور اجتمـاع کردنـد تا نمـاز را برهم 
زننـد و شـهر بـه سـوی آشـوب می رفت که حکومـت از وصـول آن مالیات گذشـت«.1 
روشـن اسـت کـه محـور تجّمـع و اعتراض علیـه سیاسـت مالیاتـی دولـت آل بویه که 
زیـر نظـر خلفـای عّباسـی بود، مـردم مرکز تجّمـع و حرکت های سیاسـی ضـّد حاکم 
وقـت را »مسـجد جامـع منصـور« در بغداد انتخـاب کردنـد. این حـوادث در آن برهه 
زمانـی ایـن نکتـه را می رسـاند کـه نقـش مسـاجد در میـان مـردم علیـه حاکمـان 
همچنـان زنـده بـوده اسـت؛ به طوری کـه حّتی بـا آن شـورش ها خویش، دولـت را به 

تسـلیم خواسـته های خویـش وا می داشـتند. 
 نمونـه دیگـر اینکـه، در سـال 389ق )998م( دوبـاره تصمیـم گرفتـه شـد کـه بـر 
منسـوجات ابریشـمی و پنبـه ای بغـداد مالیـات ببندنـد کـه مـردم شـوریدند و رو بـه 
مسـجد جامـع نهادنـد و جلـو نمـاز و خطبـه را گرفتنـد و برخـی دیوان هـا را آتـش 
زدنـد. جمعـی از مـردم بـه تهمـت دست داشـتن در ماجرا گرفتـار و مجازات شـدند و 
کار چنیـن فیصلـه یافـت کـه فقط از قیمـت پارچه ابریشـمی، مالیات بـه روش ده یک 

محاسـبه گرفته شـود.2
مثـال دیگـر اینکـه، در عصـر مـا نیـز مسـجد تریبـون سیاسـی حرکـت »اخـوان 
المسـلمین« بـود. پـس از کشـته شـدن حسـن البّنـاء، رهبر و مرشـد عاّم اخـوان، در 
نتیجـه سـخت گیری های زیـاد و سـنگ اندازی های حکومـت، مرکـز اجتمـاع اخـوان 
المسـلمین، جایـی جـز مسـجد نبـود. یکـی از ایـن مسـاجد، مسـجد قاهـره بـود که 

1 . ســازمان عقیدتــی و سیاســی جمهــوری اســامی ایــران، گــزارش زمســتان 1357، 372، ص194، بــه نقــل از مســجد و انقــاب 

اســامی، ص227.
2 . تمّدن اسامی در عصر عّباسیان، ص227.
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اخـوان قاهـره، بـرای برپایـی نمـاز جمعـه در آنجـا ِگردهـم می آمدنـد.1
 مسـجد، بـه مثابه پایگاه های نیرومند انقاب اسـامی و سـنگرهای مسـتحکم مبارزه 
در آمدنـد و از طریـق وفـاق گروهـی، در درون ایـن مسـاجد، پایگاه هـای عظیم نظری 
و محلّـی بـود کـه اقشـار انقابی ایران بـا مسـؤلّیت های دینی و تصمیم هـای انقابی و 
تعـاون اجتماعـی آشـنا شـدند و خـود را برای یـک نبرد طوالنـی به منظـور حاکمّیت 
بـر سرنوشـت خویـش آمـاده سـاختند. امـام اّمـت از مسـاجد به عنـوان »سـنگر«  یاد 
کردنـد و مرحـوم آیـت اهلل طالقانـی می گفتنـد: »انقـاب مـا از مسـجد شـروع شـد و 
بایـد در مسـجد ادامـه پیـدا کنـد. اسـام اصیـل را بایـد در مسـاجد فراگرفـت کـه نه 
کمونیسـم اسـت نـه کاپیتالیسـم؛ بلکـه اسـام اسـت... هیـچ چیـزی نمی توانـد جای 
مسـجد را بگیـرد، نـه کلیسـا، نه دانشـگاه، نـه مدارس و نـه پادگان هـا. دنیـا را باید از 
طریـق مسـاجد نجـات دهیـم؛ البّتـه نـه مسـجدی که فقـط ختم قـرآن و دعا باشـد، 

بلکـه ماننـد مسـجد زمـان پیامبر گرامـی، دنیـا را بلرزاند«.2 
 مـا و قتـی تاریـخ را بررسـی می نماییـم، در قـرن چهـار و پنـج تنهـا جایـی کـه برای 
حاکمـان سیاسـی مهـم بـود تا سیاسـت و راهبردشـان را اعـان نمایند، مسـجد بوده 
اسـت. حاکمـان امـوی در اندلـس هـم بـا آن روش و رویـه از مسـاجد سـود بردند که 
در مطالـب قبـل، بـه برخـی از نمونه هـای آن اشـاره کردیـم و ادامه هم بـه نمونه ای از 

آن اشـاره می نماییـم. 
در دوره عبدالرحمـن، در مسـاجد اندلـس منصـور عّباسـی را دعـا می کردنـد. ایـن 
موضـوع نشـان می دهد کـه در طول تاریخ اموی و عّباسـی، مردم اسـتفاده سیاسـی و 
قـدرت و هیبـت خافـت را از مسـاجد می شـنیدند و از آنجـا کارگزاران شـان به تبلیغ 
خلفـا می پرداختنـد. تنهـا زمانـی عبدالرحمن دعای خانـدان عّباسـی را از خطبه قطع 
کـرد کـه پسـر عمویـش عبدالملک بن عمـر مروانـی تهدیـد کـرد در صـورت تـداوم 
ایـن مسـئله، خودکشـی خواهـد کرد.3بـر این اسـاس، تـا ابتـدای قرن چهـارم قمری، 
امـرای امـوی قرطبـه از نشـانه ها و القـاب حکومت، به لقب امیر بسـنده کردنـد. البّته، 

1 . همان، ص88.

2 . روز قهرمانان، ص7و 28.

3 . دولت امویان در اندلس، ص315.
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دعاگویـی بـرای خلفـای عّباسـی در مسـاجد اندلـس را قطـع نمودنـد و با آنـان اعان 
دشـمنی کردنـد؛ اّمـا در مقابـل لقـب »ابناء الخایـف« را برای خـود اسـتفاده کردند.

مسجد و مدرسه 
در روزگار گذشـته، مدرسـه ها در کنار مسـاجد بنا می شـد؛ اّما امروز چنین کارکردی 
کم رنـگ شـده اسـت و بیشـتر مـدارس از مسـاجد جدا شـده اسـت؛ ولـی در آن زمان 
)قـرن 4و5( در هـر مسـجدی یـک مدرسـه تأسـیس می شـد. بـه عنـوان مثـال، »در 
قاهـره در اثـر تشـویق خلفـای فاطمـی و حمایـت آنـان از علـم و فرهنـگ، چنان کـه 
خودشـان در ایـن جنبـش مشـارکت داشـتند، نهضـت فکـری رونـق گرفـت. در مصر 
در هـر مسـجدی، یک مدرسـه تأسـیس شـد و حلقه هـای علمـی و مجالـس مناظره، 
تدریـس و تحقیـق بـر پـا گردیـد... در قـرن چهارم هجـری بیـش از 110 مجلس علم 

و معرفـت در قاهـره شـمارش و در تاریـخ ثبت شـده اسـت.1

استفاده از مسجد با کارکرد منفی
 شـاید در ابتـدا، بیـان ایـن مسـئله کـه جلسـات مذهبـی مسـاجد، کارکـرد منفـی 
نیـز دارد، کمـی بعیـد بـه نظـر آیـد؛ اّمـا هنگامـی کـه بـه بررسـی اسـناد و شـواهد 
بپردازیـم، ایـن مطلـب را می پذیریـم؛ یعنـی در واقـع، درک می شـود کـه مسـاجد 
هـم می تواننـد بـه پایگاهـی بـرای تبلیـغ و اشـاعه نظرها، اهـداف و عملکردهـای ضّد 
مردمـی و غیرمذهبـی رژیم هـای غیردینـی تبدیـل شـوند و حّتـی ائّمـه جماعت آنان 

نیـز مدیحه سـرا و دعاگـوی سـرکردگان آن رژیـم باشـند.
بهتریـن سـند و تابلـوی مشـهود در ایـن زمینه را قـرآن کریـم در مقابل ما قـرار داده 
اسـت و بـه مسـجد ضرار اشـاره می کنـد: » گروهـی دیگر از آنها )مشـرکین(، کسـانی 
هسـتند کـه مسـجدی برای زیان )بـه مسـلمانان( و )تقویّت( کفـر و تفرقه افکنی میان 
مؤمنـان و کمیـن گاه بـرای کسـی کـه از پیش، با خـدا و پیامبـرش مبارزه کـرده بود، 
سـاختند. آنهـا سـوگند یاد می کننـد که جز نیکـی )و خدمـت( نظری نداشـته اند، اّما 

1 . تمّدن اسامی در عصر عّباسیان، ص318-319.
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خداونـد گواهـی می دهد کـه آنهـا دروغگویند«.1 
 در صـدر اسـام، منافقـان ظاهـر الّصـاح پایگاهـی بـه نام »مسـجد ضـرار« در مقابل 
مسـجد رسـول خـدا بنا نمودنـد. منافقان بـه خصوص و دشـمنان اسـام، همگی 
در طـول تاریـخ سـعی داشـتند در لباس زهد و تقـوا و با حربه »مذهـب علیه مذهب« 
بـه اسـام ضربـه وارد کننـد. بـر این اسـاس، درس بزرگ ماجرای مسـجد ضـرار برای 
مسـلمانان ایـن اسـت کـه نبایـد ظاهربیـن باشـند و بـه هـر مسـجدی کـه احـداث 
می شـود، اعتمـاد کننـد؛ چـون این نوع مسـاجد نه تنها مرکـز اتّحاد و ایمان نیسـتند، 
بلکـه بـذر تفرقه و کفـر را در میان مسـلمانان می کارند. از این رو، مؤمنان و مسـلمانان 
بایـد همیشـه آگاهانـه حرکـت کنند و توطئه های دشـمنان اسـام را کـه در زیر لوای 

اسـام طّراحی می شـود، خنثـی کنند.2

سیاست دنباله روی
از بررسـی ها ایـن نتیجـه بـه دسـت می آیـد کـه سـاطین امـور در اندلـس، ماننـد 
عبدالرحمـن، سـاخت و سـاز و تعمیـر مسـاجد را بـا هـدف سیاسـی و تعقیـب نمودن 
سیاسـت و رویّـه اساف شـان انجـام می دادنـد. عبدالرحمن نقش تشـویقی در توسـعه 
و عمـران داشـته و خـود در چندیـن طـرح قرطبـه شـرکت داشـته اسـت و تصمیـم 
گرفتـه بـود کـه در کنـار توسـعه اقتصـادی، سیاسـی، نظامی سـرزمین خود، توسـعه 
عمرانـی نیـز داشـته باشـد تـا دنبالـه روی عّباسـیان و فاطمیـان در ایـن عرصه باشـد.
چنان کـه ذکـر شـد، در عصـر فاطمیان اهّمیـت و توّجه به مسـاجد درخشـش خاّصی 
داشـت؛ اّمـا در مقابـل، متأّسـفانه برخـی از آنهـا حـرکات منفـی نیـز داشـتند کـه از 
مسـجد در دعوت شـان اسـتفاده می نمودنـد؛ در همیـن زمـان، برخـی دعوت گـران 
افراطـی بودنـد که بـر ضّد نماینـدگان قدیـم برخاسـتند و معروف ترین آنهـا حمزه بن 

علـی زوزنـی و حسـن بن حیـدره فرغانـی و محّمـد انوشـتکین بخـاری درزی بودنـد.
بـه سـال 408 هــ .ق، حمزه بن  علـی از خـدای حاکم سـخن گفـت. وی کتابی نوشـته 

1 . توبه، آیه 107.

2 . مسجد در آیینه قرآن و روایات، ص7.
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بـود کـه در آن گفتـه بـود، روح خـدای سـبحان در آدم تجلّـی یافت، آنـگاه به علی بن 
ابیطالـب در آمـد. روح امـام علـی بـه عزیـز و پـس از او بـه حاکـم رسـیده 
و حاکـم، خداسـت کـه روح خـدا در دمیـده شـده اسـت. حمزه بن  علـی، بنیان گـذاِر 
مذهـب درزیـان، اسـت. درزیان دوگـروه بودند: یکـی روحانیان که روش شـان این بود 
کـه اصـول مذهـب را نیـک می دانسـتند و دیگری حسـبمانیان کـه آنها نیـز دو گروه 

می شـدند: حسـبمانیان خاّصـه و حسـبمانیان عاّمه. 
حسـبمانیان خاّصـه کار جنـگ و سـاالری را بـر عهـده داشـتند و حسـبمانیان عاّمـه، 
عـوام بودنـد کـه از مذهـب جـز نـام آن چیـزی نمی دانسـتند. کسـی نمی توانسـت از 
گـروه حسـبمانیان بـه گـروه روحانیان بـرود، مگر آزمون های بسـیاری بدهد و آشـکار 
شـود کـه می توانـد اصـول مذهـب را درک کنـد و ایـن اطمینـان حاصل شـود که در 

جمـع درزیـان، عضـوی مفیـد و واقـف بـر مذهـب و دین خواهد شـد.1 
هـر نهضـت، وقتـی از اصول اّولیه خود منحرف گشـت، شکسـت آن قطعی اسـت. این 
طبیعـی اسـت کـه هـر حکومتـی اگر از اصـول اولیـه خود پـا فراتر نهـاد، بایـد انتظار 
افـول روزافـزون خویـش را داشـته باشـد؛ زیرا مـردم و اجتماع انسـانی به طور روشـن 
انحـراف آن را لمـس نمـوده، برخـاف ایـده و باورهـای خـود تحلیـل می کننـد و بـه 
آن پشـت می نماینـد. ایـن امر، سـبب سـقوط و شکسـت آن قـدرت حاکـم می گردد. 
از ایـن رو، یکـی از علـل شکسـت خلفـای فاطمـی را می تـوان انحـراف از اصـول اّولیه 

دانست.
حمـزه و دیگـر دعوت گـران درزی، مؤلّفـات بسـیار دارنـد کـه برخـی از آنهـا غوامض 
مذهبشـان را روشـن می کنـد. از ایـن نکتـه معلـوم می گـردد کـه آنهـا، افراطیـان 
اسـماعیلیه بوده انـد و مایـه کارشـان از اسـماعیلیان دور نیسـت. بنای رسـالت ایشـان 
بـر نظریه فلسـفی اسـت کـه از عقاید باطنیـان و معتزلیـان گرفته اند؛ زیرا فلسـفه، که 
بـه پنـدار فاطمیـان اسـاس شـریعت بود، بـه تدریج جـای قـرآن و سـّنت را گرفت. از 
رسـائل درزیـان معلوم می شـود کـه داعی الدعـات صدوپنجاه و یک دسـت یار داشـته 
کـه هـر یـک دعوت گـر دیگـر بوده انـد و آنها بـه غیـر از مؤّذنـان و خطیبان مسـجدها 

1 . تاریخ سیاسی اسام، ج3، ص554.
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بودنـد کـه مذهـب را تبلیـغ می کردند.
در عصـر حاضـر نیـز چنیـن ترفندهایـی از جانـب رژیم هـای غیردینـی، یعنـی روش 
اسـتفاده از دیـن و مذهـب علیـه خود آن اسـتفاده شـده و می شـود. ایـن دین مداران 
بیدارضمیـر و دلسـوز بـه اسـام و مذهب  هسـتند که باید با روشـن دلی ایـن توطئه ها 
را بـا آگاهـی کامـل شـناخته و در نطفـه خفـه نماینـد. بـرای نمونـه، در زمـان رژیـم 
پهلـوی، آنهـا روحانّیـت دربـاری را بـه خدمت گرفتـه و در میـان فّعاالن ضـّد رژیم به 
سـطح مسـاجد و جامعه می فرسـتادند تـا اخبار دسـت اّول را به رژیم گـزارش نمایند! 
بـا ایـن عمـل بزرگ تریـن ضربه هـا را بـه دیـن، دیـن داران و انقابیـون وارد می کردند 
و بـا اسـتفاده از لبـاس و ظاهـر دیـن، از طریـق رخنـه بـه درون گروه هـای مذهبـی و 
مبـارز مسـاجد، حیلـه و ترفندهـای موذیانه شـان را محّقـق می کردنـد. می تـوان بـه 

یـک نمونـه از گزارش هـای سـاواک و مأمـوران آنها اسـتناد کرد:
»گـزارش کانتـری انتظامـی اصفهـان در خصوص نمـاز جماعت و سـخنرانی مذهبی 
در مسـجد شـاه توّسـط اسـداهلل مرشـد و دعـا بـرای سـامتی محّمدرضـا پهلـوی و 
...«.1البتـه حضـور روحانّیـت دربـاری تنهـا در نهـادی چـون مسـجد و منابـر خاصـه 
نمی گردیـد، بلکـه در نهادهایی چون سـازمان ها، اداره هـا، وزارتخانه ها و دسـتگاه های 
دولتـی نیـز مشـغول بودنـد و به طـور رسـمی و عملی بـرای رژیـم کار می کردنـد و به 

نوعـی مخبـر رژیـم بودند.2
 به طـور کلّـی، در دنیـای اسـام، به ویـژه ایـران بعـد از پذیـرش اسـام، ایـن دیـن به 
عنـوان آییـن غالـب مطرح شـد و مسـائل بر مبنـای این مذهب شـکل گرفت. بیشـتر 
نهضت هـا بـا مذهـب آمیختـه و عجیـن شـد و بـر اسـاس قاعـده »نفـی سـبیل«، بـا 
رهبری نهضت روحانّیت در دوران معاصر و کار بزرگ میرزا شـیرازی، دسـت بیگانگان 
از کشـور قطـع شـد و مذهـب تشـّیع قدرتـش را نشـان داد؛ برخـی از ایـن قیام هـا 
عبارت انـد از: کار مرحـوم کاشـف الغطـا در جریـان ضـّد اسـتعماری و وحدت خواهـی 
اّمـت مسـلمان، نهضـت جنـگل و ماننـد آنهـا. پـس می بینیـم در ایـن مملکـت اکثـر 

1 . مسجد و انقاب اسامی، ص147.

2 . مسجد و انقاب اسامی، ص147.
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قریـب بـه اتّفـاق قیام هـا و نهضت هـا رنـگ و بـوی دینی و اسـامی داشـته اسـت.1 
 حیـات سیاسـی در زمـان رضاشـاه به علّـت کنترل سـخت و دیکتاتور مآبانـه، محدود 
بـود. تجربـه پیونـد ملّـت و مذهب دوبـاره در دوران نهضت ملّی شـدن نفـت ثمر داد و 
پیـروزی مصـدق در پـی پشـتیبانی های مـردم و آیـت اهلل کاشـانی رقم خورد. سـپس 
در دوره دهـه اّول 1340ش، دسـایس و ترفندهـای اجانـب به ویـژه آمریـکا در ایـن 
کشـور رخ داد و بـار دیگـر ایـران را بـه سـرزمین خیزش هـا، بحران هـا و حرکت هـای 
جمعـی بـر ضّد شـاه تبدیل کرد. در ایـن زمان، یکـی از فّعال ترین پایگاه هـای انقاب، 

تحریـک، تهییـج و حمایـت مردم، مسـاجد بودند.2 
 شـاهد بـر ایـن مطلب به طـور کلّـی، اظهـارات متفّکران و نویسـندگان خارجی اسـت 
کـه بـه ایـن مهم معتـرف بوده و بـه ضرورت و تناسـب، در نوشته هایشـان بـه اهّمیت 
مسـجد بـر انقـاب اشـاره کرده انـد. از جملـه، حامد الـگار، نویسـنده و منتقـد بزرگ، 
می گوید: »مسـجد، هسـته سیاسـی تشـّکات ایـران بود. شـاید این هم یکـی از دیگر 
نکاتـی اسـت کـه در مجموعـه نتیجه گیری هـای خـود می بایسـت بـدان می پرداختم. 
یکـی از عناصـر مهـم در پیـروزی انقاب، احیاء مجّدد مسـجد و تمام ابعـاد عملکردی 
آن بـود. نقـش مسـجد، دیگـر گوشـه عزلـت و گریزگاهـی از جامعـه نبـود کـه مـردم 
بـرای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتـن وضـو، انجـام عبـادات یـا گـوش دادن بـه صوت 
قـرآن بـه آن پنـاه می بردنـد، بلکـه برعکـس، مسـجد بـه یـک کانـون مبـارزه و مرکز 
فرمان دهـی تبدیـل گردیـد. به طـور خاصه، مسـجد همه آن چیزی شـد کـه در عصر 

پیامبـر بود«.3
دربـاره انقاب اسـامی ایران، مسـاجد و جلسـات مذهبـی دارای کارکردهای مختلفی 
بوده انـد. از جملـه عناصـر و مؤلّفه هـای قابل بررسـی، علل و پیش زمینه هـای پیدایش 
و شـکل گیری انقـاب در سـال های 1340تـا 1343ش بـوده اسـت؛ به طـوری که هر 
کـدام از ایـن عناصـر و علـل، بهتریـن عامـل بـرای آغاز یـک حرکت و خـروش بودند؛ 
اّمـا آن عنصـری کـه باعث شـد ایـن عوامل پیش زمینـه ای بـرای وقوع پدیـده انقاب 

1 . تلخیص مصاحبه: روح اهلل حسینیان، 78/11/19 به نقل از: مسجد و انقاب اسامی، ص46.

2 . مسجد و انقاب اسامی، ص46.

3 . حامد الگاری، دین و دولت در ایران، ص154، به نقل از: مسجد و انقاب اسامی، ص47.
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در سـال57 شـوند، پیوسـتگی، هم سـویی و مهم تـر از همه، انسـجامی بود کـه به طور 
مرئـی و نامرئـی در بیـن ایـن پدیده هـا بـه وجـود آمـده بـود. در جریـان مخالفـت 
امـام خمینـی بـا مسـئله کاپیتوالسـیون در آبـان 43، پایگاه هـای مهـم مذهبی و 
مهم تریـن آنهـا مسـاجد، حرکت های توفنده، روشـنگرانه و در عین حال افشـاگرانه ای 
 را بـر ضـّد رژیم شـاه سـازمان دهی و آغـاز کردنـد. در نتیجه، خروش امـام خمینی
و همیـاری علمـا و هم صدایـی وّعـاظ در مسـاجد بـا ایـن اقداِم امـام و از طرفـی پیوند 
و هماهنگـی تـوده مـردم بـا پاسـداران حریـم دیـن، ره آوردی جـز پیـروزی انقاب به 
دنبـال نداشـت. در واقـع، مسـاجد با سـازمان دهی مردمی و بسـیج عمومـی از آغازین 
روزهـای مرحلـه پیـروزی بـه صـورت یـک مجموعـه کارآ و مؤثّـر بـا حفـظ عناصـر 
کارکـردی و ایفـای نقش هـای گوناگـون، خواب خـوش را از سـر کاخ نشـینان بردند و 

آنهـا را به سـقوط و فرود واداشـتند.
 از سـال 42ش، یعنـی بعـد از مبارزه خواهـی امـام خمینـی علیـه شـاه مسـاجد، 
شـاهد اوج مبـارزات علیـه شـاه بودنـد. در 15 خرداد آن سـال و محـّرم آن، تظاهرات 

دانشـجویان نیـز از مسـجد هدایـت تـا مدرسـه حـاج ابوالفتح را شـاهدیم.1
 همچنیـن، جشـن های 2500 سـاله رژیـم شـاه، یکی از وقایـع مهّمی بود کـه نه تنها 
در تحریـک احساسـات ضـّد شاهنشـاهی مـردم و انقابی هـا مؤثّـر بـود، بلکـه خود به 
عنـوان نقطـه عطفـی در شـروع و درگیـری مبارزات مسـجد و مسـجدی ها شـد. ائّمه 
جماعـت مسـاجد، مخالفـان و مبـارزان علیـه رژیـم در ایـن مقطع زمانـی )1350ش( 

فرصتـی دیگـر یافتنـد کـه َعلَم مخالفـت را بـار دیگر بـر افرازند.2
 بنابرایـن، مسـجد یکـی از نهادهایـی اسـت کـه کارکردهای متنـّوع دارد: مسـاجد به 
عنـوان مراکـز و پایگاه هایـی بـرای تحریـک و ترغیـب مـردم مسـلمان بـه همـکاری، 
محلّه هـا وظیفـه  در  و مسـاعدت عمـل می کننـد. مسـاجد  همیـاری، همبسـتگی 
راهبـردی و راهبـری مـردم را در امـور اجتماعی بـه عهده می گیرند و هر گاه مشـکلی 

اجتماعـی پیـش آیـد، در رفـع آن پیشـقدم بوده انـد.

1 . مسجد و انقاب اسامی، ص53.

2 . مسجد و انقاب اسامی، ص47.
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 یکـی از مؤثّرتریـن فّعالّیت هـای مسـاجد و به طـور کلّـی، نهادهای دینی ایجـاد انگیزه 
دوسـتی، همبسـتگی و تعـاون بیـن افـراد جامعـه اسـت؛ زیـرا حضـور مسـتمر افـراد 
در مسـجد و صفـوف جماعـت، احسـاس درونـی خوبـی را نسـبت بـه یگدیگـر در آنها 
ایجـاد می کنـد و همیـن امـر در درازمـّدت، حـّس تعـاون را در افـراد جامعـه تقویّـت 
می کنـد. جامعه شناسـان و روان شناسـان از جمله »درسـلر« معتقد اسـت که از جمله 
کارکردهـای دیـن »ُکنـد کـردن تغییـرات اجتماعـی«، »کمـک بـه جامعه پذیـری« 
)جامعه پذیـری، هم نوایـی فـرد بـا هنجارهـای گروهی اسـت(، »ایجاد پیوند، انسـجام، 
همبسـتگی گروهـی«، » احسـاس تعلّق و یکـی بودن با دیگـران« افراد جامعه اسـت.1 

سیاست آل بویه و استفاده از جایگاه مسجد 
بـه نظـر می رسـد که با توّجـه به شـواهد تاریخی، خلفای عّباسـی بسـیاری از کارها را 
کـه در مسـاجد در خطبه هـای نمـاز جایز نمی شـمردند؛ به خاطر حفظ موقعّیت شـان 
و در زمانـی کـه بیـم از دسـت دادن مقـام و موقعّیـت خـود را احسـاس می نمودند، به 
راحتـی خیلـی آن مـوارد را کـه برخـاف اعتقادشـان بود، جایـز می شـمردند و به آن 
مبـادرت می نمودنـد. اکنـون برخـی از نمونه هـای آن را کـه در تاریـخ ذکـر گردیـده، 

می گیریم. پـی 
در سـال 32 3 هجـری محّمدبن یاقـوت، رئیـس حاجیـان و فرمانـده سـپاه، از طـرف 
خلیفـه کـه قـدرت زیـادی به دسـت آورده بـود، موافقـت خطبـای بغداد را به دسـت 
آورد تـا او را دعـا کننـد و بعـد از نـام خلیفـه، نـام او را ذکـر نماینـد. برخـی خطبا در 
روز جمعـه از مسـجد جامـع بغـداد بـه او دعا کردنـد؛ خلیفـه راضی، آن را کار زشـت 
شـمرد و خطیبانـی را کـه بـه نـام او دعـا کـرده بودنـد، برکنار کـرد و کسـانی دیگر را 

بـه جـای آنها گماشـت.2 
 بـر اثـر فشـارهای سیاسـی بـر خلفـای عّباسـی، آنهـا راضـی و موافق می شـوند که به 
نـام امـرای آل بویـه در مسـاجد بـه نام آنهـا خطبـه خوانده شـود؛ این در حالی اسـت 

1 . همان، ص70.

2 . رسوم دارالخافه، ص133؛ آل بویه و اوضاع زمان، ص235.
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کـه قبـل از ایـن دربـاره فرمانـده و ر ئیـس حاجیـان چنیـن عملـی را زشـت شـمرده 
بودند! 

 بـا اینکـه قبـل از امـرای آل بویه، رسـم نبـود که جز خلیفه، نـام کسـی را در منابِر روز 
جمعـه ببرنـد، اّمـا زمـان وقایـع 324 گفته شـد که الراضـی خلیفـه، با اکـراه، دیلمی 
کـه عنـوان امیـر االمرایی و تدبیـر مملکت را به عهده او گذاشـت، دسـتور داد در همه 

منابـر به نـام او خطبـه بخوانند.1 
 عضدالدولـه وقتـی وارد بغـداد شـد، هارون بن  المطلـب خطیـب در مسـجد جامـع 
رصافـه )از محلّه هـای بـزرگ بغـداد( در خطبـه ای که ایراد کـرد، نام او را ذکـر نمود،2 
عضدالدولـه چـون از ایـن امـر آگاه شـد، بـه خلیفه نوشـت و از او خواسـت کـه نامش 
در خطبـه ذکـر شـود، خلیفـه هـم پذیرفت و این امـر تا زمان هـای بعد جریـان یافت.

نقش حسینیه ها و مساجد در وحدت دین و سیاست
از همـان سـال اّول هجـرت کـه اّولیـن مسـجد سـاخته شـد، پیونـد بیـن دیـن و 
سیاسـت بـه نمایش گذاشـته شـد. این همزیسـتی و وحـدت بین دسـتگاه حکومت و 
دسـتگاه عبـادت، بـرای ما نسـل های ایـن عصـر پیام هایـی دارد و آن، عینّیـت دیانت 
و سیاسـت اسـت. سـاختار فکـری قـرون اّول نیـز همین بـود. همان گونه کـه در اوایل 
امـر، دارالخافـه و دارالقضـا نیـز در مسـجد بـود. مردم بـرای مهم تریـن ارکان زندگی 
اجتماعی شـان، یعنـی قضـا و اجـراء به مسـجد پنـاه می بردند؛ مسـجدی کـه هم پنج 

وقـت نمـاز در آن بـر پـا می شـد و هـم مأمـن آرامـش و نظـم اجتماعی شـان بود.
 در ادوار تاریـخ، ایـن اعتقـاد و مبنـا، بـا تـاش بنی امّیـه و بنی عّبـاس دگرگون شـد و 
دارالخافه از مسـجد جدا شـد؛ ولی این فکر که مسـجد جایگاه حّل و فصل بسـیاری 

از مسـائل زندگی مردم اسـت، در اذهان بود و در مسـجد جسـت و جو می شـد.
تحـّوالت عصـر قـرن 21 میـادی را بایـد از قـرن جلوتـر، یعنـی از دوران اندیشـه 
مشـروطه خواهی تـا بـه حال بررسـی نمـو و در چهار مرحلـهـ  در ایرانـ  دسـته بندی 

1 . ر.ک: تجارب االمم، ج5، ص351.

2 . رسوم دارالخافه، ص34.
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نمـود: از زمـان مشـروطه تا سـال 1342، از 1342 تـا 1375، از 1375 تـا 1367 و از 
1367 تـا زمـان حاضـر. این تقسـیم بندی بـه اعتبار پدیـد آمدن وقایع اسـت و مطلق 

. نیست
1- در تاریـخ مشـروطه خواهی می تـوان وقایـع متعـّددی را نـام بـرد کـه برجسـتگی 
نقش مسـجد را در وقایع سیاسـی آن روز نشـان می کند. طبق شـواهد متعّدد تاریخی 

می تـوان گفـت سررشـته مشـروطه خواهی، از مسـجد بوده اسـت.
2- همچنیـن، در سـال های 1342 بـه بعـد تا 1375 مسـجد در ایـن دوران به عنوان 
یـک پایـگاه اساسـی حرکت هـای اجتماعـی علیـه ستم شـاهی حیـات نوینـی یافـت. 
قشـر روحانّیت با نفوذی که در مسـاجد داشـتند، اقشـار مختلف را در جریان مسـائل 
روز قـرار می دادنـد. به ویـژه، بعـد از تبعیـد امـام از ایـران بـه خـارج از کشـور، مـردم 
اخبـار آن رهبـر فرزانه شـان را از طریـق مسـجد جویـا می شـدند. بـه اعتـراف تاریـخ، 
مسـاجد در ایـن زمـان وظیفـه خویـش را به خوبـی انجـام دادنـد. در ایـن دوران بـود 
کـه فّعالّیـت سیاسـی و نبـض آن بـه دسـت کسـانی در میـان توده مـردم بـود که در 
آن مسـجد را اداره می کردنـد و نمـاز می خواندنـد؛ یعنـی هـم روحانـی مسـجد و هـم 

نمازگـزاران آن، نقش داشـتند.
3- از سـال 1375 بـه بعـد بـود کـه سـال های سرنوشت سـاز، بـرای حرکـت نهادینـه 
شـدن حکومـت اسـامی در جامعـه ایـران شـروع شـد و حّساسـّیت های سیاسـی و 

اجتماعـی ویـژه ای را بـه دنبال داشـت.

مسجد و ترور، عصر خالفت المستظهر باهلل احمد پسر المقتدی باهلل )512-487(
 از بررسـی ها، درگـذر تاریـخ زندگـی سیاسـی برخـی خلفا، چنین برداشـت می شـود 
کـه خلفـا خودشـان در مسـاجد حضـور پیـدا می کردنـد و بـا برخـی از عاّمـه مـردم، 
روابـط مسـتقیم داشـته اند و به مشـکات آنهـا گوش می دادنـد. برخـاف روزگاران ما 
کـه روابـط بیـن مـردم و حاکمـان به طـور مسـتقیم یا وجـود نـدارد یا محدود اسـت.

 در تاریـخ می نویسـند: »در سـال 509، در مـاه محـّرم، مـودود، صاحـب موصـل، بـه 
جنـگ بـا بـاد فرنـگ پرداخـت. وی پـس از شکسـت فرنگ هـا، مّدتـی در نـزد طغن 
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کیـن صاحـب دمشـق سـکنی گزیـد. روزی بـه مسـجد جامـع رفـت تـا نمـاز بخواند؛ 
مـردی باطنـی در ظاهـری کـه گویـی او را دعـا می کنـد و از او صدقـه می خواهـد، 
نزدیـک وی شـد و چهـار ضربـه کارد بـر او وارد سـاخت. مـودود در همـان روز جـان 
سـپرد؛ باطنـی، در حالـی کشـته شـد کـه هیـچ کسـی او را نمی شـناخت. سـرش را 

بریدنـد و پیکـرش را آتـش زدنـد«.1
 امـروز، نیـز مـا شـاهد ترورها و قتل و کشـتار مسـلمانان توّسـط عّده ای محـدودی از 
مسـلمانان افراطـی هسـتیم. آنهـا با جمـود فکری عمیق خـود، برای به دسـت آوردن 
قـدرت و نـا امـن کـردن بـاد مسـلمانان، دسـت بـه جنایـات وحشـتناک می زننـد. 
ایـن افـراد پلیـد، نـه تنها فـرد، بلکـه جمعّیت های عظیـم مسـلمانان و نمازگـزاران را 
در آتـش خشـم جهالـت یـا تعّصـب کورشـان می سـوزانند و خانواده هـای بسـیاری از 

مسـلمانان را داغـدار می کننـد!

1 . برای مطالعه بیشتر ر.ک: ابن ابی العبری، مختصر تاریخ دول، ص277 - 278.
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مسجد، پناهگاه حاکمان «
 بـدون شـّک، مسـجد به عنـوان کانون امن در بسـیاری از شـرایط نامسـاعد سیاسـی 
و اجتماعـی کـه در جوامـع اسـامی پدیـدار می گـردد، پناهـگاه مـردم بی دفـاع بوده 
اسـت و در ایـن عصـر نیـز این کارکـرد باقی اسـت. همچنین، مسـاجد بـرای حاکمان 
و امـرای اسـامی، نیـز در شـرایط بحـران اجتماعـی و سیاسـی، پناهـگاه بوده اسـت. 
چنان کـه جوینـی بـه یـک نمونـه از آن را در کتـاب تاریـخ خویـش ذکـر می نمایـد: 
»در زمـان حاکـم، ابوعلـی منصـور، طبعـش ظلـم و حیـف و میـل بـود کـه بـر اهـل 
مصـر بـه نهایـت رسـانید. فسـاد زیـادی در مصـر روا داشـت تا جایـی که مـردم مصر 
حوصله شـان سـر آمـد و علیه حاکم شـوریدند و حاکـم و در باریانش به مسـجد جامع 
پناهنـده گردیدنـد و قرآن هـا بـر سـر چـوب کردند کـه اگر ظلم و سـتم بـدون اجازه 
تـو انجـام می گـردد، پـس بـه مـا اذن بدهید کـه مفسـدان را از ایـن فسـاد جلوگیری 

نماییـم و مـردم بـا نظامیـان هم دسـت شـده و وضـع را بدتر کردنـد...«.1

سفر ملکشاه به بغداد
 »در رمضـان484 هـ .ق )1091م(، بار دیگر سـلطان ملکشـاه بـه بغداد رفت. برادرش، 
تُُتـش در ایـن زمـان، حکومـت دمشـق را بـه عهـده داشـت... در ایـن سـال، سـلطان 

فرمـود تـا در بغـداد مسـجد جامع بنـا کنند و دسـتور وی اجـرا گردید«.2 
 خواجـه نظـام الملـک، وزیر الب ارسـان، به کاردانی و کفایت، شـهرتی تمام داشـت. 
در احـواالت او نقـل می کننـد کـه او قبـل از رسـیدن بـه وزارت، وضـع زندگـی خوبی 
نداشـت و حیـران بـود کـه چـه کنـد و مایحتـاج از کجـا بـه دسـت آورد. در یکـی از 
سـفرها، الـب ارسـان وزیـر سـابق خـود، عبدالملـک وزیـر، را گفـت: می خواهم یکی 
از کاتبـان را بـا خـود بـه قصـر ببـرم و خواجه نظـام الملک بـرای کتابت انتخاب شـد. 
 خواجـه نظـام الملـک، قبـل از وزارت در اثنـای اندیشـه امـرار معاش، وضو سـاخت و 
بـه مسـجدی کـه نزدیـک خانه وی بود، رفت و دسـت به سـوی آسـمان دراز کرده، به 

1 . تاریخ جهانگشای جوینی، ج4، ص166-168.

2 . تاریخ روضه الصفا، ص3193.
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عـرض نیـاز بـه درگاه بی نیـاز مشـغول گشـت؛ نـاگاه نابینایی دِر را مسـجد بـاز کرد و 
وارد شـد و گفـت: در ایـن مسـجد کیسـت؟ خواجه جـواب نـداد؛ نابینا با عصـا به ِگرد 
مسـجد گشـت و شـرط احتیـاط بـه جـا آورد و چـون کسـی را نیافت، پیـش محراب 
مسـجد رفـت و زمیـن بکاویـد و کـوزه ای پر از زر مسـکوک بیـرون آورد؛ بعـد از چند 
لحظـه بـازی کـردن بـا آن، همـه را دوبـاره زیـر خـاک در جایش دفـن کـرد و بیرون 
رفـت. خواجـه، بـا فراغت بال، زرهـا را در آورده، با خوشـحالی آماده سـفر گردید و در 
خدمـت سـلطان روان شـد و در انـدک فرصتـی مرتبه وزارت رسـید؛ اّما بعـد از مّدتی 
در عیـن شـوکت و جـال و قدرتـش، روزی از روزهـا همـان نابینـا را در بـازار دید و با 

خـود بـه خانـه بـرد و همان زرهـا را بـا هدایای دیگـر بـه او برگردانید.1
 از ایـن قضیـه تاریخـی بـر می آید که برخی از حاکمان و عامان دسـتگاه سـلجوقیان، 
در عیـن شـوکت و قـدرت و قـرار داشـتن در جایگاه بـاالی مقام سیاسـی و اجتماعی، 
بـه مسـاجد آمـده، بـا خوانـدن نمـاز حاجت و دعـا در پی حـّل برخی مشکاتشـان بر 

می آمدنـد.

1 . تاریخ روضه الصفا، ص3193.
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نقش مهاجرت بازرگانان و تاجران در ایجاد مساجد در جهان «
از بررسـی ها این نتیجه به دسـت می آید که در  گسـترش اسـام، توأم با مسـاجد در 
جهـان، عـاوه بـر هیئت هـای مذهبـی و مبلّغان اسـام، بازرگانـان نیز نقش داشـتند. 
آنهـا بـا مهاجرت از کشـورهای اسـامی به بـاد غیرمسـلمان، نقش بزرگی داشـته اند 
و تأثیرگـذاری آنـان قابـل انـکار نیسـت. نویسـنده »تمـّدن اسـامی در اسـپانیا« در 
ایـن زمینـه می گویـد: »بـا اّطاعـات و معلوماتـی کـه تـا کنـون در اختیـار داریـم، 
مشـکل بتـوان جریـان گسـترش آییـن محّمـدی و جریان گسـترش زبان عربـی را در 
شـبه جزیـره ایبریـا از یـک دیگـر تفکیـک کـرد؛ در عـوض بررسـی هایمان بـه جایی 
رسـیده اسـت کـه می توانیم چگونگی گسـترش آن دو جریـان را به تصویـر در آوریم؛ 
می دانیـم کـه دیـن اسـام در حـال حاضر، نه بـه ضرب شمشـیر و نه حّتی به وسـیله 
مبلّغـان و هیئت هـای مذهبـی، بلکـه در شـیار نفـوذ بازرگانـان گسـترش می یابد«.1 

 در ادامـه، نویسـنده فـوق می افزایـد: »در قـرون وسـطی نیـز بـه احتمال قـوی، وضع 
برهمیـن منـوال بـوده اسـت. البّته، این نوع گسـترش تجـاری، مانع همیاری رسـوالن 
و داعیـان مؤمـن و معتّهـدی نمی شـود کـه با شـخصّیت نیرومنـد خود، اعتبـار و وزن 
عقایـد نیـروزای خـود را دو چنـدان می سـاختند. در قـرن نهـم، بعضـی آیین های کم 
و بیـش مخالـفـ  ماننـد آییـن مالکی یا تعالیـم باطنی فرقـه ای فاطمی هاـ به وسـیله 
شـخصّیت هایی که از شـرق فرا می رسـیدند، آشـکارا یا پنهانی در شـبه جزیره اشـاعه 

می یافـت«.2
 انتشـار مدنّیـت عربـی ـ  اسـامی تابـع عامل هـای گوناگـون بـود. اعتقـادات مذهبـی 
بازرگانـان، روابـط و مناسـبات بیـن روشـنفکران، انتشـار کتاب هـا و رسـاله ها، دعوت 
رسـوالن و داعیـان، حیثّیـت و درخشـندگی افـکار تازه برخـی از این عوامل هسـتند. 
گفتـه می شـود کـه شـبه جزیـره  ایبریـا بـه وسـیله یـک سـپاه عربـی بـه اشـغال در 
آمـده اسـت. ایـن سـپاه بـه ظاهـر از شـرق حرکـت کـرده، پـس از گذشـتن از تنگـه 
جبـل الطـارق... نخسـتین مـوج عربّیت را بـه جریان انداخـت و ابتدا همیـن مناطق را 

1 . هفت قرن فراز و نشیب تمّدن اسامی در اسپانیا، ص290.

2 . هفت قرن فراز و نشیب تمّدن اسامی در اسپانیا، ص290.
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پوشـش داد.1
سـلطان محمـود در اواخـر سـال 404 هــ .ق، در صـدد فتـح نندنـه، یکـی از قـاع 
هندوسـتان کـه بـر سـر راه کشـمیر واقـع بـود، بـر آمـد. او بعـد از محاصـره آن قلعه، 
آنهـا را وادار بـه تسـلیم نمـود و در اوایـل سـال 405 وارد کشـمیر شـد. وی قـاع و 
اسـتحکامات آنجـا را نیـز فتـح نمـود و بـه جـای بتخانه هایشـان، مسـاجد و منابـر 
برپـا سـاخت و بـرای آموختـن قوانیـن اسـام، چنـد تـن از علمـا را به نقـاط مختلف 

هندوسـتان فرسـتاد و خـود بـه غزنیـن برگشـت.2

آثار و پیامدهای فتوحات غزنویان به هندوستان
تبدیــل بت خانه هــا بــه مســاجد و اشــاعه فرهنــگ و گســترش قــدرت ســرزمینی 

م سال ا
 سـلطان محمـود و بسـیاری از سلسـله غزنویـان بنا به شـواهد متعّدد تاریخـی، افزون 
بر نقش توسـعه اسـام در شـبه قاره هندوسـتان، با ساختن مسـاجد و فرستادن علما، 
بـرای تبلیـغ و نشـر احـکام و معارف دین اسـام نیز نقش بسـزایی داشـته اند و از این 
طریـق هـم بـه دین اسـام خدمـت کرده انـد و هـم روابـط و یکپارچگی تحـت قلمرو 
قـدرت سیاسـی خویـش را بـه نیکوترین و مؤثّرتریـن روش بهبود بخشـیدند؛ حّتی در 
خـود غزنیـن مسـاجد جامـع بزرگی را بنا کـرده  و یا توسـعه داده اند. چنان که شـواهد 

تاریخـی گویای این مطلب اسـت:
»سـلطان محمـود بعـد از فتوحـات خود، در سـال 409 بـه غزنین باز گشـت. به دلیل 
ایـن کـه جمعّیـت غزنین زیاد شـده بود و مسـجد شـهر کوچـک به نظـر می آمد، وی 
در صـدد سـاخت مسـجد جامـع بزرگتری برآمد. به دسـتور سـلطان از ممالک اطراف، 
بـا کمـک معمـاران خـاّص، سـنگ های مرمـر گرانبهـا را در آن مسـجد تعبیـه کردند. 
شـکوه و جال این مسـجد، عظمت و اشـتهار جامع دمشـق را از میان برد. می گویند 
در روزهـای جمعـه و اعیاد، سـه هزار غام جهت ادای فریضه در آنجا حاضر می شـدند 

1 . همان، ص299- 300.

2 . تاریخ دیلمان، ص246-249.
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و هـر یـک در جای مخصوص خود مشـغول بـه عبـادت می گردیدند«.1
به طـور کلـی، از پژوهـش دربـاره سلسـله غزنویـان، ایـن نتیجـه بـه دسـت می آید که 
آنـان به سـاخت و سـاز مسـاجد و کتابخانـه و آمـوزش و تعلیم و تربیـت توّجه خاّصی 
داشـتند و سـاختن مسـاجد جامـع را نمـاد و مظهـر قـدرت و شـکوه و اقتدارشـان 
می دانسـتتند و خـود امـرا کـه برجسـته ترین آنهـا سـلطان محمـود غزنوی اسـت، به 
دسـتور ایشـان مسـجد جامع بزرگ در شـهر غزنین سـاخته شـد و دری هم به طرف 

سـرای وی بـرای رفت وآمـد شـخصی او در نظـر گرفته شـد. 
چنان کـه برخـی می نویسـند: »در جـوار این مسـجد )مسـجد جامع غزنین(، مدرسـه 
عظیـم بـا کتابخانـه ای حـاوی کتـب و تصانیـف در علـوم مختلـف و حدیـث و فقه بنا 
نهادنـد و فقهـا و طـّاب از اقصـی نقـاط متصّرفـات غزنویـان، بـرای تعلیـم و تعلّـم در 
آنجـا حاضـر می شـدند و سـلطان محمـود برای آسـایش و رفـاه حال طلبـه موقوفه ای 
در آن مدرسـه معّیـن کـرد کـه از آن محـّل مواجـب هـر یـک از طـّاب را در آغـاز 
مـاه می پرداختنـد. می گوینـد بـرای آنکـه سـلطان هـر وقت بخواهـد به سـهولت وارد 

مسـجد شـود، راه مخصوصـی از مسـجد بـه سـرای وی تعبیـه کردند«.2

1 . تاریخ دیلمان، ص262- 263.

2 . تایخ دیالمه و غزنویان، ص262 -263.
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انقالب ایران و احیاء مجّدد کارکرد مثبت مساجد «
در دوران انقـاب اسـامی ایـران نیـز پـس از رسـیدن بـه پیـروزی بـر اسـاس تفّکـر 
اعتقـادی و عبـادِی مسـجد، پررنگ تریـن، فّعال تریـن و بارزتریـن کارکرد مسـاجد در 
محـور سیاسـت بـوده اسـت. البّته بسـیاری از عملکردهای مسـاجد، به امـور عتقادی، 
اجتماعـی، تبلیغـی و حّتـی هنـری نیـز مربـوط می شـد؛ اّمـا نمادی تریـن نقش هـا 
در طـول انقـاب اسـامی در جهـت مبـارزه سیاسـی بـوده و شـامل کارکرد سیاسـی 

مسـجد بوده اسـت.

ممانعت از تجّمع های سیاسی 
 پـس از واقعـه 15 خـرداد، همان گونـه کـه در مطالـب قبـل هم اشـاره شـد، نیروهای 
امنیتـی و انتظامـی نظـارت خـود را بر مسـاجد و جلسـات مذهبـی افزایـش دادند و با 
کنتـرل شـدید آنهـا و نیـز دسـتگیری عوامـل فّعـال، در واقـع از انجـام هرگونـه عمل 
انقابـی جلوگیـری می شـد. همـه مجالـس مذهبـی قبل از انقـاب به طور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم تحـت کنتـرل و نظـارت رژیـم و مأمـوران زبده سـاواک بود کـه بهترین، 
موثّق تریـن و مفیدتریـن اّطاعـات را در کم تریـن زمـان ممکـن بـه دسـت می آوردند 
و بـه سـازمان خـود منتقـل می کردنـد و گزارش ها، در اسـرع وقت به هسـته سـازمان 
سـاواک ارسـال می شـد؛ مانند: گزارش سـاواک درباره سـخنان انتقادآمیز غامحسین 
شـیرازی، محّمدتقی فلسـفی، حجازی و شـجاعی در مسـاجد و منابر بر ضّد رژیم... و 
تقدیـر از امـام خمینـی... و تأکیـد بر مبـارزه با رژیـم پهلوی و محکوم کـردن نفوذ 

اسـرائیل و بهائیان در کشـور.1
از جملـه عملکردهـای سیاسـی ائّمـه جماعـات مسـاجد و علمـا، پـس از 15خـرداد، 
ارسـال تلگرام هایـی اسـت کـه به محضـر رهبری انقـاب مخابـره می شـد... . در دیگر 
شهرسـتان ها نیـز بـه مناسـبت های مختلـف، اجتماعـات سیاسـی در مسـاجد برگزار 
و باعـث تحریـک مـردم بـه مبـارزه با رژیـم و آگاهـی آنها از وضـع اجتماعی می شـد. 
نمونـه ای از ایـن تجّمعـات را در مسـجد جامـع کـرج، در روز عید فطر سـال 56 و نیز 

1 . مرکز اسناد انقاب اسامی، سند ساواک به شماره بازیابی112-20، کد2/12024، موّرخه16/3/42.
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مسـجد قبـا در تهـران، می تـوان نـام بـرد کـه از عمده تریـن، مؤثّرتریـن پایگاه هـای 
انقـاب در تهـران بود.1

از جملـه فّعالّیت هـای سیاسـی مسـاجد و علمـا و روحانیـان، موضع گیری هـای آنـان 
در مقابـل مسـائل برون مـرزی اسـامی بـود. از بارزتریـن آنهـا، مقابله با صهیونیسـت 
غاصـب و توسـعه طلبی های آن بـود. در آن زمـان کـه رژیـم پهلـوی از حامیـان رژیـم 
اسـرائیل بـود و بدیهـی اسـت کـه عامـان آن رژیـم و سـاواک نسـبت بـه ایـن قضیه 
حّسـاس باشـند و بـا هـر روحانـی و روشـنفکری کـه بـه طریقـی در مقابـل اسـرائیل 
می ایسـتاد، مقابلـه کننـد؛ تـا آنجایـی کـه رژیم، علنـی به خطبـا، روحانیـان و ... اباغ 
می کنـد کـه نبایـد در منابـر به اسـرائیل بـد بگویند و بـه هیچ وجه نباید سـخنی علیه 
اسـرائیل بگوینـد؛ ولـی خطبـا و علمـا هیـچ گاه از آگاهی دهـی بـه مردم در مسـاجد و 

منابـر سـاکت نماندند!2

1 . مسجد و انقاب اسامی، ص86 -87.

2 . همان، ص94.
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نقش و جایگاه مسجد در دنیای توسعه یافته «
 در جوامـع مسـلمان، مسـجد در واقـع، قلـب تپنده حیات اسـام، دارای جایـگاه ویژه 
و اثرگـذار و کانـون و محـور فّعالّیت های جامعه اسـامی اسـت. آنچه اکنـون به عنوان 
»معبـد« در دیگـر ادیـان مطـرح اسـت، ارتباطی عمیق و ریشـه دار با جامعه و مسـائل 
اجتماعـی نـدارد؛ اّمـا مسـجد در ارتبـاط با مسـائل اساسـی و بنیادین جامعـه، نهادی 

مؤثّر و دارای جایگاه ارزشـمندی اسـت.
 مسـجد، هرچنـد یـک واحـد اجتماعـی کوچـک، ولـی نمـاد یـک جامعـه اسـامی و 
نمونـه عینـی حاکمّیـت ارزش های اسـامی اسـت. از آنجـا که مسـاجد در خط دهی و 
هدایـت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی نقـش غیرقابل انـکاری دارند، ضروریسـت که 
در فرآینـد »توسـعه« و »جهانـی شـدن« نقـش مسـاجد و بایسـته های آن در کشـور 

اسـامی بـه دّقـت مورد بررسـی قـرار گیرد.
 در شـرایط کنونـی »توسـعه و جهانی شـدن« و عصر انفجار اّطاعـات، دیگر نمی توان 
در مسـاجد فقـط بـه تـاوت آیـات کریم و نقـل روایتـی از معصومـان، توصیه های 
خاقـی و مشـکات مسـجد و یا اهل محلّه بسـنده کـرد و بهره وری مسـاجد را به این 

حـّد، محدود و متوّقف سـاخت.
مسـاجد، بایـد بتوانـد با رویکرد و رهیافتـی جدید و هدفمند، نمازگـزاران را با وضعّیت 
کنونـی جهـان و رونـد جهانـی شـدن، اهـداف، خوبی هـا و معایـب آن آشـنا کننـد و 
مسـجدی ها بایـد بیـش از هـر زمـان دیگـر در جهـان کنونی بـه »حکومـت جهانی و 

دولـت کریمه« بیندیشـند.1     
در واقـع، در فرآینـد »جهانـی شـدن« در بعـد فرهنگـی، سـعی بـر ایـن اسـت کـه 
فرهنـگ جهانـی را بـه جـای فرهنگ هـای سـّنتی، ملّـی و محلّـی اشـاعه دهنـد. در 
ایـن راسـتا هویّت هـای فرهنگـی کـه دین یکـی از عناصـر اساسـی آن در هـر جامعه 
اسـت، مـورد تعـّرض قـرار می گیرد. ایـن تعّرض با اشـاعه سـکوالریزم به عنـوان یکی 
از مؤلّفه هـای فرهنـگ جهانـی صـورت می گیـرد و نوعی فشـار برای اسـتحاله مذهب 

بـه عنـوان جزئـی از فرآینـد سـقوط سـّنت اِعمـال می گردد.

1 . فروغ مسجد، ج5، ص554.



365 فصل دو: مسجد، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی   

بـر همیـن اسـاس، بیشـترین مقاومـت در مقابل جهانی شـدن از سـوی مذاهب بزرگ 
شـرق، ماننـد اسـام، هندوئیسـم و آییـن کنفوسـیوس صـورت گرفتـه اسـت؛ پیروان 
ایـن مذاهـب، جهانی شـدن را یک پـروژه غربی برای جهانی سـازی سـکوالریزم غربی 

در نظـر می گیرند.
از آنجایـی که اسـام کانـون انس و الفت مسـلمانان و عامل نیرومندی در همبسـتگی 
و اتّحـاد مسـلمانان جهان اسـت، جایگاه اهّمیت اجتماعی و فرهنگـی آن را در موضوع 

»توسـعه و جهانی شـدن« نمی توان نادیـده گرفت.1 
مسـجد همـواره در کنـار کارکرد عبـادی و معنوی خود، کانون اثرگـذار و تعیین کننده 
سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی در جامعـه کشـورهای مسـلمان و حّتی در بین سـایر 
ملّیت هـا نیـز بـوده اسـت. امروز، مسـاجد بایـد آماده باشـند تا بیـش از آنچـه تاکنون 
بوده انـد، در سـطح جهانـی و شـرایط جدیـد توسـعه و جهانـی شـدن، حضـور بسـیار 
گسـترده تر، قوی تـر و تعیین کننده تـری داشـته باشـند. در شـرایط جدیـد نگـرش به 
جهـان، مسـئوالن و متولّیـان مسـاجد، دیگـر نباید محلّه ای، شـهری و حّتی کشـوری 
بیندیشـند؛ چـه اینکـه آموزه هـای دینـی مـا هـم مبتنـی بـر توسـعه همه جانبـه 

مسـلمانان و جهانی اندیشـی اسـت.2
بی دلیـل نیسـت کـه مارسـل بـوازار اسام شـناس سوئیسـی، دربـاره نقـش نیرومنـد 
مسـجد در فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت و وحدت مسـلمانان چنین می نویسـد: »مسجد، 
عامـل نیرومنـدی در همبسـتگی و اتّحاد مسـلمانان جهان اسـت و اهّمیـت  اجتماعی 
و فرهنگـی آن را از ایـن بابـت نمی تـوان نادیـده گرفـت. به ویـژه در روزگار معاصـر 
کـه مسـلمانان شـور و حـرارت صـدر اسـام را بـار دیگـر از خـود نشـان می دهنـد، 
مسـاجد بـه صـورت مراکـز تربیـت روحانـی و پایـگاه جنبش اّمت مسـلمانان نسـبت 
بـه سـتمگران و سـلطه جویان در آمـده اسـت و به تدریج مسـاجد موقعّیت سـال های 

نخسـتین ظهـور اسـام را بـه دسـت آورده اند«.3
از ایـن نکتـه، نباید غافل شـویم که هدف و مبنای اصلی»جهان گسـتری« اسـتکباری 

1 . همان. 

2 . فروغ مسجد، ص562.

3 . بوازار، مارسل، اسام و جهان امروز، ص101و102.
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و نـه »جهانـی شـدن«، سـودجویی و تأمیـن منفعت بیشـتر بـرای دولت هـای بزرگ، 
برتری طلبـی و سـلطه جویی  بـه  نیـز  و  اسـت   ... و  فراملّـی  نهادهـای  و  شـرکت ها 
قدرت هایـی چـون ایـاالت مّتحـده تأکیـد دارد. حّتـی احتمـال مـی رود کـه آنچـه در 
رونـد فرآینـد »جهانـی شـدن« وجـود نـدارد و یـا نمـود ضعیفـی دارد، تـاش بـرای 
تأمیـن نیازهـای اساسـی معنـوی جهانیـان، ماننـد برابری، عدالـت، معنویّـت، اخاق، 
رفـاه همه جانبـه و ... اسـت؛ برعکـس در سـایه آنهـا جهـان امـروز بـا اباحی گـری و 

بحـران معنویّـت، هویّـت و اخـاق روبه رو اسـت.
این در حالی اسـت که نقش مسـاجد در جوامع مسـلمان، بسـط و گسـترش و تعمیق 
ذکـر خـدا، معنویّـت و عواطـف، عدالت، اخـاق، تحکیم بنیـاد روابط انسـان ها، به ویژه 

در درون خانـواده و احتـرام متقابل بزرگ ترها و مانند اینهاسـت.
بـا وجـود ایـن، مـا در انتظـار حکومـت ایـده آل و آرمانـی جهانـی بـه سـر می بریـم و 
وظیفـه افـراد متعّهـد ایـن اسـت کـه ایـن فرهنگ را بسـط و توسـعه دهد کـه در این 
صـورت می تـوان از مسـجد به طـور مؤثّـری در توّجـه دادن افـکار عمومی بـه حکومت 
دولـت کریمـه بهـره گرفـت و تئـوری »تشـکیل دولت کریمـه جهانی« را بـه جهانیان 

ارائـه داد و نـکات مثبـت و ارزنـده آن را بیـان نمود.
در مسـجد، ایـن پایـگاه اعتقـادی مسـلمانان، بایـد تبییـن شـود کـه حکومـت واحـد 
جهانـی اسـامی، تحت رهبری افراد صالح و وارسـته و شـخصّیت های برجسـته دینی 
کـه معصـوم از خطـا و یـا تالی تِلـِو معصوم انـد، ایجاد می شـود. در واقع، خـدا و احکام 

اسـامی و قـرآن، محـور زندگی بشـر قـرار خواهـد گرفت.
در مسـاجد، در کنـار اقامـه نمـاز بایـد افـکار عمومـی بـه ایـن نکتـه جلـب شـود کـه 
توسـعه در حکومـت جهانـی امـام مهـدی بـر محوری هـای اخاقـی، اجتماعـی، 
امنّیتـی اسـتوار اسـت و توسـعه علمـی، قسـط و عـدل از ویژگی هـای بـارز حکومـت 
جهانـی حضـرت مهـدی اسـت. عـاوه بـر آن، در مسـاجد بایـد تبییـن گـردد که 
حکومـت و دولـت جهانـی حضـرت مهـدی مشـروعّیت خـود را از خـدا دارد، بـر 
مبنـای حاکمّیـت عقـل اسـت و از افراد فاسـق و فاجـر و کافـر، در آن حکومت خبری 
نیسـت و خواسـته های بشـر در هنـگام حکومـت جهانـی حضـرت مهدی،الهـی 
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بود. خواهـد 
اگـر بپذیریـم که مسـاجد، محـّل فراهم آمدن »احّباء اهلل« اسـت و واژه مسـجد غیر از 
معنـای خاّصـی کـه دارد، مفهوم دیگـری هم دارد وآنگاه با »بینشـی جهانـی« در این 
عبـارت حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی دّقـت کنیـم، بـه یافته هـای تـازه ای در باب 
جهانـی شـدن خواهیـم رسـید. آن حضـرت فرمودنـد: » الدنیا مسـجد احّبـاء اهلل؛ 

دنیا مسـجد دوسـتان خداست«.1

1 . نهج الباغه، کلمات قصار، ش131، ص493.
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مسجد و اجتماع «
روشـن تر از ادیـان دیگـر، در دیـن اسـام ایـن خاصّیـت دیـده می شـود کـه مسـجِد 
مسـلمانان و خانـه پیامبـر در یـک جـا اسـت و آنجـا مبدأ رسـالت و تبلیـغ، مرکز 
فرماندهـی، محـّل قضـاوت و سیاسـت و میعادگاه تجّمـع و تصمیمات اسـت. چنان که 
در قـرآن خداونـد می فرمایـد: »فـی بیـوت اذن اهلل... و االبصار«1 و این سـّنت در زمان 
خلفـای راشـدین و حکومـت امیرالمؤمنیـن علی نیـز ادامه دارد. طبیعی اسـت که 
چنیـن باشـد؛ زیـرا کـه اسـام دیـن جامع دنیـا و آخـرت  اسـت و دین از سیاسـت و 
از اجتمـاع، تفکیک پذیـر نیسـت. دنیـا و دیـن در ایـن مکتـب در هـم ادغام شـده اند.

 در حکومـت خلفـای امـوی و عّباسـی و از آن بـه بعـد در کلّیـه کشـورهای اسـامی، 
حـّق اصیـل مسـجد، تغییـر یافـت و دخالـت و حاکمّیت آن بـر اجتماع کم شـد؛ ولی 
ارتبـاط دوجانبـه باقـی مانـد و تبعّیـت از حکومـت قـّوت گرفت.2 اگـر به ایـران بعد از 
اسـام نظـر بیندازیـم، می بینیم تاریخ مسـاجد و سرگذشـت سلسـله پادشـاهی ایران 
به هم آمیختـه اسـت... . حّتـی نهضت هـای بزرگ ایرانیـان از جمله قیام مشـروطّیت به 
قـول کسـروی کـه ارادتـی به مذهـب نداشـت، از مسـجد و منبر و محراب سرچشـمه 

اسـت.3  می گرفته 
 در حکومـت صفویّـه کـه اوج مرکزیّـت و قـدرت و سـلطنت در تاریخ بعد از اسـام در 
ایـران اسـت، مسجد سـازی از لحـاظ کمّیـت و کیفّیـت بـه نهایـت خـود می رسـد. در 
عصـر قاجاریـه هـم با وجـود اینکه از جهاتـی انحطاط معمـاری و هنری و ... را شـاهد 
هسـتیم، در عیـن حـال، تعـداد مسـاجد و ابنیـه اسـام زیاد دیـده می شـود.4در عصر 
پهلـوی حکومـت و سیاسـت عـوض می شـود و وضع مسـاجد نیز عوض می شـود و رو 

به خاموشـی و کسـاد می رود.

1 . نور، آیات26- 27.

2 . صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص5.

3 . همان، ص6.

4 . همان،
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تحّول در مساجد «
 بـرای نام گـذاری مسـاجد، در گذشـته اسـم سـاطین، اعیـان، امـرا و عّمـال دولـت 
بـه کار می رفتـه اسـت یـا نـام پیش نمـاز یـا معمـار بر روی مسـجد گذاشـته می شـد؛ 
ولـی امـروز رفته رفتـه بـه جـای آنهـا، نام گذاری هـای معنـوی و ایمانـی بـه کار بـرده 
می شـود. از ایـن جهـت کـه بانـی معّیـن و متعّیـن نداشـته اسـت یـا بنـا بـا همکاری 
اجتماعـی تأسـیس شـده اسـت و یـا از ایـن جهـت کـه خواسـته اند، با توّسـل بـه نام 
ائّمـه جامعّیـت و خلوصـی بیشـتر بـه آن بدهنـد؛1 اّما تحـّول تنها در اسـم گذاری 
نیسـت؛ از نظـر معمـاری و سـاختمان، تأثیـر خـاّص فّنـی ـ مهندسـی و تکنیک هـای 
جدیـد را مشـاهده می نماییـم. سـبک و سـلیقه های جدیـد بـروز می نماید و مسـاجد، 
در جسـت و جوی پاکیزگـی و پاکـی و تسـهیات عملـی، بـرای تطبیق با خواسـته های 

زندگـی ماشـینی بـه پیشـرفت خـود ادامـه می دهند.
از نظـر اداره مسـجد نیـز، بـه جـای موقوفـه و متولّـی سـابق، تمایلی به سـوی هیئت 
مدیـره یـا هیئـت امنا و شـورا دیده می شـود؛ اّما از نظـر محتوا، در دوران اخیر، سـعی 
می شـد مسـجد بیشـتر محلّـی برای تعزیـه داری محـّرم و وعـظ و احیای مـاه رمضان 
باشـد؛ حّتـی مدرسـه و حجـره که یکـی از خصوصّیات مسـاجد قدیم اسـامی اسـت 
خالـی می شـده اسـت؛ ولـی هـم اکنون به نقشـه مسـاجد به تدریـج کتابخانـه و دفتر 
و سـالن سـخنرانی افـزوده می شـود؛ حّتی برخی مسـاجد عـاوه بر اینها، غیـر از دفتر 
و کاس درس قـرآن، قرائت خانـه و سـاختمان درمانـگاه و زیـر زمین هـای مخصـوص 
تـدارک و توزیـع غـذا نیـز دارنـد و برخـی مسـاجد حّتـی اّدعـای تشـکیل یـک مرکز 

اسـامی را دارند.
در گذشـته چنیـن مـوارد کـه برشـمردیم در مسـاجد تعبیـه نشـده بـود؛ اّمـا بـر اثـر 
پیشـرفت و ماشـینی شـدن زندگی، در مسـاجد امـروزی نیز تغییراتی بـه وجود آمد و 

خدمـات و ظرفّیت هـای خدمت رسـانی آن بـه شـکل تـازه ای رونـق یافت.
 مسـئله ای کـه پیـش می آیـد ایـن اسـت کـه آیـا ایـن تحـّوالت و تطـّورات، در جهت 
خواسـته های اسـام اسـت یا حسـاب جداگانـه ای دارد یا نقض غـرض و عامل تضعیف 

1 . صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص7-8.
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اسـام اسـت؟ گمان می کنیم که پاسـخ آن را بهتر اسـت در سـّنت پیشـوایان اسـام 
 و در خـود قـرآن جسـت و جو کنیـم. اّولیـن مسـجد کـه بـه دسـت پیامبـر اکـرم
بنـا شـد، یـک چهـار دیـواری بـود و بـس. بـا فـرش طبیعـی از ریـگ بیابان بنا شـده 
بـود: »ُجِعلَـْت لـی األْْرُض َمْسـِجًدا َو َطُهـوراً؛ زمیـن بـرای مـن محل سـجده و طهارت 
قـرار داده شـد«.1 بعدهـا بـرای اینکـه آفتـاب داغ عربسـتان، نمازگزاران را به سـختی 
نینـدازد، اجـازه داده شـد یک پوشـش حصیری با لیـف خرما باالی سرشـان بیندازند. 
شـاید یـک ایـوان یا صّفـه نیز که محّل همـواری بود، تعبیـه کردند. از منبـر و محراب 
هـم مختصـری وجـود داشـت. اینهـا همـه نشـان آن بـود که مسـجد نبایـد تفصیل و 
تزیین داشـته باشـد؛ فقط سـایبانی داشـته باشـد.2 خوشـبختانه امروز، نمونه مسـجد 

مـورد نظـر اسـام باقی اسـت، آن هم مسـجد خیف اسـت.
سـؤال مـا این اسـت که چطـور چنین وضعّیتـی به وجود آمد و مسـاجد، تزیین شـده 
و باشـکوه شـدند؟ بایـد گفـت کـه بـه طور مسـلّم جـواب ایـن سـؤال، تأثیـر و تحّول 
بشـری اسـت. بشـر، کارش قیـاس به نفـس و خودبینی اسـت و در مرحله اّول، سـعی 
دارد هـر چیـز را در اسـتخدام و اسـتثمار خـود در آورد و در مرحلـه دّوم، هـر چیـزی 
را بـه رنـگ خـود و سـود خـود در آورد. در تاریـِخ سـیر تحّول مسـاجد، سـه دسـته از 

عوامـل زیـر تأثیـر داشـتند و این همـان نقش اجتماعی مسـاجد اسـت. 
1- خـود مـردم و مؤمنـان پیشـنهاد دادنـد و همـه آنهـا حسـن نّیـت و قصـد ثـواب 
داشـتند. چـون خـدا از همـه برتر اسـت و بهترین چیزهـا باید نثار نام او شـود. پس به 
قیـاس خانه هـای خودمـان و بـزرگان دنیا، خانـه خدا و اولیـای خدا بایـد از هر مکانی 
زیباتـر و باشـکوه تر باشـد؛ از اینجـا نهضت تعظیم و تزیین مسـاجد سرچشـمه گرفت.

2- زورمنـدان و سـاطین، چـون خـود را جـدای از مـردم می دیدنـد و نمی خواسـتند 
بـه طـور دائـم بـه همیـن سـبک زندگـی کننـد و از طـرف دیگـر می دیدند کـه مردم 
بـه دیـن خـدا اتّـکا و احتـرام دارند، مسـجد را به عنـوان یـک زمینه تفاهـم بین خود 
و مـردم یافتنـد. آنهـا تصّورشـان ایـن بـود کـه با تجلیـل و عمـارت مسـجد می توانند 

1 . صحیح بخاری، ج1، ص91. 

2 . نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص10.
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خـود را در دل مـردم جـای دهنـد و بـا نقش ظـّل الهی، به یـک نوع تحکیـم قدرت و 
ضمانـت بقـا دسـت  یابند. البّته، این کار همیشـه از روی سـوء نّیت و به قصد اسـتفاده 
از عقایـد و عواطـف مـردم نبـود و شـاید در مـواردی تمایـل بـه توبـه بـه درگاه خـدا، 
بـرای جبـران گناهـان و کّفـاره ظلم هـا، آنهـا را بـه طـرف عمـارت مسـجد و زیارتگاه 
می کشـانده اسـت. در هـر حـال، مسـجد یـا معابـد عامـل پیوندی بـرای پادشـاهان و 
حـّکام بـا مـردم و با خدا گشـت. ایـن کیفّیت یا حقیقت، آن قدر سـابقه دار و ریشـه دار 
اسـت کـه در زمـان خـود پیامبـر اسـام همزمان با مسـجد او مشـاهده می شـود؛ 
مسـجدی کـه قـرآن نامـش را مسـجد ضـرار می گـذارد، خـود را در میـان جامعـه 

اسـامی نشـان می دهد. 
3- متولّیـان معابـد و مسـاجد، یعنـی کَهَنـه و روحانیـان کـه خواهـان امتیـازی برای 

خـود در برابـر دولـت و ملّـت بودنـد نیـز از جملـه ایـن عوامـل بـه حسـاب می آیند.
بنابرایـن، نتیجـه سـه عامـل فـوق باعـث شـد کـه مسـجد بـه مکانـی زیبـا، مجلّـل، 
مقـّدس، وسـیع و رفیـع تبدیل گردد و محّل تفاهم عناصر سـه گانه ای چون سـلطنت، 

روحانّیـت و مردم شـود.
اگـر مسـجد بـه این ترتیـب به صـورت محیط تفاهـم سـه جانبه در آمد، بـه این دلیل 
بـود کـه میـدان برخـورد بین شـیطان و خـدا نیز بـود. به عبـارت دیگر، مسـجد محّل 
تضـاّد میـان روح بشـرِی حیوانـی بـا روح انسـانِی الهـی اسـت؛ بشـری کـه می خواهد 
هـر چیـزی را بـه رنـگ خـود و به سـود خـود در آورد و خدایی کـه می خواهـد دنیا و 

انسـان ها بـه رنـگ او درآیند.1 
اکنـون ببینیـم کـه قرآن سـّنت، شـرط اصالت مسـجد و اسـاس آن را در داشـتن چه 
چیـزی می داننـد؟ قـرآن پایـه و اسـاس را در داشـتن تقـوا و طهـارت بیـان می کند.2 
قـرآن بـه سـازنده و نّیت سـازنده توّجـه دارد و آنهایی را که مسـجد را به قصد اختاف 

و آزار پیامبـر اسـام و مـردم بنـا نهاده انـد، منـع می نمایـد.3 به گفتـه مولوی:
ما درون را بنگریم و حال را                       

1 . نقش متقابل مسجد و اجتماع ، ص14.

2 . توبه، آیات107، 108، 109، 28؛ بقره، آیه114.

3 . توبه، آیه17-18.
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نِی درون را بنگریم و قال را
 پـس، خـدا بـا محتـوا و اثـر، کاری دارد و بشـر بـا ظاهر و زرق و برق مسـجد سـروکار 
دارد. قـرآن و پیغمبـر اسـام نـه تنهـا مسـجد را مثـل کلیسـا بـرای تاج گـذاری 
پادشـاهان، جایـی بـرای فریبـکاری و زیانـکاری دنیاداراِن دنیاپرسـت نمی دانـد، بلکه 
عنایـت خاّصـی نسـبت به تـوده اجتماع داشـته اند و از ابتدا مسـجد، متعلّـق به عموم 

بوده اسـت.1 

1 . آل عمران،آیه96؛ حّج، آیه 27 و 40؛ بقره، آیه125.
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مسجد، مرکزی عبادی، سیاسی «
در واقـع، آنچـه بررسـی های تاریخـی بـه مـا نشـان می دهـد، گویـای ایـن اسـت کـه 
مسـجد در چندیـن قـرن، یعنـی از قـرن اّول تـا قـرن چهـارم و پنجـم مرکـز عبـادی 
و سیاسـی بـوده اسـت. مسـجدهای مهّمـی چـون: »مسـجد مطـرزی، مسـجد قدیـم 
و مسـجد عقیـل، سـده چهـارم هجـری در نیشـابور«، »جامـع قرطبه )170هــ .ق(«، 
»جامـع اعظـم قیـروان در سـده پنجـم«، »جامـع اصفهـان در سـده پنجـم هــ .ق«، 
»جامـع حلـب در سـده پنجـم«، در کنـار مناسـک عبـادی ـ  سیاسـی، محـّل تعلیم و 

تربیـت نیـز بوده انـد«.1 
 در زمـان پیامبـر گرامـی مسـجد، عاوه بر وظیفـه مرکزیّت مذهبـی، محلّی برای 
امور سیاسـی نیز بود. »در اسـام مسـائل سیاسـی، منفّک از مسـائل مذهبی نیسـتند. 
سیاسـت و مذهـب چنان یگانه اند که احکام اسـامی شـامل عبـادات، معامات و تمام 
اعمـال فـردی و اجتماعـی می شـود. عـاوه بـر ایـن، مسـاجد بـه عنـوان محلّـی برای 
قضـاوت و داد خواهـی و بحث هـای عمومی و اسـتراحت مسـافران و بینوایـان نیز مورد 
اسـتفاده قـرار می گرفت«.2حاکمـان اسـامی برای جلـب نظر اندیشـه ها و تضارب آراء 
در مسـاجد، کتابخانـه هـم تأسـیس می کردند و یـک آرامش فکری برای بررسـی های 
علمـی و تحقیقـی فراهـم می کردنـد. از جملـه می توان بـه »مکتبه الزهـرا« در قرطبه 
اسـپانیا اشـاره کـرد. »اّولیـن و شـاید مشـهورترین کتابخانـه در »مکتبـه الزهـرا« در 
قرطبـه اسـپانیا قـرار داشـت که به وسـیله »حکـم«، خلیفه امـوی )خافـت از 366- 
350هــ .ق/ 976-961( تأسـیس یافتـه بـود. حکم که بـه نام المسـتنصر معروف بود، 

دانشـمندترین و دانش دوسـت ترین حاکـم در تاریـخ اسـام بود«.3

1 . تاریخ تمّدن و فرهنگ اسامی، ص145.

2 . نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمّدن اسامی، ص4.

3 . نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمّدن اسامی، ص140.
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مساجد و نماز «
 مسـاجد در گـذر زمـان، یعنـی از صـدر اسـام تـا کنـون، مـکان خاکسـاری و محـّل 
انـس بـا معبـود بوده اسـت که مؤمنـان در شـبانه روز چند بار به مسـجد رفتـه، اعمال 
عبادی شـان را بـه انجـام می رسـانند. افـزون بر آن، هفتـه ای یک بار در مسـاجد جامع 
و مصلّی هـا تجّمـع نمـوده، مسـائل روز در مقوله هـای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی، نظامـی و به ویـژه توطئه هـای دشـمنان را از زبـان و بیـان خطبـا و وّعـاظ 
می شـنوند. در حقیقـت، تأثیـرات محتـوای خطبه هـا در بیـداری و سـازندگی مـردم 
قابـل سـتایش اسـت. بـزرگان دین همـواره به مـردم، به ویژه بـه مسـئوالن و نخبگان 
سیاسـی و اجتماعـی جایـگاه و اهّمیـت نمـاز جمعـه و جماعـت و عمـق تأثیرگـذاری 

مطالـب دارای محتـوای سـالم را گوشـزد نموده انـد.
 بیدارگـر عصـر مـا، امـام خمینـی در این خصـوص توصیـه و سـفارش های مهم و 
ارزنـده ای بـه مسـلمانان کرده اسـت کـه در اینجا به ذکر برخی سـخنان ایشـان اکتفا 

می نماییـم.

مقابله دشمنان با مساجد
همـواره مسـاجد سـنگری بـرای رویـاروی بـا دشـمنان بیرونـی نیـز بـوده اسـت؛ 
چنان کـه امـام خمینـی در خصـوص مقابله بـا دشـمنان می فرماید: مبـارزه با علم 
و فرهنـگ بـا شـّدت هرچه بیشـتر ادامـه دارد و می خواهند ملّت بدبخت را به دسـتور 
اسـتعمارگران، عقب مانـده نگـه دارنـد؛ بـا اّدعـای اسـام و تظاهـر به مسـلمانی، کمر 
بـه نابـودی اسـام بسـته و احکام مقّدسـه قـرآن را یکی پـس از دیگری، محـو و نابود 
می کننـد. علمـای اعـام و محصـان علـوم اسـامی در تحـت فشـار عّمـال اسـتعمار 
دسـت و پـا می زننـد. مـدارس علـوم دینّیه، مسـاجد و محافـل اسـامی را می خواهند 

قبضـه کننـد و ایـن برنامـه را مقـداری عملـی کرده اند.1
در بیـان دیگـرش چنیـن می گوید: دفـاع از حّق و اسـام از بزرگ ترین عبادات اسـت. 
بگـذار عبادت گاه هـای مـا را در ایـن شـهر مبـارک )ماه رمضـان 1389 هــ .ق مطابق 

1 . صحیفه نور، ج1، ص158.
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بـا مـرداد 1357 هــ.ش( بـه خـون بکشـند و ببینید که مسـلمانان با عبـادت بزرگ تر 
مـاه شـریف را می گذارننـد... مأمـوران شـاه به مسـجد ریختـه و به قتل و جـرح مردم 

بی دفـاع پرداخته انـد و مسـجد را بـه آتش کشـیده اند.1
سـرانجام، بـه آن نتیجـه رسـیدند کـه مسـجد و محـراب و دانشـگاه را بایـد بـه یـک 
وضعـی درسـت کـرد کـه نتیجـه نداشـته باشـد؛ یعنـی آن نتیجـه ای که از مسـجد و 

محـراب و منبـر و از دانشـگاه بایـد حاصـل بشـود، خنثـی کننـد.2

محتوای نماز جمعه از دیدگاه امام خمینی
 در اندیشـه دینـی مـا بـه محتـوای مطالبـی کـه برای عاشـقان دیـن بیـان می گردد، 
توّجـه جـّدی شـده اسـت و بـزرگان دینـی در ایـن مـورد همـواره سـفارش می کنند. 
دربـاره محتـوای نمـاز جمعـه و آشـنایی مردم بـا نیازهـا و وظیفه خطیرشـان، یکی از 
رهبـران عصـر مـا می گوید: باید سـعی شـود خطبه ها پرمحتـوا باشـد. در خطبه ها هم 
بایـد امـر بـه تقـوا و این گونـه مسـائل رعایت شـود و هم مـردم را به وحـدت و حضور 

در صحنـه دعـوت نمایند.3
 نمـاز جمعـه یـک اجتماع سیاسـی اسـت، در عیـن حال کـه عبادت اسـت؛ در خطبه 
نمـاز جمعـه بایـد مسـائل سیاسـی روز طـرح بشـود؛ گرفتاری هـای مسـلمانان طـرح 

4 بشود.
 ضمـن انجـام ایـن فریضـه، مـردم را در خطبه هـای نمـاز بـه وظایف مهـم و خطیری 
کـه دارنـد، آشـنا سـازید و از توطئه دشـمنان اسـام و مملکـت آگاه کنید و بـه اتّحاد 

و وحـدت کلمه دعـوت نمایید.5
در هفتـه، یـک اجتمـاع بـزرگ از همـه در یـک محـّل و نمـاز جمعـه کـه مشـتمل بر 
دو خطبـه اسـت کـه در آن خطبتیـن بایـد مسـائل روز، احتیاجات کشـور، احتیاجات 
منطقـه و جهـات سیاسـی، جهـات اجتماعـی، جهـات اقتصـادی طـرح بشـود و مردم 

1 . همان، ج2، ص88.

2 . صحیفه نور، ج7، ص127.

3 . امام در سنگر نماز، ص139.

4 . امام در سنگر نماز، ص139.

5 . همان. ص140.
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مّطلع بشـوند بـر این مسـائل.1
نمـاز جمعـه کـه نمایشـی از قـدرت سیاسـی و اجتماعـی اسـام اسـت، بایـد هـر چه 
شـکوهمندتر و پرمحتواتـر اقامـه شـود. ملّـت مـا گمـان نکننـد کـه نمـاز جمعـه یک 

نمـاز عاّدی اسـت.2 
 در خطبـه نمـاز جمعـه مقـّدرات مملکـت بایـد بیـان شـود؛ مسـائل سیاسـی کـه در 
مملکـت بایـد جریـان پیـدا کنـد، مسـائل اجتماعی کـه در مملکـت باید جریـان پیدا 
کنـد، گرفتاری هـای مسـلمان ها، اختافـات مسـلمان ها، در آن خطبه هـا بایـد طـرح 

بشـود و رفع بشـود.3

آثار و برکات نماز جمعه و جماعت
 امـام خمینـی دربـاره اثـرات نماز جمعـه و جماعت، خطـاب به جوامع مسـلمانان 
می فرمایـد: هـر روز اجتماعـات در تمام مسـاجد کشـورهای اسـامی از شهرسـتان ها 
گرفتـه اسـت تـا دهـات و قـراء و قصبـات، روزی چند مرتبـه اجتماع بـرای جماعت و 
بـرای اینکـه مسـلمانان در هر بلدی، در هر قضیه ای از احوال خودشـان مّطلع بشـوند، 

از احـوال مسـتضعفان اّطاع پیـدا کنند.4
اجتمـاع کنیـد و نمازهـای جمعه را باشـکوه بجا بیاوریـد و نمازهـای غیرجمعه را هم؛ 

کـه شـیطان ها از نماز می ترسـند، از مسـجد می ترسـند.5
در صـدر اسـام هـم، نمـاز جمعـه و مسـاجد چنیـن وضعـی داشـتند کـه اجتماعات 
وسـیله ای بودنـد بـرای رفـع گرفتاری هـای مسـلمانان و تصمیم گیـری در مقابلـه بـا 
دشـمنان اسـام و شـما اگـر خطبه هـای آن زمـان را مطالعـه کنیـد، می بینیـد کـه 

چقـدر آنهـا پرمحتـوا بودند.6
در صدر اسـام، مسـائل سیاسـی در مسـجد به وسـیله آنهایـی که امام جمعـه بودند، 

1 . همان، ص143.

2 . امام در سنگر نماز، ص144.

3 . همان، ص145.

4 . صحیفه نور، ج8، ص264.

5 . همان، ج12، ص149.

6 . همان، ج17، ص53.
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حـّل و فصـل می شـد و نقشـه های جنگ در آنجا کشـیده می شـد.1
مسـجد مسـلمانان در زمـان رسـول خـدا و در زمـان خلفایـی کـه بودنـد... مرکز 
سیاسـت اسـام بـوده اسـت. در روز جمعـه بـا خطبه جمعـه مطالب سیاسـی، مطالب 
مربـوط بـه جنگ هـا، مربوط به سیاسـت مدن، اینها همه در مسـجد درسـت می شـده 
اسـت. شـالوده اش در مسـجد ریختـه می شـده اسـت. در زمـان رسـول خـدا و در 

 2.زمـان دیگـران و در زمـان حضـرت امیر
 در واقـع، دیـدگاه امـام خمینی درباره کارکرد مسـاجد این اسـت که باید مسـاجد 
مـا هماننـد زمـان پیامبر گرامـی، کارکرد چندمنظـوره برای حّل و فصل بسـیاری 
از مسـائل اجتماعـی و سیاسـی، اقتصـادی مسـلمانان باشـد؛ اّمـا مسـجد، تنهـا محّل 
تجّمـع پیرزنـان و پیرمـردان نباشـد؛ چـون اگـر چنیـن شـود در حقیقـت، خواسـته 

دشـمنان اسـام را پیـاده کرده ایم.

1 . همان، ص39.

2 . صحیفه نور، ج11، ص120.
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نتیجه سخن «
 از مطالـب یادشـده، نتیجـه می گیریـم کـه مسـجد در تاریـخ اسـام، نقـش مؤثّـری 
در رسـاندن پیـام الهـی بـه مؤمنان و بـاروری اسـتعدادهای متعالـی آنان داشـته و به 
عنـوان یکـی از قوی تریـن وسـیله ارتبـاط جمعـی، دارای آثـار بـس مقّدسـی اسـت؛ 
چنان کـه مسـاجد امـروزی، چنیـن نقشـی را دارا اسـت. مسـاجد، همـواره بسـتری 
مناسـب بـرای تعامـل و تفاهـم فکـری و نیـز در مقابـل تضاّد فکـری میـان حاکمان و 
مـردم  بـوده اسـت. از نیمـه قـرن سـّوم تـا قـرن چهارم، مـا شـاهد ضعف عّباسـیان و 
بـه قـدرت رسـیدن خاندان هـای آل بویـه، فاطمیـان، اخشـیدیان، اندلـس، غزنویان و 
سـلجوقیان هسـتیم کـه مسـاجد در ایـن دوران، یکـی از پایگاه هـای تبلیغاتـی بـرای 
تغییـر افـکار عمومـی رعایـای  آنهـا محسـوب می شـد. حاکمـان از مسـاجد بـه عنوان 
مظهـر و نمـاد سیاسی شـان اسـتفاده می کردنـد و در راسـتای آن هـدف، به تأسـیس 
یـا تعمیـر مسـاجد می پرداختنـد. خاندان هـای فـوق، بـه خاطـر دنبالـه روی و عقـب 
نمانـدن از حکمـای سـلف، بـا جدیّت تـاش می کردند تا مسـاجد را باشـکوه بسـازند 
و بعـد از آن بـه احیـاء و ترویـج علـم و دانـش و نمایـش اقتـدار اجتماعـی، سیاسـی و 
فرهنگـی بپردازنـد و اظهـار وجود نمایند. به عنـوان مثـال، در دوره عبدالرحمن ناصر، 
مسـاجد شـهر در اندلـس به سـه هزار رسـیده بـود و نیز »جوهـر سیسـیلی«، فرمانده 
فاطمیـان، شـهر قاهـره و مسـاجد جامع االزهـر را بنا کـرد و آل بویه بعـد از فتح بغداد 
بـه مسـاجد و قبـور ائّمـه توّجـه کرده و سـرمایه های زیـادی را به تعمیر و سـاخت 
و سـاز آن اختصـاص داده بودنـد. همچنیـن، بعد از به قدرت رسـیدن سـلجوقیان، این 
رونـد رو بـه کاهـش نهـاد. در واقـع، کارکـرد مسـاجد نیـز در ابعـاد گوناگـون، به ویژه 
کارکـرد آموزشـی آن از ایـن زمـان به بعد، بیشـتر کم رنـگ شـد و نظام الملک به جای 

آن بـه تأسـیس نظامّیه هـا روی  آورد.
غزنویـان، به ویـژه سـلطان محمـود غزنـوی بـا فتـح هندوسـتان، مسـاجد را جایگزین 
معابـد و بتکده هـا نمـوده، علمـا را بـرای آمـوزش احکام اسـام، بـه آنجا فرسـتاد و در 
غزنـه بـه تأسـیس مسـاجد و کتابخانـه بزرگ دسـت  زنـد و فراگیـری علـم و دانش را 

رونق بخشـید.
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آل بویـه بـه دلیـل اعتقـاد بـه مذهـب شـیعه، بـه مشـاهد مشـّرفه و مرقدهـای مطّهر 
اهل بیـت بسـیار توّجـه می کردنـد و در تعمیـر و بزرگداشـت ایـن اماکـن تـاش 
فراوانـی می کردنـد. از ایـن رو، بـزرگان و علمـای تشـیع بـه آنـان و اقداماتشـان توّجه 
خاّصـی داشـتند. علمـای بزرگـی چـون شـیخ مفیـد، سـّید مرتضـی و سـّید رضی در 
زمـان دولـت آل بویـه حضور داشـتند. بنابراین، در این زمان تشـیع از رشـد اجتماعی، 

فرهنگـی و سیاسـی باالیـی برخـوردار بودند.
آل بویـه، بـه محـض دسـت یافتـن بـه بغـداد در صدد توسـعه مذهـب زیدیـه بودند و 
معتقـد بودنـد کـه خلفای عّباسـی خافـت را از مسـتحّقان اصلی اش غصـب کرده اند. 
بـر اسـاس ایـن بـاور، با یـک بـازی پیچیده سیاسـی، در سـال 334 هجری مسـتکفی 
بـاهلل، خلیفـه عّباسـی، را بـه خلـع کردنـد و به زنـدان انداختنـد و پسـرش را روی کار 
آوردنـد. بنابرایـن، نخسـتین جلوه هـای عدم اعتقـاد به خلفای عّباسـی را بـا برکناری 
خلیفه نشـان دادند. از دیگر سـو، عضدالدوله از جمله سـاطین بود که در فرونشـاندن 
آتـش اختـاف مذهبـی مجّدانـه تـاش کرد و شـهر بغداد را آباد سـاخت و مسـاجد و 

بازارهـا را ترمیـم کرد. 
همچنیـن، عّباسـیان به ویـژه به وسـیله قدرت سـلجوقیان، خواسـتند طریـق جماعت 
اهـل سـّنت را در مقابـل فرقه های شـیعه، به ویـژه فاطمیـان اسـماعیلّیه تقویّت کنند. 
تأسـیس نظامیـه در قـرن پنجـم هجری را بایـد یکـی از مظاهر اختاف هـای مذهبی 

شـیعه و سـّنی دانست. 
از طرفـی، سـبکتکین بعـد از مـرگ پـدرـ کـه در غزنیـن از طرف سلسـله سـامانیان، 
حکومـت آنجـا را داشـت ـ بـه سـال 352 بـه جـای او نشسـت و از منصـور اّول اطاعت 
نکـرد. پس از درگذشـت سـبکتکین، پسـر او سـلطان محمـود غزنـوی )1030-998( 
روی کار آمد. محمود پس از 17 بار لشکرکشـی به هندوسـتان، قسـمت شـمال غربی 
آن سـرزمین را بـه تصّرفـات خـود ملحـق کـرد. حقیقـت امـر ایـن اسـت که سـلطان 
محمـود و بسـیای از حاکمـان سلسـله عزنویـان، بنا به شـواهد متعّدد تاریخـی، افزون 
بر داشـتن نقش مثبت در جهت توسـعه اسـام در شـبه قاره هندوسـتان، با سـاختن 
مسـاجد و فرسـتادن علمـا بـرای تبلیغ و نشـر احکام و معـارف دینی و علوم اسـامی، 
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تاش هـای شایسـته ای داشـته اند. در واقـع، اسـام را محمـود غزنـوی به هندوسـتان 
بـرد و بت پرسـتان آن دیـار را مطیـع اسـام نمـود و بـا سـاختن مسـاجد بـه جـای 
بت هـا، نـدای توحیـد را در آن سـرزمین طنین انـداز نمـود؛ ایـن حقیقتـی اسـت کـه 

خیلـی از خاورشناسـان و تاریخ نـگاران بـه آن اقـرار دارند.
حقیقـت ایـن اسـت کـه روابـط میـان حاکمـان و مـردم در دوران خلفـای عّباسـی 
ضعیـف بـوده اسـت و از مسـاجد فقط بـرای تحکیم اقتـدار حاکمّیت خویش اسـتفاده 
سیاسـی می کردنـد. از جانـب دیگـر، امـرای آل بویـه نیز اصـول و استراتژی شـان را در 
مسـاجد بـه اّطـاع مـردم می رسـاندند و برخـی از خط مشـی ها و شعارهای شـان را به 
دیوارهـای مسـاجد نقـش می کردنـد. از این رو، روابـط حاکمان آل بویه با مردم حسـنه 

و رضایت بخـش بوده اسـت.
بـه عنـوان نمونـه، بـرای نشـان دادن کارآیـی سیاسـی مسـاجد در قرن چهـار و پنج، 

برخـی نـکات را اشـاره می نماییـم: 
در مسـاجدِ حکومـت اغلبی شـمال آفریقا و سیسـیل، بانگ اعام به حکومت نشسـتن 
حکمـران جدیـد طنین انـداز شـد. در آن روز کـه مصـر را فتـح نمودنـد، پایگاه شـان 
را در کنـار مسـجد قـرار دادنـد و در اّولیـن خطبـه سیاسـی ـ عبـادی جمعـه، خافت 
معـز بـرای مـردم مصـر بیـان می شـود و از او و اقتدار و شـوکتش بـرای تحکیم قدرت 
سیاسـی و دینی شـان تجلیـل می شـود و نیـز بـا تمام تـوان و هّمـت بلند، در شـمال، 
مسـجد ابن طولـون شـهر قاهـره و مسـجد االزهـر را می سـازد. در واقـع، مهم تریـن 

شـاخصه مسـجد در اسـام، پیوند سیاسـت و دیانت اسـت. 
 همچنیـن، در عصـر عبدالرحمـن ناصـر، افزون بر سـاخت مسـاجدی جدید، مسـاجد 
مهجور نیز گشـوده و فّعال شـد و مردم به تعمیر مسـاجد و اقامه نماز در این مسـاجد 
روی آوردنـد. امیـر عبدالرحمـن سـّوم بـا ایجـاد وحـدت ملّـی و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا 
قشـرهای گوناگـون جامعـه در اندلـس، بزرگ ترین پیـروزی و بقای مسـلمانان در قاره 

اروپـا محسـوب می شـود و نامـش در ردیـف قهرمانان اسـام در اروپا ثبت شـد.
در واقـع، در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش بودیـم: اساسـی ترین کارکـرد راهبـردی در 
جهـت رونق بخشـی مسـاجد در قـرن چهـار و پنـج چـه بـوده و اهّمیت آن نسـبت به 
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زمـان فعلـی چیسـت؟ اکنـون بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه مسـجد در تاریخ اسـام 
نقـش مؤثّـری در رسـاندن پیـام الهی بـه مؤمنان و بـاروری اسـتعدادهای متعالی آنان 
داشـته و بـه عنـوان یکـی از قوی ترین وسـیله ارتباط جمعـی، دارای آثار بـس مقّدس 

اسـت؛ چنان کـه مسـاجد امـروزی همچون نقشـی را دارا اسـت.
قـرآن کریـم از مسـجد، دو تصویـر بـا دو نـوع کارکـرد متفاوت ارائـه داده اسـت. ابتدا 
تصویـری از جبهـه ایمان و جایگاه و کارکردهای آن و سـپس ترسـیم تابلویی از جبهه 

کفـر بـا کارکردهای ویژه خـود، ارائه داده اسـت.
بـا روش هـای گوناگـون در  از مسـجد  بـه اهـداف خـود  دولت هـا، بـرای رسـیدن 
طـول تاریـخ بهـره برده انـد؛ مـردم نیـز بـا اسـتفاده از مسـاجد خواسـته ها، فریادها و 

انتقادهایشـان را از طریـق آن اعـام و پیگیـری می کردنـد. 
از ایـن رو، یکـی از کارهـای مثبـت خلفـای فاطمـی، توّجه جّدی شـان به رونق بخشـی 
مسـاجد در ابعـاد گوناگون بوده اسـت. آشـکار اسـت که خلفـای فاطمی اکثـر عایدات 
خـود را صـرف مسـجد می کردنـد و آن را جـزو افتخارات شـان می دانسـتند. جوهـر 
غـام المعـز خلیفـه فاطمی دعـوت برای خاندان علـوی را آغاز نمود. وقتی از سـاختن 
شـهر قاهـره فراغـت یافـت، دسـتور داد کـه دیگـر به نـام عّباسـیان خطبـه نخوانند و 
در عـوض، خوانـدن خطبـه را بـه نـام المعـز فاطمی مرسـوم نمـود. بر همین اسـاس، 
هـدف فاطمیـان در سـاختن مسـجد، هـم عبـادت بـود و هـم فّعالّیت هـای سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتماعی.
در آن زمـان از روش هـای گوناگـون، بـا محوریّـت مسـاجد در جهـت آگاهـی مـردم 
و نشـر معـارف الهـی و رونـق علـم و دانـش بهـره می گرفتنـد. از جملـه، سـاطین 
حنفی مذهـب سـلجوق بـا زخـم شمشـیر، کشـتار مخالفـان و خـوار کـردن مذاهـب 

دیگـر، سیاسـت های مذهبـی خـود را جامـه عمـل می پوشـاندند.
در  سـلجوقیان  سلسـله  کـه  می آیـد  دسـت  بـه  چنیـن  تاریخـی،  پژوهش هـای  از 
راهبردشـان، در مقابـل دشمنانشـان از مسـاجد بـرای تقویّت روحّیه خود و لشـکریان 
بهـره می بردنـد. تاریـخ، دعـا و مناجات الب ارسـان را بـرای پیروزی بر دشـمن، ذکر 

می نمایـد.
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خلفـای فاطمـی و عّباسـی، سـاطین آل بویه، امویـان اندلـس، سـلجوقیان و غزنویان 
از مسـاجد، اسـتفاده های سیاسـی، علمـی و آموزشـی، اجتماعـی و ... کردنـد. آنهـا بـا 
سـاختن مسـاجد باشـکوه یـا تعمیر آنهـا، محلّی بـرای تجّمع اندیشـمندان بـه منظور 

تدریـس علـوم و مناظـرات فراهـم  کردنـد و به شـوکت و اقتدارشـان افزودند. 
در دوران انقـاب اسـامی ایـران نیـز، پـس از پیـروزی بر اسـاس محور هـای اعتقادی 
و عبـادی، پررنگ تریـن، فّعال تریـن و بارزتریـن بخـش کارکردهـای مسـاجد در محور 
سیاسـت بـوده اسـت. از جملـه: عملکردهـای سیاسـی ائّمـه جماعات مسـاجد و علما 
پـس از 15خـرداد، ارسـال تلگرام هایـی کـه بـه محضـر رهبـری انقـاب و ... . غیـر از 
تهـران، در دیگـر شهرسـتان ها نیـز بـه مناسـبت های مختلـف، اجتماعـات سیاسـی 
در مسـاجد برگـزار و باعـث تحریـک مـردم بـه مبارزه بـا رژیـم و آگاهی آنهـا از وضع 
اجتماعـی می شـد. مسـجد، هرچنـد یـک واحـد اجتماعـی کوچـک، ولـی نمـاد یـک 
جامعه اسـامی و نمونه عینی حاکمّیت ارزش های اسـامی اسـت. از آنجا که مسـاجد 
در خط دهـی و هدایـت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی، نقـش غیرقابل انـکاری دارند؛ 
مسـاجد بایـد بتواننـد با رویکـرد و رهیافتـی جدید و به طـور هدفمند، نمازگـزاران را 
بـا وضعّیـت کنونـی جهان و روند جهانی شـدن و معایب آن آشـنا کنند و مسـجدی ها 
بایـد بیـش از هـر زمان دیگـر، در جهان کنونی بـه »حکومت جهانـی و دولت کریمه« 

. بیندیشند
مسـجد، همـواره در کنار کارکـرد عبادی و معنوی خود، کانون اثرگـذار و تعیین کننده 
سیاسـی، فرهنگـی اجتماعـی در جامعـه و کشـورهای مسـلمان و حّتی در بین سـایر 
ملّیت هـا نیـز بـوده اسـت. در مسـاجد، در کنـار اقامه نمـاز باید افـکار عمومـی به این 
نکتـه جلـب شـود کـه توسـعه در حکومـت جهانـی امـام مهـدی بـر محوری های 
اخاقی، اجتماعی، امنّیتی اسـتوار اسـت و توسـعه علمی، قسـط و عدل از ویژگی های 

بـارز حکومت جهانـی حضرت مهدی اسـت.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
نهج الباغه «
شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، تهران، مرکز اسناد انقاب اسامی، 1380هـ.ش.  «
ــوران، ترجمــه: دکتــر حیــن فروغــی،  « ــا همــکاری هانــری ل آنــدره میــکل، اســام و تمــّدن اســامی، ب

تهــران، انتشــارات ســمت، 1381هـــ.ش.
ــامی،  « ــاب اس ــوزش انق ــارات و آم ــران، انتش ــان، ته ــروه مترجم ــّدن، گ ــخ تم ــت، تاری ــل دوران وی

1371هـــ.ش.
لوبــون، گوســتاو، تاریــخ تمــّدن اســام و عــرب، مترجــم: ســّید محّمدتقــی فخردایــی گیانــی، تهــران،  «

دنیــای کتــاب، چــاپ دّوم.
مــودودی، ابواالعلــی، تمــّدن اســام و غــرب، مترجــم: ابراهیــم امینــی، تهــران، کانــون انتشــارات چــاپ  «

ــا. ــارم، بی ت چه
سیف آزاد، عبدالرحمن، تاریخ خلفای فاطمی، تهران، دنیای کتاب، چاپ دّوم، 1368هـ.ش. «
مّکــی، دکتــر محّمدکاظــم، تمــّدن اســامی در عصــر عّباســیان، مترجــم: دکتــر محّمــد ســپهری، تهران،  «

انتشــارات ســمت، چاپ اول، 1383هـ.ش.
ابراهیــم حســن، دکتــر حســنف، تاریــخ سیاســی اســام، مترجــم: ابوالقاســم پاینــده، تهــران، ســازمان  «

انتشــارات جاویــد، چــاپ دهــم، 1380هـــ.ش.
ــه  « ــگان، مؤّسس ــری و هم ــری طاه ــداهلل ناص ــم: عب ــلجوقیان، مترج ــت س ــن، دول ــی، کمال الّدی حلیم

پژوهشــی حــوزه و دانشــگاه، 1383هـــ.ش.
راوندی، قطب الّدین، راحه الصدور و آیه السرور، انتشارات اعلمی، بی تا. «
ــاء و  « ــیره االنبی ــی س ــا ف ــه الّصف ــخ روض ــده، تاری ــده«، محّمد بن  خاون ــر خوان ــوده، » می ــاه ابن محم ش

ــاپ دّوم.  ــاطیر، چ ــارات اس ــران، انتش ــر، ته ــید کیان ف ــح: جمش ــاء، تصحی ــوک و الخلف المل
سازمان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسامی ایران، گزارش زمستان 1357هـ.ش. «
القرطبی، عریب بن  سعد، صله تاریخ الطبری، بیروت،  منشورات مؤّسسه االعلمی. «
ــع الهجــری أو عصــر النهضــه فــی االســام، ترجمــه:  « ــی القــرن الراب ــز، آدام، الحضــاره االســامیه ف مت

ــی، چــاپ چهــارم، 1387هـــ.ق/1967م. ــده و رفعــت البــداوی بیــروت، دارالکتــاب العرب ــد ابوری محّم
» .موسوی الخمینی، سّید روح اهلل، صحیفه نور، مؤّسسه چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینی 
ــران،  « ــی، سیاســی ارتــش جمهــوری اســامی ای ــان، تهــران، اداره عقیدت الهــی، محّمدعلــی، روز قهرمان

بی تــا.
ــم، پژوهشــکده حــوزه و  « ــد ســپهری، ق ــس، مترجــم: محّم ــان در اندل ــت اموی نعنــی، عبدالمجیــد، دول

ــگاه، 1380هـ.ش. دانش
تقّدسی نیا، خسرو، مسجد در آیینه قرآن و روایات، قم، انتشارات ائّمه، 1357هـ.ش. «
ــوس،  « ــارات ط ــران، انتش ــری، ته ــم س ــه: ابوالقاس ــران، ترجم ــت در ای ــن و دول ــد، دی ــگاری، حام ال

1365هـــ.ش.
صابــی، ابوالحســن هال بن  محســن، رســوم دارالخافــه، تصحیــح و حواشــی: میخائیــل تمــواد، ترجمــه:  «

محّمدرضــا شــفیعی کدکنــی، تهــران، انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران، 1346هـ.ش.
بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر. «
فهیمی، علی اصغر، آل بویه و اوضاع زمان ایشان، تهران، انتشارات صبا، 1357هـ.ش. «
ــران،  « ــی، ته ــم امام ــم: ابوالقاس ــم، مترج ــب الهم ــم و تعاق ــارب االم ــد، تج ــکویه، احمد بن  محّم مس

ــروش، 1379هـــ.ش.  ــارات س انتش
ــی و  « ــارات علم ــران، انتش ــی، ته ــد آیت ــم: عبدالمحّم ــدول، مترج ــخ ال ــر تاری ــری، مختص ــن ابی العب اب
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فرهنگــی، 1377هـــ.ش.
جوینــی، عاالّدیــن عطاملــک، تاریــخ جهانُگشــای جوینــی، تصحیــح: محّمــد قزوینــی، تهــران، دنیــای  «

ــاب، 1385هـ.ش. کت
ــی  « ــه ف ــه زیدی ــار ائّم ــه )در اخب ــه الدیلمی ــار الدول ــی اخب ــال، التاج ــحاق ابراهیم بن  ه ــی، ابواس صاب

طبرســتان و دیلمــان و جیــان(، ویلفــرد مادیلونــغ، بیــروت، المعهــد األلمانــی لأبحــاث الشــرقیه، 1973م.
ایگنــا ســیو اوالگوئــه، هفــت قــرن فــراز و نشــیب تمــّدن اســامی در اســپانیا، مترجــم: ناصــر موفقیــان،  «

شــباویز، چــاپ اول، 1365هـ.ش. 
والیتی، دکتر علی اکبر، فرهنگ و تمّدن اسامی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1383هـ.ش. «
پرویز، عّباس، تاریخ دیالمه و غزنویان، ناشر: علی اکبر علمی، چاپ دّوم،1363هـ.ش. «
فــروغ مســجد، ج5، مجموعــه ســخنرانی ها و مقــاالت برگزیــده چهارمیــن همایــش بین المللــی هفتــه  «

مســاجد، تهــران، انتشــارات ثقلیــن، 1386هـ.ش.
بــوازار، مارســل، اســام و جهــان امــروز، مترجــم: مســعود محّمــدی، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، چاپ  «

اول، 1369هـ.ش.
صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، بی تا، بی جا.  «
الســباعی، محّمــد مکــی، نقــش کتابخانه هــای مســاجد در فرهنــگ و تمــّدن اســامی، ترجمــه: علــی  «

شــکویی، تهــران، ســازمان مــدارک فرهنــگ انقــاب اســامی، 1373هـــ.ش.
امام در سنگر نماز، تهران، ناشر ستاد اقامه نماز، چاپ هفتم، 1378هـ.ش. «
صمدی المنادی، محّمد، الوزراء فی العصر الفاطمی، دایره المعارف، قاهره. «
طاهری، عبداهلل ناصر، فاطمیان در مصر، قم، پ ژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اّول، 1379هـ.ش. «
ــامی،  « ــوم اس ــی عل ــز جهان ــارات مرک ــامی، انتش ــّدن اس ــگ و تم ــخ فرهن ــا، تاری ــفی، محّمدرض کاش

1384هـ.ش.
قربانی، زین العابدین، تاریخ فرهنگ و تمّدن اسامی، نشر فرهنگ اسامی، بی تا.  «
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مساجد، مهم ترین پایگاه های مبارزه با تهاجم فرهنگی

عسکری اسالم پورکریمی

چکیده «
نوشـتار حاضـر بـه منظـور تبییـن یکـی از کارکردهای فرهنگـی مسـاجد، یعنی نقش 
مسـاجد در مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگی تدویـن یافته و نگارنـده در دو فصـل به تبیین 
موضـوع پرداختـه اسـت. در فصـل اول، مفاهیـم و کلّیـات که شـامل مفهـوم فرهنگ 
و تهاجـم فرهنگـی، پیشـینه تهاجـم فرهنگـی، مهم تریـن ابزارهـای تهاجـم فرهنگی 
و اهـداف دشـمن در تهاجـم فرهنگـی، مـورد بحـث قرار گرفتـه و در فصـل دوم نقش 
مسـاجد در انجـام فّعالّیت هـای دینی و اعتقـادی و همچنین خنثی سـازی توطئه های 
دشـمنان، جنبه هـای گوناگـون مبـارزه مسـاجد با تهاجـم فرهنگی مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت. در طـی رونـد بحـث در این نوشـتار، شـش نقـش مبارزاتی مسـاجد در 
مقابلـه تهاجـم مـورد بررسـی و تبییـن قـرار گرفـت کـه عبارت انـد از: 1. روشـنگری 
متولّیـان فرهنگی مسـاجد نسـبت به جریان تهاجـم فرهنگی؛ 2. تقویّـت روحّیه تعّبد 
و ارتبـاط مسـتحکم بـا معبـود؛ 3. شـناخت فرهنِگ خـودی؛ 4. گسـترش فرهنگ امر 
به معروف و نهی از منکر در جامعه؛ 5. تشـکیل جلسـات مذهبی در مسـاجد؛ 6. بیان 

عواقـب شـوم انحطاط فرهنگـی توّسـط متولّیان فرهنگی مسـاجد.

واژگان کلیدی:  «
فرهنـگ، تهاجـم فرهنگـی، پیشـینه تهاجـم فرهنگـی، ابزارهـای تهاجـم فرهنگـی، 
اهـداف دشـمن در تهاجـم فرهنگـی، روشـنگری متولّیـان فرهنگـی مسـاجد، تقویّت 
روحّیـه تعّبـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، شـناخت فرهنـگ خـودی، جلسـات 

مذهبـی، عواقـب شـوم انحطـاط فرهنگـی.
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مقّدمه «
بـا مطالعـه ای گـذرا در تاریخ پر بار اسـام، به روشـنی درمی یابیم که شـریعت اسـام 
و مسـلمانان، هیـچ گاه از هجـوم و تبلیغات سـوء کّفار و دشـمنان اسـام بـه دور نبوده 
اسـت؛ بلکـه دشـمنان بـا راه های مختلفـی در صدد براندازی اسـام بودنـد  و هنوز هم 

این شـیوه ادامه دارد.
امـروز، اسـتعمارگران، اعـّم از سوسیالیسـم و کاپیتالیسـم بـرای غـارت یک کشـور به 

چهـار رکـن حّسـاس آن حمله ور می شـوند:
1. نیـروی نظامـی: از نظر تسـلیحات جنگـی، نظام دفاعی کشـور را به خود وابسـته 
می کننـد یـا جاسوسـان خـود را در مراکـز حّسـاس آن می گمارنـد و بـرای خـود، 

نوکرانـی نیـز در داخـل ارتـش خریـداری می نماینـد.
2. سیاسـت: امـروز مشـاهده می گردد که بیشـتر تصمیمـات و روابط بین کشـورها، 
بـر اسـاس خواسـت غرب اسـت؛ اّما توّسـط مهره ها و عروسـک های بـی اراده حاکِم در 

آن کشـورها اجـرا می گردد.
3. اقتصاد: اسـتعمارگران با انواع دسیسـه ها، اقتصاد کشـورها را ورشکسـته می کنند 
و آنهـا را بـه بنـد وام و کمک های به اصطاح »باعوض« می کشـانند؛ سـپس، توّسـط 
عوامـل نفـوذی و مـزدوران داخلـی، دولت حاکـم را از نظـر اقتصادی تحت فشـار قرار 

می دهند.
4. فرهنـگ: ایـن هـدف، از مهم تریـن اهـداف اسـتعمارگران اسـت. اگر اسـتعماری 
توانسـت فرهنـگ جامعـه را از بیـن ببرد و فرهنـگ خود را جایگزیـن آن کند در واقع، 
کاری را کـرده اسـت کـه بـا انواع سـاح های مـدرن عملی نبـود و در حقیقـت کّل آن 
جامعـه را سـرباز خویش سـاخته اسـت. امـروز، تهاجم بـه فرهنگ، یکـی از رایج ترین 
نـوع تهاجـم و راهی مطمئن و سـریع برای دسـت یابی به اهداف اسـتعمارگرانه اسـت. 
اسـتعمار می کوشـد تـا ملّت هـا را از محتـوای فرهنگـی، تاریخـی و ملّـی آنهـا دور 
سـاخته و تاریـخ و مذهـب و سـنن ملّی و مذهبی اش را مسـخ و یا نفی نمایـد. با تغییر 
دادن فرهنـگ یـک جامعـه بـر اسـاس اندیشـه بیگانه، بـدون اینکـه ردپایـی از تمّدن 
باقـی مانـده باشـد و بـدون نیـاز بـه لشکرکشـی، کشـور مهاجم بـه اهداف شـوم خود 
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می رسـد. بنابرایـن، تهاجـم فرهنگـی را بایـد یـک جنـگ بـرای بـه تسـخیر درآوردن 
درون انسـان ها دانسـت. هرچنـد ایـن تسـخیر، گاهـی آن قدر شـدید می شـود که در 

ظاهـر هـم نمـود پیـدا می کند. 
دشـمنان قسـم خـورده اسـام و انقاب، پـس از جنـگ تحمیلی هشت سـاله و اعمال 
شـدیدترین تحریم هـای اقتصـادی و سیاسـی، راه دیگـری را بـرای تهاجـم بـه انقاب 
در پیـش گرفته انـد و قصـد دارنـد تـا فرهنـگ غنـّی انقـاب اسـامی را بـه سـوی 

ارزش نماهـای غربی بکشـانند. 
گرچـه در مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی دشـمن، همـه ملّـت و نهادهـا و دسـتگاه ها و 
مراکـز تأثیرگـذار فرهنگـی، وظیفـه دارنـد کـه در مقابلـه بـا دشـمن از هیـچ تاشـی 
دریـغ نورزنـد، اّمـا در این میان، مسـاجد بـه عنوان مهم تریـن پایگاه تبلیـغ و آموزش 
دینـی، وظیفـه سـنگین تری بـر عهـده دارنـد. بـدون تردید، مسـجد می توانـد تعلّقات 
معنـوی و ارتبـاط نسـل های مختلـف را بـا دیـن برقـرار نمایـد و ارتبـاط عمیـق ائّمه 
جماعـات بـا افـراد محـّل و اجـرای برنامه هـای آموزشـی و تربیتـی، مؤثّرتریـن شـیوه 
بـرای باالبـردن سـطح آمـوزش عمومـی و تربیـت دینـی و مقابلـه بـا هجـوم ویرانگـر 
فرهنـگ فاسـد غـرب اسـت. در ایـن نوشـتار مختصـر، بـه نقـش مسـاجد در مقابله با 

تهاجـم فرهنگـی اشـاره می کنیـم.
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فصل اّول: مفاهیم و کّلیات «
1-1- مفهوم فرهنگ

واژه »فرهنـگ«، همچـون سـایر کلمـات در ادبیات کشـورها دارای معنـی خاّص خود 
اسـت. فرهنـگ، در ادبیـات فارسـی بـه معنـای ادب، تربیـت، دانـش، علـم، معرفـت، 
مجموعـه آداب و رسـوم، مجموعـه علـوم و معارف و هنرهای یک قوم اسـت.1 فرهنگ، 
واژه ای فارسـی و مرّکـب از دو جـزء  »َفـر« و »َهنـگ« اسـت. »فـر«، به معنای ُشـکوه 
و عظمـت اسـت و اگـر بـه عنـوان پیشـوند بـه کار رود، بـه معنـای جلو، بـاال، پیش و 
بیـرون اسـت. »هنـگ«، از ریشـه اوسـتایی سـنگ و بـه معنـای کشـیدن، سـنگینی 
اسـت. بنابرایـن، فرهنـگ واژه ای مرّکـب و بـه معنـای بیـرون کشـیدن، باال کشـیدن، 

برکشـیدن اسـت کـه در ادبیـات فارسـی بـه مفهـوم لغـوی خود بـه کار رفته اسـت.2
»فرهنـگ، مجموعـه ای تـاّم از خصوصّیـات معنـوی مـاّدی، فکری و عاطفی اسـت که 
جامعـه یـا گـروه اجتماعـی را متمایـز می کنـد و نه تنهـا در بـر گیرنده هنـر و ادبیات 
اسـت، بلکـه شـیوه های زندگـی، حقـوق اساسـی بشـر، نظـام هـای ارزش، سـّنت ها و 

باورهـا را هـم در بـر می گیرد«.3
فرهنگ، مقوله ای بسـیار گسـترده اسـت. از این نظر جامعه شناسـان و مردم شناسـان 
دربـاره تعریـف جامـع و کامـل آن اتّفـاق نظـر ندارنـد و هر یـک تعریف خاّصـی از آن 

ارائـه داده اند.
 »الویـن هـاچ« در دائره المعـارف علـوم اجتماعی کوپـر در تعریف فرهنگ می نویسـد: 
»فرهنـگ، عبـارت اسـت از شـیوه زندگـی یـک قوم شـامل الگوهـای مرسـوم تفّکر و 
رفتـار، در بردارنـده ارزش هـا، اعتقـادات، قوانیـن و احـکام رفتـار، سـازمان سیاسـی، 
فّعالّیـت اقتصـادی و هـر چیـز دیگـری کـه از طریـق یادگیری، نـه توارث زیسـتی، از 

نسـلی به نسـل دیگـر انتقـال یافته اسـت«.4
همچنیـن ادوارد تیلـور، مردم شـناس انگلیسـی، فرهنـگ را این گونـه تعریـف کـرده 

1 . معین، محّمد، فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه: »فرهنگ«.

2 . ر.ک: روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص11.

3 . ر.ک: ســازمان علمی فرهنگــی و تربیتــی ســازمان ملــل مّتحــد )یونســکو(، راهبردهــای علمی توســعه فرهنگــی ترجمــه محّمــد 

فاضلــی، ص280.
4 . ر.ک: نوید، مهدی، فرهنگ و مقاومت فرهنگی.
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اسـت: فرهنـگ، عبـارت از مجموعه علـوم، دانش ها، هنرهـا، افکار و عقایـد، اخاقّیات، 
مقـّررات و قوانیـن، آداب و رسـوم و سـایر آموخته هـا و عاداتـی اسـت کـه انسـان بـه 

عنـوان عضـوی از جامعـه کسـب می کند. 
اسـتاد محّمدتقـی جعفـری، فرهنـگ را چنین تعریـف می کننـد: »فرهنگ عبارت 
اسـت از کیفّیـت یا شـیوه بایسـته و یا شایسـته بـرای آن دسـته از فّعالّیت های حیات 
مـاّدی و معنـوی انسـان ها که مسـتند به طرز تعّقل سـلیم و احساسـات تصعید شـده 

آنـان در )حیـات معقول( تکاملی باشـد«.1
فرهنـگ، عبارت اسـت از مجموع اندیشـه ها، معتقـدات، آرمان ها، هنرها، شـیوه تفّکر، 
شـعائر، رسـوم و دیگـر مظاهـر زندگی یـک ملّت که ضامن سـامت فکـر، توانایی تن، 

آسـایش جسـم و روان و سـرانجام ایجاد وحـدت ملّی می گردد.

2-1- مفهوم تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگـی»cultural Invasion«، مترادف اصطاح امپریالیسـم فرهنگی، خبری 
اسـت. تهاجـم فرهنگـی، یعنـی اعمـال قـدرت به منظـور اشـاعه ارزش هـای فرهنگی 
امپریالیسـم در میـان ملّت هـای جهـان سـّوم و تبـاه کـردن فرهنگ این ملّت هاسـت. 
واژه تهاجـم فرهنگـی یـا نبـرد فرهنگـی، عبـارت اسـت از: تـاش برنامه ریـزی شـده، 
حرکتـی مرموزانـه و سـازمان یافتـه یـک گـروه یـا یـک جامعه بـرای تحمیـل باورها، 
ارزش هـا و اعتقـادات خویـش بـر سـایر گروه هـا و جامعه هـا، بـا اسـتفاده از شـیوه ها، 

ابزارهـا و امکانـات گوناگـون و متنّوع.2 

3-1- پیشینه تهاجم فرهنگی
تهاجـم فرهنگـی، پدیـده ای تـازه تولّـد یافتـه نیسـت کـه در قـرن بیسـتم بـه منّصه 
ظهـور رسـیده باشـد؛ بلکه سـابقه ای دیرینه دارد. ایـن پدیده، از ابتـدای تاریخ زندگی 
اجتماعـی بشـر مطـرح و موجـود بـوده اسـت؛ زیـرا از همـان هنـگام تقسـیم شـدن 

1 . ر.ک: جعفری، محّمدتقی، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، ص50.

2 . مهیمنی، محّمدعلی، گفتگوی فرهنگ و تمّدن ها، ص301.
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انسـان ها بـه حـّق و باطـل و مسـئله اسـتکبار و سـلطه طلبی در بین آنان رواج داشـته 
ست. ا

 اگـر بخواهیـم تاریـخ ایـن نـوع از هجـوم را در کارنامـه  أخیـر مغرب زمیـن بـه  عنوان 
چهره شـناخته  شـده اسـتعمارگری و سـلطه جویی بررسـی کنیم، باید دانسـت که از 
زمـان تجدیـد حیـات فرهنگی )رنسـانس( در غرب و ظهـور اندیشـه و فرهنگ جدید، 
ماک هـا و ارزش هایـی توّسـط مغرب زمین عرضه شـد کـه با فرهنـگ و ارزش جوامع 
دیگـر، تفـاوت اساسـی داشـت. ایـن فرهنگ جدیـد، زمینـه را برای ظهـور قدرت های 
سـرمایه داری و نظـام کاپیتالیسـتی همـوار سـاخت. قدرت هـای جدیـد غربـی کـه 
بـرای اسـتحکام و گسـترش نظـام سـرمایه داری خـود بـه  منابـع دسـت  نخـورده نیاز 
داشـتند، بـه اسـتعمار سـرزمین های جهـان پرداخته و کشـورهای مختلـف آفریقایی 
و آسـیایی را زیـر سـلطه خـود گرفتنـد؛ این اسـتعمارگران، بـرای تثبیت سـلطه خود 
بـر سـرزمین های جدیـد، بـه زدودن موانـع فرهنگـی در کشـورهای زیـر سـلطه خود 
پرداختنـد. سـاختن مـدارس بـه سـبک غربـی، وارد کـردن کاالهـای غربـی و بـه راه 
انداختـن جریان هـای سیاسـی و مذهبی بر اسـاس مبانی خودشـان، از جمله اقدامات 

آنهـا بـرای مقابلـه بـا فرهنگ بومـی بود.
نظـام سـلطه جوی غـرب، بعد از اسـتقال یابی کشـورهای تحت سـلطه خـود، به  ویژه 
در کشـورهای اسـامی کـه بعـد از تجزیـه امپراتـوری عثمانی اتّفـاق افتاد و بسـیاری 
از سـرزمین های اسـامی به  صورت کشـورهای جدید و براسـاس ناسیونالیسـم شـکل 
گرفتنـد؛ به طـور غیرمسـتقیم بـه گسـترش فرهنـگ خـود و جایگزیـن کـردن آن در 

کشـورها پرداخـت و تهاجـم فرهنگی را در پیـش گرفت.
اسـام  پیـروزی  حقیقـت  در  کـه  اسـامی  انقـاب  شـکوه مند  پیـروزی  از   پـس 
بـر سـردمداران کفـر جهانـی بـود و بـه دنیـا نشـان داد کـه دیـن، بـه ویـژه شـریعت 
حیات بخـش اسـام، می توانـد بـه عنـوان یـک قـدرت جهانـی علیـه زورمـداران دنیا 
عـرض انـدام نمایـد و در مقابـل قدرت هـا بایسـتد، قدرت منـدان سیاسـی دنیـا، و در 
رأس آنهـا آمریـکا و غـرب در صـدد برآمدنـد تـا در مقابـل ایـن فرهنـگ بایسـتند یـا 
آن را بـه انحطـاط و نابـودی بکشـانند یـا جلـوی گسـترش آن را بگیرنـد و یـا آن را 
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از کارایـی بیندازنـد. بـر ایـن اسـاس، بـرای تضعیـف اسـام و ارزش هـای اعتقـادی، 
و همچنیـن کم رنـگ سـاختن روحّیـه ایثـار، جهـاد، شـهادت، خوداتّکایـی و ضدیـّت 
بـا ظلـم، بـه تخریـب فرهنـگ ملّـی کشـور پرداختند تـا بـا جایگزین کـردن فرهنگ 
آمریکایـی و غربـی، بـه ایجـاد بحـران هویّـت بپردازنـد. مهم تریـن علـل و ریشـه های 

تهاجـم فرهنگـی عبـارت اسـت از:
1. پیدایش اسام انقابی در ایران و جهان و حاکمّیت دین در عرصه اداره جامعه؛

2. پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران، اسـاس نظام سـلطه را بـه چالش کشـاند. چنان که 
»دانیل پاتیس«، رئیس انسـتیتوی پژوهش های سیاسـت خارجی آمریکا، در سـمیناری 
)در پاییز سـال 1368، در شـهر اسـتانبول ترکیه( گفت: »ما تا ده سال پیش، حّساسّیت 
خاّصـی نسـبت به اسـام نداشـتیم؛ اّمـا امروز این طـور نیسـت و همه ما نسـبت به این 
پدیـده جدیـد در ایران و برخی از کشـورهای دیگر، باید با حّساسـّیت بیشـتری برخورد 
کنیـم. امـروز، مسـلمانان به ایران نظـر دارند و از آن الگوبـرداری می کنند. امـروز، ایران 
بـرای مسـلمانان بـه مثابه یک آزمایشـگاه اسـت. اگـر این تجربه موّفق شـود، جسـارت 

مسـلمانان کشـورهای دیگر هم بیشـتر خواهد شد«.1
3. جمهوری اسامی ایران، امّ القری و کانون حرکت جهانی اسام شناخته شد؛

4. دشـمنان در شکسـت دادن جمهـوری اسـامی از طریـق تهاجم نظامـی و محاصره 
سیاسـی و تحریم هـای اقتصـادی شکسـت خوردند.

نکتـه شـایان توّجـه اینکـه، ابزارهـا و شـگردهای دشـمن نیـز در تهاجـم فرهنگـی به 
انقـاب و اسـام بسـیار مهـم اسـت. اشـاعه فرهنگ فسـاد و فحشـا در میـان جوانان، 
تولیـد و انتشـار شـبهات دینـی و فرقه سـازی به ویـژه در بیـن جوانان، و ایجـاد تردید 
از طریـق سـایت ها، شـبکه های ماهـواره ای،  به ویـژه  از ُطـرق مختلـف،  باورهـا  در 
تضعیـف روحانّیـت بـا حربه هـای تبلیغاتی، تحقیـر و منزوی کردن جریـان ادب و هنر 
و فرهنـگ اسـامی و مّتهـم کردن نظام اسـامی به سـلب آزادی های مدنـی و ضّدیت 
بـا حقـوق بشـر، از شـیوه های تهاجم فرهنگی و شـگردهای فرهنگی دشـمنان اسـت. 
ترویـج و اشـاعه دنیاطلبـی و ماّدی گرایـی افراطـی، بـا تبلیـغ مظاهـر زندگـی غربـی 

1 . ر.ک: مجلّه 15 خرداد، دی ماه1369.
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و تبلیـغ گسـترده سکوالریسـم )دین زدایـی(، الئیسیسـم )دیـن پرهیزی(، اومانیسـم 
)انسـان مداری( و تأکیـد بـر وجـود قرائت هـای مختلـف از اسـام و تضاّد میـان علم و 

توسـعه بـا دیـن و اخـاق، از دیگـر روش هـای تهاجم فرهنگی اسـت.

3-1- مهم ترین ابزارهای تهاجم فرهنگی
مهاجمـان فرهنگـی، در القـای مسـائل و مفاهیم )فرهنـگ( مورد نظر خود، از وسـایل 

و ابزارهـای گوناگونـی اسـتفاده می کننـد کـه مهم ترین آنهـا عبارت اند از:
الـف( تبلیغات: تبلیغـات گسـترده از طریـق تکنولـوژی ارتباطات و وسـایل ارتباط 
جمعـی، بـه دلیـل ویژگی هایی که بـرای آن برشـمرده اند، بسـیار مورد توّجـه عامان 
فراگیـر،  پوشـش  از:  عبارتسـت  ویژگی هـا  ایـن  می گیـرد.  قـرار  فرهنگـی  تهاجـم 

فرامحیطـی بـودن، چنـد حّسـی بـودن، قابلّیـت تطابـق با فهم عـوام.1
ب( شـایعه پراکنی: شـایعه در اصطـاح، خبـر بی اصـل و نادرسـتی اسـت کـه در 
میـان مـردم بـر سـر زبان هـا بیفتـد. شـایعه را دولت هـای بیگانه بـرای ضربـه زدن به 
پیکـر یـک ملّـت و بـرای تأثیرگـزاری دربافـت فکـری و ذهنـی آنـان دامـن می زنند.

ج( آمـوزش، زبـان، ترجمـه و اصطالحـات: آمـوزش بـه سـبک غربـی، یکـی از 
روش هـای اسـتعماری نفـوذ در برنامه هـای آموزشـی کشـورهای جهـان سـّوم بـوده 
اسـت. یکـی از کارکردهـای پنهـان ایـن برنامه های آموزشـی کـه در ظاهر بـه منظور 
پیشـرفت علمـی در ایـن کشـورها اجـرا شـده، زمینه سـازی بـرای پذیـرش فرهنـگ 

بیگانـه و برتـر جلـوه دادن آن و انهـدام فرهنـگ ملّـی بـوده اسـت. 
البّتـه، زبـان نیـز می توانـد مهم تریـن ابـزار نفـوذ فرهنـگ بیگانـه باشـد. اگر بـه جای 
اسـتفاده لغـات خودی، اسـتفاده از لغـات بیگانه به صورت افسارگسـیخته در محاورات 
رسـمی و عمومـی رواج یابـد، نسـل جدید ممکن اسـت در آینده از معادل فارسـی آن 

لغـات محـروم و بی خبـر بماند.
همچنیـن، در مـورد ترجمـه نیـز می توان گفـت کـه اگرآموخته هـای فارغ الّتحصیان 
مـا به طـور عمـده از متون ترجمه شـده باشـد، دانش آموختـگان امکان تفّکر مسـتقل 

1 . ابراهیمی، پریچهر، تأّملی بر فرهنگ، تفاوت فرهنگ شرق و غرب.
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را از دسـت می دهنـد و اصطاحـات بیگانـه بـه تدریج بـه جای اصطاحـات هماهنگ 
و مأنـوس بـا فرهنگ خودی می نشـیند.

تحریـف  مطبوعاتـی،  شـیوه های  رایج تریـن  از  یکـی  واقعّیت هـا:  تحریـف  د( 
واقعّیت هـا اسـت؛ ایـن تحریـف بـدو صـورت اسـت: نوع لفظـی، نـوع معنـوی؛ در نوع 
لفظـی، تحریف کننـده از خـود سـاز و برگ هایـی بـر پیکـره وقایـع و حقایـق اضافـه 
می کنـد و چهـره روشـن حقایق را تاریک و زشـت جلوه گر می سـازد. در نـوع معنوی، 
تحریف کننـده جمـات را طـوری تفسـیر و توجیـه می نمایـد تـا درسـت بـر خـاف 
معانـی واقعـی آنهـا باشـد و گاهـی از طریـق اغـراق و مبالغـه واقعّیـت را تحریـف 
می کننـد کـه در ایـن روش، تضادهـای درونـی جوامع را شـّدت می بخشـند و مسـائل 
کوچـک را بـزرگ جلـوه داده، مـردم را بـه نظـام حاکـم یـا بـه دیگرافـراد و گروه هـا 

می نماینـد. بدبیـن 
هــ( تـرور شـخصّیت های محبوب اسـالمی: اصطاحی کـه امـروزه بـرای ترور 
کـردن از طریـق وسـایل ارتبـاط جمعی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، ترور شـخصّیت 
اسـت کـه هـدف آن، تـرور شـخصّیت های سیاسـی و مهـم، از طریق تهمـت زدن و یا 
بـه تصویـر کشـیدن نقـاط ضعف آنها اسـت و ایـن در صورتی اسـت کـه نتوانند فردی 
را از نظـر فیزیکـی تـرور کننـد و یـا تـرور فیزیکـی فـرد مـورد نظـر به مصلحـت آنان 
نباشـد. آنهـا بـا ایـن شـیوه باعث می شـوند کـه رهبـران صاحب نفـوذ، نـزد مخاطبان 

دچـار بی منزلتـی و تخریـب چهره شـوند.
و( یکـی از ابزارهای مهم دشـمن در تهاجم فرهنگی، »کتاب ها و نشـریّات« 
اسـت. دشـمنان اسـام در تهاجـم فرهنگـی و جنـگ روانـی، از کتاب هـا و نشـریّات 
در ارائـه تبلیغـات گسـترده منفـی خـود اسـتفاده بسـیاری می کنند. به طور اساسـی، 
ماهّیـت جنـگ روانـی و فرهنگـی بهره بـرداری از تبلیغات و نشـریّات مبتنـی بر دروغ، 
تهمـت، فریبـکاری، نیرنگ افکنـی و فتنه انگیـزی بـرای نفـوذ در عواطف و احساسـات 
و جـذب مخاطبـان بـه منظـور اسـتفاده از حمایت های آنـان در جهت تحّقـق مقاصد 

خـاّص جریان های سیاسـی اسـت.
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4- 1- اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی
1. مبارزه با بیداری اسـامی، با فشـار بر طرفداران سیاسـی اسـام و انقاب اسـامی 

از طریـق اتّهام زنی، تروریسـت خواندن و ...؛
2. ایجـاد اختـاف و شـکاف در جهـان اسـام با دامن زدن به اختافات شـیعه و سـّنی 

و ایـران را تهدیـدی برای کشـورهای منطقـه معّرفی کردن؛
3.عرفی سازی حکومت و ترویج پلورالیسم دینی؛

4.از بین بردن امید مردم نسبت به آینده با سیاه نمایی مسائل داخلی کشور؛
5. ایجـاد بی اعتمـادی در مـردم نسـبت بـه رهبـران انقـاب و مسـئوالن، بـا هـدف از 

بیـن بـردن پشـتوانه های مردمـی نظام اسـامی؛
6. ایجاد اختاف و تعمیق آن در میان جریان های سیاسی؛

7. ترویـج اندیشـه های مـاّدی با هدف سـوق دادن مردم بـه دنیاگرایـی و اصالت دادن 
لّذت جویی؛ بـه 

8. ترویـج اباحه گـری و بی بنـد و بـاری اخاقـی بـرای مقابلـه بـا فرهنـگ مقاومـت و 
طلبی؛ شـهادت 

9. ترویـج لیبـرال دمکراسـی غربـی بـا شـعار توسـعه دمکراسـی و تأمیـن آزادی های 
؛ نی مد

10. مبـارزه بـا نفـوذ معنـوی و قـدرت نرم جمهـوری اسـامی در منطقـه خاورمیانه و 
در میـان ملل محـروم جهان.1

به طـور کلّـی، دشـمن در تهاجـم فرهنگـی می کوشـد تا سـه عنصـر اساسـی فرهنگ، 
یعنـی شـناخت ها و باورهـا، ارزش هـا و گرایش هـا و رفتارهـا و کردارهـای جامعـه 
مـورد هجـوم خـود را بـا دگرگونـی روبـه رو سـازد. البّته باید توّجه داشـت که دشـمن 
در تهاجـم فرهنگـی، همیشـه بـه  دنبـال جایگزیـن کـردن فرهنـگ مهاجـم بـه  جای 
فرهنـگ بومـی نبـوده، بلکـه ممکـن اسـت بیگانه کـردن مـردم آن جامعـه از فرهنگ 

خـودی و نابـود کـردن هویّـت فرهنگـی یـک جامعـه را در نظر داشـته باشـد.

1 . ر.ک: جوانی، یداله، آشنایی با جنگ نرم و راهکارهای مقابه با آن، سخن آشنا، سال پنجم، شماره63.
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فصل دّوم: نقش مساجد در مبارزه با تهاجم فرهنگی «
مسـاجد، بـه عنـوان مهم ترین پایـگاه تبلیغ و آموزش دینـی، در مبارزه بـا این تهاجم، 
نقـش مهمـی بـر عهـده دارنـد. بـا توّجـه بـه نقـش مسـاجد در انجـام فّعالّیت هـای 
دینـی و اعتقـادی و همچنیـن خنثی سـازی توطئه های دشـمنان، در ادامـه جنبه های 

گوناگـون مبـارزه مسـاجد بـا تهاجم فرهنگـی را بررسـی می کنیم: 

1-2-  روشنگری متولّیان فرهنگی مساجد نسبت به جریان تهاجم فرهنگی
به طـور معمـول، تهاجـم فرهنگـی بـه انـدازه ای دقیـق برنامه ریزی می شـود کـه افراد 
جامعـه، متوّجـه تهاجـم نمی شـوند و دگرگونی هـای فرهنگـی را الزمه رشـد و تحّرک 
فرهنـگ می داننـد و ایـن دگرگونی هـا را زایـش فرهنگـی می نامنـد. بنابرایـن، یکـی 
از عوامـل مهـم موّفقّیـت در مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی، شـناخت جریـان تهاجـم، 
شـیوه های تهاجـم، گونه هـای تهاجـم و راه های مبارزه با تهاجم اسـت. بر این اسـاس، 
یکـی از مهم تریـن فّعالّیت هـای مسـجد در جریـان مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی، آگاه 
کـردن مسـلمانان از تهاجـم فرهنگی و گونه هـای آن و راه های جلوگیری از آن اسـت. 
مجالـس و تشـّکل های مذهبـی، از بهتریـن ابزارهای روشـنگری فرهنگی هسـتند که 
بـه خوبـی می تواننـد راه مبارزه را ترسـیم کنند و مسـجد، پایـگاه مجلس های مذهبی 
اسـت. در ایـن جلسـه ها، مسـلمانان افـزون بـر آشـنایی با فرهنـگ دینـی، از وضعّیت 
سیاسـی و تهاجـم فرهنگـی دشـمن باخبـر می شـوند و می آموزنـد کـه چـه راه هایـی 
را برگزیننـد. آنـان با پیشـینه تهاجم فرهنگی در کشـورهای اسـامی آشـنا می شـوند 
و از گذشـته آنهـا عبـرت می گیرنـد. نقـش آمـوزش افـراد تأثیرگـذار و روحانیـان در 
ایـن مسـیر بسـیار تعیین کننـده اسـت. می توان گفـت رهبـری مسـلمانان، در دفاع از 

فرهنـگ ملّـی و مذهبـی به دسـت افـراد تأثیرگـذار، به ویـژه روحانیان اسـت. 
 نوجـوان و جوانـی کـه در مسـجد آمـوزش می بیند، از یک سـو خانواده خـود را تحت 
تأثیـر قـرار داده و از سـوی دیگـر بـا ورود بـه اجتمـاع می توانـد بـه پشـتوانه اندیشـه 
مذهبـی، در جنبه هـای مختلـف، به ویـژه در عرصـه فرهنگـی تأثیرگـذار گـردد. البّته 
بـه وسـیله متصّدیـان و مبلّغان دینی در سـنگر مسـاجد، در مبارزه بـا تهاجم فرهنگی 
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دشـمنان، تاش هـای قابـل تاملّـی صـورت گرفتـه و می گیـرد کـه هنوز هم جـا دارد 
کـه گام های بلندتری برداشـته شـود. اگـر بتوانیم جایگاه مسـجد را بـا زندگی مردم و 
به ویـژه بـا بهتریـن ثانیه هـای زندگـی جوان پیونـد دهیم، به جایـگاه واقعـی و اثرگذار 

مسـجد در ایـن زمینه رسـیده ایم.
در طـول تاریـخ مبارزه هـای فرهنگـی و سیاسـی مسـجد، بیدارگری هـا و حرکت های 
اصاحـی بـه چشـم می خورد کـه در تکاپوی نظام ارزشـی دینی بسـیار مؤثّـر بوده اند. 
جایـگاه ویژه مسـجد در فرهنـگ دینی و امکانات بالّقوه و بالفعـل آن، همراه آموزش ها 
و مفاهیـم حاشـیه ای و ایجـاد یـک نظام ارزشـی قوی و مانـدگار در صحنـه فرهنگ و 

اجتماع، بسـیار اثرگذار بوده اسـت.
بـه هـر حـال، مسـاجد به عنـوان مهم تریـن پایـگاه تبلیغ و آمـوزش دینـی، در مبارزه 
بـا ایـن تهاجـم، وظیفـه سـنگینی بر عهـده دارنـد. بر ایـن اسـاس، متولّیـان فرهنگی 
مسـاجد، به ویـژه امـام جماعـت می تواننـد بـا روشـنگری و تبییـن صحیـح مسـائل 
سیاسـی روز، در جهـت تقویّـت باورهـای دینـی و پی ریزی بینشـی درسـت در زمینه 
تعالیـم دینـی و سیاسـت، چـون سـنگری نفوذناپذیـر مـردم را در برابـر بمب بـاران 

فرهنگـی دشـمن محافظـت نماینـد و سـودجویان غـرب را نـاکام و ناامید سـازند.
امـام جماعـت، در گسـتره و نفـوذ فّعالّیت هـای فرهنگی مسـجد نقش اساسـی دارد و 
می توانـد به کمک کسـانی که در مسـجد حاضر می شـوند و کسـانی کـه اداره امور آن 
مـکان را بـر عهـده دارنـد، از نظر فرهنگی مسـجد را کارآمد نمایند. امـام جماعت آگاه 
می توانـد مـردم را در جهت گیـری صحیـح رفتـاری در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی، 

رهنمـون شـود و از کـژروی و ناهنجاری هـا بازدارد. 

2-2-  تقویّت روحّیه تعّبد و ارتباط مستحکم با معبود
یکـی از ارکان اساسـی ادیـان توحیـدی، به ویـژه اسـام، عبـادت و بندگـی خداونـد 
متعـال اسـت. عبـادت؛ یعنـی راز و نیـاز کردن بـا خداوند و نجـوا گفتن بـا او. جوهر و 

جـان ایـن نیایـش، حضـور قلـب و توّجه بـه خداوند اسـت.1

1 . امام خمینی، چهل حدیث، ح27، عبادت و حضور قلب.
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بـرای فراهـم شـدن چنیـن عبادتی، بـه شـرایط و عوامل فراوانـی نیاز اسـت که مکان 
عبـادت، یکـی از آنهـا اسـت. اسـام، بـا در نظـر گرفتـن مکانـی به نـام مسـجد و قرار 
دادن مقّرراتـی ویـژه بـرای آن، در حقیقـت مـکان مناسـبی را بـرای نمـاز و ارتبـاط با 

خداونـد پیش بینـی کرده اسـت.
نـام مسـجد، گـواه روشـنی بـر ایـن سـخن اسـت. خداونـد متعـال در قـرآن کریـم 
می فرمایـد: »َو اَنَّ الَمسـاِجَد هلِلِّ َفـا تَدُعـو َمَع اهللِ اََحداً؛ مسـاجد از آن خداسـت؛ پس، 

بایـد کسـی جـز او را نخوانیـد«.1
بنابرایـن، مسـاجد بـا ویژگی هـا و شـرایط مخصـوص بـه خـود، مناسـب ترین مـکان 
بـرای حضـور در درگاه الهـی و شـکرگزاری از اوسـت. مسـجد، نردبانـی بلنـد بـرای 
دسـت یابی بـه معنویّـت دینـی و بـرآوردن نیازهای روحانی انسـان اسـت. مسـجد، به 
سـبب ویژگی هایـی کـه دارد، در واقع، تجلّی گاه حّق و اسـماء و صفـات الهی و جایگاه 

تربیـت معنـوی و الهـی آدمی به شـمار مـی رود. 
هرچـه ارتبـاط جوانـان با فضـای معنوی و روحانی مسـجد بیشـتر باشـد، منّیت ها در 
ضمیـر پاکشـان زدوده می شـود و در فردایـی نه چنـدان دور از نگاه عشـق به مردم در 

راه خـدا بـه فّعالّیت هـای مؤثّـر می پردازند. 
برخـی از افـراد بـرای همراهـی و ارتبـاط بـا دوسـتان، وارد مسـجد می شـوند و وقتی 
مسـیر رشـد را پیمودنـد، حاضـر نمی شـوند ارتباطشـان را بـا مسـاجد تـا پایـان عمر 
قطـع کننـد. از انگیـزه ماقـات با دوسـتان بـه انگیزه ماقـات با خدا می رسـند و همه 
چیزشـان رنـگ خدایـی می گیرد. پیامبـر اکرم در روایتـی زیبا، تأثیر هم نشـین را 
بـر انسـان، چنیـن بیـان کردند: »هم نشـین صالـح، همانند عطرفروش اسـت کـه یا از 
عطـرش بـه تـو هدیـه می دهـد یـا بـوی آن را در جامـه ات باقـی می گذارد. هم نشـین 
بـد، ماننـد آهنگـر اسـت که اگـر جامـه ات را نسـوزاند، یا بدبویـت می کند یا بـا آن بو، 

تو را مـی آزارد«.2
در روایـات نیـز آمـده اسـت: کسـی که بـه مسـجد رفت وآمد می کنـد، یکـی از منافع 

1 . جن، آیه8.

2 . کنزالعمال، ج9، حدیث24676.
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هشـت گانه نصیـب او می گـردد کـه یکی از آن منافع: »دوسـت و بـرادری پیدا می کند 
کـه در راه خدا کمک کارش می شـود«.1

 بـا شـکل گیری چنیـن ارتبـاط مسـتحکمی، محـال اسـت کـه دشـمنان بتواننـد بـه 
اهـداف خودشـان دسـت بیابند. امـام خمینـی، آن بت شـکن زمـان، بـا درک ایـن 
نقـش مسـجد فرموده انـد: »اگـر ایـن مسـجد و مرکـز سـتاد اسـام قـوی باشـد، از 
فانتوم هـا تـرس نداشـته باشـید! از آمریـکا و شـوروی و اینهـا تـرس نداشـته باشـید! 
آن روز بایـد تـرس داشـته باشـید کـه شـما به اسـام پشـت کنید، به مسـجد پشـت 

2 کنید«.
همچنیـن مقـام معّظـم رهبـری در این مـورد می فرمایند: »مـا باید نگـران دین مردم 

باشـیم. بهتریـن جا بـرای حفظ دین مردم، همین مسـاجد اسـت«.3
ایشـان در جـای دیگـر می فرماینـد: »مسـجد، به طـور کلّـی بـه عنـوان یـک پایـگاه 
دینـی، پایـگاه عبودیّـت، پایـگاه معرفـت، می توانـد بـرای جوامـع اسـامی منشـاء و 

سـرآغاز حـرکات بـزرگ و بـرکات مانـدگار باشـد«.4
بـه هـر حـال، اگـر جوانـان مـا با مسـجد و نمـاز انس بگیرنـد و لـّذت ارتباط بـا خدا و 
عالـم غیـب را درک کننـد، هیچ گاه حاضر نمی شـوند سرشـت پاک انسـانی خـود را به 

لّذت هـای حـرام آلـوده نمایند. 

3-2- شناخت فرهنگ خودی
بـرای دفـاع از یـک فرهنـگ، شـناخت آن بسـیار الزم اسـت. اگـر مـردم یک کشـور، 
فرهنـگ خـود را بـه خوبـی بشناسـند و نقاط قـّوت و دیرپایـی آن را بداننـد، فرهنگ 
مهاجـم، قدرت تسـلّط فرهنگـی را نمی یابد و نمی تواند نظام ارزشـی آنـان را دگرگون 

سازد.
مسـجد بـا آمـوزش فرهنگ دینی، آن شـناخت الزم را بـرای مسـلمانان ایجاد می کند 

1 . وسائل الشیعه، ج3، ص480.

2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج13، ص21، با اندکی تلخیص.

3 . بخشی از بیانات مقام معّظم رهبری، چهارم آبان،1373.

4 . بخشی از بیانات مقام معّظم رهبری، نوزدهم دی، 1375.
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تـا آنـان، قـدر فرهنگ شـان را بداننـد. ایـن شـناخت، خودبـاوری الزم بـرای دفـاع از 
فرهنـگ مهاجـم را ایجـاد می کنـد. در سـایه ایـن آموزش هاسـت که تعّهد مسـلمانان 
افزایـش می یابـد و سـاح کارگشـایی به نام غیـرت دینی در مبارزه بـا تهاجم فرهنگی 

می شـود. ایجاد 

4-2- گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و نیـز پنـد و نصیحـت از جایـگاه ویـژه ای در اسـام 
برخـوردار اسـت کـه آثـار و بـرکات فراوانـی بـرای پیـروان ایـن دیـن الهی بـه ارمغان 

آورده اسـت و در اصـاح روابـط اجتماعـی نقـش مهمـی را ایفـا خواهـد نمـود.
»بی گمـان یکـی از پایگاه هـای مهـم امـر بـه معروف و نهـی از منکـر و انتقاد سـازنده 
از برنامه هـای حاکمّیـت، حّتـی در نظـام اسـامی، مسـاجد اسـت. در نظـام اسـامی، 
مـردم همان گونـه کـه در برابـر یکدیگـر مسـئول و موّظف به امـر به معـروف و نهی از 
منکـر هسـتند، در ارتبـاط بـا نظام اسـامی نیز وظیفه بـزرگ امر به معـروف و نهی از 
منکـر را بـر عهـده دارند. مردم بایـد ضمن حمایـت از نظام اسـامی برنامه بخش های 
گوناگـون حکومـت را منصفانـه و دلسـوزانه نّقـادی کننـد و ضعف هـا، کاسـتی ها و 
یـا خـدای نکـرده انحرافـات را در چارچـوب موازیـن اسـامی بـه مسـئوالن گوشـزد 
نماینـد. مسـاجد، مسـتقل از حاکمّیـت کـه ائّمـه جماعت آن از سـوی مـردم گزینش 
شـده باشـد، می تواننـد ایـن مهـم را بـه خوبـی انجـام دهنـد. در ایـن بـاره، مسـجد 
جایـگاه گردهمایـی دین داران دلسـوز، میدان حضـور قدرتمندانه مؤمنان و نمایشـگاه 
ایمـان، وحـدت و همبسـتگی آنهـا اسـت. بیماردالنی که میل بـه انجام گنـاه دارند، با 
دیـدن صحنـه نمایـش ایمان و همبسـتگی مؤمنان از نگاه و سرکشـی باز می ایسـتند. 
همچنیـن، آنانـی کـه بـه دلیـل سسـتی ایمـان، متزلـزل و مـرّدد هسـتند از مسـجد 
روحّیـه ثبـات و اسـتواری می گیرنـد. بدینسـان حضـور مسـلمانان در مسـجد خود به 

خـود سـبب جلوگیـری از بسـیاری از معاصی می شـود.
 ایـن نقـش ارزنـده  »مسـجد« و »نمـاز جماعـت«، در گفتـاری گهربار از امـام رضا

به روشـنی، بیان شـده اسـت. 



جلد یک، بخش اول 400

آن حضـرت در بیـان رمـز و راز تشـریع نمـاز جماعـت، که به طـور معمول در مسـجد 
ََّمـا ُجِعلَـِت الَْجَماَعـُه لَِئاَّ یَُکـوَن اْلِْخـَاُص َو التَّْوِحیُد  برگـزار می شـود، می فرمایـد: »إِن
ـًه َعلَی أَْهِل  ِ إاِلَّ َظاِهـراً َمْکُشـوفاً َمْشـُهوراً أِلَنَّ فِـی إِْظَهـاِرِه ُحجَّ ُم َو الِْعَبـاَدُه هلِلَّ َو اْلِْسـاَ
یـاً لَِمـا أََقـرَّ بِـِه یُْظِهـُر  ِ َوْحـَدُه َو لَِیُکـوَن الُْمَنافِـُق َو الُْمْسـَتِخفُّ ُمَؤدِّ ـْرِق َو الَْغـْرِب هلِلَّ الشَّ
َم َو الُْمَراَقَبـَه َو لَِیُکـوَن َشـَهاَداُت النَّاِس بِاْلِْسـَاِم بَْعِضِهـْم لَِبْعٍض َجائِـَزًه ُمْمِکَنًه  اْلِْسـاَ
 ِ ْجـِر َعـْن َکِثیـٍر ِمـْن َمَعاِصی اهللَّ َمـَع َمـا فِیـِه ِمـَن الُْمَسـاَعَدِه َعلَـی الِْبـرِّ َو التَّْقـَوی َو الزَّ
؛ ]نمـاز[ جماعـت بدان سـبب مقّرر شـده اسـت تـا اخاص، توحید، اسـام  َعـزَّ َو َجـلَّ
و پرسـتش خـدا، همگـی ظاهـر، آشـکار و مشـهود باشـند؛ زیرا در آشـکار کـردن این 
امـور، حّجـت خـدای یگانه بـر اهل خـاور و باختر وجـود دارد. همچنین ]بـه آن دلیل 
بایـد احـکام اسـام آشـکارا عملـی گـردد و بـر انجـام آن مراقبـت کننـد[ تـا منافق و 
سسـت دین نیـز آنچـه را ]در زبـان[ بـه آن اقـرار کرده اسـت، در عمل به جـای آورد و 
اسـام و مراقبـت بـر آن را اظهـار کند و برای آنکـه گواهی دادن مردمان به مسـلمانی 
یکدیگـر، روا و ممکـن باشـد. همچنیـن مسـاعدت در نیکـوکاری و تقـوا و جلوگیـری 
از ]ارتـکاب[ بسـیاری از نافرمانی هـای خداونـد عزیـز و جلیـل ]معاصی[ بـا حضور در 

نمـاز جماعـت محّقق می شـود«.1
به طـور کلّـی، نفـس حضـور در مسـجد به طـور غیرمسـتقیم باعـث ایجاد انگیـزه الزم 
در نمازگـزار و مراجعـان بـه ایـن مـکان الهـی می شـود، تـا بـه علّـت حضـور در ایـن 
مـکان خویـش را عـاری از گنـاه و منکـرات نماینـد و همچنیـن به علّـت اینکه حضور 
در مسـجد نیـز نیـاز بـه ملزوماتـی دارد که قبـل از عزیمت به سـوی آن بایـد مراعات 
شـود و ایـن ملزومـات از سـوی حـّق تعالـی و پیشـوایان دین ذکر شـده اسـت و خود 
بـه خـود زمینـه و اسـباب اصـاح در رفتـار و عمـل بـه آموزه هـای دینـی را کـه در 
راسـتای اعمـال خیر و معروف اسـت، ایجـاد خواهد کـرد. بنابراین، می تـوان گفت که 
گسـترش فرهنـگ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در بین افـراد اهل مسـجد به طور 

مسـتقیم بـه دو طریق زیر اسـت: 

1 . وسائل الشیعه، ج5، ص372، ح9.
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الف( از طریق آموزه های اخاقی امام جماعت؛
ب(از طریق دوستان و افراد مسجدی.

در مقابـل، افـرادی کـه بـا مسـجد و نماز جماعـت مأنوس نیسـتند، از این شـناخت و 
شـخصّیت اجتماعـی بهـره ای نخواهند داشـت، افراد مسـجدی کمتر آنهـا را می بینند 
و کمتـر می تواننـد رفتـار آنـان را شناسـائی کننـد و قضـاوت صحیـح هم دربـاره  آنان 
مشـکل خواهـد بـود و به این تنبیـه اجتماعی دچار خواهند گشـت! بر همین اسـاس، 
ْن اَل یَْشـَهُد الَْجَماَعـَه َفُقْل اَل  پیامبـر گرامـی اسـام فرموده اسـت: »إَِذا ُسـِئلَْت َعمَّ
أَْعِرُفـُه؛ اگـر دربـاره کسـی کـه در نماز جماعت شـرکت نمی کنـد، از تو سـؤال کردند، 
بگـو او را نمی شناسـم«.1یعنی، عدالـت و تعّهـد و درسـت کاری او بـرای من مشـّخص 

و ثابت نشـده اسـت.
حضـور پنج گانـه مؤمنـان در مسـاجد و برخـورد بـا افـراد شایسـته و صالـح به طـور 
غیرمسـتقیم باعـث انتقـال رفتار نیکو و شایسـته اهل مسـجد به یکدیگـر و جلوگیری 
از منکـرات خواهـد شـد. فـرد نیکـوکار، به دنبـال یافتن دوسـتی متدیّن اسـت و یک 
فـرد متدیّـن هیـچ گاه با فرد گنهـکار، پیمان دوسـتی و رفاقت نمی  بندد؛ زیرا مسـجد، 
محـّل رفت و آمـد انسـان های صالـح و مؤمـن اسـت در نتیجـه، تمامـی نمازگـزاران و 
اهالـی مسـجد، یکدیگـر را در گفتـار و عمـل، امر به معـروف و نهی از منکـر می کنند.
بنابرایـن، اگـر نمازگـزاران و اهـل مسـجد، بـه ایـن اصـل مهم دینـی و عقلـی آگاهی 
یابنـد و خـود، مقّیـد و عامـل بـه آن باشـند و هـر کـس در محـدوده زندگـی خویش 
بـا فسـاد و زشـتی ها مبـارزه کنـد و مـردم را بـه نیکـی دعـوت نمایـد دشـمن، هرگز 
روزنـه ای بـرای نفـوذ نخواهـد یافـت. خداوند متعـال در این بـاره می فرمایـد: »َولَْتُکْن 
ِمْنُکـْم أُمَّـٌه یَْدُعـوَن إِلَـی الَْخْیِر َو یَْأُمـُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهـْوَن َعِن الُْمْنَکـِر َو أُولَِئَک ُهُم 
الُْمْفلُِحوَن«.2ایـن آیـه شـریفه بیـان مـی دارد کـه »امـر به معـروف و نهـی از منکر« از 

لـوازم و واجبـات اجتمـاع سـالم و صالح اسـت.
مقـام معّظـم رهبـری در اشـاره بـه اهّمیـت ایـن موضـوع می فرمایـد: مسـئله امـر به 

1 . بحاراالنوار، ج85، ص5.

2 . آل عمران، آیه104.
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معـروف، تکلیف همیشـگی مسـلمانان اسـت. جامعه اسـامی به امر به معـروف و نهی 
از منکـر زنـده می مانـد. قـوام حکومـت اسـامی بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

1 است.
امـام جماعـت بـا تبیین جایـگاه و اهّمیت ایـن فریضه الهـی در مسـجد، می تواند اهل 
مسـجد را در مقابـل تهاجـم فرهنگـی دشـمن، واکسـینه نمایـد یـا حّداقـل از شـّدت 

نفـوذ دشـمن در نیـل بـه اهداف شـوم خـود بکاهد.
بـه طـور قطعی، اگـر جامعه ای در برابر منکرها و ترویج فرهنگ بیگانه، حّسـاس باشـد 
و بـا مشـاهده نابسـامانی ها تذّکرهـای الزم را بـه افـراد نـاآگاه بدهـد، می توانـد نقـش 

بسـیار مهّمـی در دفـع تهاجم های فرهنگی داشـته باشـد.

5-2- تشکیل جلسات مذهبی در مساجد 
تشـکیل جلسـات مذهبـی در مسـاجد، پایگاه هـای مقاومـت و تکایـا و آشـنا کـردن 
جوانـان بـا قـرآن، معارف اسـامی، تاریخ انبیـا و امامـان، برگزاری مجالس سـوگواری 
و میـاد، سـخنرانی و خطابه هـای مذهبـی، بیـان تفسـیر و معانـی قـرآن، اعتقـادات 
و جهان بینی هـا می توانـد عامـل مهمـی در مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی بـه حسـاب 
آیـد؛ زیـرا عامـل گرایـش بسـیاری از جوانـان بـه آداب و فرهنـگ غربـی و بیگانـه، 
نداشـتن آشـنایی بـا تعلیمـات مذهبی و فرهنگ اصیل اسـامی اسـت. اگـر تعلیمات 
و معـارف اسـامی بـه وسـیله امـام جماعـت و متولّیـان فرهنگـی مسـاجد بـا در نظر 
گرفتـن نیازمندی هـای زمـان و مسـائل مـورد نیـاز جوانـان، به سـبک زیبـا و دلپذیر 
و اسـتداللی تدریـس شـود و در برخـی مـوارد به صورت سـؤال  و مسـابقات فرهنگی ـ 
مذهبـی طـرح و بیـان شـود، به یقیـن نقش مهمـی در گرایـش جوانان بـه ارزش های 

اسـامی و فاصلـه گرفتـن آنـان از ارزش هـای منحّط غربـی دارد.

1 . بیانات مقام معّظم رهبری، در دیدار علماء و روحانیان، 71/5/7.
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6ـ2ـ بیان عواقب شوم انحطاط فرهنگی توّسط متولّیان فرهنگی مساجد
تاریـخ امـروز و گذشـته، بـه صورت زنده و روشـن، صحنه هـای مجازات الهی را نشـان 
می دهـد. قـرآن کریـم بـرای جلوگیـری از انحـراف انسـان ها و بـه قصـد عبرت آموزی 
چنیـن کسـانی را مثـال می زنـد و می فرمایـد کـه خداونـد شـالوده زندگـی آنـان را 
از اسـاس ویـران کـرد و سـقف بـر سرشـان فـرو ریخـت و عـذاب الهـی از جایـی کـه 

نمی دانسـتند، بـه سراغشـان آمد.1
تبییـن سرنوشـت قـوم نـوح، عاد، ثمود، شـعیب، لـوط و طغیان گران متعـّدد دیگر، در 
برخـی آیـات قـرآن برای بازداشـتن جامعه از دچار شـدن به چنین سرنوشـتی اسـت. 
در آیـات الهـی، چنیـن سـرانجامی بـرای عمـوم کسـانی کـه در انحطـاط فرهنگـی و 
دینـی فـرو رفتنـد، تصویر شـده اسـت. در واقع، آنچه در ایـن ماجراها بیان می شـود و 
از انـکار و تکذیـب آیـات الهی و انکار معاد و رسـتاخیز و فسـاد و نتیجـه دردناک آنها، 
درس هایـی مطـرح می گـردد کـه مخصـوص جمعّیـت و گـروه خاصـی نیسـت، بلکـه 
همـه کسـانی کـه در چنیـن راهی قـدم بگذارند، بـه چنین سرنوشـت و پایانـی دچار 

خواهنـد شـد و در آخـرت نیـز به طـور دائـم در عـذاب الهی خواهنـد ماند.

1 . تفسیر نمونه، ج9، ص69 و ج25، ص87.
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نتیجه سخن «
آنچـه مسـلّم اسـت، این اسـت کـه دشـمن، تهاجـم خـود را از جبهه فرهنگی شـروع 
کـرده و در حـال گسـترش آن اسـت. اگر اقدام شایسـته صـورت نگیرد، بـه قطع، این 

غـّده سـرطانی به تمـام پیکـره جامعه اسـامی سـرایت می کند. 
بـه هـر حـال، ایـن دود سـیاه کـه از شـعله های آتـش خانمان سـوز فرهنـگ غـرب 
برخاسـته اسـت، همـه جـا گسـترش می یابـد و بـا سـایه شـوم خـود، مانـع از تجلّـی 
نـور فرهنـگ انقابـی اسـامی خواهـد شـد. از ایـن رو، همان گونـه کـه هنـگام تهاجم 
نظامـی خـود را آمـاده دفـاع و فـداکاری می کنیم، در جبهـه فرهنگی هم بایـد با تمام 
امکانـات بـه دفـاع و دفـع فرهنگ دشـمن بپردازیـم؛ در غیر ایـن صورت، سـنگرها را 
یکـی بعـد از دیگـری از دسـت خواهیـم داد و زمانـی بـه خـود می آییم کـه کار از کار 

است.  گذشته 
آنچـه در مجمـوع می تـوان بـه آن دسـت یافـت ایـن اسـت کـه بر اسـاس نظـم نوین 
جهانـی، تهاجـم فرهنگـی غـرب، به ویـژه اسـتکبار جهانـی )آمریـکا( علیـه سـایر 
فرهنگ هـا در حـال انجـام اسـت و ایـن امـر بـا گسـترش فّنـاوری ارتباطات، شـّدت، 
سـرعت و پیچیدگی بیشـتری پیدا کرده اسـت. اسـتکبار جهانی که داعیه  سرپرسـتی 
جهـان را در سـر می پرورانـد و خواسـتار نظامی تک قطبی اسـت، هیـچ فرهنگ رقیبی 
را کـه مخالـف ایـن سیاسـت باشـد، تحّمـل نخواهد کـرد. بـه یقین، فرهنگ اسـامی 
از ایـن قاعـده مسـتثنا نخواهـد بـود و در رأس کشـورهای اسـامی، ایـران به واسـطه  
انقـاب اسـامی و مخالفـت علنـی آن بـا قدرت طلبـی آمریـکا مـورد هجوم بیشـتری 
قـرار گرفتـه و خواهـد گرفـت؛ از ایـن رو، بـه منظـور مقابلـه با ایـن هجوم، بایـد تمام 
ترفندهـا و حیله هـای فرهنگ مهاجم شـناخته شـود و سـپس ابزار کافی بـرای مقابله 
بـا آن فراهـم گـردد. از آنجـا کـه تهاجـم فرهنگـی فرآینـدی فرهنگـی اسـت، بایـد با 
ابزارهـای فرهنگـی در مراکـز فرهنگـی بـا آن مقابلـه کـرد و از مبـارزه بـا ابزار خشـن 
پرهیـز نمـود؛ یعنـی تولیـدات فرهنگـی متناسـب بـا فرهنـگ ملّـی و دینـی را بایـد 
گسـترش داد و از نیروهای متّعهد و دلبسـته به کشـور در سـاخت این تولیدات کمک 
گرفـت و سـپس بـا بهتریـن روش ها ایـن تولیـدات را به جوانـان عرضه کـرد. به عاوه، 
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بـه جـای آنکـه بخواهیم در برابـر تهاجمات غرب به صـورت تدافعی عمـل کنیم، بهتر 
اسـت کـه از قبـل ریشـه های فرهنگـی خـود را در ابعـاد دینـی، سیاسـی و اقتصـادی 
قـوی سـازیم و حالتـی تهاجمـی به خـود بگیریم. در این میان، قشـر جـوان که به طور 
معمـول آسـیب پذیرترین اقشـار در برابـر تهاجـم فرهنگـی هسـتند، باید مـورد توّجه 
بیشـتری قـرار گیرنـد و تأمیـن نیازهـای جسـمی و روحـی و تعمیـق باروهـای دینی 

آنـان در اولویّت هـای اّول برنامه هـای کان کشـور و متولّیـان فرهنگـی باشـد.
مسـجد، بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن پایگاه هـای دینـی، در ایـن راسـتا وظیفـه 
مهمـی دارد. در طـول تاریـخ مبارزه هـای فرهنگـی و سیاسـی مسـجد، بیدارگری ها و 
حرکت هـای اصاحـی فراوانـی به چشـم می خـورد کـه در تکاپوی نظام ارزشـی دینی 
بسـیار مؤثّـر بوده اند. جایگاه ویژه مسـجد در فرهنـگ دینی و امکانات بالقـّوه و بالفعل 
آن، همـراه آموزش هـا و مفاهیـم حاشـیه ای و ایجاد یک نظام ارزشـی قـوی و ماندگار 
در صحنـه فرهنـگ و اجتمـاع، به ویـژه در بین نسـل جوان بسـیار اثرگذار بوده اسـت. 
متولّیـان فرهنگـی مسـاجد، در حفـظ و تقویّت نظام ارزشـی نقش بسـیار مهمی دارند 
و کوشـش های بسـیاری در ایـن مـکان مقـّدس می تواننـد انجـام دهنـد کـه برخی از 
آنهـا عبارت انـد از: بیـان معیارهـا و شـاخص های ارزش هـا و آرمان هـای دینـی، ارائـه 
مـدرک و شـناخت صحیـح از دیـن، برپایی مجلس هـای مذهبی مانند سـخنرانی های 
دینـی و ویـژه برنامه هـا در مناسـب های مذهبـی، بیـان ارزش هـا و ضـّد ارزش هـا، 
اجـرای ارزش هـا و اعمـال دینـی ماننـد برقـراری نمـاز جماعـت و مجلس هـای دعا و 
نیایـش، مطـرح کـردن مسـائل اعتقـادی و احـکام فقهـی، بیـان اندیشـه های دینـی، 
معّرفـی و تربیـت الگـو، پاسـخ بـه شـبهه های دینـی و اعتقـادی، ایجـاد نظـام تربیت 

دینـی و تقویّـت هویّـت دینی. 
البّتـه مسـئوالن کشـور و متولّیـان فرهنگی جامعه، به ویـژه متولّیان فرهنگی مسـاجد 
و اماکـن مذهبـی بایـد عـاوه بـر تبلیغ زبانی، بـه منظـور ترویج عملـی فرهنگ دینی 
و ملّـی در تمـام زمینه هـا، نمونـه ای از ایـن فرهنـگ را در زندگـی خود پیـاده کنند و 

در عمـل نشـان دهنـد که پای بنـد به ارزش های واالی اسـامی هسـتند.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، انتشارات عّطار، چاپ اّول، 1365هـ.ش. «
ــی،  « ــای علمــی  توســعه فرهنگ ــل مّتحــد )یونســکو(، راهبرده ــی مل ــازمان علمــی  فرهنگــی و تربیت س

ــان، چــاپ اّول، 1378هـــ.ش. ــی، تهــران، انتشــارات تبی ــد فاضل ترجمــه محّم
جعفری، محّمدتقی، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، تهران، انتشارات علمی  و فرهنگی، 1373هـ.ش. «
نویــد، مهــدی، فرهنــگ و مقاومــت فرهنگــی، تهــران، انتشــارات محیــا، ناشــر، رویــان، چــاپ هشــتم،  «

1376هـ.ش.
مهیمنی، محّمدعلی، گفتگوی فرهنگ و تمّدن ها، تهران، نشر ثالث، 1279هـ.ش. «
مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، مؤّسسه الوفاء، 1404 هـ.ق. «
»  ،ســیدروح اهلل، چهــل حدیــث، مؤّسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،موســوی الخمینــی

چــاپ پنجــم، 1373هـ.ش.
ــــــــــــــــــــــــــ، صحیفــه نــور، تهــران، ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد  «

اســامی، مؤّسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 1379هـــ.ش.
متقی هندی، عاءالدین علی بن حسام، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله. «
ــم، مؤّسســه  « ــی تحصیــل مســایل الشــریعه، ق ــی، محّمدبن حســن، وســایل الشــیعه ال شــیخ حــّر عامل

آل البیــت الحیــاء التــراث.
بخشــی از بیانــات مقــام معّظــم رهبــری، چهــارم آبــان، 1373؛ نوزدهــم دی، 1375؛ در دیــدار علمــاء و  «

روحانیــان7/5/71.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسامیه. «
ابراهیمــی، پریچهــر، تأّملــی بــر فرهنــگ، تفــاوت فرهنــگ شــرق و غــرب، تهــران، انتشــارات آموزشــی  «

رشــد علــوم اجتماعــی، 1367هـــ.ش.
جوانی، یداله، آشنایی با جنگ نرم و راهکارهای مقابه با آن، سخن آشنا، سال پنجم، شماره63. «
مجله 15  خرداد، دی ماه 1369هـ.ش. «
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مساجد مجازی، پلی برای صدور انقالب

یحیی جهانگیری سهروردی

چکیده «
مقالـه حاضـر، در صـدد تبییـن ایـن موضـوع اسـت کـه مسـجد مجـازی، می تواند در 
هـر زمـان و مـکان، آن هـم بـه انتخـاب مخاطـب نـه خطیب، پاسـخگوی بسـیاری از 
نیازهـای افـراد باشـد؛ به ویـژه مسـاجد خـارج کشـور کـه بـرای تبلیـغ دین اسـام با 
مشـکات فراوانـی روبـه رو هسـتند. مسـجد مجـازی می تواند بـا توّجه بـه توصیه های 
معمـار بـزرگ انقاب اسـامی، امام خمینـی، مبنی بر لزوم صدور انقاب اسـامی 
بـه اقصـی نقـاط جهان، نقش بسـزایی داشـته باشـد. مراد از مسـجد مجـازی، عبارت 
اسـت از وجـود همـه سـازوکارهای )ارکان( یک مسـجد واقعـی )فیزیکـی(، در فضای 
مجـازی، اعـّم از اینترنـت و بازی هـای رایانـه ای. نگارنـده مقالـه، بـا بررسـی فرصت ها 
و تهدیدهـای مربـوط بـه مسـاجد در عرصـه جهانـی، بـر ضـرورت توّجـه به »مسـجد 

مجـازی«، بـرای تبلیـغ معـارف عالـی اسـام و صدور انقـاب تأکیـد می کند. 

واژگان کلیدی:  «
مسـجد مجـازی، انقاب اسـامی، صدور انقـاب، موج الگوگیـری از انقـاب، متولّیان 

. مسجد
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مقّدمه «
مّدتـی اسـت کـه رهبـر معّظم انقـاب، بر ضرورت نـوآوری، بـه دلیـل »اجتناب ناپذیر 
بـودن تحـّوالت در جوامـع بشـری«1تأکید می کننـد. در نتیجـه، ایشـان »مدیریـت 
تحـّوالت در کشـور«2را ضـروری دانسـته اند و فرموده انـد: »با توّقف در گذشـته و نفی 
نـوآوری، نمی تـوان بـه جایـی رسـید... . بنابرایـن، تنهـا راه صحیـح بـاز گذاشـتن راه 
نـوآوری، آزادفکـری و آزاداندیشـی و مدیریـت ایـن راه تحّول آفرین اسـت«.3 ایشـان، 
یکـی از سـال ها را، سـال نـوآوری و شـکوفایی نامیدند که ضـرورت این مسـئله را، در 

ایـن برهـه از ایـران معاصـر نشـان می دهد. 
مسـجد نیـز بایـد در دایـره نوآوری، جایـگاه خود را مشـّخص کند و از ایـن قافله عقب 
نمانـد. بـه فرموده ولـّی امر مسـلمین، »تحّول، راز ماندگاری و تعالی بشـر اسـت«.4در 
غیـر ایـن صـورت، »کناره گیـری از تحـّول، موجـب از بیـن رفتـن و یـا منزوی شـدن 

خواهد شـد«.5
در ایـن مقالـه، سـعی داریـم بـرای بهبـود وضعّیـت موجـود مسـاجد، جـذب بیشـتر 
جوانـان، بهره گیـری از رقبـای فرهنگی مسـجد در راسـتای مسـجد )یعنی قـرار دادن 
ابزارهـای جدیـد فّناوری در طول مسـجد و نـه در عرض آن و به عنوان رفیق مسـجد، 
نـه رقیـب آن( و رسـاندن پیـام انقـاب بـه جهـان، چنـد راهـکار کاربـردی پیشـنهاد 

. کنیم

1 . ســخنان رهبــر معّظــم انقــاب در دّومیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان در جمــع دانشــگاهیان، برگرفتــه از روزنامــه ایــران، 

ــخ85/8/20، ص6. ش3494، تاری
2 . همان.

3 . همان.

4 . همان.

ــم،  ــه ق ــان حوزه هــای علمی ــدار جمعــی از اســاتید، فضــا، پژوهشــگران و مبلّغ ــم انقــاب اســامی در دی ــر معّظ 5 . ســخنان رهب

ــخ86/9/8. ــان، تاری مشــهد و اصفه
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مسجد مجازی «
یکـی از ویژگی هـای اماکـن مجـازی این اسـت کـه بشـر در آن، بر مکان و زمـان فائق 
می آیـد و می توانـد از هـر جـای کـره خاکـی، در هـر زمان بـه معبد مقصودش دسـت 
یابـد. در حالـی کـه مکان هـای مذهبی واقعـی، فاقد چنین ویژگی هسـتند و اسـتفاده 
از آن، نیازمنـد برنامـه زمانی و مکانی خاّص اسـت. بنابراین، مسـجد مجـازی می تواند 
پاسـخ گوی نیازهـای افـراد در هـر زمـان و مـکان، آن هـم بـه انتخـاب مخاطـب نـه 

خطیب، باشـد.
مـراد از مسـجد مجـازی در ایـن مقالـه عبارتسـت از وجـود همـه سـاز و کارهـای 
)ارکان( یـک مسـجد واقعـی )فیزیکی(، در فضای مجـازی اعّم از اینترنـت و بازی های 

رایانه ای.1
الزم بـه ذکـر اسـت کـه این مقاله بخشـی از کتابی اسـت که بـه هّمت دفتـر مطالعات 
و پژوهش هـای مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد، با عنوان »مسـجد مجـازی« تألیف 

شـده است. 

1 . جهــت اّطاعــات بیشــتر، بــه مقالــه همیــن نویســنده در همیــن مجموعــه بــا عنــوان »مســجد مجازی، بایســته چشــم انداز بیســت 

ســاله ایــران اســامی«، مراجعــه کنید.
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مسجد و انقالب «
چـه آنـان کـه حـوادث انقـاب اسـامی ایـران را دیده انـد و چـه آنـان کـه آن را در 
البـه الی نگاشـته ها مطالعـه کرده انـد، بـه ایـن حقیقـت واقـف هسـتند کـه رابطه دو 
پدیـده »مسـجد« و »انقـاب«، یک رابطـه علّی و معلولی اسـت. در دیـدگاه بنیانگذار 
انقـاب، »ایـن مسـاجد اسـت که این نهضت را درسـت کـرده اسـت«.1بیان همین 
فـراز، بـرای اثبـات میـزان تأثیر مسـاجد در تحّقـق انقـاب، می تواند گواه ایـن رابطه، 

روشـن باشد.
نقـش مسـاجد در پیـروزی انقـاب، چنـان پُررنـگ اسـت کـه حامد الـگار، نویسـنده 
آمریکایـی، هسـته اساسـی پیروزی انقـاب اسـامی را مسـجد2می داند. وی می گوید: 
»در دوره نهضـِت خمینـی بود که مسـجد، به یک کانون مبـارزه و مرکز فرماندهی، 
 بـدل گردیـد و به طـور خاصـه، مسـجد تمام آن چیزی شـد کـه در عصـر پیامبر
بود«.3مسـاجد در دوران انقـاب، به طـور طبیعـی و البّتـه بـا تّکیه بر پیشـینه تاریخی 
خـود، مرکـز مبارزه علیـه رژیـم بودند.4به همین دلیل بـود که همواره بـا عکس العمل 
تنـد رژیـم طاغـوت مواجه می شد.5مسـاجد، نـه تنها پایگاهـی برای بیدارسـازی مردم 
علیـه حکومـت پهلـوی بود، بلکـه محلّی برای سـازمان دهی نیروهای انقابـی و مبارزه 
بودنـد. تبـادل اّطاعات و جلسـات مشـاوره میان مبـارزان انقاب، در مسـاجد صورت 
می پذیرفـت؛ زیـرا پخـش اعامّیـه در اغلـب مسـاجد، سـهل تر و سـریع تر صـورت 
می گرفـت و اعتـراض مـردم و علمـا و حضـرت امـام، از طریق پخـش اعامّیه آنان 
در مجامـع مذهبـی بـه ویـژه مسـاجد، همه گیـر می شـد.6 تأثیـر مسـاجد بـر پیروزی 
انقـاب، آن قـدر صریح اسـت که یکـی از یاوران انقـاب می گوید: »اگر مسـجد نبود، 

انقـاب نبود«.7 

1 . صحیفه نور، ج8، ص60.

2 . آلگار، حامد، دین ودولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سّری، ص154.

3 . آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سّری، ص154.

4 . محّمدی، منوچهر، تحلیلی در انقاب اسامی، ص91.

5 . شریف پور، رضا، مسجد و انقاب اسامی، ص88و89.

6 . سیفی، محّمدمهدی، نقش تاریخی مساجد در انقاب اسامی، روزنامه رسالت، ش6505، موّرخ31/ 5/ 1387، ص17.

7 . رســتگار، مرتضــی، مســجد در صــدر اســام و نقــش آن در پیــروزی انقــاب اســامی، فــروغ مســجد )2(، مجموعــه مقــاالت و 

ــی مســاجد، ص196. ــه جهان ــش هفت ــن همای ســخنرانی های دّومی
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 نقـش مسـاجد، بعـد از دوره »حـدوث انقـاب«، نیـز متوّقـف نمانـد. پـس از پیـروزی 
انقـاب، مسـاجد بودنـد کـه همچنـان در مرحلـه »ثبـوت انقـاب« نیـز نقش آفرینـی 
کردنـد. بعـد از پیـروزی انقاب بـا توّجه به فروپاشـی نظام شاهنشـاهی، به طور تقریبی، 
همـه کارهـای انقـاب در مسـاجد انجام می گرفـت. کمیته هـای انقاب از دل مسـاجد 
جوشـید. مسـاجد، در زمـان هشـت سـال دفـاع مقـّدس، در امـوری ماننـد اعـزام نیرو، 
پشـتیبانی، برگـزاری مراسـم دعـا و بزرگداشـت شـهدا، نقش چشـم گیری داشـتند. در 
زمـان سـازندگی، در امدادرسـانی بـه مـردم آسـیب دیده از بایـای طبیعـی، بازسـازی 

مناطـق جنگـی و برگـزاری انتخابـات و ... همچنـان مسـاجد، فّعـال ظاهر شـدند.1
انقـاب اسـامی، یک فرآیندی اسـت کـه مراحل تکاملـی دارد و عبارت انـد از: مرحله 
نخسـت، پیـروزی انقـاب اسـامی بـود که از آن بـه »حـدوث انقاب« یـاد می کنیم. 
ایـن مرحلـه از انقـاب بـه یـاری خـدا، هّمت مـردم و رهبـری امـام بـه کامروایی 
تحّقـق یافـت. مرحلـه دّوم انقـاب، اسـتقرار دولـت اسـامی و اثبـات کارآمـدی نظام 
مبتنـی بـر والیـت فقیـه اسـت که بـا عنـوان مرحله »ثبـوت انقـاب« از آن نـام برده 
می شـود. مسـاجد، در ایـن دو مرحلـه، محـور یـا حداقل نقش آفریـن بوده انـد. مرحله 
سـّومی کـه انقـاب پیش روی دارد، ایجاد تمّدن اسـامی اسـت. طـرح نظریّه »صدور 
انقـاب«، در راسـتای ایـن مرحلـه می توانـد تفسـیر گـردد. ایجـاد تمـّدن اسـامی، 

هـدف نهایی انقاب اسـامی اسـت.
 بـه زعـم نگارنـده، همچنان که مسـجد، مبنای اساسـی، »حدوث« و »ثبـوت« انقاب 
بـوده اسـت، بایـد در مرحلـه سـّوم از فرآینـد تکاملـی آن، یعنـی مرحلـه »صـدور« 
انقـاب نیـز، نقـِش محـوری را به خود بگیرند.2به طور اساسـی، مسـجد، به این سـبب 
کـه خاسـتگاه توحیـد و نفـی شـرک و باطـل اسـت و جایگاه نـدای حـّق و دادخواهی 
مظلـوم نیـز بـه حسـاب می آیـد، همواره مهـد قیـام و اعتراض بوده اسـت و مـردم نیز 

بـر حسـب مقتضّیـات و شـرایط جامعـه از این مـکان مقـّدس الهـام گرفته اند.3

1 . شــکریان، ناصــر، مســجد، ملجــأ مــردم، فــروغ مســجد، ج5، مجموعــه مقــاالت و ســخنرانی های چهارمیــن همایــش هفتــه جهانــی 

ص241. مساجد، 
2 . جهانگیری، یحیی، مسجد مجازی، نوآوری در افق ایران 1404، مجلّه ره آورد، ش23.

3 . میزبانی، مهناز و سایرین، نقش مساجد و دانشگاه ها در پیروزی انقاب، ص52. 
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جایگاه صدور انقالب در قاموس فکری امام و رهبری «
درک دقیـق از معنـا و زمـان اعـان تئـوری صـدور انقاب، از طـرف امام نشـان می دهد که 
امـام، حّتـی قبل اینکه انقـاب، عینّیت یابد، تحّقق غایتـش را در صادر نمـودن آن می دید. 
»صـدور انقـاب اسـامی از لحظـه ورود حضـرت امـام بـه پاریـس و اوج گیـری نهضت 
مقـّدس مـردم ایـران، در کانـون توّجهات جامعـه جهانی قـرار گرفت و اّولین پرسـش ها در 
این باب، توّسـط نهادهای سیاسـی غرب و قبل از پیروزی انقاب اسـامی مطرح گردید«.1

از ایـن روی، امـام، نـه بعـد از انقـاب، بلکـه قبـل از انقـاب هـم، دغدغـه  صـدور 
انقـاب داشـتند. حـال آن کـه برخـی بـا عـدم درک صحیـح از صـدور انقـاب، آن را 

پـروژه ای متعلّـق بـه اوایـل انقـاب می داننـد!
بـا تأّمـل در خاطـرات یکـی از یـاران امام،2مشـّخص می شـود کـه آن حضـرت، حّتـی 
در اسـفند سـال 41، انقـاب را به سـه مرحله تقسـیم نمـوده بودند: »شـما بدانید که 
مبارزه ما سـه مرحله دارد: اسـامی کردن ایران، اسـامی کردن کشـورهای اسـامی، 
اسـامی کـردن جهان؛ آن روز اسـت که بـه موالیم، مهدی، عـرض می کنم: جهان 

منتظـر قدوم مبارک توسـت«.3
انقـاب اسـامی، یـک رویداد نیسـت که صـدورش نیز متوّقـف به زمان خاّصی باشـد. 
انقـاب اسـامی، یـک فرآینـدی اسـت که تا تشـکیل تمـّدن اسـامی، رفـاه و آزادی 
همـه مسـتضعفان بایـد در گسـترش آن کوشـید. همچنـان که امـام فرمـود: »مقصد 
ایـن اسـت کـه اسـام، احـکام اسـام، احـکام جهان گیـر اسـام زنـده بشـود و پیاده 

بشـود و همـه در رفـاه باشـند و همه آزاد باشـند، همه مسـتقل باشـند«.4 
انقاب هـا، بـه  صـورت  طبیعـی، میـل بـه گسـترش دارنـد و انقـاب اسـامی نیـز از 
ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. از این  نظـر، می تـوان گفت صـدور انقاب هـا، فرآیندی 

طبیعـی اسـت و همچنان ادامـه دارد. 
1 . دولت آبادی، فیروز، صدور انقاب تمّنا و تقابلی از درون و بیرون، مجلّه حضور، ش26، ص35.

2 . آقای عسگراوالدی، قابل دسترس در:

 www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=95847 
3 . دبیری مهر، امیر، صدور انقاب، خیال یا واقعّیت، سایت باشگاه اندیشه، قابل دسترس در:

 www.bashgah.net/pages-19302.html
4 . مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صدور انقاب از دیدگاه امام خمینی، ص31.
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صدور انقالب، یک ضرورت «
 امـام خمینـی فرمودنـد: »مـا موّظفیـم کـه اسـام را در همـه جـای دنیـا معّرفی 
کنیـم«؛1 زیـرا ایشـان مظلومّیـت و غریـب بـودن اسـام را در دنیـای امـروز درک 
می کـرد.2 امـام در عیـن توّجـه بـه مشـکات معیشـتی مـردم، غفلـت از اهـداف 
و آرمان هـای انقـاب را بـه مسـئوالن گوشـزد می کردنـد. ایشـان فرمودنـد: »مسـائل 
اقتصـادی و مـاّدی، اگـر لحظه ای مسـئوالن را از وظیفه ای که بر عهـده دارند، منصرف 
کنـد، خطـری بـزرگ و خیانتـی سـهمگین را به دنبـال دارد. باید دولت اسـامی تمام 
سـعی و تـوان خـود را در اداره هرچـه بهتـر مردم بنمایـد؛ ولی این بدان معنی نیسـت 
کـه آنهـا را از اهـداف عظیم انقـاب که ایجاد حکومت جهانی اسـت، منصـرف کند«.3 
از منظـر رهبـر معّظـم انقـاب نیـز انقـاب، دو جهـت دارد: یکـی مبـارزه با اسـتبداد 
داخلـی اسـت و جهـت دیگـر، سـخن و پیـام نوین انقـاب برای دنیا و بشـریّت اسـت. 
»پیـام جهانـی و انسـانی اسـام اسـت کـه او را بـه سـتایش وادار می کند. جنبـه  دّوم، 
بسـیار مهم اسـت؛ ما بایـد بتوانیم این را بیـان کنیم«.4همچنان که ایشـان فرموده اند، 
صـادر کـردن تفّکـر انقابی و اندیشـه مبارزه بـه بیرون مرزها، بسـی مهم تـر از مبارزه 

با اسـتبداد داخلی اسـت.
شـاید بـه دلیـل اهّمیـت موضـوع بـود که رهبـر معّظـم انقاب حـدود یک مـاه بعد از 
انتصـاب بـه رهبـری انقـاب، در نوزدهـم تیـر 1368 بـه تبییـن نظریّه صـدور انقاب 

پرداختند.5
رهبـر فرزانـه در جایـی دیگـر، صـدور انقـاب را تـداوم راه انبیا و سـتیز بـا آن را، کار 
دشـمن شـمرده، فرمودنـد: »مـا بـه ایـن کار و انجـام ایـن وظیفـه افتخـار می کنیـم. 
ایـن، راه انبیاسـت و مـا ایـن راه را بایـد ادامـه دهیـم...؛ چـرا مـا بایـد از صـادر کردن 
توحیـد و اخـاق انبیـا و روح فـداکاری و اخـاص و تزکیـه  اخاقـی، بـه کشـورهای 
دیگـر خجالـت بکشـیم؟! چـرا بایـد شـرم کنیـم از اینکـه، غیـرت و حمّیـت صحیـح 

1 . صحیفه نور، ج18، ص103-102.

2 . همان.

3 . مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صدور انقاب از دیدگاه امام خمینی، ص47.

4 . بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، موّرخ 1380/11/17.

5 . بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار و بیعت اقشار مختلف مردم کشور، موّرخ 1368/04/19.
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و ایسـتادگی در مقابـل قدرت هـای باطـل را بـه صـورت درس عملـی بـه ملّت هـای 
دیگـر ارائـه و تعلیـم بدهیـم؟ ملّت هـا بـاور نمی کننـد که بشـود بـا عوامل و مـزدوران 
قدرت هـای اسـتکباری درافتـاد. مـا درافتادیـم و پیـروز هـم شـدیم. چرا ایـن عمل و 
تجربـه  خودمـان را در اختیـار افـکار عمومـی ملّت هـا نگذاریم؟ ما این انقـاب را صادر 
می کنیـم. مـا از اینکـه بتوانیـم توحیـد و مکتـب انبیـا و روش هـای انسـانِی پاکیـزه و 
طاهـر و صبـر و مقاومـت و ایثـار را به کشـورهای دیگر صادر کنیم، هیـچ اِبایی نداریم. 
رسـانه های غربـی کـه بـا پـول صهیونیسـت ها و بـا تدبیـر سیاسـت مداران خبیـث و 
ظالـم و فاسـد اداره می شـوند، می خواهنـد جنجـال درسـت کنند و مـا را از این حرف 

و عمـل کـه فرهنـگ و مفاهیـم انقـاب باید صـادر شـود، پشـیمان کنند«.1

www.khamenei.ir :1 . ر.ک: سایت مقام معّظم رهبری به نشانی
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صدور انقالب، کاری فرهنگی «
صـدور انقـاب، صـدور رسـالت انقـاب اسـامی و انتقـال ارزش هـای معنـوی و الهی 
بـه گـوش جهانیـان اسـت. این امـر، در سـایه  زور و لشکرکشـی انجام نمی شـود؛ بلکه 
جهـت نیـل به ایـن هدف بایـد کلّیـه  امکانـات و ابزارهای پیام رسـانی، محتـوای پیام، 
موقعّیـت زمـان و مـکان، نیازهـای مخاطبـان در مناطـق مختلـف دنیـا مـورد توّجه و 
دّقـت قـرار گیـرد. انقـاب مـا یـک انقـاب فرهنگـی بـود و بـه تعبیـر شـهید مظلوم 
دکتـر بهشـتی »انقـاب ارزش ها« محسـوب می شـود.1مقام معّظم رهبری نیـز بر این 
امـر صّحـه گذاشـتند و فرمودنـد: »اگـر منظـور این اسـت که ما مـواد منفجـره صادر 
می کنیـم، ایـن اّدعـا دروغ اسـت... . صـدور انقاب، بـه معنای صادر کـردن ارزش های 
انقابـی و افشـاگری درباره  مسـتبدها و ظالم هـای عالم، وظیفه و تکلیف الهی ماسـت. 
اگـر ایـن کار را نکنیـم، کوتاهـی کرده ایـم«.2در اوایـل انقاب عـّده ای، صـدور انقاب 
را را رویکـرد نظامـی تفسـیر می کردنـد؛ اینجـا بـود کـه امـام رویکـرد فرهنگی را 
پیشـنهاد نمودنـد و فرمودنـد: »اینکـه می گوییـم بایـد انقـاب مـا بـه همه جـا صادر 
بشـود، ایـن معنـی غلـط را از آن برداشـت نکننـد کـه مـا می خواهیـم کشورگشـایی 
کنیـم. مـا همه  کشـورهای مسـلمانان را از خودمـان می دانیـم. همه  کشـورها باید در 
محـّل ]جغرافیایـی[ خودشـان باشـند، مـا می خواهیـم این چیـزی که در ایـران واقع 
شـد و ایـن بیـداری کـه در ایـران واقع شـد و ]ملّـت[ خودشـان از ابرقدرت هـا فاصله 
گرفتنـد و دسـت آنها را از مخازن ]کشـور[ خودشـان کوتاه کردند، ایـن ]بیداری[، در 

همـه  ملّت هـا و در همـه  دولت هـا ]ایجـاد[ بشـود. آرزوی مـا این اسـت...«.3
رهبـر معّظـم انقـاب، در روزهـای آغازیـن رهبـری، قالـب صـدور انقـاب را، نـه یک 
قالـب نظامـی، بلکـه فرهنگـی شـمردند و فرمودند: »پـس از پیروزی انقاب اسـامی، 
سـردمداران تبلیغات جهانی روی اشـاعه  فرهنگ انقابی اسـام جنجـال راه انداختند 
و آن را بـه عنـوان صـدور انقـاب ـ بـا معنای غلطـی که از صـدور انقـاب می کردند ـ  
مـورد تهاجـم تبلیغاتـی قـرار دادنـد. همـه  رسـانه ها در سرتاسـر عالم، روی ایـن نکته 

1 . ساالر، محّمد، انقاب اسامی و صدور ارزش های فرهنگی، فصلنامه اندیشه انقاب اسامی، ش5، ص23.

www.khamenei.ir :2 . ر. ک: سایت مقام معّظم رهبری به نشانی

3 . صحیفه نور، ج13، ص127.
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و کلمـه تّکیـه می کننـد کـه جمهـوری اسـامی درصدد صـدور انقاب اسـت! خباثت 
آنهـا در اینجاسـت کـه صـدور انقـاب را بـه معنـای صـدور مـواّد منفجـره و ایجـاد 
درگیـری در گوشـه و کنـار عالـم و از ایـن قبیـل کارهـا معّرفـی می کنند کـه این هم 

مثـل بقّیـه  خباثت هـای تبلیغاتـی دنیـای غـرب، یک ترفنـد رذیانه اسـت«.1
امـام بـر ایـن امـر تصریـح داشـتند: »مـا کـه می گوئیـم بایـد انقـاب بـه همه جا 
صـادر بشـود. ایـن معنی غلط را از او برداشـت نکننـد که ما می خواهیم کشورگشـائی 
کنیـم«.2در فـرازی دیگـر، ایشـان رویکـرد نظامی به ایـن مقوله را نه یـک امر مطلوب 
کـه حّتـی ناممکـن می دانسـتند:»ما کـه می گوییـم کـه اسـام را می خواهیـم صـادر 
کنیـم، معنایـش ایـن نیسـت کـه ما سـوار طّیـاره بشـویم و بریزیـم به ممالـک دیگر، 

یـک همچـو چیـزی، نـه مـا ]ایـن را[ گفتیم و نـه مـا می توانیم«.3 
رهبـر انقـاب نیـز، صـدور انقـاب را فرهنگـی می شـمارند: »صـدور انقـاب، صـدور 
تجـاوز و جنـگ و بـه معنـای گرفتـن زمین های دیگـران نیسـت... . صـدور انقاب، به 
معنـای صـدور پیام و صدور رسـالت انقاب اسـت؛ صـدور ارزش هایی مانند اسـتقال، 
عدم وابسـتگی، خودکفایـی، خصلت های انسـانی پاک، ایمان، شـرف، افتخـار، حمایت 
از مسـتضعفان و ...«.4در بیانـی دیگـر امـام، تبییـن اندیشـه های انقـاب را صـدور 
انقـاب می داننـد: »صـدور انقـاب، بـه معنی لشـگر کشـی نیسـت، بلکـه می خواهیم 

حرفمـان را به دنیا برسـانیم«.5

1 . بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار و بیعت اقشار مختلف مردم کشور، موّرخ 1368/04/19.

2 . صدور انقاب از دیدگاه امام خمینی، ص59.

3 . همان، ص61 -60.

4 . انقــاب اســامی و صــدور ارزش هــای فرهنگــی، ص22، کــه نقــل کــرده از مباحثــی پیرامــون فرهنــگ انقــاب اســامی، ص364 

و 366، شــهید محّمدجــواد، باهنــر.
5 . صحیفه نور، ج19، ص414.
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مساجد مجازی، روش عملی صدور انقالب «
بـا گذشـت بیـش از سـی سـال از پیـروزی انقـاب، بجاسـت کـه در نحـوه عملیاتـی 
نمـودن صـدور انقـاب، قـدری تأّمل نماییـم؛ زیرا صدور انقـاب، نه همزاد بـا انقاب، 

بلکـه پیـش از آن، مّدنظـر بنیان گـذارش بوده اسـت.
چنـان کـه گفتـه شـد در دو مرحلـه »حـدوث« و »ثبوت« انقـاب، محوریّت مسـجد 
به طـور کامل مشـهود اسـت. صـد البّته که خـود این تعامـل، بین دو مرحلـه انقاب و 
مسـجد، بـر پویایی مسـاجد و تنّوع بخشـی به کارکردهـای آن نیز مؤثّر بـود. در جریان 
صـدور انقـاب نیـز باید مسـاجد، محوریّـت را بر عهده گیرند. شـاید به ایـن دلیل بود 
کـه رهبـر فقید انقاب اسـامی ایران، تأکید داشـتند که باید مسـاجد، همـواره آماده 
قیام و پیشـبرد اهداف اسـامی باشـند. »اسـام، مسـاجد را سـنگر قرار داد؛ وسـیله از 
بـاب اینکـه از همیـن مسـاجد،... همـه امـوری که اسـام را به پیـش می بـرد و قیام را 
بـه پیـش می بـرد، مهیـا باشـد«.1با توّجه بـه محذوریّت های سـاخت مسـجد و مهم تر 
از آن، ممنوعّیت هـای احیـای کارکردهـای انقابی در مسـاجد خارج کشـور، و زمان بر 
و پرهزینـه بـودن سـاخت مسـاجد فیزیکـی، توّجـه به مسـاجد مجازی یـک ضرورت 
تلّقـی می گـردد. تأکیـد می کنـم کـه مسـاجد مجـازی، می توانـد مـا را در مشـکاتی 
کـه در سـاخت مسـاجد فیزیکـی در خارج کشـور داریم، یاری رسـاند، یعنـی با جذب 
مخاطـب توّسـط مسـاجد مجازی، می تـوان از آن در سـاخت مسـاجد فیزیکی، احیای 
کارکـرد انقابـی و مخالفـت بـا قوانیـن ممنوعّیـت سـاخِت مسـجد فیزیکـی، کمـک 

گرفت. 
نبایـد فرامـوش نماییـم کـه از یـک سـو، بـا یـک تکلیفـی بـه نـام صـدور ارزش هـای 
انقـاب و یـاری مسـتضعفان مواجـه هسـتیم کـه طبـق تحلیـل، بایـد ایـن مرحله از 
انقـاب نیـز مبتنی بر مسـاجد باشـد و از سـوی دیگـر، با موانعـی که بر سـر راه انجام 
ایـن وظیفـه از طریـق مسـاجد فیزیکی قـرار گرفته اسـت، ایـن موانع، زمانـی تکلیف 
را سـاقط می کنـد کـه هیـچ راه جایگزینـی مطـرح نباشـد. مسـجد مجـازی، در عین 
فرصـت بـودن بـرای صـادر نمودن انقـاب، خود موانـع، را نیز بـر خواهد داشـت؛ زیرا 

1 . همان، ج17، ص60.
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موجـب توسـعه زیربنایـی و گسـترش کارکـردی آن خواهـد شـد و این، یعنـی اثبات 
زمینـه کارآمـدی دیگـر بـرای مسـاجد در سـّومین مرحلـه از انقاب! 

در فرهنـگ امـام، ثمره انقاب، آزادی همه مسـتضعفان جهان اسـت و در اندیشـه 
او، بایـد مسـاجد را حفـظ نمود؛ »ای ملّت! مسـجدهایتان را حفظ کنیـد تا این نهضت 

بـه ثمـر برسـد«.1بنابراین، تحّقق این دو، با مسـاجد مجازی سـامان می یابد.
حضـرت امـام، در عیـن حـال کـه پیـروزی انقـاب را برخاسـته از فّعالّیت هـای 
مسـجدی می دانـد؛ رها کردن مسـاجد و نیز بسـنده کـردن به وضع موجـود را ناکافی 
می شـمارد. ایشـان، پیـروزی انقـاب اسـامی را نوعـی آماده سـازی خویشـتن بـرای 
اداره پویـای مسـاجد می دانـد. بی شـّک مـراد حضرت امـام مدیریت عبـادی صرف 
نیسـت؛ آنچه از سـخنان امام اسـتفاده می شـود، تحّول در کارکرد مسـاجد، به سـوی 
ایجـاد پیروزی هـای دیگـر اسـامی است.2ایشـان فرمودند: »این مسـاجد بـود که این 
پیـروزی را بـرای ملّـت ما درسـت کرد. این مراکز حّساسـی اسـت که ملّـت باید به آن 
توّجـه داشـته باشـند، ایـن  طـور نباشـد که خیـال کنیـم حاال دیگـر ما پیروز شـدیم، 

دیگـر مسـجد می خواهیـم چه کنیـم؟ پیـروزی ما، برای اداره مسـجد اسـت«.3
بدیهـی اسـت کـه امـام روش تبلیغـی و اسـتفاده از ابـزار رسـانه ها را شـیوه عملی 
صـدور انقـاب معّرفـی می کردنـد: »مـا کـه می گوییـم اسـام را می خواهیـم صـادر 
کنیـم، معنایـش ایـن اسـت کـه می توانیـم بـه وسـیله  دسـتگاه هایی کـه داریـم، بـه 
وسـیله  همیـن صدا و سـیما، به وسـیله  مطبوعـات، به وسـیله  گروه هایی کـه به خارج 
می رونـد، اسـام را آن طـوری کـه هسـت معّرفـی کنیـم. اگـر آن طـوری کـه هسـت 

معّرفـی بشـود، مـورد قبول همـه خواهد بـود«.4 
مقـام معّظـم رهبـری نیز اسـتفاده از ابزارهای متناسـب با زمان و مخاطـب را اثر گذار 
می داننـد: »ماییـم و تفّکـر و معـارف اسـامی؛ ماییـم و پیام انقـاب اسـامی؛ ما باید 
بتوانیـم اینهـا را درسـت بـه دنیا برسـانیم...؛ ما بایـد بتوانیم مفاهیم و معارف اسـامی 

1 . صحیفه نور، ج8، ص60.

2 . جهانگیری، یحیی، کارکرد سیاسی مساجد، آرشیو دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ص6.

3 . صحیفه نور، ج 13، ص15.

4 . صدور انقاب از دیدگاه امام خمینی، ص61 - 60.
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و آنچـه را کـه متعلّـق بـه ماسـت را بیان کنیـم؛ البّته باید بـا لحن و بیان روشـنفکرانه 
و به طـور کامـل، مترّقـی و با اسـتفاده از واژگان متناسـب بـا هر دوره و زمان باشـد«.1

مسـجد بـه مثابـه رسـانه ای سـّنتی و اینترنـت بـه مثابـه ابـزاری مـدرن، می توانند در 
ابـاغ پیـام انقـاب، نقش آفریـن باشـند. متأّسـفانه، یک رویکـرد خاّص در کشـور ما، 
ایـن دو رسـانه را در سـاحت انتزاعـی آشـتی ناپذیر قـرار داده اسـت. بـه همیـن دلیل، 
هیـچ گاه آنچنـان کـه الزم اسـت، نتوانسـته ایم از ظرفّیـت ایـن دو رسـانه در بیـان 
رسـالت انقـاب، بهره جوییم. مسـجد، رسـانه ای سـّنتی، ولـی پویا، مقبـول غیردولتی 
و دینـی اسـت؛ در مقابـل آن، اینترنـت، ابـزاری مـدرن، بـا مخاطبانـی بسـیار اسـت. 
معقـول آن اسـت کـه کمّیـت یکی با کیفّیـت دیگری همـراه گردد و ایـن دو از عرصه 

رقابـت، بـه سـاحت رفاقـت بازگردند.

1 . بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار با مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، موّرخ 80/11/17.
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دشمن علیه انقالب «
امـروز، ایـران اسـامی، آمـاج شـبیخون فرهنگـی دشـمن قـرار گرفتـه اسـت. وجـود 
هـزاران سـایت »انتـی خمینـی«1و ... نشـان از ضرورت اقـدام سـریع و قدرتمند برای 
صـدور ارزش هـا و فرهنـگ انقـاب دارد که بایـد در این مـورد، هّمت گماشـت. رهبر 
انقـاب فرمـود: »اگـر مـا بتوانیـم در صحنـه  فکـر و فرهنـگ، کار شایسـته ای انجـام 
دهیـم، همـه  تهدیدهـای مـاّدی دنیـا خنثـی خواهـد شـد«.2 در بـاور امـام، برای 
مقابلـه بـا ترفندهـای دشـمن، ما بایـد از اهرم صـدور فرهنگـی انقاب، بهـره بگیریم:
 امـام خمینـی فرمودنـد: »مـا بایـد در صـدرو انقـاب به جهان کوشـش کنیـم... . 
از طرفـی دیگـر، تمـام قدرت هـا و ابرقدرت هـا کمـر بـه نابـودی مـا بسـته اند و اگر ما 
دربسـته بمانیـم، به طـور قطـع، با شکسـت مواجه خواهیم شـد. مـا باید حسـابمان را 
به طـور صریـح، بـا قدرت هـا و ابرقدرت هـا یکسـره کنیـم و به آنها نشـان دهیـم که با 
تمـام گرفتاری هـای مشـّقت باری کـه داریـم، با جهـان برخـورد مکتبـی می نماییم«.3
در سـنجش میزان اسام سـتیزی اسـتکبار، کافی اسـت بدانیم که تنها از سـال1980 
واژه ای به نام »اسـاموفوبیا«،4در ادبیات انگلیسـی ابداع شـد5 که به اسـام هراسـی و 
تعّصـب علیه اسـام و مسـلمین اشـاره دارد6و هـزاران سـایت اینترنتی در ایـن زمینه 
فّعـال اسـت؛ آیـا مـا، مخاطب این دسـتور امـام نیسـتیم که فرمـود: »مـا انقابمان را 
بـه جهـان صـادر می کنیـم؛ چـرا که انقاب ما اسـامی اسـت و تـا بانگ ال الـه اال اهلل 
و محّمـد رسـول اهلل بـر تمـام جهـان طنیـن نیفکند مبارزه هسـت و تا مبـارزه در 

هـر کجـای جهان علیه مسـتکبران هسـت، ما هسـتیم«.7

1 . anti-Khomeini.
2 . بیانات مقام معّظم رهبری در جمع مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، موّرخ 80/11/17.

3 . صدور انقاب از دیدگاه امام خمینی، ص34و35.

4 . Islamophobia.
5 . Conway,Gordon & others, Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust Publi-
cation, 1997, p 1.
6 . Sandra Fredman& others, Discrimination and Human Rights: The Case of Racism, Oxford 
University Press, 2001, p121.

7 . صحیفه نور، ج17، ص240.
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موج الگوی گیری از انقالب «
بـا پیـروزی انقـاب اسـامی در ایـران، مـوج حمایت از تمـام نهضت هـا و جنبش های 
رهایی بخـش بپاخاسـت. آقـای صبحـی الجابـی، پژوهش گـر و نویسـنده  سـوری، در 
خصـوص تأثیـر و بازتـاب جهانـی فرهنـگ و تمـّدن انقـاب اسـامی اظهار مـی دارد: 
»انقـاب اسـامی، فرهنـگ و تمـّدن حقیقـی را بـرای جهانیان بـه ارمغـان آورد. این 
تمـّدن در تمـام زمینه هـای سیاسـت، حقوق بشـر و اخـاق، با فرهنـگ و تمّدن غرب 
تفـاوت اساسـی دارد. بـه هـر حـال، هـر کس فرهنـگ انقاب اسـامی را الگـوی خود 

قـرار دهـد، به طـور حتم، پیـروز خواهد شـد«.1
بـه ایـن دلیـل بـود کـه امام، اندیشـه صـدور انقـاب را بـه هیـچ عنـوان آرمان گرایانه 
و غیرعملـی تلّقـی نمی کـرد؛ بلکـه آن را واقعّیتـی ممکن می دانسـت و در بسـیاری از 
مناطـق جهـان اسـام، آن را بـه رأی العیـن می دیـد. »نهضـت مقـّدس ایـران، نهضت 
اسـامی اسـت. از ایـن جهـت  بدیهـی اسـت کـه همـه مسـلمین جهـان تحـت تأثیر 
آن قـرار می گیرنـد«.2 »مـا امـروز، دورنمـای صـدور انقـاب اسـامی را در جهـان 

مسـتضعفان و مظلومـان بیـش از پیـش می بینیـم«.3 
آن مـرد بـزرگ، نشـانه های تحقـق ایـن پدیـده را نمایـان می دیـد: »امـروز، قـدرت 
ایرانـی و قـدرت اسـام در ایران به طوری اسـت کـه توّجه همه ملّت هـای ضعیف را به 
خـودش معطـوف کرده اسـت و اسـام صادر شـد در سرتاسـر دنیـا، از این سـیاه های 
عزیـزی کـه در آمریـکا هسـتند و تـا آفریقا و تا شـوروی و همـه جا، نور اسـام تابیده 
اسـت و توّجـه مـردم بـه اسـام ]معطوف[ شـده اسـت و مقصود مـا از صـدور انقاب 
همیـن بـود و تحّقـق پیـدا کـرد و ان شـاء اهلل، اسـام در همـه  جـا بـر کفر غلبـه پیدا 

خواهـد کرد«.4
اسـامه ابوحمـدان، نماینـده  جنبـش مقاومت اسـامی فلسـطین )حمـاس( در لبنان، 
انتفاضـه  مردمـی فلسـطین را یکـی از ثمـرات انقـاب اسـامی در ایـران می داند و در 

1 . انقاب اسامی و صدور ارزش های فرهنگی، ص26و27؛ روزنامه کیهان، شماره16440، ص16.

2 . صدور انقاب از دیدگاه امام خمینی، ص25.

3 . همان، ص92.

4 . صحیفه نور، ج11، ص266.
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ایـن بـاره می گویـد: »بـا پیـروزی انقـاب اسـامی، مهم ترین خواسـته مسـلمانان در 
قـرن بیسـتم تحّقـق یافت. مسـلمانان جهـان، انقاب اسـامی را الگو و سرمشـق خود 

می داننـد.1
گیزالکرافـت، دانشـمند آلمانـی شـرکت کننده در همایـش بین المللـی »گفتگـوی 
فرهنگ هـا: حافـظ، گوتـه و پوشـکین«، بـا اعـام ایـن مطلـب، گفـت: »اسـام، در 
دهه هـای اخیـر بـه الگـو و مکتـب نیرومنـدی تبدیـل شـده اسـت کـه در سـایه  آن، 

مبـارزه شـدید بـا ماّدی گـری و بـرای احیـای معنویّـت جریـان دارد«.2

1 . انقاب اسامی و صدور ارزش های فرهنگی، ص28؛ روزنامه کیهان، موّرخ 77/11/10.

2 . انقاب اسامی و صدور ارزش های فرهنگی، ص21.
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متولّیان مسجد و صدور انقالب «
امـام به طـور رسـمی، متولّیـان، ائّمـه جماعـات و روحانیـان را برای عملـی نمودن 
صـدور انقـاب، آن هـم از طریـق مسـاجد، مخاطب قرار می دهد: »مسـجد، در اسـام 
و در صـدر اسـام، همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت هـای اسـامی بـود... از مسـجد، 
تبلیغـات اسـامی شـروع می شـده اسـت، از مسـجد، حرکـت قـوای اسـامی بـرای 
سـرکوبی کّفـار و وارد کـردن آنها در ]زیر[ بیرق اسـام بوده اسـت. شـما کـه از اهالی 
مسـجد و علمـای مسـاجد هسـتید، بایـد از پیغمبـر اسـام و اصحـاب آن سـرور 
پیـروی کنیـد و مسـاجد را بـرای تبلیـغ اسـام و حرکـت اسـامّیت و قطـع ایـادی 
شـرک و کفـر و تأییـد مسـتضعفان در مقابـل مسـتکبران قـرار دهید«.1 آیـا نباید این 

مخاطبـان، در چگونگـی عملـی نمـودن آن، قـدری تأّمـل نمایند؟! 
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه فرهنگ تشـّیع، پیوسـته اعتـراض بـه حکومت هـا را فریاد 
نمـوده اسـت. از ایـن رو، مکتـب تشـّیع، روحانّیت معترضـی را تربیت نموده اسـت که 
خانـه اش، مسـاجد اسـت. باید این مسـاجد و روحانّیـت آن، فریاد ظلم سـتیزی انقاب 

را به گـوش همگان برسـانند.

1 . صحیفه نور، ج13، ص15.
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نتیجه سخن «
بـه یقیـن، مسـاجد در رونـد شـکل گیری و پیـروزی انقـاب اسـامی نقـش بسـزایی 
داشـتند. همچنان که مسـاجد، در حدوث انقاب نقش داشـتند، در ثبوت و اسـتمرار 
آن نیـز نقش آفریـن هسـتند. البّتـه خـود ایـن دو مرحله، بـر تعامل و پویایی مسـاجد 
و تنّوع بخشـی بـه کارکردهـای آن نیـز مؤثّـر بـود. در فرآینـد صـدور انقاب نیـز باید 
مسـاجد، محوریّـت را بـر عهـده گیرنـد. شـاید بـه همیـن دلیـل بـود کـه رهبـر فقید 
انقـاب اسـامی ایـران، تأکید داشـتند که باید مسـاجد، همواره آماده قیام و پیشـبرد 
اهـداف اسـامی باشـند. »اسـام، مسـاجد را سـنگر قـرار داد؛ وسـیله از بـاب اینکه از 
همیـن مسـاجد... همـه امـوری کـه اسـام را بـه پیـش می بـرد و قیـام را بـه پیـش 
می بـرد، مهّیـا باشـد«؛ اّمـا بـا توّجـه بـه محذوریّت هـای سـاخت مسـجد و مهم تـر از 
آن، ممنوعّیت هـای احیـای کارکردهـای انقابـی در مسـاجد خارج کشـور و زمان بر و 
پرهزینـه بـودن سـاخت مسـاجد فیزیکـی، توّجه به مسـاجد مجـازی، امـری ضروری 
تلّقـی می گـردد. بـر ایـن اسـاس، مسـاجد مجـازی می توانـد مـا را در مشـکاتی کـه 
در سـاخت مسـاجد فیزیکـی در خـارج کشـور داریـم، یـاری رسـاند؛ یعنـی بـا جذب 
مخاطـب توّسـط مسـاجد مجازی، می تـوان از آن در سـاخت مسـاجد فیزیکی، احیای 
کارکـرد انقابـی و مخالفـت بـا قوانیـن ممنوعّیـت سـاخت مسـجد فیزیکـی کمـک 
گرفـت. بنابرایـن، مسـجد مجـازی، بـه مثابـه ابـزاری مـدرن، می توانـد در ابـاغ پیام 
انقـاب، نقش آفریـن باشـد؛ ابـزاری که افـزون بر آن کـه می تواند پاسـخ گوی نیازهای 
افـراد در هـر زمـان و مـکان، آن هم بـه انتخاب مخاطب نـه به انتخاب خطیب، باشـد؛ 
به طـوری کـه هیچ گونـه از محذوریّت های سـاخت مسـجد فیزیکـی و پرهزینـه بودن 

سـاخت و اداره آن را نیـز نـدارد. 
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